
ALSÓS OSZTÁLYFŐNÖKI ÉS REÁL 

MUNKAKÖZÖSSÉG 
 

 

 

„Sok kis ember sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztathatja a 

világ arcát.” 

(Mandinka szólásmondás) 

 

 

Munkaközösségünk az alsó tagozatos osztályfőnökök, a matematikát, 

környezetismeretet és etikát tanítók, valamint a napközis feladatokat végző 

pedagógusok közössége, akikre szakmai elkötelezettség, felelősségvállalás, 

nyitottság jellemző. Szoros kapcsolatot ápolunk más munkaközösségekkel, a 

diákönkormányzattal, a DSE-vel a közös programok, versenyek megvalósítása 

érdekében.  

Fő feladatunk a tanulók nevelése, oktatása. Munkánk során igyekszünk biztosítani a 

gyermekek komplex személyiségfejlődését, figyelembe véve a tanulók egyéni 

képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. Törekszünk 

az ismeretek tárgyilagos, többoldalú közvetítésére; a testi-, lelki egészségük 

megóvására. Célunk, hogy sikeres, eredményes, boldog emberekké váljanak. 

 

Munkaközösségi tagok: 

1.a Ságiné Szabó Erika – Mihalovics Erzsébet 

1.b Bukta Pálné – Földváriné Jeneses Katalin 

2.a Rézművesné Mihalovics Ildikó – Katona Rita Mónika 

2.b Szalainé Dávid Gabriella – Bányai Józsefné 

3.a Pestiné Dudás Ágnes – Farkas Lajosné 



3.b Börcsökné Csontos Tünde – Négyesi Erzsébet 

4.a Czanekné Katona Ilona – Lómen Attiláné 

4.b Tisza Kálmánné – Katona Mónika 

5. évfolyam napközi: Majzik Ferencné – Marik Tamásné 

6. évfolyam napközi: Kovács Mihályné 

 

Osztályfőnöki és napközis munkacsoport feladatai:      

 Az első osztályos gyermekek beilleszkedésének biztosítása. 

 Óvodásoknak szóló előkészítő foglalkozások kidolgozása. 

 Barátságos, elfogadó közösségek; nyugodt, családias légkör kialakítása. 

 A tanulmányi munka és szabadidős tevékenységek zökkenőmentes 

biztosítása. 

 A napközis csoportok napirendjének kialakítása. 

 A házirendben leírt jogok, kötelességek megismertetése, betartatása, a tanulói 

viselkedéskultúra fejlesztése. 

 Egységes értékrend kialakítása. 

 Partnereink intenzívebb bevonása az iskolai életbe. 

 Osztályok bevonása a lakótelep, a város programjaiba. 

 Takarékos iskolahasználat, értékeink megóvása.  

 Osztálykirándulások szervezése. 

 

Szakmai munkacsoport (matematika, környezetismeret, etika) feladatai: 

 A tanulók motiválttá tétele az eredményesebb tanulás érdekében. 

 Nyitottság az új módszerek irányába, új technikák bevezetése. 

 Mennyiségi és minőségi differenciálás a tanítási órákon.  

 Komplex Instrukciós Program alkalmazása. 

 Kulcskompetenciák fejlesztése. 

 A tehetséges tanulók felkészítése tanulmányi versenyekre. 

 A BTMN-es és SNI-s tanulók megsegítése a szakértői vélemények alapján. 

 Differenciált fejlesztő foglalkozások biztosítása.   



 Nyílt órák tartása a szülők részére.  

 A tanulók megismertetése az őket körülvevő természeti környezettel tanulmányi 

séták, erdei iskola szervezésével. 

 Az ÖKO-iskola programjának megvalósítása. 

 Részvétel a témanapok, témahetek megvalósításában: Az egészségtudatos 

gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek  témanap; PÉNZ7  pénzügyi és 

vállalkozói témahét; Digitális Témahét; Fenntarthatósági Témahét. 

 Az iskolai programokon való aktív részvétel: Szent-Györgyi nap, Happy-hét, 

Kézmosás Világnapja, Állatok Világnapja…stb. 

 Matematikai tábor (MAHUT) szervezése. 

 

 

Tanítványainknak  meghirdetett tanulmányi versenyek:

 

 

 

 

 

Környezetismeret:  

Bendegúz 
Tudásbajnokság 

3-4.o. 

Suli-Guru 3-4.o. 

Hermann Ottó 3-4.o. 

Saját szervezésű környezetismeret: 

80 perc alatt a Föld körül 4.o. 

 

 

 

 

Életképek  

Matematika:  

Bendegúz 
Tudásbajnokság 

1-4.o. 

Bendegúz Matek-Ász 1-4.o. 

Suli-Guru 2-4.o. 

Bolyai Csapatverseny 3-4.o. 

Sziporka 2-4.o. 

Szegő Gábor 4.o. 

Kenguru 2-4.o. 

Széchenyi  2.o. 

Mátyás Tudósai 3-4.o. 

Pangea 4.o. 

Alapműveleti 4.o.  

Saját szervezésű matematika: 

Szent-Györgyi Töprengő 2.o. 

OVI-LOGI óvodások 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

  Börcsökné Csontos Tünde                                                                                                                                                               
munkaközösség-vezető 

 


