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Munkaterv részei: 

 1. A munkaközösség tagjai, feladatai, az iskolai munkaterv, iskolánk pedagógiai programja 

alapján  

2. Munkaközösség tervezett programja feladatai, havi bontás 

 

Munkaközösség tagjai: 

      Osztályfőnök 

 Diák Anett     6. osztály 

 Lengyel Erzsébet    5. osztály 

 Diák Csaba     Tagintézmény-vezető 

 Jónás Ferenc     8. osztály 

 Szilvási Roland     

 Dr. Nagyné Baráth Enikő   7. osztály 

Felső tagozatos tanulók létszáma:63 fő  

 

Munkaközösségünk legfőbb oktatási céljai: 

 

 A NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák megalapozása, készségek és 

képességek együttes fejlesztése az alkalmazásképes tudás középpontba állításával.  

 az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók fokozott figyelemmel kísérése 

 a tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés 

biztosítása.  

 az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatás 

 a 8. osztályos tanulók sikeres felkészítése a központi felvételi vizsgára.  

 a tanuláshoz fűződő viszony javítása.  

 a 6. és 8. osztályos tanulók sikeres felkészítése az országos szövegértés-és 

matematika valamint angol nyelvi kompetenciamérésre 

 óra látogatások megszervezése, lebonyolítása 

 Helyes tanulási módszerek megmutatása és kialakításának elősegítése 

 Együttműködés a családokkal: szülői értekezletek, családlátogatások, fogadóórák, 

egyéb közös programok.  

 Folyamatosan értékeljük, ellenőrizzük, osztályozzuk a tanulók tudását, erről a 

szülőket rendszeresen tájékoztatjuk. 
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Nevelési feladatok:  

  

 Tanórai fegyelem erősítése  

 Egymás közötti kapcsolatok, együttműködés fejlesztése. 

 tanulóink egészséges életmódra nevelése tanórákon (témahét keretében) és tanórán 

kívüli sport-és egyéb szabadidős foglalkozásokon 

 Az együttélés szabályainak betartása a tanulók körében.  

 Nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában. 

 Értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése  

 a környezet iránti felelős magatartás kialakítása (témahét keretében) 

 tanulóink a haza iránti szeretetének erősítése kulturális programjaink, szervezett 

műsoraink révén 

Programok: 

Szeptember: 

Munkaértekezlet, éves program megbeszélése, elfogadása 

Felelős: dr. Nagyné Baráth Enikő 

Útravaló ösztöndíj pályázat benyújtása 

Felelősök: Pályázatban résztvevő tanárok 

Október: 

Teremfoci mérkőzés 

Felelős: Szilvási Roland 

„Testünk a csoda” kiállítás megtekintése Vásárosnaményban 

Felelős: dr. Nagyné Baráth Enikő 

Erzsébet Karácsony pályázat benyújtása 

Felelős: Diák Anett 

November: 

Munkaközösségi értekezlet: tanulmányi helyzet elemzése, lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók tanulmányi eredményének áttekintése 
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Bethlen vetélkedő 

Felelősök: Lengyel Erzsébet, Diák Anett 

Bethlen Kupa 

Felelős: Szilvási Roland 

Madáretető kihelyezése 

Felelős: Diák Csaba 

December: 

Madarak téli etetése, hazánkban telelő madarakról tablók készítése  

Felelős: dr. Nagyné Baráth Enikő 

Mikulás discó 

Felelős: Jónás Ferenc 

Karácsonyi játszóház 

Felelős: dr. Nagyné Baráth Enikő 

Továbbtanulás, központi felvételire jelentkezés 

Felelős: Jónás Ferenc 

Január: 

Munkaközösségi értekezlet: Kompetenciák fejlesztése egyéb tanórákon valamint a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók figyelemmel kísérése tanulmányi helyzet elemzése 

Felelős: dr. Nagyné Baráth Enikő 

Házi verseny szervezése matematikából és magyar nyelvtanból 

Felelősök: Diák Anett, Jónás Ferenc 

Február: 

A 8. osztályosok továbbtanulása 

Felelős: Jónás Ferenc 

100. tanítási nap  

Felelős: dr. Nagyné Baráth Enikő 

Farsangi készülődés 

Felelősök: Osztályfőnökök 

Színházlátogatás 
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Felelős: dr. Nagyné Baráth Enikő 

Március: 

Faültetés 

Felelős: Diák Csaba 

Gyógynövények: ágyás kialakítása és gyógynövények vetése, ültetése 

Felelős: dr. Nagyné Baráth Enikő 

Április: 

Munkaközösségi értekezlet: Kompetenciák fejlesztése egyéb tanórákon valamint a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók figyelemmel kísérése tanulmányi helyzet elemzése  

Felelős: dr. Nagyné Baráth Enikő 

Fenntarthatósági témahét 

Felelős: dr. Nagyné Baráth Enikő 

Versmondó verseny 

Felelős: Jónás Ferenc 

Papírgyűjtés 

Felelős: Lengyel Erzsébet 

Május: 

Iskolai kirándulás szervezése  

Felelős: dr. Nagyné Baráth Enikő 

Csapatépítő program az alsós és felsős nevelők részvételével 

Felelős: alsós és felsős munkaközösség-vezető 

Természetjárás: Vizi élővilág megfigyelése 

Felelős: dr. Nagyné Baráth Enikő 

Kerékpártúra- Nyírmada 

Felelős: Szilvási Roland 

Felkészítés az országos kompetenciamérésre 

Felelősök: szaktanárok 

Iskolai környezet szépítése, parkosítás 

Felelős: Diák Csaba 
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Június: 

Munkaközösségi értekezlet: tanulmányi helyzet elemzése, éves munka értékelése 

Felelős: dr. Nagyné Baráth Enikő 

Számháború 

Felelős: Szilvási Roland 

 

 

Ilk, 2019. szeptember 27      Dr. Nagyné Baráth Enikő 

         munkaközösség-vezető 


