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Éves munkatervünket iskolánk pedagógiai programjának figyelembe vételével készítettük. 

Meghatároztuk fő célkitűzéseinket és feladatinkat. 

Munkaközösségünk munkatervében a 2018/19 tanévre az alábbi szakmai célokat tűzte ki 

megvalósításra:  

 munkaközösségen belüli együttműködés erősítése, szakmai tapasztalatcsere  

 pályaorientáció  

 magatartás és viselkedéskultúra alakítása, személyiségfejlesztés, 

 az erkölcsi érzék fejlesztése  

 hagyományainak ápolása  

 az egészséges életmódra nevelés, valamint a környezeti nevelés  

 közösségfejlesztő tevékenységek, programok szervezése.  

 

A célok eléréséhez kiemelt feladataink  

Pedagógiai folyamatok 

Szeptemberben tartottuk első szülői értekezletet, melyen az osztályfőnökök egyeztették a szü-

lőkkel az aktuális feladatokat. Ebben a tanévben minden felsős évfolyamon kompetenciafej-

lesztő órákat tartottunk. Negyedévenként az osztályfőnökök tájékoztatták a szülőket a gyere-

kek teljesítményéről. A hátrányos és a veszélyeztetett helyzetű tanulók segítése érdekében az 

osztályfőnökök törekedtek minél aktívabb kapcsolat kiépítésére a szülőkkel, családsegítőkkel. 

Minden tanuló tehetséges valamiben, de ennek kibontakozása a pedagógus feladata. Sok tanít-

ványunk vett részt tanulmányi versenyeken, ért el jó eredményeket. Testnevelésből kiemelke-

dően teljesítettek diákjaink a körzeti és megyei versenyeken is. Fontosnak tartjuk az egészséges 



életmódra nevelés, a rendszeres testmozgás igényének kialakítását, ezért változatos sport dél-

utánok, versenyek, rendezvények színesítették a tanévet. 

Az idei tanévben is megszerveztük az immár hagyományos Bethlen hetet, Mikulás ünnepséget, 

a Karácsonyi játszóházat, a Farsangot, Gyermeknapot, iskolai kirándulást, természetjárást. 

Tanítványaink két alkalommal vettek részt színházlátogatáson, ahol „Légy jó mindhalálig”, va-

lamint, „Buda halála” című előadást tekinthették meg.  

Júniusban Füzér várába látogattunk, majd ezt követően Tokaj nevezetességeivel ismerkedtek 

tanítványaink. 

Iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények szervezésében, lebonyolításában is aktí-

van részt vettek munkaközösségünk tagjai.  

 

Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció: 

Munkaközösségen belül mindig jól működik a munkamegosztás, a belső kommunikáció. A 

szaktanárok az osztályfőnökökkel órák után, szünetekben rendszeresen megbeszélik a tanítási 

órákon felmerülő magatartási és egyéb problémákat, vagy elért sikereket, eredményeket. 

 

Az intézmény külső kapcsolatai: 

Az osztályfőnökök munkájának fontos részét képezi a kapcsolattartás a diákok szüleivel. A 

kommunikáció több csatornán történik. Élő szóban a munkatervben rögzített szülői értekezle-

teken, fogadó órákon, előre egyeztetett időpontokban. 

Szakmai együttműködés áll fenn továbbá a családsegítő szolgálat munkatársaival, a település 

védőnőjével. 

 

Személyiség és közösségfejlesztés 

Fontos feladat, hogy az osztályfőnöki órák alkalmával ne csak az aktuális feladatokra jusson 

idő, hanem a tanulás tanítására, a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztésére, hagyományaink 

ápolására.  

A gyermekek neveltségi szintjének javítása, a beszéd- és magatartáskultúra fejlesztése mind-

annyiunk feladata. 

A pályaorientáció kiemelt feladat minden évben. 

A 8. osztály osztályfőnöke tájékozódott a középiskolák által meghirdetett szakirányokról, va-

lamint a központi felvételik helyszínéről. A tanulók részt vettek a középiskolák „nyílt nap-

jain”. Hagyományosan iskolánkba hívtuk azoknak a középiskoláknak a képviselőit, amelyek 

iránt a legnagyobb az érdeklődés.  

Az egyéni bánásmód, valamint az osztályközösség kialakítása, formálása az osztályfőnöki 

órák kiemelt feladata. Remek lehetőséget kínáltak az iskolán kívüli foglalkozások is. 



Osztályaink tanórákon kívüli programjai: mozi látogatások, kerékpár és gyalogtúrák, iskolai 

osztálydélutánok, házimozik. 

 

 

Magatartás és tanulmányi helyzet: 

 

Az iskola tanulólétszáma 2018. október 01-én 137 fő volt, ebből felső tagozatos 62 diák. 

 

Osztály Létszám Összesből 

SNI 

GYVK HH HHH VH 

5.  14 fő 1 fő 14 fő 7 fő 7 fő 3 fő 

6. 17 fő 2 fő 16 fő 7 fő 6 fő 5 fő 

7. 18 fő 0 fő 15 fő 7 fő 6 fő 2 fő 

8. 13 fő 0 fő 13 fő 4 fő 8 fő 7 fő 

 

 

Az osztályok I. félévi magatartási átlaga a következő képet mutatja: 

Osztály 2018/2019 év vége 2017/2018 év vége 

5. 3.06 3.65 

6. 4,33 3.56 

7. 3,88 4.22 

8. 3.25 3.30 

 

Iskolai átlag: 3,83 előző évhez képest +0,03 az eltérés. 

Osztályfőnöki intéseket, figyelmeztetést és megrovást többnyire a fokozat betartásával kaptak 

a tanulók. Oka legtöbbször a nevelővel szembeni tiszteletlen magatartás, megengedhetetlen 

szóhasználat, társával verekedés, dohányzás. 

Iskolánk felsős tanulóinak szorgalmi helyzete 

Osztály 2018/ 

2019 

2017/ 

2018 

2016/ 

2017 

2015/ 

2016 

2014/ 

2015 

5. 3.00 3,13 3,45 2,5 3,18 

6 3.33 3,53 2,5 3,22 2,68 

7. 3.50 2,36 3,11 2,4 2,88 

8. 2.83 3,41 2,61 3,06 3,2 

Felső tago-

zat átlaga 

3.16 3,10 2,91 2,79 2,98 

 

Iskolai átlag: 3,32. A felső tagozaton lényegesen alacsonyabb értéket mutat tanulóink szor-

galma. 



 

Javaslataink, észrevételeink: 

Az idei tanévben bevezetésre került a tanulói ügyeleti rendszer. Érdemes lenne újra átgon-

dolni, mert jelenlegi formájában nem minden esetben tölti be funkcióját, nem hatékony. 

 

A tanév elején munkatervünkbe foglalt vállalásainkat teljesítettük. Munkaközösségünk minden 

tagja nagymértékben segítette munkámat aktív hozzáállásával, tenni akarásával és konstruktív 

javaslataival. 

Köszönöm kollégáim egész éves lelkiismeretes munkáját. 

 

 

Ilk, 2019. június 21.      Dr. Nagyné Baráth Enikő 

        munkaközösségvezető 

 


