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„Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a 

tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik elvezeti a saját sorsához.” 

 

Munkaközösségünk nevelő-oktató munkája során legfontosabb feladatának a tanulók 

képességeinek  kibontakoztatását,  sokoldalú  személyiségfejlesztését   és a  problémamegoldó 

gondolkodás képességének fejlesztését tartja. Célunk olyan attitűdrendszer kialakítása 

tanulóinkban, melyre a nyitottság, a tolerancia, a szolidaritás, a közösségi életben az aktív 

részvétel és a felelősségvállalás a jellemző. 

 

A munkaközösség tagjai: 

 

Osztályfőnökök: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Szaktanárok:  
 

 
 

Békésiné Katona Tünde – igazgatóhelyettes 

Dr. Ádámné  Béres Éva, Csikos Ágnes, Gajdos Éva, Kállai-Nagy Anita, Liskáné Farkas Angéla,  

Mihály Anikó, Mile-Fekete Andrea, Schönborn Tamás, Schwanzer-Csák Mariann, Lázár Helga 

 

5.a Révész Nikolett 

5.b Marik Tamásné 

6.a Tóth Norbert 

6.b Mikula László 

7.a Prigl Ágnes 

7.b Nagy Tiborné 

7.c Forján Krisztina 

8.a Terjéki Zoltán 

8.b Hársfalviné Balázsi Katalin 

8.c Pluhár Andrásné 



                                                               

 

Kiemelt feladatok:                          

 

- A tanulók harmonikus személyiségfejlesztése. 

 

- Partnereink – elsősorban a szülők – intenzívebb bevonása az iskola által tervezett 

  tevékenységekbe. 

 

- Kreativitás fejlesztése sokféle tanulói tevékenykedtetéssel, tanórán kívüli változatos 

  tanulói tevékenységek szervezése a tanulói igények ismeretében. 

 

- Aktív szerepvállalás a város, illetve a Széchenyi városrész rendezvényeinek szervezésében, 

  a lokálpatriotizmus erősítése. 

 

- A 8. osztályos tanulók pályaválasztásának segítése, a felvételi eljárás megismertetése 

  a 7. és 8. osztályos tanulókkal és szüleikkel. 

 

- Az iskolához kapcsolódó nonprofit szervezetek (Alapítványok, DÖK, DSE) segítése. 

 

- Takarékos iskolahasználatra törekvés, értékeink megóvása. 

 

 

 

Nevelési feladatok:       

 

- Az egységes értékrend tudatosítása, következetes alkalmazása. 

 

- Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése, az egészséges életmód gyakorlatának  

  alakítása. 

 

- Tehetségfejlesztés és hátránykompenzáció biztosítása. 

 

- A közvetlen környezet megóvása. 

 

 

 

További feladatok:                                                                                                        

    
 

- Az iskolai demokrácia fejlesztése.                 



 

- Az iskolai fegyelem javítása. 

 

- A munkaközösségen belül a team-munka erősítése. 

   

- Értékorientált – konstruktív életvezetés. 

 

- A pályázati lehetőségek kihasználása, a pályázók körének bővítése. 

 

- Osztálykirándulások szervezése 2022. 09. 01. és 2023. 06. 16. között a szülők felkérése 

  alapján. 

 

- A digitális kompetenciák fejlesztése. 

 

 

 

Specialitások:    

         

- A KIP alkalmazása osztályfőnöki órákon. 

 

- A hittan mellett az erkölcstan oktatása az 5. évfolyamtól. 

 

- 7. és 8. osztályos tanulóinknak is tudunk napközis ellátást biztosítani. 

 

- Ebben a tanévben is biztosított az iskolapszichológusi ellátás. 

 

- Az SNI és a BTMN kategóriába sorolt tanulók fejlesztését fejlesztő pedagógusok látják el.  

 

- A Városi Rendőrkapitánysággal hagyományosan jó együttműködés keretében közlekedés- 

  biztonsági és drog prevenciós  foglalkozásokat szervezünk  a tanulóknak. 

  

- Az osztályfőnökök  munkáját  segítik a könyvtárosok, az iskola pszichológusa  és  védőnője.  

  Ők lehetővé teszik számunkra, hogy az osztályfőnöki órákat ne csak a hagyományos, tantermi 

  körülmények között tarthassuk meg. 

 

 

 

Fontos időpontok: 

 

- 2022. 09. 13 – 20. szülői értekezletek 

- 2022. 11. 14 – 15. fogadóórák 

- 2022. 11. 15 – 16. nyílt tanítási napok a szülőknek 

- 2023. 01. 20. – az 1. félév utolsó tanítási napja 

- 2023. 02. 15 – 24. szülői értekezletek 

- 2023. 04. 24 – 25. fogadóórák 

- 2023. 06. 16. – utolsó tanítási nap 

 

 

 

 

 



 

 

Munkaközösségünk bemutatását Paulo Coelho gondolatával zárom, mely mindannyiunk  

hitvallása: 

 

„Mivel mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit.  

Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” 

 

                                                                                                             

                                                        
 

 

 

Nagy Tiborné 

munkaközösség-vezető 

 

 


