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Személyi feltételek 

 

Engedélyezett pedagógus státusz: 34,2 álláshely 

A kollégák között 3 gyakornok és egy szakértő van. 

 

NOKS: 1 iskolatitkár 

             1 rendszergazda 

             1 pedagógiai asszisztens 

             0,5 pedagógiai asszisztens 

             1 könyvtáros 

 

Igazgatóhelyettesek: 

Nagy Istvánné (alsó tagozat) 

Csonkáné Pilinyi Andrea (felső tagozat) 

 

Új osztályfőnökök: 

 

1.a  Nagy Istvánné 

 napközis nevelő: Pénzes Noémi 

 

1.b  Szaniszlóné Czinó Mária (féléves váltással) 

 napközis nevelő:Farkas Ágnes  

 

5.a Bitáné Dömötör Éva 

5.b Mező Imre 

6.a Gálfalvi Zsuzsanna 

 

Új kollégák: 

 

Blázovics Éva (könyvtáros) 

Nyári Szabolcs (angol szakos tanár) 

Pugymer György (angol-testnevelés szakos tanár) 

Szalontai Katalin (tanító, rajz szakos tanár) 

Tóthné Murányi Andrea (pedagógiai asszisztens) 

Vidra Dorottya (matematika szakos tanár) 

 

Farkas Zoltán óraadó (10 óra úszás) 

Jelenleg nem megoldott 6 fizikaóra ellátása (belső helyettesítés). 

 

Pedagógiai munkánkat segítik: 

 

- DÖK munkáját patronáló tanár: Pohl Barbara, 

- gyermekvédelmi koordinátor: Rostné Teremi Mária, 

- fejlesztő pedagógus: Rostné Teremi Mária, 

- pályaválasztási felelős: Csonka Boglárka, 

- tankönyv felelős: Bitáné Dömötör Éva, 

- iskolafogászat koordinátora: Egri Jánosné, 

- pszichológus (heti két napon): Helstáb Laura. 

 

Külső szakemberek: 

 

- logopédus, 

- utazó gyógypedagógusok. 
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   Munkaközösségek: 

 

- osztályfőnöki, 

vezetője: Csonka Boglárka, 

- angol, 

vezetője: Jakab Márta, 

- testnevelés, 

vezetője: Gálfalvi Zsuzsanna, 

- természettudományi, 

vezetője: Wittner Edina, 

- alsós szakmai, 

vezetője: Tompa Ádámné Somodi Edina, 

- napközis, 

vezetője: Szaniszlóné Czinó Mária. 

 

          Munkacsoportok: 

 

- magyar, 

- matematika, 

- BECS (vezetője: Csonkáné Pilinyi Andrea). 

 

          Támogatóink: 

 

- Rákospalotai Kolozsvár Diáksport Egyesület, 

vezetője: Varjú Tibor, 

- Szülők, Tanítványok a Kolozsvár Úti Iskoláért Alapítvány, 

leendő vezetője (vezetőváltás folyamatban): Elmerné Istenes Katalin. 

 

           Továbbképzések, pedagógus életpálya modell: 

 

- szakvizsgázott pedagógusaink: 

Elmerné Istenes Katalin, Jakab Márta, Pugymer György, Tóthné Varga Csilla, Vidra 

Dorottya, 

- 120 órás továbbképzések teljesítése (továbbképzési terv alapján), 

- portfólióírás: Elmerné Istenes Katalin, Mag-Stephan Nóra, Váradi Ágnes. 

 

           Technikai munkatársak: 

 

- két portás, 

- négy takarító (3 teljes, 1 részmunkaidős), 

- egy kerti munkás, 

- jelenleg betöltetlen egy karbantartói állás. 

A konyhán dolgozó munkatársak a XV. kerületi Önkormányzat GMK irányítása alá tartoznak. 

 

 

Tárgyi feltételek 

 

Fejlesztés: 

- új multifunkcionális irodagépek, 

- egy osztálynyi új bútor ( padok, székek). 
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  Nyári munkák: 

- két elsős tanterem festése, 

- fejlesztő helyiségek festése, 

- csarnoköltözők festése, 

- három iroda költöztetése, igazgatói iroda festése. 

 

Tankönyvek: 

2017. augusztus 2-án rendben megérkeztek. 

 

Létszámok 

 

Az iskola tanulóinak létszáma: 

- tényleges: 353 fő, 

- számított: 366 fő. 

 Minden tanuló sikeres javító és osztályozó vizsgát tett. 

 

A 2017/18-as tanév kiemelt feladatai: 

 

1. félév: 

60 éves az iskolánk – projekthét szervezése 

Kézilabda az iskolában kétéves program elindítása 

BECS munkájába bevont pedagógusok létszámának növelése 

Az intézményi ellenőrzés után készült cselekvési terv megvalósítása 

  

2. félév: 

60 éves az iskolánk- gála szervezése 

Témahetek szervezése: 

Pénz7 program 

Digitális témahét 

Fenntarthatósági témahét  

BECS munkájába bevont pedagógusok létszámának növelése 

      Az intézményi ellenőrzés után készült cselekvési terv megvalósítása 

 
            Közoktatási központi feladatok:  

 

            DIFER 2017. október 10.- jelentés a Hivatalnak.  

            NETFIT  2017/2018.  

            Idegen nyelvi mérés: 2018. május 16-án, az eredményeket idegen nyelvenként és  

            évfolyamonként lebontva az iskola a honlapján teszi közzé. 

            Kompetenciamérés: 2018. május 23. (6., 8. évfolyam) szövegértés, matematika  

 
            Kiemelt feladatok megvalósítása az oktatómunka területén:  

 

            - 1-8. évfolyamon hitoktatás,  

            - angol nyelv oktatása (csoportbontás, évfolyambontás folytatása), 

            - magyar- matematika évfolyambontás (7. , 8. évfolyam), 

            - angol szintfelmérés (2., 4., 6.,  évfolyamon), 

            - áttanítások megszervezése (alsó-felső tagozat),  

            - differenciált foglalkozások és egyéni fejlesztések tervek elkészítése,  

            - felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás, 

            - tartóskönyvek beszedése, tanári kézikönyvek biztosítása. 
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            Kiemelt feladatok a nevelőmunka területén: 

 

            -  hagyományok ápolása, 

           - beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelése,  

           - gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok, egyéni- személyes gondozás, 

           - szülőkkel a kapcsolattartás bővítése  

              (Kolozsvár-piknik, szeptember 29. , péntek 15 - 18 óráig).  

 

A tanév rendje 

 

Szorgalmi idő: 2017. szeptember 1. -  2018. június 15. 

Tanítási napok száma: 180 nap 

Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 nap 

Az első félév vége: 2018. január 26. 

Félévi értesítő kiosztása: 2018. február 1. 

 

         Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási  

        nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő). 

        A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap  

        2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda). 

        A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap  

       2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda). 

 

        Tanítás nélküli munkanapok: 

1. 2017. november 13. (hétfő) Pályaorientációs nap 

2. 2017. december 1. (péntek) Nevelési értekezlet 

3. 2018. február 2. (péntek) Síszünet 

4. 2018. február 5. (hétfő) Síszünet 

5. 2018. április 21. (szombat) Nevelési értekezlet 

6. 2018. június 11. (hétfő) Osztályozó konferencia 

            Programterv: 

 

            Augusztus  

 

 21. Értekezlet a munkaközösség-vezetők részére 

23.  Alakuló értekezlet  

23-28.  Aula és teremdekorációk megújítása  

29.  Javítóvizsgák és osztályozó vizsgák 
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30.  Tanévnyitó értekezlet  

31. Kréta továbbképzés 

23-31. Órarend készítése 

 

  Szeptember  

 

1.          Kerületi tanévnyitó  

         Elsős szülői értekezlet  

11.   SZMK csúcs  

          Alsós szülői értekezletek  

12.   Felsős szülői értekezlet  

15.    Naplók kitöltésének határideje  

16-29.   Év eleji felmérők megíratása  

29.    Tanmenetek, napközis tervek leadásának határidej  

21-25.   Erdei iskola 

22.   Virágos Kolozsvár  

29-ig    Elsős óralátogatások 

 

 Október  

 

2.   Anyakönyvek, október 1-jei statisztika  

6.  Megemlékezés (okt.6.) – iskolarádió  

13-ig     Diagnosztikus mérés (1. évfolyam)  

11.  Házi népdalverseny (alsó tagozat)  

13.  ÖKO- Kisállat kiállítás és interaktív előadás  

17-18.   Papírgyűjtés 

 Pályaválasztási szülői értekezlet   

20. Megemlékezés (okt.23.)  

26.        Nyílt órák , Óralátogatások 

  

November  

 

8.          Egyéni fényképezés 

Halloween-party 

10. Naplók, ellenőrzők egyeztetése 

13. Pályaorientációs nap  

15.  Kerületi népdalverseny  

 Kerületi mese-akadályverseny (1-2. évfolyam)  

 20-24. Témahét: 60. évforduló 

 24. Kézműves foglalkozások leendő első osztályosoknak 

27.  Fogadó órák: alsós és felsős reál  

28.  Fogadó órák: felsős humán  

   
December 

 1. Igazgatói szünet – Nevelési értekezlet (külső előadó) 

 5. Interaktív előadás – Mikulás 

 6. Mikulás az iskolában 

 15. Karácsonyi készülődés – klubnapközi szülőkkel 

 21. Karácsonyi műsor 

  Tantestületi fehér asztal 
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 22. Karácsonyi vásár, osztálykarácsony   

 

Munkanap áthelyezés – 2018. első felében 

március 10. (szombat) munkanap – március 16. (péntek) pihenőnap 

április 21. (szombat) munkanap – április 30. (hétfő) pihenőnap 
 

 
Január 

12. Naplók, ellenőrzők egyeztetése    

8 – 19. Félévi felmérések íratása    

19. Felmérők összesítésének leadási határideje 

19. Házi alsós mesemondóverseny   

26. Első félév vége 

29. Új órarend   
 Felsős osztályozó értekezlet 

  Alsós osztályozó értekezlet   

 Kerületi Mesemondó verseny – Czabán  

 Felsős házi szavalóverseny   

30.   Statisztika leadási határideje   

  Félévi beszámolók leadási határideje 

 

A második félév programjainak időpontjait a félévi értekezleten pontosítjuk. 

 

Február 

 

1.       Félévi értesítők kiosztása 

2.  Félévi értekezlet 

8. évf. szülői értekezlet   

Internetes verseny  

Bókay Árpád Biológia verseny 5.-6. évfolyam 

Ovis bemutató – Mézes 

  Ovis bemutató – Aulich  

 Bolyai földrajzverseny  

  Topogó-ropogó /iskolába hívogató/ 

  3. évfolyam komplex versenye  

 Szülői értekezletek 

Oviolimpia  

Angol tanulmányi verseny  

Alsós farsang  

Felsős farsang 

 

Március 

  Nyílt nap leendő első osztályosoknak és szüleiknek  

  KossuThalesz matematika verseny  

  Megemlékezés (március 15.)  

  Továbbtanulási lapok módosítása 

  Közlekedési kígyó – alsó tagozat 

  Szennyvíztisztító telep látogatása felső tagozat  

  Tehetségek napja – Kossuth iskola 
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  Játékdélelőtt – leendő első 

  4. évfolyam Tanulmányi verseny 

  Ügyes kezek – kerületi verseny /Czabán 

Április 

  Alsós, felsős fogadóóra       

Leendő elsős bemutatóóra 

Kerületi angol nyelvi verseny a Kolozsvárban 

Háromnegyed éves osztályozó értekezlet 

Kedvenc versem – szavalóverseny (Czabán) 

Elsősök beiratkozása  

Föld Napja Környezetvédelmi verseny  

Herman Ottó biológia verseny  

Környezetvédelmi vetélkedő 3-4. évf.      

 Hulladékszobrászat – kiállítás  

Játékos akadályverseny 

Papírgyűjtés 

Kerületi szépkiejtési verseny 

Május 

Alsós megbeszélés   

 SZMK-csúcs értekezlet  

Happy-day – felső tagozat    

Naplók, ellenőrzők, törzslapok, szakköri füzetek egyeztetése 

Szülői értekezletek és fogadóórák 

Osztályfényképezés      

16. Idegen nyelvi mérés 6., 8. évfolyam    

   Leendő elsős szülői értekezlet     

 23. Kompetenciamérés 6. és 8. évfolyam 

 Év végi felmérések 

Június 

 Nemzeti összefogás napja 

  Év végi felmérések értékelésének leadása 

  Tartós könyvek leadása 

                          Osztályozó értekezlet – igazgatói szünet     

  Pedagógus napi ebéd 

  Osztálykirándulások     

  Próbák, osztályprogram  

   Dekorálás 

   Ballagás 

  Statisztika leadása 

   Év végi beszámolók leadása 

                         Tanévzáró értekezlet  

   Tanévzáró ünnepély 

Tantestületi kirándulás 
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Munkatervek 

 

Az alsó tagozat munkaterve 

 

Helyzetelemzés: 

8 tanulócsoportban, nagy felmenő rendszerben folyik az oktatás. Ebben a tanévben 199 kisdiák kezdi 

meg a munkát (közülük egy magántanuló, egy felfüggesztett). A tanulólétszám az előző tanév 

kezdetéhez képest 6 tanulóval növekedett.  

1.a / 28 fő Nagy Istvánné     Pénzes Noémi 

1.b / 26 fő Szaniszlóné Czinó Mária  Farkas Ágnes 

2.a / 26 fő Szarvady Mónika   Mag-Stephan Nóra 

2.b / 24 fő Tompa Ádámné Somodi Edina  Sáfrány Tünde 

3.a / 22 fő Váradi Ágnes    Szűcs Zsuzsanna 

3.b / 16 fő Egri Jánosné    Szalontai Katalin 

4.a / 29 fő Szász-Zsók Vilhelmina   Méreiné Ladányi Ildikó 

4.b / 28 fő Nemes Nikolett 

Fejlsztő csoport  Rostné Teremi Mária 

Az „a” osztályok emelt szintű angol, a „b” osztályok normál tanterv szerint (informatika oktatással) 

dolgoznak. Minden alsós osztályban megvalósul a mindennapos testnevelés, úszásoktatással (az első 

„a” osztály kivételével), a „b” osztályokban néptánc oktatásával egybekötve. Az előző tanévben 

bevezetett új tantárgy (1.b osztályban a sakk-logika) tanítását ebben a tanévben is folytatjuk.  

Nevelőtestületünkben is változás állt be. Tartósan beteg kolléganőnk helyettesítését új kollégával – 

Szalontai Katalin – oldjuk meg.  

Célunk a sokoldalú személyiségfejlesztés. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük az alapkészségek biztos kialakítását, a képességek fejlesztését, a 

tehetséggondozást, a tanulási nehézségek enyhítését.   

Feladataink: 

- A pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósítása. 

- A törzsanyag elsajátíttatása. 

- Kompetencia alapú oktatási módszerek alkalmazása. 

- A tanulók anyanyelvi képességének fejlesztése: a szövegértés fejlesztése a tanítási órákon, és 

az azon kívüli tevékenységek során. 

- A matematika tanítása során nagyobb hangsúly az alapkészségek begyakorlására, a 

szövegértés fejlesztésére. 

- Az angol nyelv, ill. az informatika oktatásának kiemelt szerepe. 

- Egészséges életmódra nevelés. Mindennapos testnevelés - úszásoktatással. 

- Az SNI-s és BTM-es tanulók kiszűrése, fejlesztésük a cselekvési terv alapján. 

o célcsoportok kijelölése (1. évfolyamon a szakvélemények és a mérések alapján – 

december 2-ig befejezzük, 2. 3. 4. évfolyamon diagnosztikus mérés és 

kontrollvizsgálat alapján) – alsó tagozaton 25 BTM-es, 4 SNI-s fejlesztendő tanuló 

van. 

o szakmai dokumentumok kidolgozása – egyénre szabott fejlesztési tervek készítése 

o differenciálás a tanítási órákon és a házi feladatokban, korrepetálás, felzárkózatás 

o diagnosztikus mérések, könnyített felmérések 

o hiányok pótlása 

o az érintett tanulók szakértői vélemény iránti kérelmének elkészítése 

- A tehetséggondozás megvalósítása a tanítási órákon és a szabadidős tevékenységek során. 

Tanulmányi versenyeken való részvétel. 

- Erdei iskola lebonyolítása (szeptember 21-25.) – Szandaváralja 
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- Kerületi népdaléneklési verseny megszervezése. 

- Átmenetek megkönnyítése óvoda-iskola, 4. – 5. évfolyam között. 

- A szabadidő tartalmas eltöltése a délutáni foglalkozások keretében. 

- ÖKO programok bővítése. A környezettudatos gondolkodásmód további alakítása, 

hagyományaink folytatása (szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság). 

- Az aula dekorálása havi elosztásban az évfolyamok között, kibővítve a hagyományokkal, 

aktualitásokkal. 

- Október – „Téma hónap” – az állatok. 

- Tartalmas iskolán kívüli programok szervezése (mozi, színház, kiállítások) a napközis 

kollégák segítségével. 

- Tanulmányi kirándulások szervezése. 

- Programok szervezése a leendő első osztályosoknak és szüleiknek. 

- Bemutató órák, hospitálások. 

- Digitális tananyagok, kooperatív technikák (páros és csoportmunkák) alkalmazása. 

- A dokumentumok pontos vezetése, határidők betartása. 

- Osztálytermek, folyosók dekorálása, szépítése. 

- Partnerkapcsolat bővítése a szülőkkel. 

 

VERSENYNAPTÁR 

október 

Vers- és prózaíró verseny meghirdetése 1-4. évf. – Kossuth  

november 

Népdaléneklési verseny  - saját rendezés 

Mese-akadályverseny – Pestújhelyi  

Szakmai nap – Meixner 

„Hol volt, hol nem volt” mesemondó verseny – Czabán  

február 

„Aranytoll” helyesírási verseny – László Gyula  

Komplex tanulmányi verseny 3. évf. – Hartyán 

Vers – és prózamondó verseny – Károly Róbert 

Sakk- és táblajáték – Czabán  

Kerületi bemutató foglalkozás (olvasási stratégiák alkalmazása) - Kossuth 

március 

„Ügyes kezek” kreatív verseny – Czabán  

KossuThalesz matematika verseny – Kossuth  

Szakmai nap – Meixner  

Tanulmányi verseny 4. évf.  – László Gyula  

 

április 

„Kedvenc versem” szavalóverseny – Czabán  

Játékos környezetvédelmi akadályverseny 1-2. évf. – Szent Korona 

Játékos környezetvédelmi vetélkedő 3-4. évf. – Kontyfa  

Szépkiejtési verseny – Kossuth 

Környezetvédelmi vetélkedő 4. évf. – Hartyán  

 

Budapest, 2017. augusztus 30.   

 

 Nagy Istvánné sk.                Tompa Ádámné Somodi Edina sk. Szaniszlóné Czinó Mária sk. 

 igazgatóhelyettes         munkaközösség – vezető    munkaközösség - vezető 
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Az angol nyelvi munkaközösség munkaterve a 2017/2018-as tanévre 

 

1. Személyi feltételek 

 Az angol nyelvet iskolánkban 5 tanár tanítja: Csonka Boglárka 

       Nyári Szabolcs 

       Pugymer György 

       Szász-Zsók Vilhelmina 

       Jakab Márta 

 

Három kolléga tanít teljes óraszámában angolt, (Csonka B., Nyári Sz.,Jakab M.), Pugymer  Gy. heti 14 

órában, Szász-Zsók V.egy osztályban (5 óra) Csonkáné Pilinyi Andrea intézményvezető-helyettesi 

megbízása és egyéb változások miatt több csoportban történt tanárváltás. Fontos, hogy az érintett 

csoportokban minél előbb kialakuljon a közös szokásrend, és zökkenőmentes legyen az átállás.  

        

 

 

2. Tárgyi feltételek 

Ebben  a tanévben  az  1. a ,2.a, 3.a osztályban heti 2 órában csoportbontásban folyik  az angol nyelv 

emelt szintű oktatása. Az 1.b, 2.b és 3.b osztályokban heti egy szakköri óra van, bontás nélkül. A 4.a  

két csoportban, heti 5 órában tanulja az angolt, a 4.b-ben szintén két csoportban 3 angolóra van.  Felső 

tagozaton évfolyambontásban dolgozunk, két heti 5 órás, és egy 3 órás csoport van.  8. évfolyamon 

heti plusz 1 órában szóbeli felkészítést tartunk a felvételire.  

 

Továbbra is a  Project és a Happy tankönyvcsaládot használjuk. A hiányzó tanári példányokat 

megrendeltük az Oxford Kiadótól a nyár folyamán, ezek rendben meg is érkeztek.  4. és 5. évfolyamon 

már a Project tankönyvcsalád új, 4. kiadását használjuk.  

 

CD-k, interaktív tananyag  és  videómellékletek is segítik munkánkat. Minden csoport dolgozik az 

angol-számítástechnika teremben is, ahol  Cd-rom-on, és online feladatokon is dolgoznak.   

Kötelező olvasmányt adunk a gyerekeknek, hetedik és nyolccadik évfolyamon.  

 

A tanulók értékelése 

A számonkérés egységes, közösen kialakított szempontrendszer alapján, azonos elvek mentén történik, 

de a tanulócsoportok sajátosságait a tanárok figyelembe veszik természetesen.  
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Szódolgozatok, írásbeli és szóbeli feleletek, témazáró dolgozatok heti/havi rendszerességgel. Félévkor 

és év végén szóbeli vizsga 3.-8.évfolyamon. 

 

Feladataink: 

-eddig bevált módszerink, hagyományaink folytatása 

-versenyeken való részvétel 

- felkészülés az OKÉV mérése, feladatlapok javítása 

- az új kollégák tantestületbe való beilleszkedésének segítése, Nyári Szabolcs gyakornok menorálása 

(mentora Jakab Márta) 

- tanmenetek átdolgozása, a négy alapkészség és egyéni differenciálás alapján 

- kötelező olvasmány a 6. évfolyam számára is  

- tanórán kívüli programok, versenyek szervezése és lebonyolítása 

- az angol tagozaton tapasztalt eredmények, sikerek, nehézségek és kihívások alapján a 

munkaközösség javaslatot tesz a szükséges változtatásokra, kidolgozza az ehhez szükséges lépéseket 

(emelt szintű osztályokba való be-és kikerülés, csoportbontás elve, szintfelmérők és próba nyelvizsgák 

osztályfoka, időzítése) 

-tájékozódás az e-twinning programról, kapcsolatfelvétel és konzultáció a már részt vevő magyar 

iskolákkal, továbbképzés elvégzése 

 

 

esemény időpont felelős megjegyzés 

tanmenetek 

kidolgozása 

2017. szeptember Jakab Márta világos szempontok 

adása a tanmenetek 

elkészítéseéhez: 

tanulócsoportok 

jellemzése, eddigi 
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tapasztalatok (kivéve az 

új kollégák) mind a 

négy alapkészség 

fejlesztésének 

fontossága, 

differenciálás, 

BTM/SNI tanulókhoz 

fűzött megjegyzések-

tervek beépítése a 

tanmenetekbe  

nyílt órák 2017. október 25. Jakab Márta 

szaktanárok 

a munkaközösség 

minden tagja tart órát 1 

vagy 2 órát 

Halloween party 2017. november 10. Jakab Márta 

Csonka Boglárka 

iskolai szintű 

rendezvény 4.-

8.évfolyam, számítunk a 

DÖK segítségére 

Karácsonyi műsor 2017. december 21. Csonka Boglárka 

György 

2.a osztály részvételével 

nem csupán a két ott 

tanító kolléga, hanem a 

munkaközösség összes 

tagja segíti a produkciót 

bemutató óra 

ovisoknak 

2018. ? Csonka Boglárka 2.a vagy 3.a osztállyal 

játékdélelőtt ovisoknak 2018. március Jakab  Márta 

Nyári Szabolcs 

játékos interaktív 

foglalkozás az angol-

számítástechnika 

teremben 
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Kossuth angol verseny 2018. február Jakab Márta 

érintett felkészítő 

tanárok 

5. és 7. évfolyamos 

diákok 

kísérés: pedagógiai 

asszisztens vagy 

könyvtáros kolléga 

Valentin napi 

projekthét 

2018. február 12-16 Jakab Márta 

szaktanárok 

minden csoportban a 

Valentin naphoz 

kapcsolódó feladatok, 

játékok 

Kolozsvár kerületi 

angol mesefeldolgozó 

verseny 

2018. április Jakab Márta az eddig megszokott 

módon a 

munkaközösség 

valamennyi tagja részt 

vesz a szervezésben és a 

lebonyolításban 

idén 3. alkalommal 

rendezzük a versenyt, a 

tapasztalatok alapján  

lesznek változtatások, 

például gyerekzsűri a 

jelenetek értékeléséhez 

Kontyfa kerületi angol 

verseny 

2018. május Jakab Márta 

érintett felkészítő 

tanárok 

3.és 4. évfolyam kísérés: 

pedagógiai 

asszisztens/könyvtáros 

szintfelmérők, próba 

nyelvvizsga 

2018. május-június Jakab Márta a tanév folyamán 

kialakult álláspont 

szerinti évfolyamokon 
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OKÉV idegen nyelvi 

mérés 

2018. május 16.  Jakab Márta  6. és 8. évfolyam 

kötelező olvasmányok 

feldolgozása 

folyamatosan szaktanárok 6.-8. évfolyam 

e-twinning folyamatosan Jakab Márta 

szaktanárok 

ismerkedés a 

programmal az online 

felülettel, 

kapcsolatfelvétel a 

Nemzeti 

Szolgáltatóponttal. 

Önképzési anyagok 

tanulmányozása, 

lehetőség szerint 

továbbképzés elvégzése. 

Szükséges operációs 

rendszerek biztosítása.  

nyári tábor az 

iskolában  

2018. augusztus Jakab Márta Öko munkacsoporttal 

közös szervezés 

utazás Angliába ? ? bekapcsolódás egy 

másik iskolához néhány 

gyerekkel,ha van rá 

igény 

 

Programjaink megvalósításához az idén is szeretnénk az alapítvány anyagi támogatását kérni: 

Halloween party, 6.évfolyam számára a kötelező olvasmány, mesefeldolgozó kerületi versenyünk.  

Budapest, 2017. augusztus 28.      Jakab Márta sk. 

 angol mk.vez. 
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Testnevelés munkaterv 

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Készítette a testnevelés munkaközösség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A testnevelés oktatás célja: 

 - egészséges életmódra nevelés 

 - szellemi terhelés kompenzálása 

 - differenciált foglalkoztatás 

 - tehetséggondozás 

 

2. Személyi és tárgyi feltételek: 

A munkaközösség tagjai: Mező Imre testnevelő  

    Varjú Tibor testnevelő tanár, DSE elnök 

    Méreiné Ladányi Ildikó tanítónő/ testnevelés műveltségterület 

    Pugymer György testnevelő  
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    Gálfalvi Zsuzsanna testnevelő, mk. vez. 

Osztályaink:  -  5 óra testnevelés/hét 1-8. évfolyamon 

  

Osztály Tornatermi óra Néptánc Úszás Tánc 

1.a 5    

1.b 2 1 2  

2.a 4  1  

2.b 2 1 2  

3.a 4  1  

3.b 3 1 1  

4.a 4  1  

4.b 3  1 1 

5.a 5    

5.b 5    

6.a 4,5  0,5  

6.b 4,5  0,5  

7.a 5    

7.b 5    

8.a 5    

8.b 5    

 

- A 6. évfolyam osztályai 1-1 félévet úsznak (heti egy alkalom) 

 

  

3. Szokásrend 

3.1. Felszerelés 

 - kék kis-, vagy biciklisnadrág, 

 - iskolapóló, 

 - fehér zokni, edzőcipő, hajgumi 

   

3.2. Felmentés 

 - alsó tagozaton 3 alkalommal elfogadunk szülői igazolást is 

 - felső tagozaton csak orvosi igazolást fogadunk el. 
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3.3. Balesetvédelem 

 - az első tanítási órán tűz- és balesetvédelmi oktatás, a biztonsági rendszabályok ismertetése 

3.4. Felügyelet 

 - öltözői rendre felügyelünk, órák közben az öltözőket zárjuk 

 - az 1-2-3. évfolyam tanulói a tantermekben öltöznek át - az alsós tanítók kísérik őket órára, a 

testnevelők óra után vissza a tanterembe. 

 - a 4-8. évfolyamosok a tornatermekhez tartozó öltözőkben öltöznek át. 

 

4. Ellenőrzés 

 - évente egyszer súly-, magasság- és vérnyomásmérés (iskolaorvos, védőnő végzi) 

 - gyógytestnevelés: - az iskolaorvos által kiszűrt tanulók figyelemmel kísérése 

- prevenciós céllal a Magyar Gerincgyógyászati Társaság tartásjavító 

tornájának végeztetése 

  

5. Felmérés, értékelés 

 - 1. osztályban és 2. osztályban félévkor szöveges értékelés 

- a helyi tantervnek és a testnevelők által elkészített tanmeneteknek megfelelően: 

- atlétika: korosztálytól függően kislabda hajítás, távolugrás, magasugrás, 

futások, súlylökés  

- torna: talajtorna, szertorna 

- labdajátékok (2 választott labdajáték) 

- gimnasztika 

- kerületi, budapesti, országos diákolimpia versenyen nyújtott kimagasló 

teljesítményt jeggyel és dicsérettel értékeljük. 

 - NETFIT felmérés a felső tagozatos osztályokban (mérés, adatok rögzítése, továbbítása) 

 

6. Versenynaptár 

6.1. Háziversenyek  

6.2. Kerületi versenyeken való részvétel (melléklet).  

6.3. Kerületi versenyek rendezése 

           - lány teremlabdarúgás, I. - IV. korcsoport  

           - teremmagasugrás (fiú-lány), II. - IV. korcsoport  

6.4. Iskolánk képviselete a budapesti és országos versenyeken 

6.5. „Kézilabda az iskolában” programban részvétel, versenyeztetés 
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7. Egyéb iskolai programokban való aktív részvétel 

7.1. Családi Nap  

7.2. Emlékfutás 

7.3. Bringa Show 

7.4. Oviolimpia 

7.5. Iskolanap (sportnap) 

 

   

         Gálfalvi Zsuzsanna sk. 

           testnev. mk. vez. 

Budapest, 2017. augusztus 28. 

 

 

 

 

Előzetes nevezéseink a 2017/2018. évi diákolimpia 

XV. kerületi versenyeire 

Sportág Korcsoport, nem 

 Fiú Lány 

 I. 

 2009- 

2010 

II.  

  2007- 

  2008 

III. 

 2005- 

2006 

IV. 

 2003- 

2004 

I. 

2009- 

2010 

II. 

2007-     

2008 

III. 

 2005- 

 2006 

IV. 

 2003- 

2004 

asztalitenisz -- -- -- -- -- -- -- -- 

atlétika egyéni 

bajnokság 

x x x x x x x x 

atlétika tavaszi 

csb. 

x x x x x x x x 

floorball -- -- x x -- -- x x 

karate -- -- -- -- -- -- -- -- 

kispályás 

labdarúgás 

x x x x x x x -- 

kézilabda x x x x x x 

mezei futóverseny x x x x x x x x 

Palota Kupa -- -- x x -- -- x x 

röplabda -- -- x x -- -- x -- 

teremlabdarúgás x x x x x x x x 

terem-

magasugrás 

-- x x x -- x x x 

tollaslabda -- -- -- -- -- -- -- -- 

úszás x x x x x x x x 

váltó-futóverseny x x x x x x x x 

A tervezet a kerületi testnevelő tanári értekezleten történő egyeztetés után válik véglegessé. 
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Természettudományi munkaközösség éves munkaterve 

 

    

    

    

    

    

 
2017-2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Készítette:    Wittner Edina  

                munkaközösség- vezető 
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A munkaközösség tagjai 

 

A természettudományi munkaközösség tagjainak száma: 10 fő  

A munkaközösségen belül a matekt tantárgy  és ÖKO rész külön munkacsoportra van osztva.  

Tagok:  

Wittner Edina- Munkaközösség vezető, biológia, földrajz, természetismeret 

Bitáné Dömötör Éva- matek, kémia 

Vidra Dorottya-matek 

                         -fizika 

Kálmán Cecilia- informatika 

Törökné Varga Csilla- technika 

Szalontai Katalin- rajz 

Sáfrány Tünde - ÖKO munkacsoport 

Pénzes Noémi - ÖKO munkacsoport 

Mag-Stephan Nóra - ÖKO munkacsoport 

 

Tantárgyak áttekintése 

Biológia, földrajz, kémia, fizika tantárgyak:  

- 7. és 8. osztályban  

- Tankönyvek:  Mozaik Kiadó és OFI tankönyvek  

Természetismeret tantárgy:  

- 5. és 6. osztályban  

- Tankönyvek Mozaik Kiadó és Apáczai Kiadó 

Matematika: a munkaterv végén külön található meg.  

Informatika:  

- 1-8. osztályban 

 

Technika: 

-  5-7. osztályban  

- Tankönyvek:  iskolai példányok, Nemzedékek Kiadó és Apáczai Kiadó  

Rajz:  

- 5-7. osztályban 

Fizika:  

- 7-8. osztályban  

- Tankönyvek: Mozaik Kiadó 

 

Feladataink 

 kompetenciák fejlesztése 

 a tanulók önálló ismeretszerzésének segítése 

 tehetséggondozás 

 felkészítés a továbbtanulásra 

 felzárkóztatás 

 egészségnevelés 

 versenyekre való felkészülés 

 ÖKO tevékenységek, programok szervezése 

 környezeti nevelés, környezettudatos szemlélet kialakítása 

 gyakorlatban is alkalmazható ismeretekre épülő oktatás 

 digitális kompetenciák fejlesztése 
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 művészettörténet áttekintése 

 rajzeszközök, művészeti eljárások megismerése 

 számítógép használatában rejlő lehetőségek megismerése 

 kísérletek, gyakorlati oktatás alkalmazása 

 

 

Újítások, terveink 

 az informatika tantárgy összekapcsolása a többi tantárggyal- témahét, informatika órán kutató 

munka, PPT készítése 

 Külső iskolai programok szervezése: Csodák Palotája, Természettudományi Múzeum, 

Informatika programok, Művészeti Kiállítások 

 Látogatás a Szennyvíztisztító telepre, lehetőség szerint egy napkollektor, szélkerék 

működésének megfigyelése 

 interaktív tábla alkalmazása- heti egy alkalommal minden osztálynak biztosítva a 

természettudományi tantárgyak tanításához 

 interaktív tananyag alkalmazása 

 rajz, technika kiállítás, és iskolai programokhoz bekapcsolódás  

 természettudományi  eszközpark, fizika - kémai szertár  fejlesztése – folyamatos 

pályázatfigyelés 

 

Tervezett Versenyek 

 Bolyai Természettudományi Csapatverseny 3-8. osztály – Felelős: Wittner Edina, Bitáné 

Dömötör Éva, Sáfrány Tünde, Mag-Stephan Nóra, Pénzes Noémi 

 Teleki Pál Földrajzverseny 7. osztály  -  Felelős: Wittner Edina 

 Herman Ottó Biológia Verseny 7. és 8. osztály-  Felelős: Wittner Edina 

 Bókay Árpád Országos Biológia Verseny 5-8. osztály: Felelős Wittner Edina 

 Bankvelem Pénzokos Kupa 8. osztály- Felelős: Kálmán Cecilia 

 Föld Napja Kerületi Verseny7-8. osztály. Felelős: Wittner Edina 

 Hevesy György Kémia Verseny 8. osztály- Bitáné Dömötör Éva 

 technika, rajz és informatika versenyek meghirdetéstől függően- felelős: Kálmán Cecilia, 

Törökné Varga Csilla, Szalontai Katalin 

 

 
ÖKO munkacsoport  

 

Mottó: „ Még minden Ember tehet valamit a Környezetért.” 

Cél: Kialakítani a tanulókban a környezettudatos gondolkodást, magatartást, a fenntartható fejlődés 

szemléletét. A természettudományi tantárgyak tananyagának kiterjesztése, környezetünk alaposabb 

megismerése.  

Iskolánk 2008. júniusától viseli az ÖKOiskola, 2015-től az örökös ÖKOiskola címet. Célja a környezettudatos 

gondolkodásra nevelés. 

Ebbe beletartozik az iskola külső-belső környezetének szépítése / dekoráció /, a tisztaság, a rend megőrzése, az 

évek során kialakult hagyományok megtartása, folytatása, kiállítások, előadások, vetélkedők szervezése,illetve 

azokon részvétel, szelektív hulladékgyűjtés, külső iskolai programokon, interaktív foglalkozásokon való 

részvétel,  ÖKO szakkör foglalkozásai, tanórákon, napközis foglalkozáson a környezettudatos 

szemléletformálás.  
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A munkacsoport tagjai 

 

Az ÖKO munkacsoport tagjai: Sáfrány Tünde, Mag-Stephan Nóra, Pénzes Noémi 

Tantárgyak-tanulás: Az ÖKO szemlélet, környezettudatosság megjelenik a tantárgyak, napközis 

foglalkozások tanmenetében. Az ÖKO szakkör alsó és felső tagozaton is működik, a természettudományi 

tantárgyak ismereteinek kibővítésére ad lehetőséget, környezettudatos szemléletmód kialakítását segíti, 

külső iskolai programokon vesz részt, iskolai rendezvények szervezésében segít. A napközis foglalkozások 

tanmenete szorosan kapcsolódik az ÖKO témaköreihez.  

Az ÖKO munkacsoport szoros együttműködésben van az iskola diákönkormányzatával. 

 

Hagyománnyá vált programjaink 

 bringa- és rollershow 

 kisállat-kiállítás 

 virágos Kolozsvár 

 közlekedési kígyó játék 

 hulladékszobrászat 

 Happy-hét 

 szennyvíztisztító telepre látogatás 

 konténeres papírgyűjtés 

 Föld napja vetélkedő 

 BA-KA-HÁT túrák 

 

 

Új ötletek, programok 

 

A már hagyománnyá vált, nagyon kedvelt, várva várt programjainkhoz minden évben új ötletek 

csatlakoznak:  

 őszi virágátültetés minden osztályban 

 előző tanévben az állatok világnapjához kapcsolódóan egy meghívott vendég, egy 

Zoopedagógus tartott minden osztálynak interaktív foglalkozást érdekes állatokkal. Ezt idén is 

tervezzük, más különleges állatok bemutatásával 

 az előző tanévben elkezdtük a fűszertkert kiépítését, ezt idén tovább bővítjük 

 60. évfordulóra madárkalács készítés, játékos feladatok, kiállítás tervezése 

 teadélután rendezése 

 természettudományi múzeumba látogatás 

 Szentendrei tanösvény bejárása, interaktív foglalkozással 

  állatfarm, lovasbemutató látogatás 

 jeles zöld napokhoz tanórai, szakköri, napközis foglalkozások szoros hozzákapcsolása 

Állandó programjaink, tevékenységünk 

 

- ÖKO szakkör 

- BA-KA-HÁT túrák havonta 

- Őszi-tavaszi papírgyűjtés 

- Szárazelem gyűjtése  

- Újrapapírból készült füzetekre, termékekre figyelem felhívása 

- Madáretetők folyamatos gondozása 

- Tantermek, folyosók dekorálása „zölden” is 

-         ÖKO –sarok az aulában, osztályteremben 

- energia-felelősök osztályonként /cseppfelelős, fényőr/ 

-         szelektív hulladékgyűjtés 
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Programjaink az iskola alapítványának támogatásával valósulnak meg. Köszönjük. 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

Október 

 

Állatok 

világnapjához(10.04) 

kapcsolódva Kisállat-

kiállítás és meghívott 

Zoopedagógus  

interaktív foglalkozása 

– tervezett időpont: 

október 13.  

 

Állatok világnapjához 

kapcsolódva szakköri 

és napközis 

foglalkozások 

 

 

1- 8. 

osztály 

Előadás- 

jelentkezés 

alapján 

 

 

 

1-8. osztály  

 

saját kedvenc 

kiállítása; 

Zoopedagógus- 

előadás 

 

 

 

 

állatos fejtörő; 

természetfilm , 

játékos feladatok 

 

 

ÖKO 

munkacsoport, 

osztályfőnökök, 

ÖKO szakkör, 

DÖK, napközis 

tanítók 

 

 

ÖKO 

munkacsoport,  

napközis tanítók 

 

 

 

 

November 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 

 

 

60. évforduló- 

természettudományi 

foglalkozások-kiállítás 

„Rókavadászat”  

 

 

Madárkalács készítés 

az iskola 60. 

évfordulójának 

alkalmából, 

felkészülés a téli 

madáretetésre 

 

 

 

Szakköri, napközis 

foglalkozások- 

Takarékossági 

Világnap, pénzügyi 

ismeretek 

 

1-8. osztály 

 

1-8. osztály 

  

 

1-8. osztály 

 

 

 

 

1-8. osztály 

 

 

 

Képek gyűjtése az 

udvaron 

 

 

Madáreleség 

gyúrása a 

témahéthez 

kapcsolódóan 

 

 

 

Interaktív 

foglalkozások, 

filmek 

 

ÖKO 

munkacsoport 

napközis 

nevelők 

szaktanárok 

 

 

ÖKO 

munkacsoport 

napközis 

nevelők 

osztályfőnökök 

 

 

 

ÖKO 

munkacsoport 

napközis 

nevelők 

 

 

 

 

 

December 

 

Ünnepi készülődés- 

természetes anyagok 

felhasználásával 

karácsonyi vásárra 

készülődés 

 

 

 

Madáretetők 

 

1-8. osztály 

 

 

 

 

1-8. osztály 

amelyik 

osztálynak 

van, 

 

technika, rajz 

órákon 

természetes 

anyagok 

felhasználásával 

ajándékok, díszek 

készítése 

 

természetfilm 

 

ÖKO 

munkacsoport, 

napközis 

nevelők, 

szaktanárok 

 

 

ÖKO 

munkacsoport 
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kihelyezése, 

gondozása 

 

 

szakkör megtekintése 

madáretetők 

folyamatos 

figyelése, 

feltöltése 

szaktanárok, 

DÖK, napközis 

nevelők 

 

 

 

 

 

 

Január 

 

 

 

 

 

Teadélután 

 

 

 

 

 

Látogatás a 

Természettudományi 

Múzeumba 

 

3-8. osztály 

szakkör 

 

 

 

 

 

ÖKO 

szakkör, 

DÖK 

 

a teák hatása 

egészségünkre: 

tea-rejtvény, 

gyógynövények 

felismerése 

képről, illatról, 

teázás 

 

 

múzeum látogatás 

 

ÖKO 

munkacsoport, 

napközis 

nevelők 

 

 

 

 

ÖKO 

munkacsoport, 

DÖK 

 

 

 

 

 

Február 

 

Vizes élőhelyek 

világnapja (02.02) 

Digitális 

foglalkozások, játékok 

 

 

 

 

Farsangi készülődés 

természetes 

alapanyagokból, 

arcfestés 

 

 

1-8. osztály 

 

 

 

 

 

1-8. osztály 

ÖKO 

szakkör, 

DÖK 

 

Vizes élőhelyek 

jellemzői télen, 

veszélyeztett 

fajok- szakórákon 

beszélgetések, 

természetfilmek, 

interaktív tábla-

feladatok 

 

természetes 

alapanyagokból 

jelmezkészítés, 

arcfestés 

 

ÖKO 

munkacsoport 

szaktanárok 

 

 

 

 

ÖKO 

munkacsoport, 

DÖK 

 

 

 

 

Március 

 

Víz Világnapja (03.22) 

programok, 

foglalkozások 

Happy Hét 

programok– az ivóvíz 

fogyasztásának 

fontossága 

 

 

Szennyvíztisztító 

Telepre Látogatás 

 

 

Látogatás állatfarmon/ 

lovardában 

 

 

Iskola udvarában 

fűszerkert kialakítása 

 

 

1-8. osztály 

 

 

 

4-8. osztály 

szakkör 

 

 

3-8. osztály 

szakkör 

 

 

ÖKO 

szakkör, 

DÖK 

 

 

szellemi és 

ügyességi játékok 

a vízzel, ivóvízzel 

kapcsolatosan 

 

 

Szennyvíztisztító 

telep-Nyílt nap 

 

házi állatok 

életmódjának 

megismerése a 

gyakorlatban 

 

fűszernövények 

ültetése, 

gondozása 

 

 

ÖKO 

munkacsoport, 

DÖK, 

szaktanárok, 

osztályfőnökök, 

napközis 

nevelők 

ÖKO 

munkacsoport 

 

 

ÖKO 

munkacsoport 

 

 

ÖKO 

munkacsoport, 

DÖK 
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Április 

 

Hulladékszobor 

kiállítás 

 

 

 

Közlekedési Kígyó 

játék alsó és felső 

tagozatnak-tervezett 

időpont: április 16-27.   

 

 

 

 

Föld napja (04.22) 

vetélkedő 

 

 

1-8. osztály 

 

 

 

1-8. osztály 

 

 

 

 

 

versenyzők 

 

 

Hulladékok 

újjászületése- 

otthon készített 

egyéni/csoportos 

szobrok 

 

két hétig 

fenntartható 

közlekedési 

formát választva 

járás iskolába, 

dokumentálása 

 

 

kvíz játékok, házi 

vetélkedők, 

kerületi 

versenyeken való 

részvétel 

ÖKO 

munkacsoport, 

DÖK, 

osztályfőnökök 

 

 

 

ÖKO 

munkacsoport, 

DÖK 

 

 

 

felkészítő 

tanárok 

 

 

Május 

Madarak és Fák napja 

(05.10)- szakköri és 

napközis 

foglalkozások 

 

Szentendre- tanösvény 

1-8. osztály 

 

1-8. osztály 

Játékos 

foglalkozások 

 

 

Túrázás, állat- és 

növényvilág 

megfigyelése, 

interaktív 

feladatokon 

keresztül 

 

ÖKO 

munkacsoport, 

DÖK, 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

 

 

Június 

 

A tanév értékelése, 

eredményhirdetések, 

visszatekintés 

 

 

1-8. osztály 

 

 

 

ÖKO 

munkacsoport 
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Matematika munkaterv 2017-18 

 

 

 

 

Személyi feltételek:  

             Ketten tanítunk matematikát: Vidra Dorottya 

                                                             Bitáné Dömötör Éva 

 

 

Tárgyi feltételek:  

            A volt Apáczais most Ofi-s könyveket használjuk évek óta a teljes felső tagozaton. 

 

Értékelés, témazárók: 

 

 Mindkét félévben témák lezárásaképpen témazáró dolgozatokat írunk. Ezen felül kisebb 

tananyagok végén tudáspróbák formájában ellenőrizzük tanulóink tudását. Minden év elején év eleji 

felmérőt írnak a gyerekek, melyeket ismétlés nem előz meg , de nagyon jól rávilágítanak arra ,hogy a 

gyerekek mennyit felejtettek és mire kell több időt fordítani. Erre a gyerekek csak százalékos 

értékelést kapnak. Ez jó visszajelzés szülőnek és gyereknek is az aktuális, a továbblépéshez szükséges 

tudás tekintetében. 

 

Feladataink:  

  

- munkaterv, tanmenetek elkészítése 

- tananyagok átrendezése(kimaradt anyagok beépítése az újba) 

- a kerületi versenyeken való aktív résztvétel 

- korrepetálás keretében zárkóztatjunk fel a lassabban haladókat 

- OKÉV-felmérés és az erre való felkészülés 

- 8.osztályos felvételi előkészítés 

 

Versenyeink: 

 

- Kossuth-Thalesz matematika verseny 3.-8.osztályig 

  

- Zrínyi Ilona matematika verseny 3.-8.osztályig 

 

- Bolyai csapatverseny 3-8.osztályig 

 

- Gyakorlati matematika verseny 7.-8.oszt. 

 

- Szent Koronás matematikaverseny 5. és 6. osztályban 

 

Egyéb: 

 

- idén 7. és 8.  évfolyamon még működik az évfolyambontás , 5.osztályban a két osztály 

összetételét és tudásszintjét figyelembe véve úgy döntöttünk hogy nem segítené kellő 

mértékben a gyerekek előrehaladását , ezért meghagytunk az osztálykeretben. 

 

 

Budapest, 2017. aug. 28.                                          Vidra Dorottya sk. 

 

                                                                                           

                                                                                     Bitáné Dömötör Éva sk. 
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A magyar munkacsoport munkaterve a  2017/2018-as tanévre 

 

A munkaközösség tagjai:   Csonkáné Pilinyi Andrea  

                                                     Dr. Keményné Pálfi Barbara  

                                                     Elmerné Istenes Katalin 

                                                     Tóthné Varga Csilla 

  Blázovics Éva (könyvtáros) 

Személyi és tárgyi feltételek: 

Az idei tanévben hárman tanítunk magyar nyelvet és irodalmat felső tagozaton. Újdonság az előző 

évhez képest, hogy 5. és 6. évfolyamon nincs csoportbontás, 7. és 8. évfolyamon a matematika 

tantárggyal párhuzamosan csoportbontásban tanítjuk a nyelvtant és az irodalmat. 

Munkánkat nagyban segíti Blázovics Éva, a könyvtáros kolléganőnk. 

Továbbra is az Apáczai Kiadó (jelenleg OFI) könyveit és munkafüzeteit használjuk a tanórákon. Az 

idei tanévben jelenik meg az új 8. osztályos nyelvtan illetve irodalom tankönyv, melyeket sajnos még 

nem ismerünk. Ez kissé megnehezíti a tervezést. 

Minden évfolyamon kapnak a tanulók szövegértés munkafüzetet is. 5. és 6. évfolyamon a b osztályok 

külön órán foglalkoznak szövegértéssel, a többi osztály és évfolyam szövegértés gyakoroltatása a 

szakórák keretein belül zajlik. 

Feladataink: 

Az iskola Pedagógiai Programjának megfelelően a tantárgyakhoz kapcsolódó kulcskompetenciák 

fejlesztésén túl fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. 

7. és 8. évfolyamon a tanórai évfolyambontás biztosítja a tehetséggondozást és felzárkóztatást magyar 

és matematika tárgyakból. 

A csoportbontás kritériumai 7. és 8. évfolyamon:  - év végi szintfelmérők eredményei 

                                                                                - év végi felmérések 

                                                                                - a tantárgyakhoz való hozzáállás 

8. évfolyamon a tehetséggondozás és felzárkóztatás az előkészítők tartásával is megvalósul. Első 

félévben a 8. évfolyamosok, a második félévben a 7. évfolyamosok vesznek részt ezeken a 

foglalkozásokon. A gyakorlás mellett próba felvételiket íratunk a gyerekekkel, hogy megszerezzék a 

kellő vizsgarutint a központi írásbeli felvételihez. 

Minden évfolyamon tartunk korrepetáló órákat a gyengébb tanulók felzárkóztatása céljából, illetve, 

hogy a hiányzó tanulók pótolni tudják a tananyagot. 

A kötelező olvasmányok címét évfolyamonként egyeztettük, és még év végén feltettük a honlapra a 

hozzájuk kapcsolódó feladatsorokkal együtt. (Köszönjük Földi László segítségét!) 

 

Értékelés: 

A dolgozatok anyagának összeállítása évfolyamszinten, az ott tanító tanárok által összeállított 

feladatok segítségével, valamint felmérő feladatlapokkal történik, melyek a tankönyvcsomagban 

találhatók.  

Irodalom: témazárók, fogalmazás (évfolyamonként megadott műfajban, választható címekkel). 

Nyelvtan: témazárók, helyesírás. 

Szövegértés és helyesírás felmérőt év elején, félévkor és év végén íratunk, melyeknek átlagát a 

beszámolókban közzé tesszük. 

Programjaink: 

Hónap Program 

Szeptember Felkészítés a Bolyai anyanyelvi csapatversenyre 

Év eleji felmérők 

Október Október 6. és október 23. – ünnepi műsor 

szervezése, megrendezése 

November Házi helyesírási verseny 

Bolyai anyanyelvi csapatverseny 
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Ipartestületi szavalóverseny 

December Karácsonyi hangverseny 

Január Félévi felmérők 

A magyar kultúra napja – megemlékezés 

Házi szavalóverseny 

Kossuth vers- és prózaíró verseny 

Február Kerületi versenyek (Lila szavaló, Károly Róbert 

vers- és prózamondó, Simonyi helyesírási 

verseny) 

Április A költészet napja - megemlékezés 

Május OKÉV 

Év végi felmérők 

Június Ballagás 

Tanévzáró 

 

A versenyekre való felkészítés folyamatosan zajlik a tehetséggondozó foglalkozások keretében vagy 

órák után külön foglalkozásként. 

A januári házi szavalóversenyünket ebben a tanévben is – mint ahogy már tavaly is – nyitott 

versenyként szeretnénk megrendezni, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

Budapest, 2017. augusztus 28. 

 

 

 

Munkaterv a fejlesztő csoport részére 

 

A csoport célja 
a szakértői véleményekben diagnosztizáltan a tanuláshoz szükséges képességek erősítése, motiválás a 

kitartó feladatvégzésre, sikerélmény biztosítása, hogy a tanulás öröm legyen a tanulási nehézséggel 

küzdő gyerekek számára is, integrálásuk támogató segítése saját osztályközösségükbe. 

 

 

Feladatainkat több módszerrel, technikával és eszközzel valósítjuk meg. 

 

( Megújult tantermünk, falitáblánk, 6 forgószékünk  - köszönet érte – a tanterem átrendezés során a 

számítógépet is tudjuk használni majd a foglalkozásainkon a hagyományos CD sorozat mellett ). 

A részképesség-gyengeségek vizuális és auditív egységeit B.Sindelár által kidolgozott ún. tréniggel 

igyekszünk javítani, a szeriális és intermodális képességek fokozásával együtt. 

 Verbális és helyesírási képességek erősítéséhez forrásink Gósy Mária, Adorján Katalin, Csabai 

Katalin, Adamikné Jászó Anna integrált anyanyelvi és beszéd-szókincs-szövegértelmezés ill. olvasás 

és hang differenciáló munkái és feladatlapjai. 

Minden foglalkozás nélkülözhetetlen része a mozgásos gyakorlatsor, amely  Dr.Kovács Géza által 

kidolgozott koordinációs – lazító gyakorlatok. Ezek bevezetője a légzőgyakorlatok, a trénig pedig 

eszköz nélkül végezhető fej – kar – láb és törzs gyakorlatokkal, ugyanígy léggömbbel, vagy 

gumilabdával, harmadik formában ugrálókötéllel történik. A figyelmet, a nagymozgásoktól a 

finommozgásokig, a kitartást és koordináltságot erősítő játékos utánzó gyakorlatok ezek. 

Mint játék, a gyermek életének fontos színtere könnyedén motiválható olyan feladatok elvégzésére, 

amely a tanulási folyamat része. Az így biztosított siker örömmel tölti el, szívesen végzi a feladatokat, 

érdeklődése folyamatosan éber marad, figyelme és kitartása egyre hosszabb ideig leköthető. A helyes 

tanulási technikák elsajátításához Dr.Balogh-féle Tanulási technikákról szóló anyagát használjuk a 

6.-7.-8. évfolyamokon, de a fiatalabbaknál is próbálkozunk az egyszerűbbek gyakoroltatásával. 

 

 



 
 
 

 
31 

Az integrált oktatást segítő fejlesztési területek: 

 

- percepció – érzékelés, észlelés  :  taktilis – kinesztéziás, vizuális és auditív, idői – téri – relációs , 

forma – alak, színt 

-  mozgásformák : nagy-, finom-, grafomotoros 

-  figyelem : észleléshez kötött részei :taktilis-kinesztéziás, vizuális, auditív, mozgásos 

                    a figyelem tulajdonságaihoz kötött : terjedelem, tartósság, megoszthatóság, átvitel, 

                    szándékosság 

-  emlékezet : észlelésre-figyelemre alapozott részei : eseményhez kötött, látottakhoz- hallottakhoz- 

                    szaghoz és ízhez- tapintáshoz és testtel megélthez – mozgáshoz ill. cselekvéshez kötött 

                       kultúrtechnikákhoz kötött részei : írottakhoz- olvasottakhoz- elvont dolgokhoz kötött. 

                      Kódolás – tárolás – előhívás (megjegyző-megtartó-felidéző képességek mint az    

                     emlékezet részképességei 

-  gondolkodás :   -                  a gondolkodási műveletek alapján csoportosítva 

                       ahogyan az óvodából érkeznek szemléletes-cselekvő gondolkodás móddal a kisiskolást 

konkrét fogalmak, műveletek de már néhol absztrakt szinttel gyarapítjuk, majd 11 évesektől már az 

absztrakt fogalmak, formális műveletek periódusába kísérjük. Ezek területei a következők : 

                        egyeztetés-összehasonlítás, soralkotás, viszonyfelismerés, következetesség, 

                        lényegmegértés, csoportosítás, fogalomalkotás, analízis-szintézis, ok-okozati 

                        összefüggések meglátása, (11 éves kortól) elvont fogalmi gondolkodás, értelmezett- 

                        észlelés : átállás a konkrét gondolkodásról a formális-logikai gondolkodásra 

                              -              az eredményes tanulás, feladatmegoldás szempontjából csoportosítva : 

                        fogalomalkotó gondolkodás (megértés) = egy adott kategóriába tartozó dolgok közös 

jellemzőinek megragadása (sémába rendezés),  fogalomalkotás = hipotézis vizsgálat valamilyen 

stratégia alapján,  problémamegoldó gondolkodás = egy kiinduló állapotból egy célállapotig vezető út 

megtalálása ( 2 fő típusa a konvergens és divergens ) 

 

A napi gyakorlatban megvalósuló integrálás szempontjából fontos, hogy 

- közösen gondolkodjunk a fejlesztendő képességekben  - alapja a tanulók megismerése / számos 

formája és technikája ismert, alkalmazzuk ezeket ! /  és ismeretekben 

- tantervi témákban és tananyagban, amelyeket a tanulási nehézséggel és az osztályainkban 

foglalkoztatott SNI tanulóknak átadunk 

- értékelésüket csakis az egyéni tempójukhoz nyújtott haladásuk alapján tegyük !  Az oktatás során NE 

fedkezzünk meg a szakértői véleményükben rögzített feladatmegjelölés és azok megoldásának 

eszközeiről és módjairól ( eszközhasználat ,többlet idő, saját magához mért tudásszint osztályozás ill. 

igazgatói engedéllyel értékelés  és osztályozás alóli mentesítés – ez utóbbira egyre kevesebb esetben 

találkozunk, legtöbbször csak részleges tantárgyi mentesítést kapnak a felülvizsgálatokon és azt a 

szülő írásban köteles kérni az iskola igazgatójától ). 

 

Fent részletezett területeket kell erősítenünk a fejlesztő foglalkozásokon 

 játékos formában, pozitív megerősítés és folyamatos kontroll mellett végzik. Jelszavunk : rossz 

megoldás nincs, minden javítható ! Így nem élnek meg kudarcot, önmagukat igyekeznek javítani, 

kitartásuk fokozatosan erősödik, érdeklődésük éber marad egyre hosszabb ideig, a tanulás örömszerző 

funkciója pozitív élménnyé válik számukra. 

A motoros készségek életkoruktól való elmaradása számos vizuális és auditív képesség fejlődését 

befolyásolja a különböző tantárgyi anyagok elsajátításakor. Ezért nagyon fontos a megfelelő mozgásos 

gyakorlások biztosítása, amit a testnevelés órák és sportfoglalkozások sokfélesége nyújt , 

csoportjainkban pedig a fent leírt Kovács-módszer. 

 

 

Óraszámok - csoportbontás 

A  heti 24 óra elosztása a nyolc évfolyamon a tanulási nehézségek jellegének és a szakértői 

véleménnyel rendelkező tanulók számától függ. 
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A törvény általában heti 2 órát jelöl meg. Tapasztalataink alapján jól bevált az egyik foglalkozás 

keretében  tanórai un. kéttanáros megoldás. A tanórai munkába örömmel kapcsolódnak a 

segítségemmel és bizonyíthatnak a társak előtt. 

 

 

Jelenlegi  létszámaink :    1.a    1                                                   1.b   3 tanuló 

                                           2.a    1  tanuló                                       2.b    2 

                                           3.a    3                                                   3.b    1 

                                           4.a    5                                                   4.b    9       Összesen 25 alsós 

 

 

 

                                            5.a   2                                                    5.b   5 

                                            6.a   2                                                    6.b   2 

                                            7.a   4                                                    7.b   1 

                                            8.a   6                                                    8.b   6       Összesen  28 felsős 

 

Összesen  53 tanulónk Btm -es 

 

Óraszámok és csoportok bontása: 

                                                1.a          heti  2  óra    

                                                1.b          heti  2  óra          /  a és b – ben az első félévben tanórai / 

                                                2.a + 2.b együtt 2 óra   

                                                3.a + 3.b együtt 2 óra   

                                                4.a           heti   2 óra   

                                                4.b          heti3 óra             / egyik tanórai kéttanáros / 

                                                5. évfolyamon a „b”-ben a heti 2-n kívül 1 matematika órai 

                                                6.  és   7.  évfolyamon       heti 2 óra 

                                                8.a            heti 2  óra         / egyik tanórai kéttanáros / 

                                                8.b            heti 2  óra         / egyik tanórai kéttanáros / 

 

 

 

Programunk : 

                szeptember- október : 

- a szakértői vélemények konzultációja osztályfőnökökkel és szaktanárokkal az eredményes 

differenciálás biztosítása érdekében 

-  a tanulók megfigyelése tanórákon, különös tekintettel a tanulási nehézségeik megnyilvánulására - 

diagnosztikus mérések 

- fejlesztési tervek kidolgozása 3 hónapra  , amely  diagnosztikus méréssel zárul az újabb 3 hónapos 

fejlesztési terv kidolgozásához 

             Egész évben segítséget nyújunk a témazáró dolgozatok elkészítéséhez.   

 

              A tanulók értékeléséhez folyamatosan támogatom az osztályfőnököket és szaktanárokat. 

 

             A szakértői véleményekben kijelölt felülvizsgálatokra időben elküldjük a beutalókat 

kiegészítve a pedagógiai véleményekkel. 

 

 

Kapcsolataink : 

 

-   nevelő testületünk MINDEN tagjával naponta de legalább heti 2 alkalommal infócsere 

- a tanulási nehézséggel diagnosztizált tanulók szüleivel szükség esetén személyes v. telefonos 

beszélgetés és a negyedéves fogadó órák alkalmával 
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- a tankerület, az országos és kerületi szakértői bizottságokkal szükséges esetekben 

   

-    az iskola védőnőjével és  iskolaorvossal a szükséges esetekben 

 

-    iskolapszichológussal adott alkalmakon, de legalább heti kétszer 

 

-    a  Család és Gyermekjóléti Központokkal az általuk korrepetáláson foglalkoztatott hátrányos 

     helyzetű tanulóink fejlődésével kapcsolatban 

 

-  UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSOKKAL  a  SNI tanulóink foglalkoztatásával kapcsolatosan 

    

 Az  SNI tanulókkal     gyógypedagógusok 

 végzik a törvényben előírt óraszámban a fejlesztést, 

integrált nevelésük a szakértői véleményben rögzítve iskolánkban folyik saját osztályközösségükben. 

Az oktatás során járó kedvezményeket a szakértői véleményekben találhatók és mindenkori 

betartásuk az oktatás folyamatában és tanulmányi eredményeik értékelésekor kötelező. 

 

Számuk :   jelenleg  12 tanuló : 

                                                 1.a    1 tanuló   / létszámban                                   3 főt ér / 

                                                 2.b    2 tanuló    /egyik a létszámban 2 főt, másik   3 főt ér/ 

                                                 4.a    1  tanuló  / létszámban             2 főt ér/ 

                                                 5.a    1  tanuló / létszámban              2 főt ér / 

                                                 5.b    1  tanuló  / létszámban             2  főt ér / 

                                                 6.a    1  tanuló  / létszámban             2 főt ér / 

                                                 6.b    2  tanuló  / létszámban             2 főt érnek / 

                                                 7.a    1  tanuló  / létszámban             2 főt ér / 

                                                 7.b    1  tanuló / létszámban              2 főt ér / 

                                                 8.a    1  tanuló  / létszámban                                  3 főt ér /   

 

 

Budapest, 2017. augusztus 30.    Rostné Teremi Mária 

fejlesztő pedagógus 

Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

2017/2018 

Iskolánkban az osztályfőnökök alkotják az egyik legnagyobb munkaközösséget. Az osztályfőnökök 

többsége tapasztalt, több éve gyakorló pedagógus.  

 

Minden osztályfőnök elkészíti osztályára vonatkozólag osztályfőnöki tanmenetét, amely a 

helyzetelemzésen túl kijelöli az osztályfőnöki feladatokat, havi bontásban tartalmazza az 

osztályfőnöki órák tematikáját. A munkaközösség munkaterve az iskolai programtervre épül, de 

kiegészülhet az év közben adódó feladatokkal. 

 

 Osztályfőnökök:       

 

5.a Bitáné Dömötör Éva         

5.b Mező Imre   

 

6.a  Gálfalvi Zsuzsánna 

6.b  Pohl Barbara                                                      

 

7.a  Elmerné Istenes Katalin     

7.b  Csonka Boglárka             



 
 
 

 
34 

 

8. Jakab Márta/ Varjú Tibor                       

        

 

Kiemelt feladatok a nevelőmunka területén: 

- környezettudatosságra, egészséges életmódra nevelés  

- közösségfejlesztés osztály- és ÖKO-programokkal, évfordulóink méltó megünneplésével, 

hagyományaink ápolásával 

- prevenció az iskolai védőnő és az iskola rendőre bevonásával 

- toleranciára, egymás elfogadására, együttműködésre nevelés 

- gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

- szülőkkel való kapcsolattartás bővítése 

Munkaterv: 

augusztus: 

- munkaközösségi értekezlet: a tanévkezdés és a tanév feladatainak áttekintése 

- teremdekorációk elkészítése 

- pótvizsgák és osztályozó vizsgák lebonyolítása 

- éves munkatervek leadása 

- tanévnyitó értekezlet 

szeptember: 

- tanévnyitó ünnepély 

- naplók kitöltése 

- osztályfőnöki tanmenetek elkészítése 

- szülői értekezletek megtartása (tanárok bemutatkozása az 5. osztályokban) 

- SZMK-csúcs 

- erdei iskola 

- statisztikai adtok leadása 

- Családi piknik 

- Virágos Kolozsvár 

október: 

- anyakönyvek megírása  

- október 6-ai megemlékezés 

- kisállat kiállítás 

- papírgyűjtés 

- október 23-ai ünnepély 

- nyílt órák 

- pályaválasztási szülői értekezlet 

- őszi szünet 

november: 

- egyéni fényképezés 

- Halloween party 

- naplók, ellenőrzők egyeztetése 

- igazgatói szünet/negyedéves osztályozó értekezlet 

- Édes Hazám … szavalóverseny 

- Téma-hét 60. évforduló 
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- fogadóórák 

december: 

- igazgatói szünet/nevelési értekezlet 

- Mikulás az iskolában 

- karácsonyi műsor 

- tantestületi fehér asztal 

- karácsonyi vásár, osztálykarácsony 

- téli szünet 

MUNKANAP ÁTHELYEZÉS  

március 10. (szombat) munkanap – március 16. (péntek) pihenőnap 

április 21. (szombat) munkanap – április 30. (hétfő) pihenőnap 

 

január:  
- naplók, ellenőrzők egyeztetése   

- félévi felmérések íratása  

- felmérők összesítésének leadási határideje 

- első félév vége 

- központi írásbeli felvételi vizsga 8. évfolyamosoknak 

- új órarend 

- osztályozó értekezlet 

- felsős házi szavalóverseny 

- statisztika leadási határideje 

- félévi értesítők kiosztása 

- félévi beszámolók leadási határideje 

- kerületi vers-és prózaíró verseny leadási határideje 

február:  
- házi felsős szavalóverseny 

- félévi értekezlet 

- nevelési értekezlet 

- 8. évf. szülői értekezlet 

- internetes verseny 

- Bókay Árpád Biológia verseny 5.-6. évfolyam 

- Bolyai földrajzverseny 

- szülői értekezlet  

- ÖKO – Humusz …  

- Oviolimpia 

- angol tanulmányi verseny 

- farsang  

 

március: 

- nyílt nap leendő első osztályosoknak és szüleiknek 

- KossuThales matematika verseny 

- megemlékezés (március 15.) 
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- továbbtanulási lapok módosítása 

- Szennyvíztisztító telep látogatása (felső tagozat) 

- tehetségek napja – Kossuth iskola 

- játékdélelőtt – leendő első 

 

április: 

- fogadóóra 

- kerületi angol nyelvi verseny a Kolozsvárban 

- háromnegyed éves osztályozó értekezlet 

- Terror Háza /7., 8. évfolyam 

- igazgatói szünet / nevelési értekezlet 

- tavaszi szünet 

- Föld Napja Környezetvédelmi verseny 

- Herman Ottó biológia verseny 

- Hulladékszobrászat – kiállítás 

- papírgyűjtés 

május:  

- SZMK-csúcs értekezlet 

- Happy-day  

- naplók, ellenőrzők, törzslapok, szakköri füzetek 

- közlekedési kígyó – felső tagozat 

- szülői értekezlet/ fogadóóra 

- osztályfényképezés 350Ft/kép 

- idegen nyelvi mérés 6., 8. évfolyam 

- év végi felmérők íratása 

- OKÉV mérés 6. és 8. évfolyam 

június:  

- Nemzeti összefogás napja 

- évvégi felmérések értékelésének leadása 

- tartós könyvek leadása 

- igazgatói szünet/osztályozó értekezlet 

- pedagógus napi ebéd 

- sportnap 

- osztálykirándulás 

- próbák, osztályprogram  

- dekorálás 

- ballagás 

- statisztika leadása 

- év végi beszámolók leadása 

- tanévzáró értekezlet 

- tanévzáró ünnepély 

- tantestületi kirándulás 

- Balatonvilágos 

 

 

Budapest, 2017. augusztus 28.   Csonka Boglárka sk.                                       

osztályfőnöki munkaközösség vezetője 
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2017-2018. gyermekvédelmi feladatai 

 

 

Az iskolai gyermekvédelmi munka a jelzőrendszer minden tagjának feladata 
az érvényben lévő hatályos törvények és jogszabályok alapján. 

 

 

A TANÉVET INDÍTÓ LEGFONTOSABB FELADATOK : 
 

Az elmúlt tanévhez hasonlóan kell az osztályainkban minden tanítónak és párjának, valamint 

osztályfőnököknek átnézni azokat a nyáron érkezett leveleket, amelyekben problémás gyerekekről 

pedagógiai véleményt kérnek a családsegítő központak és gyámhivatalok. Minél előbb írásban kell 

ezeket megküldeni a számukra. 

Az esetekkel kapcsolatos jelzőrendszeri megbeszélésekre, ha személyesen nem tud részt venni az 

osztályfőnök, vagy helyettese minden esetben írásos véleményt – már a legtöbb esetben emailt is 

elfogadnak -  kell küldeni  adott üggyel kapcsolatban. 

 

Fontos az újonnan beíratkozott tanulók családi és szociális helyzetének  

Bármilyen tanulást és iskolai beilleszkedést nehezítő körülményt jelezni kell a megfelelő 

jelzőrendszeri szerv felé. 

 

 Az étkezési kedvezményben / rendszeres gyv. Támogatásban részesülő, a több gyermekes  családok, 

az egészségügyi támogatott, a SNI tanuló / részesülő tanulóink önkormányzati ill. Államkincstár vagy 

szakorvosi határozatából ezután az osztályfőnököknek is másolunk – gondolva a kirándulásokra és 

táborozásokra.   

 Az első szülői értekezleten hívjuk fel az ingyenesen étkezők szüleinek figyelmét arra, hogy a  

befizetési napokon be kell jönniük az ebédrendelést aláírni. 

 

 

 

EGÉSZ TANÉVRE SZÓLÓ FELADATOK: 
 

Kiemelten fontos a gyermekvédelmi nyilvántartásban szereplő tanulók szüleivel és tanáraival való 

rendszeres konzultáció, diákjaink családi és szociális helyzetében történő változások nyomon 

követése, az osztályfőnökök és szaktanárok jelzései alapján. 

Az alapellátásban gondozott gyermekek családgondozóival való folyamatos kapcsolattartás és 

együttműködés szükséges   

Több és hatékonyabb támogatást kaphatnánk ha ellátogatnának iskolánkba, ahol a problémás tanulót 

megfigyelhetnék a különböző elfoglaltságaiban és a tanuló nevelőivel személyesen beszélgetnének . 

 

Problémás tanulóinkkal a tanév során iskolapszichológusunknak is lesz lehetősége megismerkedni. 

Valamennyien segítséget kérhetünk a magatartási és tanulási gondokkal küzdő gyerekekkel 

kapcsolatosan. Munkájára nagy szükségünk van. 

 

 

 

Munkánk és a jó kooperációt segítené, ha tanulóink adatainál a szülők telefonszáma és a lakcíme a 

valóban elérhető adatokat tartalmaznák. 
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Hiányzások 
Az elmúlt évben több tanulónk mulasztott igazolatlanul és a Gyámhivatallal kellett kapcsolatba 

lépnünk. Egy esetben családi pótlék megvonás van életben. 

A pontos és rendszeres iskolába járás törvényi előírás a Házirendünkben is rögzítettük. Betartatása 

nagyon fontos.  

 Az igazolatlan hiányzásokról a törvényben leírtak szerint az iskola köteles jelzést tenni /FIÓKA, 

Gyámhival /. A szülőket ezért tájékoztatni kell, hogy mi várhat rájuk, ha gyermeküket nem járatják 

iskolába.  

 

 

Gyermekvédelmi intézmények 

 

Tanulóink veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a jelzőrendszer /családok, 

védőnő, gyermekorvosok, szociális munkások, családgondozók, rendőrök …/többi tagjával, valamint 

az alap- , illetve szakellátás intézményeivel és a hatóságokkal továbbra is fenntartjuk a kapcsolatot. 

 

 

 

Budapest, 2017. augusztus 30                                                                                                                

                                                                                           Rostné Teremi Mária sk. 

                                                                                                gyv.koordinátor 
 

 

 

 

 

Kolozsvár Utcai Általános Iskola 

Diákönkormányzat munkaterve 

2017/2018-as tanév  

A diákönkormányzat célja és működése 

A diákönkormányzat célja a diákok érdekképviselete, a diákélet szervezése. Ezen belül szabadidős 

programok, a tanulók érdeklődésének megfelelő tevékenységi formák létrehozása, kezdeményezése, 

az egészséges és környezettudatos életmód kialakításának elősegítése. Emellett alapvető célunk az 

iskolai munka segítése, az iskolai közösség formálása, az iskolához való kötődés erősítése. További 

célunk az osztályon belüli, valamint az osztályok közötti kommunikáció fejlesztése, ennek elősegítése 

a programok és a diákképviselők személyiségfejlesztése által.  

A diákönkormányzat havi rendszerességgel ülésezik, illetve a tervezett programokhoz igazodva 

gyakrabban is összehívható. A tagjai az osztályok által megválasztott diákképviselők, akik aktívan 

vállalnak feladatokat, képviselik diáktársaik érdekeit, ötleteikkel segítik a diákönkormányzat 

működését. A képviselők rendszerint részt vesznek a programok megvalósításában, lebonyolításában.   

A diákönkormányzat működésének főbb irányelvei: 

- Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti.  

- A diákság érdekeinek hatékony képviselete.  
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- A diákprogramok tervezése az iskolai programtervhez és az ÖKO- munkatervhez igazodva történik.  

- Egészséges életmódra, empátiára, szociális érzékenységre, toleranciára nevelés. 

- Környezettudatos gondolkodásra nevelés.   

- A hatékony kommunikáció fejlesztése. 

- A havi rendszerességgel meghirdetett diákgyűlések mellett, klubfoglalkozások tartása az aktuális 

témában. 

 

SZEPTEMBER 

- Az osztályok DÖK képviselőinek, valamint a DÖK-vezető és helyettese megválasztása a 4–8. 

évfolyamokon, alakuló ülés. 

Témajavaslat: A diákok jogainak és kötelességének ismertetése, DÖK SZMSZ, házirend vonatkozó 

részeinek ismertetése. Bemutatkozás, ismerkedés, közös célok, feladatok megfogalmazása.  

Aktuális: 

- Diákügylet megszervezése, feladatok ismertetése 

- ÖKO-programok ismertetése, ÖKO-felelősök kijelölése  

- Bringa-show megszervezése, lebonyolítása 

 

OKTÓBER 

Témajavaslat: Csapatépítés, közösségformálás – bizalomjáték, munkacsoportok kialakítása 

Aktuális: 

- Papírgyűjtés a DÖK szervezésében 

- Program szervezése az Állatok Világnapjához kapcsolódóan – Kisállat kiállítás  

 

NOVEMBER 

Témajavaslat: Iskolánk 60. évfordulója 

Aktuális: 

- Az iskolai programokról való tájékoztatás, diákok bevonása a különböző programokba, egymás 

motiválása  

- Projekthétben való közreműködés 

 

DECEMBER 

Aktuális: 

- Mikulás ünnepség előkészítése, lebonyolítása  
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- Karácsonyi vásár szervezése, lebonyolítása 

 

JANUÁR 

Témajavaslat: Konfliktusok diákok között, konfliktuskezelési technikák – előadó meghívása a 

témában 

Aktuális:  

- A diákönkormányzat féléves munkájának értékelése, a tapasztalatok összegzése 

- A következő félévre vonatkozó javaslatok megbeszélése 

FEBRUÁR 

Témajavaslat:  

Aktuális: 

- Farsang előkészítése alsó és felső tagozaton 

- Klubfoglalkozásokon farsangi álarc/plakát előkészítése  

 

MÁRCIUS 

Témajavaslat: a környezetvédelem szerepe, fontossága 

Aktuális:  

- Foglalkozások tartása a Víz Világnapjához kapcsolódóan 

 

ÁPRILIS 

Témajavaslat: Mentálhigiéniás foglalkozás az iskola mentálhigiéniás szakemberének bevonásával  

Aktuális: 

- Papírgyűjtés előkészítése, lebonyolítása az alapítvány szervezésében  

 

MÁJUS 

Témajavaslat: a környezettudatos gondolkodás erősítése  

Aktuális:  

- Happy-hét megszervezésében, lebonyolításában való közreműködés a Föld világnapjához 

kapcsolódóan az ÖKO szervezésével  

- Hulladékszobrászat megszervezésében való közreműködés az ÖKO vezetésével   
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JÚNIUS 

Témajavaslat: Önértékelés, reflexió  

Aktuális:  

- Az éves munka értékelése, diákképviselők munkájának értékelése  

 

Budapest, 2017. augusztus 28.                                                

   Készítette: Pohl Barbara sk.   

DÖK segítő helyettesítő-pedagógus  

Egyesített és egyeztetett iskola-egészségügyi ütemterv a 2017/2018. tanévre 

 

Kolozsvár Általános Iskola 

1155. Budapest, Kolozsvár utca 1. 

 

Iskola orvosa:  dr. Érseki Ildikó 

 

Iskola védőnője:  Méhesné Saly Éva 

 

Szeptember: 

 Létszám- és névsoregyeztetés 

 Iskola-egészségügyi törzslapok rendezése 

 Törzslapkérők megírása, az iskolából távozó tanulók törzslapjainak postázása a beérkezett 

kikérők alapján, postafüzet vezetése 

 1. évfolyamos tanulók szüleinek egészségügyi kérdőív kiosztása az osztályfőnökök 

segítségével, oltások meglétének ellenőrzése 

 Dokumentációk rendezése, elkészítése 

 Tisztasági vizsgálatok 

 Úszás előtti vizsgálatok alsó évfolyamosoknál 

 Védőoltások szervezése, szülői tájékoztatók kiadása, oltási könyvek bekérése 

 7. osztályosok ENGERIX B első oltása 

 6. osztályosok MMR oltása 

 oltási adminisztráció végzése 

Október: 

 Létszám (fiú/lánybontásban) elkészítése 

 Minden hónap 10-ig ectoparazita jelentés elkészítése és leadása 

 Veszélyeztetett tanulók névsorának kérése és egyeztetése 

 Leletek bekérése 

 Gyógytestnevelés felülvizsgálata október 15-ig          
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 Szülői tájékoztatók kiadása, oltás szervezése 

 6. osztályosok DpTa oltása 

 7. osztályos lánytanulók HPV elleni oltása 

 oltási adminisztráció végzése 

 

November: 

 Ectoparazita szűrés 

 Hónap 10-ig ectoparazita jelentés elkészítése és leadása 

 Osztályvizsgálatok (védőnői és orvosi) –1. b. és 2. a. osztályok 

 Beutalók kiadása és a leletek folyamatos visszakérése 

 Osztályvizsgálati leletek kiosztása  

 adminisztráció vezetése 

December: 

 Osztályvizsgálatok (védőnői és orvosi) – 4. évfolyam 

 Beutalók kiadása és a leletek folyamatos visszakérése 

 Osztályvizsgálati leletek kiosztása 

 Adminisztráció vezetése 

Január: 

 Ectoparazita szűrés 

 Osztályvizsgálatok (védőnői és orvosi) – 8. évfolyam 

 Beutalók kiadása és a leletek folyamatos visszakérése 

 Osztályvizsgálati leletek kiosztása 

 Szükség esetén a testnevelési besorolások módosítása 

 Adminisztráció vezetése 

Február: 

 Hónap 10-ig ectoparazita jelentés elkészítése és leadása 

 Osztályvizsgálatok (védőnői és orvosi) –3. évfolyam 

 Beutalók kiadása, osztályvizsgálati leletek kiosztása 

 Adminisztráció végzése 

Március: 

 Osztályvizsgálatok (védőnői és orvosi) – 6. évfolyam 

 Beutalók kiadása, leletek folyamatos visszakérése 
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 Osztályvizsgálati leletek kiosztása 

 Szülői tájékoztatók kiadása, oltási könyvek bekérése 

 7. osztályosok ENGERIX B második oltása 

 oltási adminisztráció végzése 

Április: 

 7. osztályos lányok HPV elleni második védőoltása 

 Oltási adminisztráció végzése 

 Osztályvizsgálatok (védőnői és orvosi) – 7. évfolyam 

 Osztályvizsgálati leletek kiosztása 

Május: 

 Ectoparazita szűrések 

 Pótvizsgálatok, pótoltások végzése 

 Elsősegélyládák felszerelésének ellenőrzése 

 Adminisztráció végzése 

 Egészségfejlesztés 

Június: 

 Az oktatási intézmény balesetvédelmi és egészségvédelmi szemléje 

 Jegyzőkönyv megírása 

 Iskola-egészségügyi statisztika elkészítése 

 Egészségfejlesztés 

Budapest, 2017. szeptember 05. 

    Dr. Érseki Ildikó sk. Méhesné Saly Éva sk. 

           iskolaorvos iskolavédőnő 
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Legitimációk   

 

Szülői Szervezet 

DÖK 

Intézményi Tanács 

Nevelőtestület                                                                                        



Nyilatkozat

A l(olozsvár lJtcai Altalárros lskola Szülői Szervezete tárnogatja és elfogadja a

20 17 l20 l 8-ás évi munkatervet.

Budapest. 2011 , szeptetlrber l 5.

.._.é /],.t*^/
Dr. Kiss András

szülői szerv ezet elnöke



NYILATKOZAT

A Kolclzsvár Utcai Általános Iskola Diákönko rmányzata elíbgadj a a 2017 -

20 1 8. évi llilirtkatervet.

Budapest, 2017 . szeptember 12.

TUC*4e,a,*_
pohl Barbara

DÖK- segítő helyettes pedagógus



Nyilatkozat

A Kolozsvár Utcai Altalános Iskola Intézményi Tanácsa támogatja és elfogadja
az iskola éves" munkatervét.

Budapest, 2017 . szeptember l 1.

17 l t- 
|'t'J(..r1* |, ,€,,1,1 _ ((,./ r ,

Rostné Tererni Mária

Intézményi Tanács elnöke



Nyilatkozat

A Kolozsvár Utcai Altalános Iskola Ncvelőtestülete tárnogatja és elfogadja az
intézrnény 20lr7 1201 B. évi munkatervét.

Szavazati arány:

igen: 36

netl: 0

taftózkodás:0

Budapest, 2017 , augusztus 30.

!l í l ,(,
\Jt* ._ l 

', 
, ,i. q__ tl''^-",,

Tóthné Varga Csitta

igazgatő


