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Az osztályfőnöki munka alapdokumentumai, melyek a nevelőmunka fő irányait 

meghatározzák: 

  

 Házirend 

 Iskolánk Pedagógiai programja 

 Iskolánk éves Munkaterve 

 Az osztályfőnökök saját pedagógiai terve az adott közösségre vonatkozóan  

 A Diákönkormányzat munkaterve 

 Az IMIP 

 

Kiemelt célok a tanév során: 

 

o Az osztályfőnökök tervezzék meg a tanévet, készítsék el pedagógiai tervüket, 

melyben rögzítik az osztályfőnöki órák témáit. Az osztállyal közösen 

fogalmazzanak meg olyan célokat, amelyek elősegítői, megerősítői lehetnek a 

közösségformálásnak, a személyiségük harmonikus fejlődésének. Covid 19 

eljárásrend ismerete, gyerekekkel való megismertetése, betartatása. 

 

o Folyamatos pedagógiai feladatunk továbbra is: 

 A tanórákon történő szakszerű ismeretátadás 

 A tanulási módszerek elsajátíttatása, segítése 

 A tanulók folyamatos tanórai foglalkoztatása 

 Az osztályfőnöki munka - tanulmányi eredmények, tanórán kívüli 

programok, ellenőrzők napra kész vezetése - következetes 

elvégzése 

 A szüneti tanári ügyelet hiánytalan ellátása 

 Az adminisztrációs fegyelem javítása (szöveges értékelések, e-

kréta, anyakönyvek) 
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o Osztályfőnöki munkában 

  a mindennapos mozgás, az egészséges életmód igényeinek 

kialakítása (káros szenvedélyek/prevenció) 

  az alapvető erkölcsi normák kialakítása (szeretet, megértés, 

tolerancia, emberség és a tudás értékének a helyreállítása) 

  hátrányos helyzetű tanulók figyelemmel kísérése, együttműködés a 

szülőkkel és a gyermekvédelmi felelőssel, veszélyeztetett tanulóink 

folyamatos figyelése 

  a környezeti nevelés - az emberi felelősség a természet 

megóvásának érdekében 

  szűkebb környezetünk védelme, a kulturált környezet kialakítása, 

megőrzése, a tudatos rongálások elkerülésére 

 A diákok ösztönzése iskolánk ÖKO rendezvényein való aktív 

részvételre. 

 Egészséges életmód: higiéniai szabályok betartására, a tisztaság, a 

mozgás, az egészséges táplálkozás iránti igényre nevelés 

 Jó kapcsolat kialakítása és fenntartása a szülőkkel, hogy azok 

partnerei lehessenek az iskolának, az osztályban tanító tanárok 

közösségének. Tanár-diák-szülő találkozók szervezése. 

 Iskolánk megtartó erejének erősítése a 4. és 6. évfolyamon. 

 A DÖK és az ökocsoport munkájának segítése. 

 Osztálytermek dekorációja (ősz, tél, tavasz, nyár) 

 

Tantestületünk, iskolánk hagyományait őrizve, a közoktatás feladatait és a gyermekek 

érdekeit szem előtt tartva, korunk új követelményeihez igazodva kívánja felkészíteni 

tanítványait arra, hogy a XXI. század embereként boldoguljanak, közösségük számára 

értékes, egyénileg pedig eredményes életvezetésre legyenek képesek.  

Célunk – a kultúra teljes rendszerére építve – a fejlődő gyermeki személyiség 

szükségleteinek kielégítése és kiegészítése úgy, hogy közben biztosítani kívánjuk a 
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diákjaink motiváltságát, komfortérzetét, fokozzuk teljesítményüket, felkeltsük 

érdeklődésüket.  

E személyiség- és képességfejlesztést úgy kell megvalósítani, hogy ezt felelősen össze 

kell kapcsolni a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó és magatartáskultúráját 

tapintatosan alakító nevelői-pedagógusi kultúrával.  

 

 

Mérések: 

 Szociometria 

 
 

Munkaközösségi tagok 
 

 
1.é               Gyarmathy Dorottya 

1.z                Albiné Medgyaszay Dorottya  

2.é               Gadzsev Ágota          

2.z                Havasi Andrea 

3.é                Kallós Katalin 

3.z                Tímárné Hercz Aliz 

4.é                Repaczky Józsefné 

4.z                Balog-Gál Tünde 

 

5.é              Szabó Andrea 

5.z              Kőmüves Zsuzsanna 

6.é              Bölcsöldi Petra 

6.z              Dobos Gyöngyi 

7.é              Ujszigeti Anna 

7.z              Molnár Ottó 

8.é              Takács Ildikó 

8.z              Repaczky Józsefné 
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Munkaközösség feladata 

 A Covid 19 megfelelő kezelése, tájékoztatás 

 Az alsóban és felsőben tanítók munkájának összefogása, irányítása, szervezése, 

egységesítése. 

 A folyamatos az eszmecsere biztosítása a tagok között, ami elengedhetetlen a jó 

munkavégzéshez. 

 Az egymásra figyelés, türelem, tolerancia, együttérzés képességének 

fejlesztése. Konfliktuskezelés az osztályokban. 

 A folyosói, a terem és az órák alatti rend megszilárdítása, a gyerekekben a 

bizalom kiépítése, megerősítése. 

 Versenyek szervezése online, ezekre való felkészítés és részvétel. 

 Az egészséges életmódra nevelés, mind a táplálkozás, mind a mozgás 

tekintetében. 
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Az osztályfőnöki munkaközösség feladatainak kronológiája  

 
2019. augusztus 

 

Feladatai:  

 

 Az osztályfőnökök tevékenységének összehangolása, módszertani 

útmutatás, az adminisztratív munka segítése, az év eleji 

adminisztráció előkészítése 

 Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet 

 Osztálytermek díszítése, hangulatossá tétele 

 E-kréta rendszer hatékonyabb ismerete  

 Covid 19 eljárásrend megismerése 
 

 

2019. szeptember  

 

Feladatai:  

 

 Tankönyvek kiosztása 

 Adminisztrációs feladatok 

 Covid 19 eljárásrend ismertetése szülőkkel, tanulókkal 

 E-kréta adatok ellenőrzése 

 Törzslapok megírása, régi adatok pontosítása, ülésrend 

 Új osztályok törzslapjainak elkészítése 

 A Házirend ismertetése a tanulókkal 

 Az osztályfőnöki tanmenetek megbeszélése. 

 Tanulói nyilvántartások, statisztikák elkészítése, egyeztetése 09.13. 

 Bizonyítványok, anyakönyvek leadása, a záradékok hitelesítése 
09.27. 

 Tanmenetek leadása 09.13. A vezetés felé 09.15. 

 Szülői értekezletek alsó és felső tagozaton online 09. 7-11 között 

 Kirándulás szeptember 26. vagy október 03. 

 Digi évkönyv fotózás 09.28-29-30. 
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2019. október  

 

Feladatai:  

 

 Október 04.: Megemlékezés az ARADI VÉRTANÚKRÓL 

 Digitális fogászati névsor módosítása, javítása 10.20. 

 Teremdekoráció: ősz + okt. 23-a. 

 Megemlékezés 1956. október 23.-ról 

 Szülői értekezlet a továbbtanulásról a 8. évfolyamon: 10.21. 
 

 

2019. november  

 

Feladatai:  

 Óralátogatás az 5. évfolyamon 

 Népdal/népköltészet hete 11. 03 - 06. 

 ¼ éves szöveges tanuló értékelés 11.27. 

 Teremdekoráció: tél + karácsony 

 Adventi készülődés 11. 28. 

 
 
2019. december  

 

Feladatai:  

 

 Mikulás 12.07. 

 Előzetes jelentkezési lapok beadása központi írásbeli felvételi 
vizsgára SZÜLŐK! 

 Karácsonyi hangverseny 12. 17. 

 Osztálytermek karácsonyi díszítése, adventi gyertyagyújtás 

 A karácsony megünneplése osztály- és iskolai keretben 12.18 
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2020. január  

 

Feladatai:  

 

 A magatartás- és szorgalomjegyek egyeztetése, az érdemjegyek 

ellenőrzése 

 Óralátogatás a 6. évfolyamon 

 Iskolakóstolgató január 23. 

 Magyar Kultúra napja 

 Osztályozó értekezlet január 25. 

 Az első félév jegyeinek lezárása, a félévi értesítők megírása, 
kiosztása 

 Bizonyítványosztás január 29. 

 

 
2020. február  

 

Feladatai:  

 Szülői értekezlet minden évfolyamon online február 01-05. 

 Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet: az előzőfélév értékelése, a 

második félév aktuális feladatai, az elvégzett feladatok megerősítése, 

ill. változtatása 

 Nyílt nap leendő első osztályosoknak február 4.  

 Óralátogatás a 7. évfolyamon 

 Táncgála 02.25. 

 A végzős osztályok továbbtanulásának előkészítése  

 Február 26.: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 
 

 

2020. március  

 

Feladatai:  

 

 Projekt hét: PÉNZ HÉT 03.01-05. 

 Megemlékezés 1848. március 15.-ről 

 Óralátogatás a 8. évfolyamon 

 Tanulói adatlap módosítás 
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 Környezetvédelmi Nap 

 Kirándulások szervezés 
 

2020. április  

 

Feladatai:  
 

 Fenntarthatósági hét 04. 19-23. 

 április 30. ¾ éves szöveges értékelés, a bukások jelzése, tananyaggal 
együtt 

 Határtalanul kirándulás pótlása 
 

2020. május  

 

Feladatai:  

 

 Szülői értekezlet minden évfolyamon online: május 03-07. 

 Határtalanul kirándulás pótlása 

 Tanévzáró hangversenyben való segítés 

 7. évfolyamos vizsgák május 25-27. 

 Kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon 05. 27. 
 

 

2020. június 

 

Feladatai:  

 

 Nemzeti összetartozás napja június 04. 

 Osztálykirándulások június 10-11. 

 DÖK nap június 14. 

 A magatartás- és szorgalomjegyek egyeztetése, az érdemjegyek 
ellenőrzés.  

 A bizonyítványok, törzslapok megírása, dokumentumellenőrzés  

 Tanévzáró, jutalomkönyvek átadása, bizonyítványok kiosztása.  

 Statisztikák elkészítése  

 A munkaközösség beszámolója, az éves munka értékelése  


