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A 2020/2021-es tanév munkaterve 

 

A munkaterv az alábbiak figyelembe vételével készült: 

a) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

b) 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről 

c) a nevelőtestület, a munkaközösségek, a diákönkormányzat javaslatai  

 

1. A tanítási év  

1.1 Első és utolsó tanítási nap 

 első tanítási napja 2020. szeptember 1. (kedd), 

 utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd).  

 

1.2 A tanítási napok száma  

A tanítási napok száma százhetvenkilenc nap.  

 

1.3. Az első félév 

A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart. Az iskola 2021. január 29-ig értesíti a 

tanulókat, a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

 

1.4 A tanítási szünetek 

A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében 

meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat munkanapot tanítás nélküli 

munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a 

nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy 

tanítás nélküli munkanap pályaorientációs célra használható fel. 

 

1.4.1 Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni 

első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).  

 

1.4.2 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).  
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1.4.3 A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).  

 

1.4.4 A tanítás nélküli munkanapok (6 nap) felhasználása 

2020. szeptember 17-18. Tantestületi kirándulás (tavaszra halasztva)  

2020. december 18.  Pályaorientációs nap 

2021. május 3-4.  Érettségi vizsgák, tanítási nélküli munkanap- általános iskola 

2021. június 10.  Diáknap 

 

1.5 Munkanap áthelyezések 

2020.december 12.(szombat) munkanap, 

2020. december 24 ledolgozása: terv szerint digitális munkarendben 

 

1.6 A témahetek megszervezése  

Az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:  

1.6.1 Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét   2021. március 1-5 között,  

1.6.2 Digitális témahét      2021. március 22-26 között, 

1.6.3 Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete  2021. április 19-23 között, 

1.6.4.  Magyar Diáksport Napja – témanap –   2020. szeptember 25. 
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1.7  Ünnepélyek, megemlékezések: 

 

IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐSÖK 

szeptember 1. tanévnyitó ünnepély 2. évfolyam  

október 6. aradi vértanúk osztálykeretben 

október 22. október 23.ünnepe osztályfőnökök 

november 6. Magyar Katalin emlékünnepség  5. évfolyam 

december 4. Kis-Bolyai 110 éves fennállása alsós munkaközösség 

december 17. karácsonyi ünnepély 3.és 6. évfolyam 

január 22. magyar kultúra napja osztálykeretben 

március 12. március 15. nemzeti ünnep 4. és   felsős ofők 

június 4. Nemzeti Összetartozás Napja osztálykeretbe 

június 11. 11 óra ballagás az általános iskolában 7. évfolyam 

június 24. 17 óra tanévzáró ünnepély 6. évfolyam 

 

1.8 Értekezletek: 

1.8.1.  2021. augusztus 26.   alakuló értekezlet 

1.8.2.  2021. szeptember 1.  tanévnyitó értekezlet 

1.8.3. 2021. október 12.  nevelési értekezlet 

téma: Digitális oktatás tapasztalatai 

(munkaközösségi keretben) 

1.8.4 2021. február 1.  félévzáró értekezlet 

1.8.5 2021. április  12.  nevelési értekezlet 

téma: Projektmódszerek a tanítási gyakorlatban 

előadó: szervezés alatt 

1.8.6 2021. június 24.   tanévzáró értekezlet 
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1.9  Iskolakóstoló (leendő 1. osztályosoknak): 

2021. február – március ( három alkalom) 

1.10  Országos mérések: 

1.10.1 2020. szeptember 21 - október 12 között: pályaválasztást megalapozó kompetenciák 

vizsgálata, digitális mérő- és támogató eszközökkel (8. évfolyam) 

1.10.2. 2021. május 19. idegen nyelvi mérés 

1.10.3 2021. május 26. Országos Kompetencia Mérés 

1.10.4 2021. január 4 – március 31 között: tanulók fizikai állapotának és  

edzettségének vizsgálata. 
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2. A tanév kiemelt feladatai 

2.1 A kapcsolattartás 

2.1.1 Iskolavezetés: 

- hetente vezetői megbeszélés (igazgató, igazgató-helyettesek) 

- szükség szerint vezetőségi kibővített megbeszélés (résztvevők: igazgató, igazgató-

helyettesek, munkaközösség-vezetők, DÖK-t segítő tanár, SZK elnök szükség 

esetén) 

 

2.1.2 Iskolavezetés - nevelőtestület: 

- félévente legalább két nevelőtestületi értekezlet (nevelési, illetve a tanév munkáját 

értékelő értekezlet) 

- minden második hónap első hétfőjén nevelőtestületi megbeszélés 

- a kollégák folyamatos tájékoztatása a faliújságon, interneten keresztül, valamint 

személyes megbeszélések révén valósul meg 

 

2.1.3 Iskolavezetés - diákönkormányzat: 

- a diákönkormányzati üléseken esetenként képviselteti magát az iskolavezetés 

- diáknap biztosítása, szervezett programok támogatása 

 

2.1.4 Munkaközösségek: 

- a pedagógiai tevékenységben napi munkakapcsolat 

- félévente legalább 2 alkalommal tartanak megbeszélést (munkaterv összeállítása, 

félévi munka értékelése, év végi beszámoló készítése) 

- szükség esetén megbeszélések (Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési  

Szabályzat, Házirend felülvizsgálata, stb.) 

 

2.2 Egészségnevelés: 

Védőnő ill. szakorvosok bevonásával vizsgálatok, fogászati szűrések: 

- szemvizsgálat 

- súly- és magasságmérés 

- vérnyomásmérés, hallásvizsgálat 
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2.3   Oktatás 

2020. július 1- jétől nyolc osztályos intézményként működünk, fenntartónk a Győri  

Szakképzési Centrum, iskolánk neve: Győri SzC Bolyai János Általános Iskola. 

A nyár folyamán a hét munkaközösséggel szorosan együttműködve átdolgozásra, majd  

elfogadásra került a Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend. 

A 2020/2021-es tanévben is az intézményi Pedagógiai Program szerint kell végezni  

munkánkat, minden kolléga kötelessége a dokumentum megismerése és alkalmazása a  

mindennapi gyakorlatban.  

Az iskolában folyó szakmai munka legfontosabb bázisai a munkaközösségek.  

Az oktató-nevelőmunka megszervezésében, a tananyag, a tankönyvek és a módszerek 

kiválasztásában az iskolavezetés messzemenőkig támaszkodik a munkaközösségekre, és 

figyelembe veszi véleményüket. 

A közösen kialakított elveknek megfelelően kell mindenkinek saját munkáját megszerveznie. 

Alapvetően fontos, hogy az adott tantárgyat tanító kollégák ezekben a kérdésekben egységes 

álláspontot alakítsanak ki. 

A tankönyvek kiválasztásánál a munkaközösségeknek egységes álláspontot kell kialakítani. 

Lehetőleg egy adott tantárgyat a munkaközösségen belül azonos tankönyvcsaládból  

tanítsanak. 

 

2.4.  Nevelés 

Kiemelt nevelési feladat: 

- A környezettudatosságra és az egészségvédelemre nevelés az iskolában 

- Pályaorientáció: 6-7. évfolyamos diákjaink megismertetése a technikumban 

megszerezhető szakmáinkkal 

 

Fontos ismételten kiemelni és hangsúlyozni, hogy a kompetenciafejlesztés minden pedagógus 

feladata és kötelessége. Minden órán van arra mód és lehetőség, hogy ezeket a készségeket, 

képességeket fejlesszük. 
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A nevelő legfontosabb feladata, hogy a tanulói személyiség egészére hasson.  

Ennek érdekében fel kell használnia minden adódó lehetőséget: 

- az osztályfőnöki óratervek összeállításánál, a nevelési célon túl, figyelemmel kell 

lenni az osztály sajátosságaira, a tanulók és a szülők igényeire is. 

- tanulási módszerek bemutatása  

- tanulás tanítása (egyéni foglalkozások keretén belül is) 

- társadalmi viselkedésmódok, értékrend közvetítése 

- önismeret, önértékelés, életszemlélet kialakítása 

- családi életre nevelés 

- pályaválasztás segítése 

- a másik ember és a környezet tisztelete, védelme, 

- a járványügyi szabályok következetes betartása 

- az iskola épületének, tantermeinek, egyéb helyiségeinek, környezetének fokozott 

védelme, tisztántartása 

- hagyományok, a múlt értékeinek tiszteletére nevelés, jubileumi tanév 

A megoldási módokat és a megvalósítás célját illetően érvényesül a pedagógus szabadsága. 

 

2.5. Ellenőrzés, értékelés 

A munkaközösségek az iskolavezetéssel együtt kidolgozták azokat az elveket, melyeket az 

ellenőrzés és értékelés során alkalmaznak (Pedagógiai Program).  

Ezeket az elveket ismertetni kell a diákokkal és a szülőkkel: 

- az ellenőrzés formái (írásbeli és szóbeli feleletek aránya) 

- az ellenőrzés gyakorisága 

- az osztályozás módja 

- a tanulók jogai a dolgozatokkal kapcsolatosan 

- évközi osztályzatok és a félévi- illetve az év végi jegyek kapcsolata 

Minősítési eljárások a tanév során folyamatosan zajlanak az Oktatási Hivatal ütemterve  

alapján.. 

Belső ellenőrzés segítője: BECS – csoport. 
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3.Munkaközösségek legfontosabb céljai, feladatai a 2020/2021-es tanévben 

3.1 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG:  

Iskolánk az idei tanévtől új szervezeti formában, új névvel: Győri Szakképzési Centrum  

Bolyai János Általános Iskolaként, az 1-8. évfolyamon folytatja oktató-nevelő munkáját.  

Ezért az iskolavezetésben is személyi változások történtek:  

- igazgató: Molnárné Tóth Erika, 

- felső tagozatos igazgató-helyettes: Nagy Erika, 

- alsó tagozatos igazgató-helyettes: Nagyné Suba Tünde,  

- alsós munkaközösségvezető: Puskás Jenőné 

- napközis munkaközösségvezető: Németh Erzsébet. 

Az alsós és napközis munkaközösség szoros együttműködésben végzi éves munkáját.  

A 2020/21-es tanévben az iskola fennállásának 110. évfordulóját több programmal is  

megünnepeljük. 

A fennálló járványhelyzet miatt éves munkánkat az országos előírásoknak megfelelően 

végezzük hagyományos, szükség esetén pedig távoktatásban. A higiéniai feltételeket 

biztosítjuk, és az aktuális szabályokat betartjuk/betartatjuk. 

3.1.1. Alapvető céljaink: 

- A tanévkezdéskor is fennálló világjárvány jelenléte miatt kiemelt célunk a tanulók 

egészségének, testi épségének megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása.  

- Legfőbb célunk a ránk bízott gyerekek nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben a 

nevelő és oktató tevékenység keretében az ismeretek tárgyilagos és többoldalú  

közvetítése. 

- A nevelő és oktató tevékenységünk során vegyük figyelembe a tanulók egyéni 

képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, 

esetleges fogyatékosságát. Kiemelten fontos célunk, hogy segítsük a tanulók 

képességeinek, tehetségének kibontakoztatását, illetve a bármilyen oknál fogva 

hátrányos helyzetben lévő tanulók felzárkóztatását, melyet fejlesztőpedagógus,  

gyógypedagógus  (SNI, BTMN-es gyerekek, és  mozgássérült tanulónk), logopédus és 

szomatopedagógus kollégáink szakavatott munkája egészít ki.  

- Célunk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában való közreműködés, és 

tevékeny részvétel a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, ill. megszüntetésében egy szociális segítő közreműködésével. 

- Tiszteletben tartani a tanulók emberi méltóságát és jogait. 
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- A szülőket és tanulókat, az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatni, a szülőt 

értesítjük, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedéseket tartunk szükségesnek. 

- A szülő és a tanuló javaslataira, kéréseire érdemi választ adni. 

3.1.2. Kiemelt céljaink: 

- Magas színvonalú nevelés és oktatás 

- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés 

- Az alkalmazó tudás fejlesztése 

- Esztétikai nevelés, különösen az irodalom órákon és készségtárgyaknál 

- A tanulók környezetvédelmi  nevelése  

- Az egészséges életmódra nevelés (különös tekintettel a járványhelyzethez igazodásra) 

- Önállóságra nevelés 

- Kötelességtudat erősítése 

- Konstruktív konfliktuskezelés, kiemelten az agresszió területén (ezen a területen is 

igénybe vesszük szociális segítőnk szakmai tudását) 

- Iskolánk regisztrált Tehetségpont, így idén is folytatjuk a három éve elindított  

- Tehetségműhelyek munkáját az alsó tagozaton (rajz, német, közlekedési ismeretek).  

A Tehetségpont akkreditációjára is ebben a tanévben kerül sor. 

- A „Boldog Iskola” cím tulajdonosaiként idén is megtartjuk az ún. boldogságórákat az 

1-4. évfolyam 1-1 csoportjában. 

- Kooperatív tanulási technikák alkalmazása, IKT-s eszközhasználat 

- Továbbra is folytatjuk a PIP-programban (Partner Iskola Program) való részvételünket 

az oktató-nevelő munka változatossá tétele érdekében /A PIP-újságok terjesztését az 

idei tanévben is Takács Szabolcsné kolléganőnk végzi/. 

 

3.1.3. Alsós munkaközösségeink hitvallása: 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a  

tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és 

az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk és hogy segítsen 

megtalálni azt, amit szeretünk. „   

(Szent-Györgyi Albert)  

A tanulók értelmi, érzelmi és szociális fejlődése érdekében változatos oktatási és 

gyermekközpontú nevelési módszerekkel végezzünk mindennapi munkánkat.  
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3.1.4. Nevelési feladataink: 

- A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése: kiemelten kezeljük a súlyos 

rendbontásokat. Elítéljük az agresszivitás minden formáját, a tanulók egymással 

szembeni durva magatartását. Folyamatos figyelemmel kísérjük tanulóink helyes, 

társaikkal szembeni empatikus viselkedését is. 

- A Házirend betartása minden tanuló, betartatása minden pedagógus és iskolai  

alkalmazott kötelessége. 

- A közösségi elvárásokat ismerő és teljesíteni tudó személyiségek formálása. 

- Balesetvédelem, balesetmentes, kulturált tevékenységi rendszer kialakítása. 

- A tanulók énképének, önértékelésének, önbizalmának építése. 

- Feszültség oldása, szorongás kiküszöbölése (Boldog órák)  

- Önzetlen, őszinte személyiségek nevelése. 

- A tanulók véleményalkotó, véleménynyilvánító képességek fejlesztése. 

 

3.1.5. Oktatási feladataink: 

- Az 1. (és 5.) évfolyamon bevezetésre kerültek az új Kerettantervi ajánlások  

alapján kidolgozott helyi tantervek. 

- Egyéni képességek figyelembe vétele az oktatás során, differenciált feladatvégzés a 

tanórákon. 

- A tanulmányi versenyekre való felkészítés /az év során folyamatos/. 

- A tehetséggondozás érdekében tanulmányi és levelezős versenyeken való részvétel. 

- Célunk, hogy a tanulmányi versenyeken elsősorban ne az eredmény elérése legyen a 

cél, hanem a verseny légköréhez, hangulatához, a versenyzés módjához, a felkészülés 

mikéntjéhez való szoktatás, ami egyben a felső tagozaton történő versenyzésre való 

előkészítő folyamat része is. 

- A tanulói teljesítmények értékelése, folyamatos visszajelzés a tanulók felé. 

- Kiemelt feladatunk az alapkészségek (elsősorban magyar nyelv és irodalom, valamint 

matematika tantárgyakból), és a tanulók kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése. 

- Az egyes tantárgyak közötti folyamatos koordináció. 

- A beszédművelés, beszédfejlesztés minden tanóra feladata. 

- A tartós tankönyvek használatára /épségük megóvására/, a tanulás megtanítására nagy 

hangsúlyt fektetünk. 
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- A tanulók tanórán kívüli képességfejlesztését több szakkör indításával is támogatjuk: 

pl.: matematika-logika, 2. évfolyamtól- közlekedés, rajz szakkör (1.-2.-3.-4. 

évfolyamon). 

- A házi feladatok szolgálják legjobban a képességfejlesztést. Mennyiségére, 

minőségére és rendszeres tanórai ellenőrzésére nagy figyelmet fordítunk. 

- Az óvoda és az iskola közötti, átmeneti időszak megkönnyítése minden első 

osztályban tanító pedagógus feladata. 

- Az idei tanévben is megtartjuk a 2017/18-as tanévtől útjára indított „Fecskenapot”, 

melyet az évnyitó ünnepély előtti napokban, az új első osztályosok meghívásával,   

ismerkedéssel, játékkal töltünk. Ezzel is elősegítjük a kicsik könnyebb iskolakezdését, 

szorongásuk oldását.  

 

3.1.6. Helyzetelemzés: 

Osztály 

 

Osztályfőnök 
Napközi Osztálytanító 

1.A Bárkányiné Hornig Olívia Melinda 1.csoport Haász Gyöngyi Margit 

1.B Hajba Zsuzsanna 2. csoport Balainé Kovalszki Éva 

1.C Kis Napsugár Vivien 3. csoport Horváth Klaudia  Zsuzsanna  

2.A Wisztercill Tünde 4. csoport Novák Edina Mabella 

2.B Simon Zoltánné 5. csoport Lászlóné Strobl Rita Mária 

2.C Szerencsiné Litresits Mária Helga 6. csoport Király Réka 

3.A Staár Katalin Erzsébet 7. csoport Takács Szabolcsné 

3.B Nagy Lilla 8. csoport Németh Erzsébet 

3.C Vargáné Kovács Zsuzsanna 9. csoport Németh Erzsébet 

4.A Puskás Jenőné 10. csoport Porcz Alice          

4.B Némethné Pintér Anita 11. csoport Lengyelné Kocsis Noémi 

4.C Babos Norbert                                      12. csoport Rámhápné Módos Tünde 

 

Osztályaink  és tanulóink száma: 

Iskolánk Szt. István király út 6. sz alatti épületében 12 alsós és 2 ötödikes osztály van.   

A tanulók összlétszáma alsóban 286 fő a két  ötödik osztály pedig 30 - 30 fős. 

(összesen 346 diák tanul ebben az egységünkben).  
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Személyi feltételeink: 

Iskolánk szervezeti formája mellett személyei feltételeink is változtak. 

Egy kolléganőnk (Molnárné Gyarmati Nóra) nyugdíjba, Tóth-Pintér Szilvia GYES-re ment. 

Az ő feladataikat új kollégák vették át: 

Balainé Kovalszki Éva, Rámhápné Módos Tünde nyugdíjas óraadóként, Haász Gyöngyi az 

1.A osztályban osztálytanítóként és  napközis nevelőként látja el az oktató-nevelő munkát. 

Király Réka, GYED-ről tért vissza, készségtárgyakat tanít, napközis csoportot vezet, illetve 

hittan órákat tart a 2. évfolyamon. 

Barla Zsuzsanna kolléganő fejlesztő óráit - tanév eleji felmondása miatt – óraadó kollégák 

veszik át megbízással (BTMN 1-5. évfolyam: Tóth Ildikó, BTMN 6-8. évfolyam: Szarvas 

Judit, SNI-s tanulók fejlesztése: Haszonits Napsugár).  

A logopédiai fejlesztői feladatokat Trenka Viktória irányítja. 

Szomatopedagógusunk Szilágyiné Molnár Katalin Mozgássérült tanítványunk fejlődését 

segíti.  

A nyár folyamán Novák Edina Mabella minősítése online módon megvalósult, így Pedagógus 

I. fokozatban folytatja munkáját 2021. januárjától. Hajba Zsuzsanna és Horváth Klaudia őszi 

minősítése folyamatban van, jelenleg mindketten gyakornokként dolgoznak.  

A 2020/21-es tanévben alsó tagozatos tanítóink száma 23 fő. 

 

Pedagógiai munkánkat segítik:  

Pozsgainé Mayer Bernadett    pedagógiai asszisztens 

Fűzfa Andrea        pedagógiai asszisztens (tanulószoba) 

Horváth Ádám Tamás   rendszergazda 

Horváth Béla     karbantartó 

Donner József     portaszolgálat 

 

A választott angol nyelvet az 1-3. évfolyamon Bárkányiné Hornig Olívia és  Porcz Alice,  a 4. 

osztályokban Porcz Alice és Fehérné Rongits Anett tart.  

Az 1-3. osztályosok német nyelvi választott óráit Kis Napsugár Vivien, Nagyné Suba Tünde 

és Szerencsiné Litresits Helga, a negyedik évfolyamon  tartja.  A harmadik évfolyamon  

Tehetségműhely keretében Nagyné Suba Tünde foglalkozik a német nyelv iránt fokozott 

érdeklődést mutató, tehetséges diákokkal.   
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A Tehetségműhelyek munkája tovább folytatódik a vizuális kultúra területén Vargáné  

Kovács Zsuzsanna vezetésével a 3. évfolyamon is, ill. a Tehetségműhely keretében a 

közlekedési alapismeretekkel a 2. osztályos  tanulók ismerkednek meg Simon Zoltánné 

irányításával. 

A Bolyai Tehetségpont akkreditációja  a 2020/2021- es tanév feladata. 

Az Etika, Erkölcstan, ill.  Hit- és Erkölcstan oktatása valamennyi évfolyamunkat érinti, a 

hitoktatást Király Réka kolléganőnk,  és Sebőkné Palme Éva látja el.    

Idén is részt veszünk a „Boldog Iskola” elnevezésű országos programban. 

A Móra iskola uszodájában oktatott úszástanulás a járványügyi helyzetnek megfelelően 

alakul, az első félévben nem tervezzük a 3. évfolyam úszásoktatásának leszervezését. 

Idén is külső szakemberek segítségével valósítjuk meg a tanulók I. és II. félévi fogászati 

szűrését, ezt is a járványügyi helyzet alakulásának függvényében tervezzük. 

A tanulók délutáni elfoglaltsága is a járványhelyzet előírásai szerint történik majd:  

Lehetőség esetén az 1- 2. évfolyamosok sakkoktatását, versenyeztetését idén Bokros Albert 

nagymester tartja a Fehér Ló Sakkegyesület szervezésében, igény szerint a 3-4. évfolyamon is 

vezet szakkört kezdő és haladó szinten.  

Különböző mozgásformák, mint a néptánc, zumba,  gyerekjóga és a modern tánc is helyet 

kaphatnak iskolánk délutáni foglalkozásain, amennyiben a tanórán kívüli spotfoglalkozásokra 

engedélyt kapunk. 

Heti egy óra keretében Hajba Zsuzsanna gyermekzumbát, Puskás Jenőné pedig gyerekjóga 

foglalkozást  vezethet az 1-4. évfolyam érdeklődő diákjainak.  

A modern tánc képviselője Pappné Varga Zsuzsanna táncoktató is meghirdette tánccsoportjai 

szervezését (2020. szeptember 7-től a táncfoglalkozások is felfüggesztve), melyek évek óta 

színesítik iskolai rendezvényeinket.   

Az ötödikes osztályok tanóráira felsős szaktanáraink a Régi Vámház téren álló épületből 

járnak át. 

Tanítási órák után az ötödikes tanulók - osztályfőnöki és szülői egyeztetés alapján -  egyedül 

mennek ebédelni a Hunyadi iskola ebédlőjébe.  Az 5. osztályos tanulószoba helyszíne az idei 

tanévben az alsós épületegyüttes (Szt. István király út 6.). 

 

3.1.7. Körülményeink, tárgyi feltételeink, felújítások, hiányosságok: 

Idén, a vírushelyzet miatt a mindennapos és a játékos testnevelés helyszíne többnyire az 

iskolaudvar, ill. egy-egy órában a tornaterem lesz., ill. a szellőzőrendszerrel kiépített 

judoszoba, a játékos testnevelés óráké pedig többnyire az iskolaudvar.   
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A tornaterem felújítása nem történt meg, állaga jelenleg is egészségtelen, ennek enyhítésére 

átmeneti megoldásként az idei nyáron kisebb fokú meszelés történt a fiú és lány öltözőben.  

A tornaterem parkettája, fala, világítása egyáltalán nem felel meg a korszerű higiéniás 

követelményeknek. A tanulók egészségének megőrzése érdekében égetően fontos a szükséges 

felújítási munkák elvégzése. 

A nyári szünetben karbantartónk festéssel újította meg az udvar játékait, padjait.  

Az iskolai költségvetésből egy első osztály falfestékének megvásárlása és  parkettájának 

csiszolása megtörtént, a másik két elsős tanteremben szülői felajánlással és osztályfőnöki 

segítséggel valósult meg a falfestés.  

Az idei, jubileumi, 110. tanévünk ünnepélyes tanévnyitójára került sor a bejárat oszlopainak 

és kapujának rendbe tételére.  

Az elmúlt tanév során két osztályba kerültek új padok és székek. A legtöbb osztályba kollégák 

vagy szülők segítségével kerültek szekrények. 

Alsós épületeink takarítási munkáit külső vállalkozó látja el, jelenleg két takarítónővel.  

A járványhelyzet előírásai szerint fertőtlenítési munkákat is kell végezniük a közösségi és 

tantermekben.   

Iskolánk portaszolgálatát 9.30-15.30-ig képesített vagyonőr látja el, így a tanulók 

biztonságban tanulhatnak, s az iskola vagyontárgyai is védettek ezen idő alatt. Az ellenőrzés 

befejeztével azonban az érkezők a nyitott ajtón közlekedhetnek az intézmény esti bezárásáig, 

amelyen nem ártana változtatni a közeljövőben. 

 

3.1.8. Tanításhoz szükséges eszközeink: 

Tanításunkat interaktív táblák és projektorok segítségével színesítjük és tesszük vonzóbbá a 

gyerekek számára.  

Oktató-nevelő munkánk színvonalassá tételét a 2020/21-es tanévben is tovább emeljük a PIP-

programban való részvételünkkel.  

 

3.2. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG 

Iskolánk az idei tanévtől új szervezeti formában, új névvel: Győri Szolgáltatási Centrum 

Bolyai János Általános Iskolaként, az 1-8. évfolyamon folytatja oktató-nevelő munkáját. Ezért 

az iskolavezetésben is személyi változások történtek:  

- iskolaigazgató: Molnárné Tóth Erika, 

- felső tagozatos igazgatóhelyettes: Nagy Erika, 

- alsós igazgatóhelyettes: Nagyné Suba Tünde,  
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- alsós munkaközösségvezető: Puskás Jenőné 

- napközis munkaközösségvezető: Németh Erzsébet. 

Az alsós és napközis munkaközösség szoros együttműködésben végzi éves munkáját.  

A 2020/21-es tanévben az iskola fennállásának 110. évfordulóját több programmal is 

megünnepeljük. 

A fennálló járványhelyzet miatt éves munkánkat az országos előírásoknak megfelelően 

végezzük hagyományos, szükség esetén pedig távoktatásban. A higiéniai feltételeket 

biztosítjuk, és az aktuális szabályokat betartjuk/betartatjuk. 

 

3.2.1.Alapvető céljaink: 

- A tanévkezdéskor is fennálló világjárvány jelenléte miatt kiemelt célunk a tanulók 

egészségének, testi épségének megőrzéséhez szükséges ismeretek átadása.  

- Legfőbb célunk a ránk bízott gyerekek nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben a nevelő 

és oktató tevékenység keretében az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítése. 

- A nevelő és oktató tevékenységünk során vegyük figyelembe a tanulók egyéni 

képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, 

esetleges fogyatékosságát. Kiemelten fontos célunk, hogy segítsük a tanulók 

képességeinek, tehetségének kibontakoztatását, illetve a bármilyen oknál fogva hátrányos 

helyzetben lévő tanulók felzárkóztatását, melyet fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus  

(SNI, BTMN-es gyerekek, és  mozgássérült tanulónk), logopédus és szomatopedagógus 

kollégáink szakavatott munkája egészít ki.  

- Célunk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában való közreműködés, és 

tevékeny részvétel a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, ill. megszüntetésében egy szociális segítő közreműködésével. 

- Tiszteletben tartani a tanulók emberi méltóságát és jogait. 

- A szülőket és tanulókat, az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatni, a szülőt 

értesítjük, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében 

intézkedéseket tartunk szükségesnek. 

- A szülő és a tanuló javaslataira, kéréseire érdemi választ adni. 
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3.2.2.Kiemelt céljaink: 

- Magas színvonalú nevelés és oktatás 

- Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés 

- Az alkalmazó tudás fejlesztése 

- Esztétikai nevelés, különösen az irodalom órákon és készségtárgyaknál 

- A tanulók környezetvédelemre nevelése  

- Az egészséges életmódra nevelés (különös tekintettel a járványhelyzethez igazodásra) 

- Önállóságra nevelés 

- Kötelességtudat erősítése 

- Konstruktív konfliktuskezelés, kiemelten az agresszió területén (ezen a területen is 

igénybe vesszük szociális segítőnk szakmai tudását) 

- Iskolánk regisztrált Tehetségpont, így idén is folytatjuk a három éve megkezdett 

Tehetségműhelyek munkáját az alsó tagozaton (rajz, német, közlekedési ismeretek). 

- A „Boldog Iskola” cím tulajdonosaiként idén is megtartjuk az ún. boldogságórákat az 

1-4. évfolyam 1-1 csoportjában. 

- Kooperatív tanulási technikák alkalmazása, IKT-s eszközhasználat 

- Továbbra is folytatjuk a PIP-programban (Partner Iskola Program) való részvételünket 

az oktató-nevelő munka változatossá tétele érdekében. /A PIP-újságok terjesztését az 

idei tanévben is Takács Szabolcsné kolléganőnk végzi. 

 

Alsós és napközis munkaközösségünk hitvallása: 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti 

étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás 

izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk és hogy segítsen megtalálni azt, amit 

szeretünk. „   

       (Szent-Györgyi Albert)  

A tanulók értelmi, érzelmi és szociális fejlődése érdekében változatos oktatási és 

gyermekközpontú nevelési módszerekkel végezzünk mindennapi munkánkat.  

 

3.2.3.Nevelési feladataink: 

- A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése: kiemelten kezeljük a súlyos 

rendbontásokat. Elítéljük az agresszió minden formáját, a tanulók egymással szembeni 

durva magatartását. Folyamatos figyelemmel kísérjük tanulóink helyes, társaikkal 

szembeni empatikus viselkedését is. 
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- A Házirend betartása minden tanuló, betartatása minden pedagógus és iskolai 

alkalmazott kötelessége. 

- A közösségi elvárásokat ismerő és teljesíteni tudó személyiségek formálása. 

- Balesetvédelem, balesetmentes, kulturált tevékenységi rendszer kialakítása. 

- A tanulók énképének, önértékelésének, önbizalmának építése. 

- Feszültség oldása, szorongás kiküszöbölése (boldog órák)  

- Önzetlen, őszinte személyiségek nevelése. 

- A tanulók véleményalkotó, véleménynyilvánító képességek fejlesztése. 

 

 

3.2.4.Oktatási feladataink: 

- Egyéni képességek figyelembe vétele az oktatás során, differenciált feladatvégzés a 

tanórákon, a napközis tanulmányi munkában 

- A tanulmányi versenyekre való felkészítés /az év során folyamatos/. 

- A tehetséggondozás érdekében tanulmányi és levelezős versenyeken való részvétel. 

- Célunk, hogy a tanulmányi versenyeken elsősorban ne az eredmény elérése legyen a 

cél, hanem a verseny légköréhez, hangulatához, a versenyzés módjához, a felkészülés 

mikéntjéhez való szoktatás, ami egyben a felső tagozaton történő versenyzésre való 

előkészítő folyamat része is. 

- A tanulói teljesítmények értékelése, folyamatos visszajelzés a tanulók felé. 

- Kiemelt feladatunk az alapkészségek(elsősorban magyar nyelv és irodalom, valamint 

matematika tantárgyakból), és a tanulók kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése. 

- Az egyes tantárgyak közötti folyamatos koordináció. 

- A beszédművelés, beszédfejlesztés minden tanóra feladata. 

- A tartós tankönyvek használatára /épségük megóvására/, a tanulás megtanítására nagy 

hangsúlyt fektetünk. 

- A tanulók tanórán kívüli képességfejlesztését több szakkör indításával is támogatjuk: 

pl.: matematika-logika, 2. évfolyamtól- közlekedés, rajz szakkör (1.-2.-3.-4. 

évfolyamon). 

- A házi feladatok szolgálják legjobban a képességfejlesztést. Mennyiségére, 

minőségére -a rendszeres tanórai és délutáni foglalkozásokon- ellenőrzésére nagy 

figyelmet fordítunk. 

- Az óvoda és az iskola közötti, átmeneti időszak megkönnyítése minden első 

osztályban tanító pedagógus feladata. 
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- Az idei tanévben is megtartjuk a 2017/18-as tanévtől útjára indított „Fecskenapot”, 

melyet az évnyitó ünnepély előtti napokban, az új első osztályosok meghívásával, 

ismerkedéssel, játékkal töltünk. Ezzel is elősegítjük a kicsik könnyebb iskolakezdését, 

szorongásuk oldását.   

3.2.5.Napközis csoportjaink feladatai: 

3.2.5.1.Tanulmányi munka 

- Az elmélyült, zavartalan tanulás biztosítása érdekében kiemelten fontos a tanulási idő 

védettsége /14.10-15.30/! 

- Különösen figyelünk a napközis foglalkozások időtartamára, hogy 16 óra előtt, tanuló 

csak indokolt esetben menjen el. 

- Amennyiben a gyermek nem vesz részt a délutáni foglalkozáson, másnapi házi 

feladatát a szülővel kell elkészítenie. 

- A házi feladatok mennyiségi ellenőrzése, a szóbeli feladatok elvégzése a napközi 

egyik legfőbb feladata. 

- /Lehetőleg otthonra ne maradjon házi feladata a tanulónak. Amennyiben szakköri 

elfoglaltsága miatt nem készült el a leckéjével, a szülővel kell befejeznie azt./ 

- Az önálló tanulás módszereinek megtanítása, szükség szerinti segítségnyújtás a 

tanulásban. 

- Az önálló tanulás idejének helyes beosztása. 

- Együttműködés a csoportban tanító nevelőkkel 

 

3.2.5.2.Ebédeltetés rendje 

Az idei tanévben 12 homogén napközis csoportunk van.  

Az ebédeltetés a Hunyadi Mátyás Szakképző Iskola konyháján folyik, ahova épületünket 

elhagyva néhány perc alatt érnek át napközis csoportjaink. 

Az országos előírásokhoz igazodva, a vírus terjedésének megfékezése, ezzel egyidejűleg a 

csoportosulás elkerülése érdekében szigorú ebédelési rendet vezettünk be, miszerint egyszerre 

csak két osztály tartózkodhat az ebédlőben.  

Az ötödikes tanulók egyedül járnak az ebédlőbe, felügyeletüket az ott tartózkodó kolléga 

végzi. 

3.2.5.3. Szabadidő a napköziben 

- A járvány miatt az osztályok/napközis csoportok játékterét meghatározott területekre 

korlátozzuk, a délutáni programokat kizárólag csoport szinten tervezzük 

- A szabadidő helyes megszervezése, fejlesztő hatású tevékenységek kialakítása. 
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- A városban szervezett szabadidős programok folyamatos figyelemmel kísérése.  

- Éves munkatervünk kitűzött feladatainak megvalósítása. 

- Ebéd után, ha az időjárási viszonyok lehetővé teszik, a szabad levegőn biztosítjuk a 

gyermekek testmozgását. Rossz idő esetén, a tanulócsoportok, egyéni beosztás szerint 

a tornateremben mozoghatnak, ill. a tanteremben szervezett, vagy szabad 

foglalkozáson vehetnek részt.  

- A kulturált viselkedés, étkezés, az ebédlő rendjének következetes betartatása, 

illemtudó viselkedés gyakoroltatása. (A világjárványhoz igazodva alakítottuk az 

ebédelési rendet, ezért csak két osztály tartózkodhat az ebédlőben.)  

- A világjárvány jelenléte miatt kiemelten kezeljük a személyi higiénia szabályainak 

betartatását (maszk viselése a kijelölt helyeken, gyakori kézmosás és fertőtlenítés). 

- Környezetünk tisztántartása, otthonossá tétele, aktuális tantermi és folyosói dekorációk 

készítése. 

- Udvarrendezés-„Tiszta udvar” program 

- Az idei tanévben is folytatjuk a több éve megkezdett „Tiszta udvar” programunkat. 

Minden héten más-más osztály feladata az iskolaudvar rendben tartása, a szemét 

összegyűjtése. Ehhez, a higiéniai előírásoknak megfelelő eszközöket biztosítjuk a 

gyermekek számára. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint láthatóan jobban ügyelnek a 

gyerekek az udvar tisztaságára, ugyanakkor így a tanulók környezetvédelmi nevelése 

is folyamatosan napirenden szerepelhet.  

3.2.6. Helyzetelemzés: 

1. Osztályaink:     2. Napközis csoportjaink:  

1. A: Bárkányiné Hornig Olívia   1. csoport: Haász Gyöngyi 

1. B: Hajba Zsuzsanna    2. csoport: Balainé Kovalszky Éva 

1. C: Kis Napsugár Vivien   3. csoport: Horváth Klaudia    

2. A: Wisztercill Tünde    4. csoport: Novák Edina Mabella 

2. B: Simon Zoltánné                    5. csoport: Lászlóné Strobl Rita  

2. C: Szerencsiné Litresits Helga   6. csoport: Király Réka 

3. A: Staár Katalin                         7. csoport: Takács Szabolcsné 

3. B: Nagy Lilla     8. csoport: Németh Erzsébet 

3. C: Vargáné Kovács Zsuzsanna   9. csoport: Németh Erzsébet 

4. A: Puskás Jenőné     10. csoport: Porcz Alice          

4. B: Némethné Pintér Anita   11. csoport: Lengyelné Kocsis Noémi 

4. C: Babos Norbert                                      12. csoport: Rámhápné Módos Tünde  
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3.2.7. Személyi feltételeink: 

Iskolánk szervezeti formája mellett személyei feltételeink is változtak. 

Egy kolléganőnk (Molnárné Gyarmati Nóra) nyugdíjba, Tóth-Pintér Szilvia GYES-re ment. 

Az ő feladataikat új kollégák vették át: 

Balainé Kovalszki Éva, Rámhápné Módos Tünde nyugdíjas óraadóként, ill. Haász Gyöngyi a 

napköziben látják el oktató-nevelő munkájukat. 

Király Réka, GYED-ről visszatérve a napköziben dolgozik, ill. hittan órákat tart az alsó 

tagozatban. 

A 2020/21-es tanévben alsó tagozatos tanítóink száma 23 fő, a délelőtti illetve délutáni tanítói 

munkát megosztva végezzük. 

 

Munkánkat segíti:   Pozsgainé Mayer Bernadett — pedagógiai asszisztens 

                                   Fűzfa Andrea — pedagógiai asszisztens (tanulószoba) 

                        Horváth Ádám Tamás — rendszergazda   

A tanulók délutáni elfoglaltságát külső oktatók bevonásával is igyekszünk színesíteni.  

Lehetőség esetén az 1- 2. évfolyamosok sakkoktatását, versenyeztetését idén Bokros Albert 

nagymester tartja a Fehér Ló Sakkegyesület szervezésében, igény szerint a 3-4. évfolyamon is 

vezet szakkört kezdő és haladó szinten.  

Különböző mozgásformák, mint a néptánc, zumba, gyerekjóga és a modern tánc is helyet 

kapnak iskolánk délutáni foglalkozásain. 

Heti egy óra keretében Hajba Zsuzsanna gyermekzumbát, Puskás Jenőné pedig gyerekjóga 

foglalkozást vezet az 1-4. évfolyam érdeklődő diákjainak.  

A modern tánc képviselője Pappné Varga Zsuzsanna táncoktató is meghirdette tánccsoportjai 

szervezését, melyek évek óta színesítik iskolai rendezvényeinket.   

Az ötödikes osztályok tanóráira felsős szaktanáraink az I. épületből járnak át. 

Tanítási órák után az ötödikes tanulók— osztályfőnöki és szülői megbeszélés alapján — 

egyedül mennek ebédelni a Hunyadi iskola konyhájára.  Az 5. osztályos tanulószoba 

helyszíne az idei tanévben az alsós, II. sz. épület lesz.  

 

3.2.8. Tárgyi feltételeink  

Iskolánk udvara szerencsés kialakítású, minden lehetőség adott a  szabadtéri  elfoglaltságok 

megtartásához.(salakos pálya, műfűves terület, játszótér, térköves játszórész, 

pihenősarkok)Így lehetőség adódik az évfolyamok és napközis csoportok szeparációjára a 

járvány ideje alatt. 
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A nyári szünetben technikus kollégánk festéssel újította meg az udvar játékait, padjait. 

Sokféle szabadtéri játék található még iskolánk szertárában, melyeket játékos testnevelésen és 

a délutáni foglalkozásokon egyaránt használunk.  

Az idei, jubileumi, 110. tanévünk ünnepélyes tanévnyitójára került sor a bejárat oszlopainak 

és kapujának rendbe tételére.  

Az elmúlt tanév során egy osztályba kerültek új padok és székek. A legtöbb osztályba 

kollégák vagy szülők segítségével kerültek szekrények. Szintén szülői segítséggel valósult 

meg több terem kifestése, cipőtartók felszerelése. 

Alsós épületeink takarítási munkáit külső vállalkozó látja el, jelenleg két takarítóval. A 

járványhelyzet előírásai szerint fertőtlenítési munkákat is kell végezniük a közösségi és 

tantermekben.   

Iskolánk portaszolgálatát 9.30-15.30-ig képesített vagyonőr látja el, így a tanulók 

biztonságban tanulhatnak, s az iskola vagyontárgyai is védettek ezen idő alatt. Az ellenőrzés 

befejeztével azonban sport vagy más okból érkezők a nyitott ajtón közlekedhetnek az 

intézmény esti bezárásáig, amelyen nem ártana változtatni a közeljövőben. 

 

3.2.9.Tanításhoz szükséges eszközeink: 

Tanításunkat interaktív táblák és projektorok segítségével színesítjük és tesszük vonzóbbá a 

gyerekek számára, 

A délutáni gyakorláshoz színes fénymásolóval tudunk anyagot biztosítani, amely nagyban 

megkönnyíti a tanítók munkáját.  

Oktató-nevelő munkánk színvonalassá tételét a 2020/21-es tanévben is tovább emeljük a PIP-

programban való részvételünkkel.  

 

3.3.HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

3.3.1.   Személyi feltételek 

Az általános iskola és a technikum szétválása változásokat hozott a munkaközösség 

felépítésében és feladatkörében egyaránt. Bővült a tantárgyak köre, és személyi változások is 

történtek. Az új felállás lehetővé teszi, hogy az azonos műveltségterületen tanító kollégák 

között még összehangoltabbá váljon a mindennapok munkája, ugyanakkor szeretnénk a 

középiskolában tanító kollégákkal továbbra is fenntartani a szoros együttműködést. 
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A munkaközösség tagjai:  

Feketéné Besenyei Mariann magyar nyelv és irodalom 

Hegedűs Borbála magyar nyelv és irodalom, történelem 

Lakner Gabriella magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc 

Lengyel Dominika magyar nyelv és irodalom, ének 

Lengyelné Kocsis Noémi magyar nyelv és irodalom 

Szombathné Nagy Andrea történelem 

Székely Gábor vizuális kultúra, technika 

 

3.3.2. Tárgyi feltételek 

A felső tagozaton zajló munkát nehezíti az a körülmény, hogy az 5. évfolyam továbbra is az I. 

sz. épületben, míg a 6 – 8. évfolyam a II. sz. épületben nyert elhelyezést. Bizonyos programok 

szervezésénél (pl. egyes megemlékezések, a versenyek eredményhirdetései, az egész 

tagozatot megmozgató szabadidős programok, stb.) ezt figyelembe kell venni. 

Munkaközösségünk több tagja „ingázásra” kényszerül a két épület között, amely körülmény 

szintén gondosabb tervezőmunkát és előrelátást, valamint nagyon pontos időbeosztást 

igényel. 

Az 5. évfolyamon a tanórák az osztálytermekben zajlanak, 6-8. évfolyamon a rajz- és 

énekórák megtartására szaktanterem áll rendelkezésünkre. A technika tantárgy tanításának 

feltételei nem ideálisak, és az egyre növekvő osztálylétszámok (több osztályban 30 fő felett) 

valamint a járványügyi rendelkezések is nehezítik ebben a tanévben a munkát. 

A dráma és tánc – átmenetileg – ebben a tanévben csak egy választott órás 6. évfolyamos 

csoportban működik, hiszen az új helyi tantervünk szerint ez a modul átkerül az ötödikről a 

hatodik évfolyamra. Sajnos e modul tanításának feltételei sem ideálisak, az órákat 

tanteremben tartjuk, így a táncos, mozgásos tananyagrészekre még csoportbontás esetén sincs 

lehetőség. 

Munkánkban nagy segítséget jelent, hogy szinte minden terem működő projektorral és/vagy 

digitális táblával felszerelt.  

Iskolai könyvtár is rendelkezésünkre áll, intézményünk könyvtáros tanárára pedig mindig 

számíthatunk szakszerű könyvtári órák és vetélkedők szervezésében.  

Az 5. évfolyamon az új NAT alapján kidolgozott helyi tanterv alapján kezdjük meg az 

oktatást.  
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Nagyon sok plusz terhet ró az évfolyamon tanító kollégákra, hogy sem az irodalom, sem a 

nyelvtan munkafüzet nem készült el. Irodalomórákra fénymásolással és kivetítéssel pótoljuk a 

munkafüzet hiányát, nyelvtan munkafüzetet (a korábbi változatot) igyekszünk kiadótól 

utórendeléssel beszerezni. 

Intézményünkben az elmúlt tanévben az iskolavezetésnek és informatikus kollégáinknak 

köszönhetően megteremtődtek a digitális oktatás technikai feltételei. Reméljük, hogy teljes 

átállásra nem kerül sor az idei tanévben, de a rendszer a hagyományos oktatás kiegészítésére 

is kiválóan alkalmas. 

 

3.3.3. Célok, feladatok: 

Magyar nyelv és irodalom 

- a nyelvi kompetencia fejlesztése, a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárának 

bővítése, hatékony kifejezőképesség fejlesztése 

-  kulturált nyelvi magatartás kialakítása, az árnyalt és igényes nyelvhasználathoz 

- szükséges nyelvi, nyelvtani ismeretek további építése 

-  szövegalkotási képességek fejlesztése, saját vélemény megfogalmaztatása szóban és 

írásban 

-  az anyanyelvű írásbeliség normáinak kialakítása, helyesírás fejlesztése 

-  olvasási és szövegértési képességek folyamatos differenciálása, mélyítése 

-  különböző szövegek megértése, elemzése, kritikai feldolgozása 

-  analizáló, jelentésfeltáró szövegelemzési eljárások alkalmazása 

-  az olvasási kedv felkeltése és megerősítése, az irodalom megszerettetése 

-  az olvasott, feldolgozott művek gondolati, érzelmi befogadásának támogatása 

-  a művekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásformák 

megbeszélése, értelmezése, megvitatása 

 

Történelem 

- a történelmi szemlélet kialakítása 

- a magyar és egyetemes történelem alapjainak megismertetése 

 

- a múltat megjelenítő történelem élményszerű tanítása változatos módszertani 

technikák alkalmazásával 

- a történelmi események időbeli és térbeli elhelyezése 

- térképismeret fontossága 
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- lényegkiemelés 

- logikus gondolkodás 

- önálló véleményalkotás fejlődése 

- problémamegoldó képesség fejlesztése 

- fogalommegértés 

- forráselemzés  

 

Ének-zene: 

- zenei élmény nyújtása 

- közös éneklés öröme, dalok, zeneművek megismerése, megszerettetése 

- zene szeretetére nevelés 

- a magyar népzene megismerése, megszerettetése 

- a tanulók értékszemléletének, hagyományőrző magatartásának formálása 

- a zenére és szépre nyitott érzékeny befogadó és alkotó képesség fejlesztése 

- zenei olvasás, írás készségének kialakítása 

- alapvető kottaismeret 

- zenei jelrendszerek megismerése és alkalmazása 

- hangszerekkel való megismertetés 

 

Rajz: 

- értékközvetítés, és az értékteremtés 

- a személyiségfejlesztés és az önismeret kialakítása 

- esztétikus munkák készítése, esztétikus környezet kialakításában való részvétel 

- tudjanak olvasni a gyerekek a vizuális jelekből a kommunikáció során, tehát a vizuális  

nyelv használatának megfelelő szintre emelése 

- térbeli látásuk alakítása mintázással 

- nevelési célunk a kreativitásra való nevelés, az önálló alkotás megszerettetése, és  

a projektmunkákban való aktív részvétel 

 

Dráma és tánc 

- a kapcsolatteremtésen alapuló alkotó együttműködés képességének fejlesztése.  

- tiszta, érthető, artikulált beszéd, világos kifejezés, adekvát nyelvhasználat fejlesztése; 

a nonverbális kifejezőeszközök helyes és tudatos használata; az élőszó zenei 

kifejezőeszközeinek helyes és tudatos használata;  
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- táncos és mozgásos tevékenységek a mozgáskultúra és a mozgásos kommunikáció 

fejlesztése céljából 

- aktív, alkotó részvétel a mozgásos improvizációkban, improvizációs képesség 

fejlesztése; az egymásra figyelés és az együttműködés erősítése. 

- örömteli, fegyelmezett, tervszerű, összpontosított alkotómunka; a kreativitás, 

improvizációs képesség fejlesztése; a tartós, intenzív figyelem erősítése; a kooperáció, 

a munkamegosztásban való részvétel gyakorlása; a társak munkájának megértése, 

tisztelete 

- alkotó és tevékeny részvétel támogatása, fejlesztése különböző drámajátékos 

tevékenységekben, történetek megjelenítésében 

 

Közös célok és feladatok: 

- kreativitás, kritikai gondolkodás fejlesztése 

- kulcskompetenciák fejlesztése minden tantárgy esetében 

- folyamatos fejlesztő visszajelzés, értékelés 

-  tanulási képesség fejlesztése különböző tevékenységeken keresztül (kooperatív 

- tanulási helyzetek, anyaggyűjtés és előadás, egyéni feladatvállalás) 

- változatos munkamódszerek alkalmazása, módszertani kultúra frissítése, 

- IKT eszközök használata 

-  a tanév során meghirdetett versenyekre jelentkeztetés, felkészítés 

- felzárkóztatás 

- lehetőség szerint színházlátogatás, múzeumlátogatás, múzeum-pedagógiai foglalkozás,    

egyéb szabadidős programok  szervezése 

- együttműködés a város kulturális intézményeivel, az általuk felajánlott programokon  

való részvétel 

- együttműködés a város és a kistérség általános iskoláival, részvétel az általuk  

- meghirdetett tanulmányi versenyeken 

- ünnepi műsorok, megemlékezések szervezése iskolai és városi szinten 

- rendszeres konzultáció, tapasztalatcsere  

 

A tanév kiemelt feladatai: 

- a tanulók és a kollégák egészségének védelmében a járványügyi előírások maximális 

betartásával szervezni a tanórákat és a tanórán kívüli programokat 
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- a kollégák és a diákok felkészítése az esetleges újabb digitális oktatás (tartós vagy 

átmeneti) bevezetésére 

- 5. évfolyamon a felső tagozatra való átmenet segítése, a tanulási nehézséggel küzdő és 

a tehetséges diákok kiszűrése 

- az 5. évfolyamon a NAT 2020 szerinti oktatómunka tapasztalatainak megvitatása 

- 6. és 8. évfolyamon felkészülés a kompetenciamérésre 

- 8. évfolyamon felkészülés a központi írásbeli felvételire 

 

3.4. TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

3.4.1. Személyi feltételek 

Az iskolánkban történt szerkezeti változások miatt munkaközösségünk kisebb létszámú lett. 

A 2020/2021. tanévben a munkaközösség tagjai:  

Antal Imréné matematika, könyvtár 

Élő Szilvia matematika, fizika 

Csöllei Márta matematika, kémia 

Elek Enikő matematika, informatika 

Wurmné Bakondi Katalin matematika, informatika, fizika 

Nagy Erika biológia, kémia 

Szabóné Nagy Izabella biológia, földrajz 

 

3.4.2. Tárgyi feltételek 

A munkavégzéshez szükséges feltételek rendezettek és adottak. A tankönyvekben történt 

váltás: a rendelkezésre álló digitális tananyagokat (ami nem a „fizetős”, teljes tananyag) már 

használjuk, illetve használtuk az előző tanévben is, ezek érdekesebbé, színesebbé teszik az 

órákat, jól lekötik a gyerekek figyelmét, ezáltal több marad meg a tananyagból már az órák 

után is. Ezek főleg a természetismeret, kémia, fizika, biológia tárgyakból kínálnak nagyobb 

választékot, matematikából a tankönyvet és feladatgyűjteményt lehet digitális formában 

használni.   

A munkaközösségben történt korábbi egyeztetést követően továbbra is elősegíteni, 

szorgalmazni kívánjuk az elektronikus eszközök matematikai/természettudományos 

felhasználásának megismerését, alkalmazását.  
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Ennek megvalósítása részben a diákok otthoni tevékenységére alapozódik (pl. projektmunkák 

készítése), ill. a tanórán a tanár vagy diák/ok által bemutatott előadásokra. 

 

3.4.3. Az oktatás feltételei 

Minden évfolyamon az osztályok száma plusz egy csoportban tanítunk nívócsoportokban. 

Ötödik évfolyamon három, hatodik és hetedik évfolyamon négy, nyolcadik évfolyamon pedig 

öt csoportunk van és abból kettő az emelt szintű csoport, 5-6. és 7. évfolyamon 1-1 jó 

csoportot alakítottunk ki.   

Évfolyamonként egységes tanmenet alapján dolgozunk. Egységes a követelmény is, nem 

várunk el többet az emelt csoportoktól sem. 

 Az általános iskolai területen kérjük, hogy a gyerekek mozgását a csoportok között továbbra 

is kizárólag az őket tanító szaktanárok dönthessék el, a ne a szülő „válasszon” tanárt. Illetve, 

ha valamilyen kivételes eset/ probléma állna fenn, a szaktanárt is kérdezzék meg. 

 

3.4.4. Továbbképzések 

A tanév eleji továbbképzések anyagát megkaptuk elektronikus formában, azt áttekintettük.  

Szaktanácsadónk folyamatosan tájékoztat minket elérhetőségeinken az induló versenyekről, 

továbbképzési lehetőségekről, programokról. 

Az idei tanév első belső továbbképzését a digitális oktatás tapasztalatainak megbeszélésére 

fordítottuk. Informatikus kollégáink által szervezett helyi továbbképzésen-ami szintén ebben a 

témában volt-teljes létszámmal részt vettünk. Kérésünkre az első informatika órákon a 

gyerekeket is felkészítik egy lehetséges újabb digitális oktatási szakaszra. 

 

3.4.5. Feladataink, teendőink 

Kiemelt feladatot jelent az általános iskolában: 

- általános iskolában a kompetenciaalapú oktatás, szövegértés, logikai készségek 

fejlesztése, a műveletek biztos ismeretének elsajátítása (természetesen ez 

középiskolában folytatódik) 

- általános iskola nyolcadik évfolyamán a sikeres felvételi vizsgákra, illetve a 

továbbtanulásra való felkészítés 

- biztos alapot nyújtani a középiskolába való bejutáshoz és bennmaradáshoz 

- eredményes részvétel az országos kompetencia-vizsgálatokban a 6., 8. évfolyamos 

diákjainknak, ennek előfeltételeként fokozott figyelmet fordítunk a szövegértésre a 

matematikaoktatás során is. 
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- sajátos nevelési igényű tanulókkal való célzott foglalkozás, a szakértői vélemények 

alapján 

- Öveges - labor foglalkozásainak megtartása 

- Városi Bolyai Matematika Verseny megszervezése, lebonyolítása 

További teendőink: 

- a külalak folyamatos értékelése, hiszen a tanulók munkája így lesz rendezett, 

áttekinthető (mindez annak ellenére, hogy érdemjeggyel már nem értékeljük) 

- az otthoni, önálló tanulmányi munka fontosságának hangsúlyozása- tanórákon, szülői 

értekezleteken, fogadóórákon – ezeken a területeken komoly gondok vannak, 

különösen a gyengébben teljesítő tanulóknál. Ez a terület a digitális oktatás során 

nagyon felértékelődött, kiemelt fontosságú lett az önálló munkavégzés és a feladatok 

elkészítése után azok elküldése, a kapcsolattartás a szaktanárokkal, osztályfőnökkel.  

 

3.5.  IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG 

3.5.1. Helyzetelemzés 

A személyi állomány az előző tanévhez képest változott. Mitterer Katalin nyugdíjba vonulását 

követően 2020 szeptemberétől Fehérné Rongits Anett kolléganőnk általános iskolai 

csoportokat is átvesz, így le tudjuk fedni azokat az órákat, amelyek Mitterer Katalin 

távozásával felszabadultak. Idén kezd az általános iskolában Szombathné Nagy Andrea német 

szakos kolléganő. 

Munkaközösségünk tagjai: 

Nagyné Suba Tünde tanító - német nyelv 

Horváth Klaudia tanító - német nyelv 

Szombathné Nagy Andrea német nyelv 

Mészáros Éva német/angol nyelv 

Kocsis Zoltán német nyelv 

Porcz Alice tanító - angol nyelv 

Baráth Szilvia angol nyelv 

Fehérné Rongit Anett angol nyelv 

Elek Enikő angol nyelv 

Bárkányiné Hornig Olívia tanító - angol nyelv 
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3.5.2. Kiemelt feladatok 

A májusi 6. és 8. évfolyamokat érintő idegen nyelvi mérésre célzottan kell készülni, a korábbi 

eredményeket, tapasztalatokat értékelni kell. A 2019/2020-as tanévben a járványhelyzet miatt 

elmaradtak a mérések is. 

 Kiemelt cél, hogy a hagyományos versenyeken idén is tudjunk diákokat indítani, és szép 

eredményeket elérni, emellett a tanévben megjelenő újabb programokon is igyekszünk részt 

venni. 

Szeretnénk a Bolyai gálaműsoron több műsorszámmal is megjelenni. 

A munkaközösség folyamatos kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel és kiemelt figyelmet 

fordít az SNI-s és lemorzsolódástól veszélyeztetett tanulók segítésére. 

 

3.6. TESTNEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG 

3.6.1. Helyzetelemzés: 

                     Munkaközösségünk tagjai: 

 

Pedagógus Tanított osztály/ok 

Wisztercill  Tünde       2.A,B, 4.A 

 Haász Gyöngyi  Margit    
4.4.C4.C 

4.C 

Kis Napsugár Vivien                   1.C 

Staár Katalin               
3.A,B,C 

3.A, 3.B, 3.C 

Hajba Zsuzsanna         1.B 

Némethné Pintér Anita                   4.B 

Szerencsi-Litresits Helga    2.C 

Várkonyi Anikó              5.B, 8.C 

Hartai Bálint                   6.B, 7.B,  8.A,B,D 

Storcz Katalin                  
                     5.A, 6.A, 6.C,  7.A, 7.C 
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3.6.2. Munkaközösség céljai: 

- igényes és sokoldalú mozgáskultúra, magas szintű cselekvésbiztonság kialakítása 

- -rendszeres testmozgás népszerűsítése, mely pozitív hatással van az önbizalom és 

egészséges énkép 

- kialakításában 

- a tanulók érdeklődését kiváltó újszerű sport-, illetve testgyakorlati ágak 

megismertetése 

- a testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti 

igény megalapozása 

- az erkölcsi tulajdonságok fejlesztése a játék- és viselkedésszabályok betartatásával, a 

szabálykövető magatartás megalapozásával 

- iskolánk belső nevelési-oktatási feladatainak következetes végrehajtása 

- a testnevelés és sport eszközeivel a társas és közösségi kapcsolatok fejlesztése 

 

3.6.3. Munkaközösség feladatai: 

              3.6.3.1. Oktató-nevelő munkával kapcsolatos feladatok: 

- első és ötödik évfolyamon a 2020.NAT alapján készült helyi tanterv bevezetése 

- a koronavírus járványra vonatkozó iskolánk intézkedési tervének megvalósítása az 

öltözőkben, tanórákon, gyakorlóhelyeken 

- tanmenetek átvizsgálása, aktualizálása, kiegészítése 

- a tornaterem felújítása miatt ideiglenesen kialakított öltözőrend megszervezése 

- testnevelés órákkal kapcsolatos szervezési feladatok (egyidőben három testnevelés óra, 

öltözői rend,  úszás órák hatékonyságának növelése)     

- balesetvédelemi oktatás az első tanítási órán; kondicionáló terem és a Fittpark 

használatának szabályzata; szabályzat megismertetése a tanulókkal;  

 

              3.6.3.2. A létesítményekkel kapcsolatos feladatok: 

- a testnevelés céljait szolgáló helyiségek és szabadtéri gyakorlóhelyek tisztaságának és 

- balesetmentes állapotának rendszeres felülvizsgálata 

- -A Fittpark rendeltetésszerű használatának bemutatása, eszközeinek folyamatos 

ellenőrzése 

- -kondicionáló terem további fejlesztése, eszközállomány bővítése 

- -1.sz. egység tornatermében a balesetveszélyes világítás megjavítása 

- az alsó tagozaton a dzsúdó- és az asztalitenisz terem állandó szellőztetése  
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             3.6.3.3. A tanítási időn kívüli sportmunkával kapcsolatos feladatok: 

- házibajnokságok szervezése a DÖK bevonásával (igényfelmérés)  

asztalitenisz, kosárlabda, röplabda 

- diákolimpiai versenyeken, alapfokú tornákon való részvétel 

- bemutatkozási lehetőség biztosítása a városban működő sportegyesületeknek (tanórai 

keretben) 

- városi – és környéki sportversenyeken való részvétel    

- idén is keressük a lehetőségét annak, hogy külső források felhasználásával próbáljuk 

gyarapítani eszköztárunkat, felszereléseinket. Figyeljük az aktuális pályázati 

lehetőségeket és próbálunk ezekben részt venni. 

 

3.7. OSZTÁLYFŐNÖKI  MUNKAKÖZÖSSÉG 

Az osztályfőnök a nevelés „mindenese, frontembere”.  (Szekszárdi Júlia) 

3.7.1. Helyzetelemzés 

A felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség a két intézmény szétválásával a 2020/2021-es 

tanévben kezdi meg önálló működését.  

Munkaközösség tagjai: 

5.a  Csöllei Márta 

5.b Wurmné Bakondi Katalin 

6.a Lakner Gabriella 

6.b Lengyelné Kocsis Noémi 

6.c Elek Enikő 

7.a Storcz Katalin 

7.b Hartai Bálint 

7.c Élő Szilvia 

8.a Feketéné Besenyei Mariann 

8.b Nagy Erika 

8.c Várkonyi Anikó 

8.d Székely Gábor 

 

Munkaközösség-vezető:  Hegedűs Borbála 
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A munkaközösségi foglalkozásokra meghívjuk a felső tagozat diákönkormányzatot segítő 

pedagógusát, Lengyel Dominikát. 

Az osztályfőnökök tevékenysége összhangban kell, hogy álljon az iskola által képviselt 

nevelési elvekkel, amelyeket a pedagógiai program rögzít. Feladatainak legáltalánosabb 

összegzését az intézmény pedagógiai programjának 1.5 fejezete tartalmazza. 

3.7.2. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

- Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

- Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

- Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. 

- Szülői értekezletet tart. 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

- Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

- Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra. 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását. 

- Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

 

3.7.3. A 2020/21-es tanév kiemelt feladatai: 

Az jelenlegi tanévre megkerülhetetlenül rányomja bélyegét a kialakult koronavírus járvány.  

- Az egyik terület, amely munkánk középpontjába kell hogy kerüljön, a járvány 

elkerülésére irányuló tevékenység. Az országosan kiadott irányelveknek megfelelően 

iskolánk elkészítette saját intézkedési tervét.  
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Az első munkaközösségi foglalkozáson ezen túlmenően pontosítottuk az iskolába 

érkezés, az iskolán belüli „mozgás” szabályait, ajánlásait, a szellőztetés, fertőtlenítés 

feladatait, hogy ezzel is csökkentsük az esetleges fertőzés kockázatát. Az 

osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a diákokkal ezeket a szabályokat, és 

szaktanárként valamint ügyeletes nevelőként is következetesen képviselik betartását. 

- Mivel fennáll a lehetősége annak, hogy a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is 

kialakuljon egy-egy csoportban a betegség, fel kell készülnünk az esetleges digitális 

oktatásra. Javaslatként fogalmaztuk meg, hogy az első félév nevelési értekezletét a 

lehető leghamarabb tartsuk meg, és témája a digitális oktatás protokolljának 

kidolgozása legyen. (Ehhez előzetesen tájékozódhatunk a szülői és tanulói 

tapasztalatokról, hogy a lehető legtöbb szempontot érvényesítő szabályokat, 

elvárásokat fogalmazzuk meg.) 

- Természetesen nem szólhatnak a mindennapjaink csak a járványról. Mivel iskolánk 2. 

sz. egysége ebben a tanévben alapítási évfordulót ünnepel, az osztályfőnöki 

munkaközösség a később meghatározott feladatok szerint bekapcsolódik az intézmény 

rendezvényeinek megszervezésébe, lebonyolításába. 

- Az osztályfőnökök aktívan részt vesznek a két projekthét és a digitális témahét 

munkájában. 

- Az iskola működésében bekövetkezett változások miatt az iskolai életet szabályozó 

dokumentumok is kisebb mértékben változtak. Minden osztályfőnök feladata a 

megújult dokumentumok megismerése. 

 

4. A TANÉV IDŐBEOSZTÁSA 

4.1. AUGUSZTUS 

időpont esemény felelős 

08.26. alakuló értekezlet igazgató 

08.26. pótvizsgák igazgató-helyettesek 

08.27-28. munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők 

08.30. fecsketábor alsós munkaközösség 
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4.2. SZEPTEMBER 

időpont esemény felelős 

09.01. 

8.00 óra: 

ünnepélyes tanévnyitó 

 

igazgató, ig.helyettesek,  

2. évfolyam diákjai 

09.01. 13 óra 

17:00 óra 

tanévnyitó tantestületi értekezlet 

szülői értekezlet az 1. évfolyamon 

igazgató, helyettesek 

osztályfőnökök 

09.07. online szülői értekezletek  

2 - 4., 6 - 8. évfolyam 

osztályfőnökök 

09.07. 17 óra szülői értekezlet az 5. évfolyamon osztályfőnökök 

09.11. iskolai túranap munkaközösség-vezetők, 

osztályfőnökök 

09.14. iskolai szakkörök beindítása szakkörvezető pedagógusok 

09.22. Folyó-napi rendezvények pedagógusok 

09.25. Magyar Diáksport Nap - Témanap testnevelők 

09.30. Gálaműsor 

Tehetségért díjak ünnepélyes átadása 

munkaközösségek,  

alapítvány kuratóriuma 

09.30. magyar népmese napja alsós munkaközösség 

részvétel a tanévelőkészítő-tanácskozáson 

alsós munkaközösség 

 

 

járványügyi protokoll betartásának nyomon követése 

első osztályosok meglátogatása 

tanulmányi versenyek előkészítése 

Iskolai folyosók, aula, osztálytermek tanévváró díszítése 

napközis munkaközösség 
Étkezési szokások kialakítása az ebédlőben - 1. évfolyam 

Udvari játékok szabályszerű, balesetmentes használata – alsó 

tagozat 

részvétel a tanévelőkészítő-tanácskozáson 

humán munkaközösség 
szakköri igények felmérése 

levelezős tanulmányi versenyek meghirdetése 

rajzpályázatok figyelése 
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emelt szintű matematika csoportok megszervezése  

természettudományi 

munkaközösség 

részvétel a tanévelőkészítő-tanácskozáson 

felkészülés a lehetséges digitális oktatásra műhelymunka 

keretében 

részvétel a tanévelőkészítő-tanácskozáson 
idegennyelvi munkaközösség 

levelezős nyelvi versenyek nyomon követése 

részvétel városi DSB gyűlésen 
testnevelés munkaközösség 

házibajnokságok előkészítése 

Tűz, baleset- és járványvédelmi felkészítés 

oszt.főnöki munkaközösség 

 

Helyzetelemzések és tanmenetek elkészítése (szept. 26.) 

Az elmúlt tanév Tehetségért díjainak átadása (szept.30.) 

 

4.3. OKTÓBER 

időpont esemény felelős 

10.06. október 6. megemlékezés osztálykeretben 

10.12. nevelési értekezlet osztályfőnöki munkaköz. 

10.12. munkaértekezlet igazgató, ig.helyettesek 

10.12. Szülői Közösség értekezlete SZK elnöke, isk.vezetés 

10. 22. október 23-ai nemzeti ünnep 

megemlékezés 

osztályfőnökök 

10. 23. nemzeti ünnep  

10. 26. koszorúzás a városi gyásznapon iskolavezetés, DÖK 

10.23 – 10. 30. őszi szünet  

BECS megbeszélés a tanév feladatairól BECS tagjai 

Zenei világnap – reggeli megemlékezés alsós és humán m.közösség 

Óralátogatások az első évfolyamon 

alsós munkaközösség 
Tehetségműhelyek elindítása 

DIFER mérés előkészítése az 1. évfolyamon   

Adventi Angyalkórus szervezése 

Állatok Világnapja - játékos programok csoportkeretben 
napközis munkaközösség 

Őszköszöntő programok – osztálykeretben 
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Részvétel az Ujhelyi-iskola Ókor témájú vetélkedőjén 

humán munkaközösség 

Móra vers- és novellaíró pályázat meghirdetése (5 - 8.évf.) 

iskolai tehetségkutató vers- és prózamondó verseny 5 - 8. évf. 

számára 

Részvétel a Múzeumok Őszi Fesztiválja programjain 

rendhagyó irodalom óra 

óralátogatások a magyar szakos kollégáknál 

Tankerületi helyesírási és nyelvhelyességi verseny 

(Mosonszolnok) 

laboratórium látogatása a Széchenyi István Egyetemen 

természettudományi mk. jelentkezés tanulmányi versenyekre 

Öveges Labor látogatása 8. évfolyamosokkal 

jelentkezés az országos idegennyelvi versenyekre 
idegennyelvi mk. 

Óralátogatás az új csoportokat vezető kollégáknál 

Ujhelyi iskola őszi mezei futóversenye 

testnevelés munkaközösség 

Házibajnokság: labdarúgás 5 - 6. évfolyam 

Fekete iskola alsós ügyességi versenye 

Dobd a kosárba! program elindítása 

Hanság Futás – Jánossomorja 

Labdarúgó Diákolimpia III.kcs. őszi forduló 

Bekapcsolódás a múzeumi hét programjaiba,  

illetve az őszi könyvtári napok rendezvényeibe osztályfőnöki mk.közösség 

Pályaorientációs programok 

 

4.4. NOVEMBER 

 

időpont esemény felelős 

11.06. Magyar Katalin emlékműsor, 

Projektnap 

5. évfolyam osztályfőnökei 

6-8. évfolyam ofők 

11.09. munkaértekezlet igazgató, ig.helyettesek 

11.09. fogadó óra szaktanárok 
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11.12. óvónők látogatása az első évfolyam 

osztályaiban 
alsós munkaközösség 

11.06. pályaválasztási szülői értekezlet  

8. évfolyamosok számára 

igazgató,  

8. évf. osztályfőnökei 

11. pályaválasztási kiállítás 7- 8. osztály osztályfőnökei 

Sportnap: évfolyamonként sportvetélkedők szervezése, 

lebonyolítása az egészséges életmód jegyében 

 

alsós munkaközösség 

 Angyalkórus próbáinak megtartása 

Egészségdélután szervezése: zöldségbáb, saláták készítése napközis munkaközösség 

Simonyi József helyesírási verseny iskolai fordulója 

humán munkaközösség 

 

humán munkaközösség 

Magyar nyelv napja-játékos nyelvi verseny online 

szervezésben 

Magyar nyelv napja – megemlékezés az iskolarádión 

keresztül 

Felkészülés a fizika versenyekre term.tudományi m.közösség 

Egészségnevelési hónap sportrendezvényei osztály és 

évfolyamszinten 
testnevelés munkaközösség 

Idegennyelvi filmek (angol és német nyelven) megtekintése 
idegennyelv munkaközösség 

Óralátogatások 

Egészségnevelési hónap 

osztályfőnöki m.közösség Fogadóóra, szülők tájékoztatása a félévi bukások elkerülése 

érdekében 

 

5.1. DECEMBER 

 

időpont esemény felelős 

12.03. Adventi hangverseny alsós munkaközösség 

12.04. Projektnap - 110 éves a kis-Bolyai alsós- és napközis 

munkaközösség 

12.04. jelentkezés a központi felvételire 8. osztályos osztályfőnökök 

12.07. munkaértekezlet igazgató, ig.helyettesek 

12.07. Mikulás nap, adventi kalács, tea osztályfőnöki mk., Sz.K. 
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12.11. karácsonyi vásár Szülői Közösség 

12.14. megemlékezés iskolánk névadójáról alsós munkaközösség 

12.16. Adventi sütivásár Szülői Közösség 

12.17. Adventi zsíroskenyér party, teaház DÖK 

12.17. Karácsonyi ünnepség 3. és 6. évfolyam 

12.18. pályaorientációs nap nevelőtestület 

12.21 – 12.31. téli szünet  

péntekenként Adventi gyertyagyújtás 

alsós munkaközösség 12.05. Részvétel a Holenda Barnabás 

Matematika Versenyen  

12.15. Karácsonyi barkács-délután napközis munkaközösség 

Kulturális Egyesület városi és kistérségi vers- és prózamondó 

versenye (általános iskola) 

humán munkaközösség 
Móra vers- és novellaíró pályázatra pályaművek benyújtása 

Kazinczy Szép Magyar Beszéd- felső tagozat, iskolai forduló 

Karácsonyi, téli dekorációk készítése – iskolaépületek, 

folyosók 

Próbafelvétei íratása a 8. évfolyamon 

természettudományi 

munkaközösség 

Bolyai matematika verseny a járás iskolái számára –  

december 10., eredményhirdetés: december 17. 

Varga Tamás matematika verseny szervezése iskolai forduló 

Zrínyi matematika verseny iskolai forduló 12.07. 

Országos angol, német tanulmányi versenyek iskolai fordulói idegennyelvi munkaközösség 

Mikulás-kupa labdarúgó teremtorna III.kcs. fiú 
testnevelés munkaközösség 

Korcsolyázó délután a városi jégpályán 

Ajándékkészítés Mikulásra a 1. osztályosoknak 

oszt.főnöki munkaközösség 

Közreműködés és részvétel az iskola adventi hangversenyén 

Igény szerint korcsolyázás, osztály klubdélután 

Iskolai karácsony – 6. évfolyam 
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5.2. JANUÁR 

 

időpont esemény felelős 

01.20. szülői közösség gyűlése Herédiné Kecskés Viktória 

01.22. magyar kultúra napja felső tagozat 

01.22. az I. félév vége  

01.29. félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 

Hangos olvasás felmérése a 2. évfolyamon 

alsós munkaközösség Munkaközösségi foglalkozás – eredmények összegzése,  

II. félév feladatainak megbeszélése 

Féléves tanórán kívüli tevékenység értékelése 

napközis munkaközösség Munkaközösségi foglalkozás – eredmények összegzése,  

II. félév feladatainak megbeszélése 

Fekete István kompetencia alapú irodalmi csapatverseny 

humán munkaközösség 
Munkaközösségi foglalkozás – eredmények összegzése,  

II. félév feladatainak megbeszélése 

Magyar kultúra napja: iskolai csapatverseny 7-8. évfolyam  

Öveges  és Simonyi Károly verseny iskolai forduló 

természettudományi 

munkaközösség 

Varga Tamás matematika verseny iskolai forduló 

Öveges Labor a 7. osztályosoknak 

Munkaközösségi foglalkozás – eredmények összegzése,  

II. félév feladatainak megbeszélése 

Munkaközösségi foglalkozás – eredmények összegzése,  

II. félév feladatainak megbeszélése 
idegennyelvi munkaközösség 

NETFIT felmérés testnevelés munkaközösség 

 

testnevelés munkaközösség 

Megyei sakk-verseny 

Korcsolyázó délután a városi jégpályán 

Tanulmányi munka áttekintése, félévi tájékoztatók 

elkészítése, a félév munkájának értékelése 
oszt.főnöki munkaközösség 

Továbbtanulási jelentkezési lapok elkészítése 
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5.3. FEBRUÁR 

időpont esemény felelős 

02.01. félévzáró értekezlet, munkaért.- k igazgató, mk.vezetők 

02.01 - 02. szülői értekezletek osztályfőnökök 

02.05. Bolyais diákbál a FKMK - ban Szülői Közösség, 

nevelőtestület, DÖK 

02.19. jelentkezési lapok továbbítása pályaválasztási felelős, 

nyolcadik osztályos 

osztályfőnökök 

Részvétel a Kalmár László matematika verseny iskolai 

fordulóján 

alsós munkaközösség 

Pályamunkák készítése, részvétel a Cziráki Lajos megyei 

komplex képzőművészeti versenyen 

Barsi Ernő Népdaléneklési Minősítő versenyre jelentkezés 

Iskolába csalogató műsor nagycsoportos óvodásoknak 

Óvodák látogatása, tájékozódás a leendő elsősökről 

Ovisuli foglalkozások előkészítése, szervezése, megtartása 

Macinap, farsangi bál napközis munkaközösség 

Versenyekről továbbjutott tanulók folyamatos felkészítése 

humán munkaközösség 

Pályamunkák készítése, részvétel a Cziráki Lajos megyei 

komplex képzőművészeti versenyen 

Fújdogál a szél…. Népdaléneklési Minősítő versenyre 

jelentkezések 

Fekete István országismereti verseny – német nyelv idegennyelv munkaközösség 

Részvétel a Zrínyi Ilona és a Kalmár László matematika 

versenyen 

természettudományi 

munkaközösség 

kölyökatlétika verseny testnevelés munkaközösség 

Félévi szülői értekezletek témái 

oszt.főnöki munkaközösség 
Farsangi bál összehangolása a szervezőkkel 
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5.4. MÁRCIUS 

időpont esemény felelős 

03.01. munkaértekezlet igazgató, ig.helyettesek 

03.01-05. Pénz7 - témahét felsős osztályfőnökök 

03.12. március 15. - nemzeti ünnep 4. évfolyam,  oszt.főnökök 

03.15. nemzeti ünnep, városi ünnepség, 

koszorúzás 

iskolavezetés, DÖK 

03.22-26. digitális témahét 

 

informatikusok, oszt.főnökök 

„Ovisuli”- foglalkozások meghirdetése, lebonyolítása három 

egymást követő héten, szülők tájékoztatása   

alsós munkaközösség, 

napközis munkaközösség 

iskolai versenyek meghirdetése: 

vers- és prózamondó verseny 

„Aranytoll” házi helyesírási verseny megrendezése,  

4. évfolyam, Gerencsér Éva megyei magyar nyelvi verseny 

Részvétel a városi angol vers- és prózamondó versenyen 

Kenguru  matematika verseny 

természettudományi 

munkaközösség 

Kaán Károly természettudományi verseny megyei forduló 

Kalmár L. és Zrínyi I. matematikaverseny megyei fordulója 

Teleki Pál földrajz verseny megyei forduló 

Hermann Ottó biológia verseny megyei forduló 

Tavaszi iskolai dekoráció elkészítése  

humán munkaközösség 

 

 

humán munkaközösség 

Részvétel a városi könyvtár tavaszi programjain 

Óralátogatások magyar szakos kollégáknál 

Részvétel az Ujhelyi –iskola március 15 témájú versenyén 

POK által meghirdetett történelem verseny iskolai fordulója 

angol nyelvi vers-és prózamondó verseny iskolai  fordulója idegen nyelvi m.közösség 

mezei futóverseny 
testnevelés munkaközösség 

Pályázatírás – Városi Sportalap pályázatára 

Részvétel a „Pénz7” programjaiban (márc. 1-5.) 

oszt.főnöki munkaközösség 
Bekapcsolódás a Digitális témahét-be  (márc. 22-26.) 
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5.5. ÁPRILIS 

 

időpont esemény felelős 

04.01-04.06. tavaszi szünet  

04.12. nevelési értekezlet, munkaértekezlet, 

fogadó óra 

oszt.főnöki munkaközösség, 

nevelőtestület 

04.15-16. általános iskolai beíratás ig.helyettes, alsós mk.vezető 

04.19-23. Fenntarthatósági Témahét DÖK, osztályfőnökök 

Költészet napja-megemlékezés 

alsós munkaközösség 
Részvétel a városi vers- és prózamondó versenyen 

Csatlakozás az országos Te Szedd! akcióhoz, tavaszi 

nagytakarítás 

Föld napja - alsós rendezvények napközis munkaközösség 

Költészet Napja megünneplése 

humán munkaközösség 

Pál utcai fiúk nyomában - Budapesti kirándulás felsős diákok 

számára 

Részvétel a városi költészet napi vers- és prózamondó 

versenyen 

Posztolj verset az utcára!-versek közzététele iskola kerítésén 

Részvétel a FIÓK ifjúsági klub költészet napi rendezvényén 

Szále János regionális rajzversenyre pályamunkák beküldése 

Varga Tamás matematika verseny eredményhirdetése természettudományi 

munkaközösség 

Városi angol nyelvi vers és prózamondó verseny 
idegen nyelvi m.közösség 

Labdarúgás III.kcs. tavaszi forduló testnevelés munkaközösség 

 

testnevelés munkaközösség 

atlétika háziverseny, házibajnokságok 

atlétika diákolimpia 

Fenntarthatósági témahét; tavaszi nagytakarítás oszt.főnöki munkaközösség 
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5.6. MÁJUS 

 

időpont esemény felelős 

05.19. nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamokon 

angol ill. német nyelvből 

idegennyelv munkaközösség 

 

05.17-21. Rajzkiállítás a Flesch központban, 

Bemutatkozunk gálaműsor 

alsós munkaközösség,  

humán munkaközösség 

05.26. országos kompetenciamérés osztályfőnökök, Antal Imréné 

 Tantestületi tanulmányút  

Tanév végi felmérések egyeztetése évfolyamonként 

alsós munkaközösség 

 

Mérések matematikából és szövegértésből 

Gyöngybetűk, 1-2. osztályosok szépíró-versenye 

Tanulmányi kirándulások, erdei iskolák szervezése, 

lebonyolítása 

1.évfolyamos diákok hangos olvasásának felmérése 

Részvétel a Pindur-Pandúr közlekedési versenyen 

Anyák napi műsorok (szülők kérése alapján) 

napközis munkaközösség Madarak és fák napja – játékos vetélkedő 

Gyermeknapi programok megtervezése, lebonyolítása 

Gálaműsor szereplőinek felkészítése 
humán munkaközösség 

Tanév végi felmérések egyeztetése évfolyamonként 

Tanév végi felmérések egyeztetése évfolyamonként term.tud.-i munkaközösség 

Tanév végi felmérések egyeztetése évfolyamonként idegennyelvi munkaközösség 

Sárkányhajózás - DÖK-kel közös szervezés  

Házibajnokságok, Atlétika diákolimpia megyei 

Anyák napja (Az osztály döntése alapján) 

Osztálykirándulások szervezése, lebonyolítása 

Kompetencia mérés szervezése, háttéranyag begyűjtése  

oszt.főnöki munkaközösség Bolyai gála műsorszámaira javaslattétel 

Gyermeknapi programok szervezése 
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5.7. JÚNIUS 

 

időpont esemény felelős 

06.04. Nemzeti Összetartozás Napja osztálykeretben 

06.07. munkaértekezlet igazgató, ig.-helyettesek 

06.14. diáknap DÖK, osztályfőnökök 

06.09. iskolai sportnap testnevelés mköz., DÖK 

06.10.  vidámballagás a 8. évfolyamon osztályfőnökök 

06.11. 11 óra általános iskolai ballagás  7. évfolyam 

06.15. utolsó tanítási nap  

06.24. tanévzáró értekezlet igazgató 

06.24. 9 óra tanévzáró ünnepély 6. évfolyam 

06.25. tantestületi csapatépítés 

Dunaszigeten 

tantestület 

 Balaton - kerékpártúra  

A 2021/2022. tanév tanévnyitó ünnepségének előkészítése 
alsós munkaközösség 

Tanév munkájának, eredményeinek értékelése 

Leendő elsősök fogadó ajándékának elkészítése napközis munkaközösség 

Nyári olvasmányok ajánlása a tanulóknak 
humán munkaközösség 

Tanév munkájának, eredményeinek értékelése 

Tanév munkájának, eredményeinek értékelése term.tudományi m.közösség 

Tanév munkájának, eredményeinek értékelése idegennyelvi munkaközösség 

Fittségi mérés iskolai összesítése, feltöltése, értékelése testnevelés munkaközösség 

Diáknapi programok - ötletbörze oszt.főnöki munkaközösség 

 

 

Mosonmagyaróvár, 2020. szeptember 15. 

 

Készítette: Molnárné Tóth Erika 

                            igazgató  


