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Munkatervünk az alábbi dokumentumokra épült:

I . Az intézmény Pedagógiai Programj a

2. ANAT-ban foglaltak, Helyi tanterv

3. A 20l| évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításai

4. Azemberi erőforrások minisztere l3l2018.(U.14.) EMMI rendelete a

2018 l20 l9-es tanév rendj érő1.

5. Az emberi erőforrások minisáerének 2012012.(VIII.3 1.) EMMI rendelete

6. A Kormány 229120I2.(VII.28.) Korm. rendelete anemzeti kömevelési
törvény vé grehaj t ásár őI.

7. Arendelkezésünkre áIIőközponti és helyi mérések dokumentumai



Létszám

1. osztáIy
2. osztáIy
3-4. osztáIy
5. osrtáIy
6. osztály
7. osztáIy
8. osztály

Tanár:

15 fő
15 fo
I51II fő
14 fő
2I fő
20 fő
20 fő

Gyógypedagógus.
Logopédus:
Szomatopedagógus:
D i ákönko rmány zat v ezető :

Gyermekvédelmis:
Tanító,
Intézményv ezető - helyette s :

T anár, intézmény v ezető :

Pedagógiai asszisáens :

Összes tanulólétszám

Napközis tanulók száma:

I. A tanulólétszám alakulása

Osztályfőnök

Varga Imréné
Farkas Orsolya
Yadászné Vörös Etelka
Bakonyi Jenő
Takácsné Horváth Eva
Mátyus Gyuláné
kovacsics Imréné

Dombi János
szabó zoItán
Resch Erzsébet l áttanítő l
Kissné Orosz Gabriella l íttanitő l

kovácsné szabó Anna
Horváthné Tóth Anikó
Otoltics Kitti / ped. szakszolgáIat l
kovácsné szabó Anna
Yarga Imréné

Bekéné Gyurics Tímea
Nagy Zo|tán
kovacsics petra

130 fo

I. csoport
II. csoport

2l fő
19 fő

Tanulószobás tanulók száma: III. csoport 18 fo
Osszesen: 58 fő

Összes étkező: 84 fő



II. A tanítás szervezeti keretei

Yezér\ő dokumentum a Pedagógiai Program.

o A NAT alapján elkészített Helyi tanterv 201,3

o SZMSZ
o Házirrend
o Tarrtárgyfelosztás

A tanév eleji teendők egyik legfontosabb feladata, a dokumentumok ÚjbÓli

áttanulmányozása.

A gyógypedagógiai, a logopédiai és a mozgásfejlesztő tevékenységekre délelŐtt és

aeúan r<irül sor / figyelanbe véve a tanulók órarendjét /. Külön Óraterv tartalmazza

a tanulók beosztását . Az Ayres terápiás foglalkozásokra délután kerÜl sor.



tII. Oktatási-neve}ési cé]ok

Pedagógiai céljaink:

A tanulók személyis égéttiszteletben tartva, öntevékenységükre építve vonjuk be Őket

az iskolai élet megszewezésébe.
Humánus, együttműködő kapcsolatra törekedve, a tanulók egyéni képességeinek

fegyelembevételével végezzük feladatainkat. Magas színvonalú, a tanulÓi

együttműködésen alapuló ismeretközvetítéssel, folyamatos személyiségfejlesáéssel a
tanulók önálló problémamegoldó képességének, kreativitásának a fejlesztése, a rend,

a fegyelem áIlandővátétele, a továbbtanulásra való felkészítés.
Testileg, szellemileg, erkölcsileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni.

A közös érdekek és célok elfogadtatása, együttműködő szemlélet kialakítása a
szülőkben.

Feladataink a különböző képzési szakaszokban:

1-4. évfolyamon
o személyre szóló fejlesztés-lehetőség az egyéni képességek kibontakoztatására,

a hátr ány ok c sökkenté s ére.

r A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre építve fejlesszük a gyermekek

- felelősségtudatát
- a kitartás képességét
- érzelemviláguk gazdagodását.

o Alakítsuk ki a helyes tanulási szokásokat, segítsük a tanulási nehézségek

1eküzdését.
o Alakítsuk ki és erősítsük a humánus magatartásmintákat és szokásokat.

5-8. évfolyamon
o Azon képességek és készségek fejlesztése melyek a környezettel való

harmonikus kapcsolatokhoz szükségesek.
o Az iskolai élet színterein ltanőrán, tanőrán kívüli tevékenységekerr/ és a

közösségi élet során fejlesszük a tanulók önismeretét, együttműködési és

s e gítőké s z s é g ét, akar atat, to 1 eranc i áj ét, emp átiáj át -

o Tudatosítsuk tanulóinkb an a közösség demokratikus működésének értékét és

ennek 1 e gfonto s abb szab ályait,
o Azelvont fogalmi és elemző gondolkodás előtérbe állítása.



A célok megvalósítása a tananyag-feldolgozás során

A feladatok megvalósítása során arra kell törekednünk, hogy a különböző adottságű,

eltérő ütemben fejlődő és haladó tanulók minél teljesebben bontakoztathassák ki
személyiségüket. Ennek elsődleges feltétele a differenciált tanulásszervezés, új

módszerek alkalmazása.

Nem ismeretközpontű, hanem személyiségfejlesáés központú oktatás

megszervezése, ahol a kulcskompetenciák fejlesztésérehelyezzúk a hangsúlyt.
o Anyanyelvi kommunikáció
. Idegen nyelvi kommunikáció
o Matematikai kompetencia
o Természettudományos kompetencia
r Digitáliskompetencia
o A hatékony, önálló tanulás
o Szociális és állampolgári kompetencia
o Kezdeményező- és vállalkozói képesség
o E sztétikai, műv észeti tudatosság, kifej ezőképesség

Feladatok 1-8. osztályig

Személyiségfej lesztés feladatai

I. Az értelem kiművelése:
Tanulási motívumok kialakítása.
o A tanulási vágy felkeltése, optimalizáIása:

- a kudarcfélelem leküzdése /sikerélményhez jutíatásl

- tanulási sikervágy kialakítás a, az elismerés vágy felkeltése /dicséretek/

- tantárgyi kötődések, mint tanulási motívumok kialakítása, fejlesztése
- ambíció, kötelességtudat, igény a tanulásra
- az önáIIó ismeretszerzésre irányuló képességek kialakítása, fejlesilése

2. Kognitív képességek fejlesztése:
Amegism..íL*Hi:[,

érte|mezés
értékelés
bizonyítás

A kognití" 
1ffiffLtTll,uoértés



írás és olvasás, olvasás-értés
formalizált k ommunikác i ó,

ábrao lvas ás, ábr ázolás

Gondolkodás
viszonyít ás, áItalénosítás és oszíáIy ozás
problémamegoldás

A tanulás
a tanulási módok optimalizáIása
tapasúalati és értelmező tanulás
önálló tanulás kialakítása és fejlesztése.

3.A segítő életmódra nevelés terén feladatunk:
. apozitív szokások kialakítás
. akulturált magatartás elsajátítása a szociális képességek kiépülése

során.

4.Azegészséges és kulturált életmódra nevelés terén feladatunk:

. azegészséges életmód ismérveinek feltérképezése
o a testi képességek fejlesztése tanórákon, tanőrán kívüli foglalkozásokon,

iskolai sportköri foglalkozásokon, versenyeken.
o önellátási képesség fejles rtése legészséges és kulturált étkezés, öltözködés,

tisáálkod ás, mozgás stb./
o kézügyesség, koordinációs képesség fejlesztése tanórákon és tanórán kívül.

oktatási-nevelési feladatok

Kiemelt feladatunk a szilárd alapkészségek kialakítása mellett a tanulók

kompeten cia a\apű fej 1e sztése.

A pódagógiai Programban megfogalmazott célok mellett elengedhetetlen, hogy olYan

diákokat iepezzuttk, akik olyan képességek és készségek birtokába jutnak, melYekkel

képesek lesznek a folyton váItoző világhoz alkalmazkodni.

Tehát minden f,rgyelmünkkel a kompetencia-alapú oktatás-nevelésre kell

koncentrálnunk.
Kompetencia-alapú oktatás célja dz, hogy a gyermekek a mindennaPi életben

hasznosítható tudással rendelkezzenek - nem lemondva az ismeretek elsajátításárő|,

vagyis ,,ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés" megvalósítására kell törekednÜnk.

(KÓmpótencia alapű fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, aZ

a\kaImazás kép e s tud ást kö zépp ont b a hely ező o ktatást értj tik. )



Előnye, hogy segíti a különböző fejlettségi szinten lévő gyermekek közötti
kül ö nb s é gek c s ö kkenté s ét, a hátr ányokkal ren de lkez ők f elzétrkőztatás át.

Meg kell találnunk a hagyományos tanítási módszerek és az t4abb módszerek
alkalmazásának megfelelő arányát. A régi módszereknek is meg van a maga értéke.

Meg kell tanítani tanulni a diákjainkat. A kompetencia alapú fejlesztéshez
elengedhetetlen a tevékenykedtetés, a mindennapi életből vett feladatok megoldása.

Feladataink a kompetencia-alapú fejlesztéssel kapcsolatban

1. At kell néznünk a tanmeneteket és meg kell néznünk milyen képességeket tudunk
fejleszteni az adott tantárgyon belül. A matematikai, a szövegértési kompetencia
fejlesztése minden nevelő feladata és meg kell találni azokat az alkalmakat,
feladatokat és helyzeteket ahol a képességek kifejlesztéséhezhozzátudunk járulni.

2. A csoportos tevékenységek, a páros munka, a kooperatív technikák alkalmazása, a

differenciált tanulásszervezés nélkülözhetetlen eszközei a tudatos

képe sségfej le sztésnek.

3. Ehhez viszont minden pedagógusnak meg kell ismernie a készség és

kép e s s é gfej 1 e szté s alap1 ait, a di fferenc i á1 ás i te chnikákat.

A tantervekben rögzített művelődési anyag feldolgozása során a tanulÓk

alapkészségeinek fejlesztése a személyiségfejlesztésen keresztül elsődlegesen a

tanórákon történjen.
Törekedjünk arra) hogy az önálló ismeretszerzés iránti igény folyamatosan és

fokozatosan történjen. Még a gyengébb képességű tanulók esetében is személyre
szóló feladatokkal próbálkozhatunk.
oktatási-nevelési eljárásaink során elengedhetetlen a differenciált tanulásszervezés.

A szilárd alapkészség kialakítása érdekében, csak így kaphatja meg minden tanulÓ a

személyre szóló differenciált fejles ztést.
A befogadó tanulás helyett át kell térnünk a cselekvő tanulás űtjára, mert csak Így

érhetjük eI az egyes tanulók személyiségének differenciált fejlesztését, valamint azt,

hogy a gyermekek sikerélményhez jussanak, mely a tanuláshoz valő pozitív viszony
ki al akul ás át eredm ény ezheti.

A tanőrákat, tanőrákon kívül minden alkalmat /szakköröket, versenyeket, egyénileg

szewezelt felzárkőúatő vagy tehetséggondozó alkalmakat stb./ használjunk fel az

önálló tanulás kialakítás ának elősegítés ére, az önművelés igényének a kialakítására és

fejlesztésére.
FÓlyamatos differenciálással segítsük ahátrányos szociokulturális helyzetű, valamint

a tanulási nehézségekkel kűzdő tanulók felzárkőztatását, és ha szükséges

alkalmankénti konepetálással, egyénre szőlő feladatok adásával járuljanak hozzá

fej 1 ődé sükhöz, s ikerélményhez j uttatásukhoz.



Az iskolai élet minden területén fordítsunk nagy gondot az állandó és következetes

ellenőrzésre, értékelésre, a jutalmazás, a dicséret és az elmarasztalás egyensÚlyára!

A Házirend következetes gyakorlás ába, az ellenőrzésbe és órtékelésbe vonjuk be

aktívabban a tanulókat !

A házi feladatok adásáva| kapcsolatos követelményeket lPPl minden nevelŐnek

kötelessége betartani !

Az anyanyelvi beszéd és beszédértés, az olvasás és a fogalmazás képessége, az

ábraolvasás és ábrázolás képessége továbbra is minden tanítási óra feladata. Minden

tantárgyból fontos feladatunk a tatítrgyban előforduló szövegek, graf,tkonok, ábrák

elemzése, megértése, feldolgo zása. A helyesírási hibák mellett pedig egyetlen nevelő

sem mehet el a tanulói munkák ellenőrzése során.

A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése érdekében törekedjünk az összefi.iggő szóbeli

feleletekre, ki selőadások tartásár a.

Az olvasási képesség, a fogalmazási képesség, a szövegértő és szövegfeldolgozó

képesség fejlesztése minden tanőrán az éIetkori sajátosságoknak, a tanulÓ fejlettségi

szintjénók megfelelően történjen, hiszen ezen képességek fejlesáésével egyidejŰleg a

tanulási kompetenciát is fejlesztjük. A problémamegoldó képesség fejlesztése

érdekében bátran építsünk a tanulók önálló prőbálkozásaira, hiszen ez az Űt vezet a

cselekvő tanuláshoz. A képességek megfelelő szintű fejlettsége esetén törekedjünk az

ismeretek változatos körülmények közötti alkalmazására.

A tanulmányi, kulturális és sportversenyekre való felkészítés során vegyük

figyelembe a tanulói terhelhetőséget. Adjunk tágteret a tanulók játék és mozgás iránti

vágyának, atanőrai szüneteket csak indokolt esetben töltsük a folyosón.

vtinden nevelő kapcsolódjon be az éves környezet-egészségnevelési program

megvalósításába.
Tanulóink személyiségének állandó fejlesáésével, ségítve és elfogadva jó

kezdeményezésüket gyakoroltassuk azokat a közösségi tevékenységformákaí,

amelyek a közösségek érését elősegítik. Céljaink eléréséhez komplex, tudatosan

me gterve zett p e dagő giár a, c é ltudato s nevel őmunkára van szüksé g.



IV. Ellenőrzés" értékelés

Az ellenőrzés, értékelés mindennapi munkánk része.
Tevékenységünkben időről időre szükséges megvizsgálni azt, hogy a végrehajtás
mely fázisábantart, kellő ütemben halad-e, binosítja-e a megfelelő minőséget.
Fontos ez azért, hogy az eredményes végrehajtás érdekében el lehessen végezni a
szükséges konekciókat.

Intézményünkb en az ellenőrz é s - ért éke 1 ó s terü 1 ete i a kö v etk ezők:

Az ellenőrzöttek

o Tanulók
o pedagógusok

Felelősök

minden pedagógus
intézményvezető
intézményv ezető - helyettes

. Ügyviteli és technikai dolgozók íntézményvezető
intézményv ezető - helyettes

1. A tanulók ellenőrzése, értékelése

Célja: A tanuló minősítése, a szülő és a tanuló folyamatos tájékoztatása a végzett
munka eredményéről.
Ehhez szükséges a követelmények egyértelmű és világos megfogalmazása, szülővel
és tanulóval való megismertetése lszúlői értekezleteken, fogadó órákon, tanórákon,

eseti megbeszéléseken/.
Az &demjegyek időben történő közlése a szülővel, minden nevelő kötelessége. /Több
gyenge osztáIyzat esetén keresni kell a módot a szülővel történő együttműködésre./

2. A nevelő-oktató munka ellenőrzése

r A nevelő-oktató munka ellenőrzése kiterjed az iskolai élet minden területére.
Megszerv ezéséért az intézményv ezető felelős

o Az ellenőrzés területeit és ütemezését az ellenőrzési terv tartalmazza.
o Az ellenőrzési tervben nem szereplő eseti ellenőrzések lefolytatásáról az

intézményvezelő dönt.
r Ellenőrzésrejogosult és egyben kötelezettsége is:

intézményvezeíő tevékenysége kiterj ed az iskolai élet minden teniletére.



intézményvezető - helyettes: technikai személyzetet ellenőrzi, valamint az oktatő-
nevelő munka végrehajtásának rendjét. Az elektronikus dokumentumok
vezetésének rendjét.
munkaközösség v ezetők: oktató-nevelő munka

o Az ellenőrzés módszerei:
tanőrák és tanórán kívüli foglalkozások látogatása, őraközi szünetek rendjének
ellenőrzése,
elektronikus és írásos dokumentumok vizsgáIata ltanügyi és tanulói/,
beszámoltatás szóban és írásban

Az ellenőrzés tapasztalatait az eIlenőrzöttel meg kell beszélni.

Állandó és folyamatos ellenőrzéstárgya a tanév folyamán:

. a pedagógiai nevelő, személyiség,- és közösségformáló tevékenység,
kompetenciafej le szté s

o tantermek, iskolaudvar rendj e, tisrtasága
o tanórák, tantervi követelmények teljesítése
o tanőrénkívüli tevékenység szervezése, végrehajtása.

Óralátogatások tervezése

Bármely tanőra ellenőrizhető: októbertől májusig. Az őralátogatási terv
időszakonként a tanéri szobában kifiiggesztésre kerüI. Az ellenőrzés irányul a helyi
tantervek végrehajtására, a tanulói képességek és kompetenciák fejlesáésére. A
tanár - diák e gyüttműkö dé s én ek fo rmáira, h atéko ny s ágár a.

Az osáályfőnöki nevelőmunka egész évben folyamatosan. Az ellenőrzés
tapasúaIaíaitazérintettekmegbeszéIikazígazgatővaI.

Ór aláto gatások értékelé sének szempontj ai :

o tanítási óra felépítése, szewezettsége
l tanul ás irányítás - di fferenc iáIt tanulás szervezé s
. munkakultúra-együttműködés a nevelővel
. célok, feladatok megvalósulása
o motiválás, empátia
o ellenőrzés,értékelés
. az önértékelés során meghatározott egyes kompetenciák



Az iskolai mérések tapas zta|ataibő|
adódó feladatok

Az iskolai szakmai munka ellenőrzése, értékelése a tanulási, tanítási folyamat fontos

Észétképezi.
Alapvető feladatunk az előző tanév eredményeinek elemzése után a hibák,
hi ányo s s ágok kij av ítása a nevel ő oktatómunka tov ább fej le s zté s e.

önellenőrzés eredményei alapján megfogalmazott célkitűzések,la feladatsorokat

részben a nevelők állítottak össze, de központi mérőeszközöket is alkalmartaV

2. osztá|y

Fejlesztendő területek:

Írás:

o avizuális és auditív memória fejlesztése,
r hallási figyelem és differenciálás fejlesztése,
. az önellenőrzési képesség erősítése,
. az íráskészség gyakorlottságának fejlesztése, az írástempó növelése.

Olvasás-szövegértés:

Hangos olvasás:

o beszédfejlesztés szó- mondat- és szövegszinten
o vizuáIis figyelem és differenciálás fejlesztése
. az olvasás automatizmusának kialakítás áv al az olvasástechnikai hibák

kikiiszöbölése,
. azolvasás tempójának fokozása,
o a hangosan olvasott szöveg megértése után beszámolás a hallottakról,
o követk eztetés, lényeglátás, lényegkiemelés gyakorlása.

Szövegértés:

. szövegértós, beszódértés fejlesztése szó és mondatszinten
o régies kifejezések, szókapcsolatok, közmondások értelmezése



. logikus feladatmegoldás képességének erősítése

. lényegkiemelő képesség fejlesztése

Nyelvtan:

. a helyesírási készsóg fejlesztése másolással, memória-fejlesztéssel

. helyes ír ási szabályok megfo gal mazása tapasztalatok alapj án

. a helyesírási szabályok alkalmazása
o betűrendhasznáIata

Matematika:

o a számolási készségek terén az alapműveletek (összeadás, kivonás, bontás,

többtagú műveletv égzés) erősítése, különö s tekintettel a 2. osztáIybart
tanulandó szorzás és osáás műveleteire,

o biáos számfogalom kialakítása (100-as számkörben is),
. logikus és analógiás gondolkodás fejlesáése,
. az egyszení és az összetett nyitott mondatok és szöveges feladatok

összefirggéseinek megértése, algoritmus szerinti megoldása,
. arelációszókincs, matematikai nyelv szövegértése, a térlátás fejlesáése,
o a tanult szabványmértékegységek ismerete, hasznáIata.

3. osztály

Olvasás

o Azolvasástechnika fejlesztése, automatizáIása.

o A kifejező olvasás kialakításának segítése, fejlesáése.

r Különböző szövegtípusok megismer|etése.

e szövegértés fejlesztése különböző típusú szövegekben.

o A szövegelemzésben valő jártasság elmélyítése, az érzelmi tartalmak
átélésének segítése.

o Az olvasmányok tartal mához kapcsolódy a a nemzeti kultúrank
hagyományainak megismeré se.



Írás

o Az írás eszközszintre emelésének segítése.

o Az írástempó fokozása mellett a helyessé 8, &z íráskép rendezettségének

megtartása.

Fogalmazás

o Az önkifejezés különfele formáinak és lehetőségeinek megismertetése,
me gval ó s ításának támo gatás a.

' Beszédkésztetés, szóbeli kifejezőképesség fejlesztése.

r A képzelet aktivizáIása különb öző szövegformák megismerésével és az Írásbeli

szövegalkotás képes sé gének továbbfej leszté sével.
o Az írásbeli szövegalkotó készség fejlesáése játékos feladatokon át.

Nyelvtan

r A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. Atapasztalatokra épülő nyelvi
fo galomrend szer alap ozásának me gindítása a szó faj ok köréb en.

o A tanulók önállóságánaknövelése: a feladatvégzésben; az

in formác i ő szer zé sben é s feLhasznál á sb an ; a szab áIy alkalmazásb an; az

önellenőrzésben.

o A nyelvi tudatosság fokozása.

o A helyesírási készség fejlesáése.

o A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok
alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasznáIatban.

Matematika

r Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, olvasása 1000-

ig. Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. Számok

képzése, helyi érték szerinti bontása.



. A számolási készségek terén az alapműveletek (összeadás, kivonás, bontás,
többtagú műveletv égzés) erősítése.

o Logikus és analógiás gondolkodás fejlesztése.

o Az egyszerű és az összetett nyitott mondatok és szöveges feladatok
összefi,iggéseinek megértése, algoritmus szerinti megoldása.

o A relációszókincs, matematikai nyelv szövegértése, a térláíás fejlesáése.

. Ellenőrzés, önelle nőrzés, az er edményért való felelősségvállalás.

o Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére.

o I szorzőtábla biztos ismerete. Szorzás és osztás nagyobb számokkal: számolási
analógiák megismerése és alkalmazása.

o Sorozatok felismerése, létrehozása.

o . A matematika és a valóság kapcsolatának építése. Mérőeszközök és
mértéke gys é gek önál l ó hasznáIata. Ér zékel é s, é s z1 e 1 é s p onto s s ágának
fejlesztése

o ,{ problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

Környezetismeret

o A felépítés és működés kapcsolat ában az élőlények csoportosítása, a
haszonnövények fo gyasáh atő r észeinek me gnevezé s e.

o A környezet- és természetvédelem szerepének felismertetése.

. A környezettudatos életvitel megalapozása.

. A toleráns és segítőkészmagatartás megalapozása, erősítése.

. A lakókörnyezettel kapcsolatos pozitív attitűd megalapozása.

o A térbeli tét1 ékozódás fej lesáése, a térképha sznáIat előkészítése.



4, osztá|y

Fejlesztendő területek:

A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nYelvi

fo galomrendszer alapozásának me gindítása a szófaj ok körében.

A tanulók önállóságánaknövelése: a feladatvégzésben; az

informác i ő szer zé sben é s fe lh as znál á sb an ; a szab áIy alkalmazásb an; az

önellenőrzésben.
A nyelvi tudatosság fokozása.

o A helyesírási készség fejlesztése.

Olvasás-szövegértés:

A beszéd tarta|mának,hangzásának, stílusának és kifejező erejének egymással

összefirggő fej lesztése.
A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a pontosságra, a

folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív szókincs intenzív

gyarapitására.
o A szóbeli szövegalkotási készség fejlesztése.

Az olv asástechnika fej lesztése, automat izáIása, a folyékony olvasás

kialakítás ának segítése, olvas ási straté giák bevezetése, különböző

szövegtípusok megismertetése, biztos olvasási készség, az értő olvasás

kialakítása.

A szövegelemzésben való jártasság elmélyíté se) az irodalmi mű befogadása, az

érze\mi tartalmak (p1. öröm, izgalom, v ár akozás, azonosulás) átélésének

segítése.
Ai olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra hagyománYainak

megismerése.

Az önkifej ezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetőségeinek

m e g i sm ert eté s e, me gv al ó s ítás ának támo gatása,

A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabálYok

alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban.

o Azönálló, hatékony tanulás képességének fejlesztése.



Matematika:

o Halmazszem\éIet fejlesáése.

o Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.

o Számok nagyságiendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, olvasása 10000-

ig. Számof,"nalyrágrendjének és helyi értékének biztos ismerete. Számok

liépzése, helyi 
-érteu ,r"rinti bontása. A helyes műveleti sorrend ismerete és

alkalmazása a négy alapművelet körében. A tizes, százas, ezres

számszomszédok -.gt uta, Őzása. A kerekítés és becslés eszkÖzként valÓ

alkalmazása. Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért valÓ felelŐsségvállalás.

A szorzőtábla biztos ismerete.

Sorozatok felismerése, létreho zása.

Térbeli és síkbel i táj ékoződás tovább fej lesztése,

A matematika és a valóság kapcsolatának építése. Mérőeszközök és

mértéke gy s é gek önál 1ó hasznáIaía. Er zékel é s, é s z1 e 1 é s p onto s s ágának

fejlesztése.

o Rends zerszemléIet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alaPozása.

o A problémamegoldó gondolkodás fejlesrtése,

Rajz és vizuális kultúra

o vizuális kifej ezőképesség fej lesztése,

o Grafikai kifejezőképesség fejlesztése

o T érábrázolási képesség fej l esztése.

o Lényeglátó képesség fej les ztése.

o Formaérzék fejlesztése.

r kompo ziciős képesség fej lesztése,

o vizuális ritmusórzék fej lesztése.

o vizuális megfigyelőképessé g és vizuális emlékezet

o Ana\izáló és szintetizáIő képesség fejlesztése,

o Forma- és arányérzék fejlesztése,

o karakte r érzék fej lesztése.

. Képolvasó és képközlő képességek fejlesáése,

. Ábraolvasási és értelmezési készség fejlesztése

fejlesztése.

o

O

o

o



o Kritikai gondolkodás fejlesztése. A mediáiis információfonások
me gbízható s ága me gíté 1é sének fej 1 e szté s e.

o Azonline közösségekben valő részyétel kockázatainak, viselkedési

szab áIy ainak, ko mmun ikác i ó s j e 1 1 emz ő in ek tud at o s ítás a.

Német nyelv

o a nyelvtanulás irántimotiváció fenntartása

r rövid szövegek segítségével az olvasásértés fejlesztése

o eredeti hangany aggal a hallott szöveg értésének fejlesaése
. egyszeníkommunikáció
r szókincs fejlesztése
. egyszerű nyelvi struktúrák begyakorlása

Technika

o T apasztalatok szerzése technikai problémahelyzetekre.

r Törekv és az alapvető eszközök önálló, balesetmentes hasznáIatána

e Balesetmentes közlekedés képességének fejlesztése

Informatika

r Informatikai írni-olvasni tudás kezdete

o Digitális eszközök tudatos használatának kezdete

5. osztály

Fej lesztendő területek:

Magyar irodalom

Szövegértés

o Azolvasott szövegek megértését gyengébben teljesítők további segítése,

o globális szövegfel,dol gozás, információkere sé s, értelmező olvasás,

o következtetések levonás a, lénye glátás, lénye gkiemel é s,

o szövegfeldolgozó kép esség továbbfej le szté se,



Hangos olvasás
o A szövegek műfaji sajátosságainak érzékeltetése,
o néhány mondatos vélemény megfogalmazása az olvasottakíól,
o az olvasási igény fenntartása, rendszeres olvasóvá, könyvtárhasznáIővá
nevelés.

Beszédkészség

o Beszédfejlesztés a megfelelő artikuláció, szókincs, nyelvhelyesség szempontjából
sző-, mondat-, és szövegszinten,
o szóbeli tartalommondás hallott szöveg után.

Fogalmazós

o Mondat- és szövegalkotási képesség fejlesztése,
o a műfaji sajátosságokhoz igazodva

Magyar nyelv:

I{yelvtan

o a helyesírási készség folyamatos fejlesztése,
o a megv áItozott helyesírási szabályok elmélyítése,
r a tanult szófajok biztos felismerésének gyakoroltatása

Írás

o az íráskészség továbbfej lesztése
o az írástempó fokozása
o az egyéni írásmódnak teret engedve esztétikai szempontok betartatása,
o igényességre nevelés.

Matematika:
e számolási rutin fejlesztése
o szöveg értelmező képesség fejlesztése
o kombinatorikus gondolkodás fejlesztése
. Önellenőrzés igényének és képességének a fejlesztése.
o Matematikai fogalomalkotás képességének fejles ztése
o Fegyelmezettség, következetesség fejlesztése.
o Becslési készség fejlesztése
o követk eztetési képesség fej lesztése.



. E.tő-.Iemző olvasás, önálló problémamegoldó képesség fejlesztése.
o Térszemlélet fejlesztése
. Megfigyelőképesség fejlesztése
o Halmazszemlélet fejlesáése.
e problémamegoldó képesség fejlesáése szerkesáésekkel
o Törekvés esztétikus munkavégzésre
r problémamegoldó képi gondolkodás fejleszíése a szerkesztésekben
o K"éziilyesség fejlesztése a szerkesztésekben
o Mérésel<hez kapc solódó műveletfogalom képes ségének fej les ztése
o számolási készség fejlesztése.
o Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
o Mérésekhez kapcsolódó műveletfogalom képességének fejles ztése
. Megfigyelő, összehasonlító képesség fejlesztése
. Összefiiggés-felismerő képesség fejlesztése.

Természetismeret:

. a konyhakerti növények ésházkörüli állatok testfelépítésének,
f elhasználásának, kárt e v ő i n ek b i zto s i s m eret e

o a mérőeszközök használatának megismerése, gyakorlása,
o a halmazáIlapot-változások értelmezése, aűzoltási módok ismerete
o biáos térképismeret, tudj o n tátjékoződni hazánk térképén
o tudja érte|mezní az időjárás jelentéseket

o értse afelszíni és felszín alxtivizekszennyezése és akömyezetkárosító emberi
tevékenység összefiiggéseit

. egészségtudatos magatartásra törekedjenek a tanulók
o jártasság interaktív feladatok megoldásában

Német nyelv

a hallásértés fej lesáése anyanyelvi hanganyaggal
beszédkészség fej lesztése, memoriterek
tanult nyelvi struktúrák alkalmazása
szókincsfejlesztés
olvasásérté s fej l esztése

o

O

a

o

O



Technika

o Az alkotás örömének átélése, munka megbecsülése, pozitív alkotói magatartás

kialakítása
r Probléma felismerés és-megoldó képesség fejlesztése
o Azalapvető eszközök önálló, pontos hasznáIata
o A kreativitás fejlesztése

Informatika

o AzIKT hasznáIata más tanórán

6. osztály

Fejlesztendő területek:

Masvar nvelv és irodalom:

A már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése,

fino mít ás a, hat éknny s á guk, v ált oz ékony s águk nóv e l é s e) :

Beszédkészség
o beszédfejlesztés - szókincsbővítés
o rövid szóbeli összefoglalás adása hallott szöveg után

o alkalmazkodás a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez

Olvasás
o hangos olvasás közben a szövegek műfaji különbségeinek érzékeltetése

. néhány mondatos vélemény megfogalmazása v olvasottakról szőban és

írásban

r rövidebb szövegek alkotása, személyes és olvasmányélmények

megfogalmazása

Tanulási képesség

o különböző tanulási technikák megismertetése,

r különb őző témájú, műfajú szövegek megértetése

Szövegértés
o globális, információkereső, értelmező és reflektáló olvasás, továbbá

tartalommondás;



Irodalomismeret
. a költői nyelv sajátosságának megfigyelése, az irodalmi műfajok

különbözőségeinek é s hasonlóságainak feli smertetése,

. az archaikus szókincs és az irodalmi szakkifejezések értelmezése és

alkalmazása,
o egyéni ízlésformálás, vélemények megfogalmazása adott művekkel

kapcsolatban.

Erkólcs i ítélőképes s ég

A tetszésnyilvánítás nyelvi formáival való megismerkedés.

Német n}relv

. szavakbó| mondatok össz eáIIitása a tanult, egyszerű nyelvtani struktúrák

szerint,
o irányok, helyme ghatározás, névmások használata,

. szituációs gyakorlatok _ beszédkészség fejlesztése,

o haliásértés fej les rtése anyanyelvi hangany aggal.
o szókincsfejlesztés
o olvasásértés fejlesztése

Történelem:

. tárgyitudás és rendszerező képesség fejlesztése,

o lényegkiemelő képesség fejlesztése,
o fogalmak helyes hasznáIata,
r lemara dők felzárkőrtatásadifferenci áIt, személyre szÓlÓ feladatok adásával.

o problémamegoldó gondolkodás fejlesztése,

. kronológiai ismeretek megerősítése.

Matematika:

o SzámoIás, számlálás, ana\izáIő képesség fejlesztése

. Összehasonlító képesség fejlesztése
r Absztrakciós képesség fejlesztése
. szabáIykövetés fejlesztése
l Számolási és becslósi készség fejlesztése



. A megfigyelő képesség fejlesztése
o A halmazszemlélet fejlesztése
. Logikai kérdésekkel a döntési képesség fejlesztése
o Az arényérzék fejlesztése
o A kombinatív készség fejlesztése
o A rendszerező képesség fejlesztése
r A térszemlélet és a kombinatív készség fejlesztése

Természetismeret:

. az erdő, mint életközösség felépítése, védelme
o értse a Föld mozgásait és ennek következmónyeit,
. az éghajlatot alakító tényezőkhatása a Föld éIővilágára, tematikus térképek

értelmezése, elemzé se,

. ismerje hazánknagy té4ait,lássa atermészeti környezet gazdaságra gyakorolt

haíását, ismerje a térképjeleket
o tudja amező, valamint avíz-vízpart életközössógének jellemzőit,

összefi.iggéseit
o jártasság interaktív feladatok megoldásában digitális kompetencia- fejlesáés

Technika

o Az alkotás örömének átélése, munka megbecsülése, pozitív alkotói magatartás
megőrzése

r Probléma felismerés és-megoldó képesség fejlesztése,
o kreativitás fejlesztése

Informatika

o Az IKT haszrráIata más tanórán

7. osztály

Fejlesztendő területek:



Magyar nyelv és irodalom:

A már megalapozott kompetenciák tovóbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése,

fin o mít ás a, h at é kony s á guk, v ál t o z éko ny s á guk növ e l é s e),

o Azinformáció felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása,

előállítása, bemutatása és cseréj e.

o Annak megértése, hogy az irodalom olyan űzenet, amelYet elŐdeink és a

rendkívüli képességekkel megáldott művészek örökítettek ránk, és amely

üzenetnek a megfejtése és befogadása a mi feladatunk.

Beszédkészség
o abeszédben a kiejtéssel a közlő szándék jó tükrözése,

o a mondat- és szövegfonetikai eszközök megfelelŐ alkalmazása.

. azolvasottak összefogl a\ásán túI az érvelés képességének birtoklása,

. a beszédtárssal való empatikus együttműködés,

o a különféle kommunikációs technikák aLkalmazása.

Tanulási képesség

. a korábban megismert tanulási technikák alkalmazása.

Szövegértés
o formai-stilisztik ai e\emzés képessége,

. a zenei és ritmik ai eszközök típusainak azonosítása.

Irodalomismeret
. a formai jegyek jelentésteremtő szerepének értése,

. megismerkedés a drámával, a befogadóva|, a hatással, a beszédhelYzettel, a

jellemzés módjaival és a tantervben előírt további fogalmakkal,

Erkölcsi ítélőképes s ég

. azízlés kontextuális összefirggéseinek, kulturális, történeti, közÖsségi, családi,

egyéni beágy azottságának értése,

. a média működésének, társadalmi hatásai alapvető Összefiiggéseinek, a

történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszkÖzeinek ismerete.

Nyelvtan-helyesírás
o a tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, váItoző egységeinek

megf,rgyelése mondat- és szövegépítő elj árásokkal,

Német nyelv

. önálló szövegalkotás, pl. képről mondatok összeállítása,

. szókincsfejlesztés,



r névmások mondatokban (alanyi, tárgyas részes esetben),
. szituációs gyakorlatok, memoriterek - beszédkészség fejlesztése,
o hallásértés fejles rtése anyanyelvi hangany aggal
o olvasásértés fejlesztése

Történelem:

o összefiiggő szövegalkotás történelmi személlyel kapcsolatosan,
o szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése,
. lemaradők felzárkőztatása.
o problémamegoldó gondolkodás fejlesztése,
. kronológiai ismeretek megerősítése.

Biológia
o A természeti környezetben zajlő váItozások, kölcsönhatások, folyamatok

megértése, a v áItozás okainak feltárása.
. A .tetmészettudományos ismetetek és képességek mozgósítása a

mindennapi életben, az egyén és a közösség céljainak elérése érdekében.
o A megismerési algoritmusok hasznáIata az ismeretek elsajátítása,

rögzítése és felelevenítése során.

o A környezet- szervezet- életmód, a szervezetműködés összefliggéseinek
feltárása.

. Mérések,kísérletekvégzése, tapasztalaíokösszegzése.
o kömyezetszennyezést okozó anyagok és károsító hatásuk megismerése,

a megelőzés módj ainak tudatosítása.

o Digitális kompetencia
Az információs társadalom technológiájának (internet, CD-ROM)

magabiztos és kritikus hasznáIata. Az információ keresése,
összegyűjtése és feldolgozása során

. E.tse a távoli tájak környezeti feltételei, éghajlata és életközösségei
közötti összefiiggéseket

o szerezzen jártasságot a tanult növény-és állatfajok rendszertani
besorolásában.

o ismerje a nemi úton terjedő betegségeket, ezek megelőzésének, valamint
a fo gamzásgátlás lehetőségeit

Földrajz
. Gyakorlat szerzése a különböző íematikus térképek olvasásában

r Helymeghatározásokban való jártasság kialakítása vaktérképek
segítségével



. Ábrák, diagramok, grafikonok elemzésében való gyakorlat megszerzése

o Természeti adottságok - környezeti feltételek- ásványkincsek - gazdasági

viszonyok közötti összefirggések feltárása, megértése a kontinensek

foldrajzában
r Mini projektek elkészítése csoportmunkában kooperatív technikák

segítségével
o Interaktív feladatok megoldása digitális tananyagokon keresztül

Kémia

o ismerje az alapvető elemek vegyjeleit, a vegyületek képleteit,

r tudja alkalmazni a balesetvédelmi szabályokat

r ismerje az atom szerkezetét, az elemi részecskéket

o szerezzenjártasságot az oldatok készítésében, ismerje azok mennyiségi

viszonyai t, szétv áIasztásuk lehetőségeit

o tudjarajzzal elmagyarázni akémiai kötés típusok lényegét

. tudja jellemezni a mindennapokban a hélilartásokban hasznáIt alapvető

u.gy."..Ók jellemzőit, élettani hatásait

o értse a sav-bázis és protonátmenettel járő reakciók közti különbségeket

o tudja elmagyarázni a tananyaghoz kapcsolódó kísérletek ok-okozati

összefuggéseit

Matematika

o Az analizáIő képesség fejlesáése
. Összehasonlító, képesség fejlesáése
o A transzformációs szemlélet továbbfejlesztése
o A vitakészség fejlesztése
o Esztétikai érzék fej lesztése
. Rendszerező képesség fejlesáése
o szövegértés fejlesztése
o Becslési képesség fejlesztése
o Rende zettség, következetesség készségének fej lesztése

. kombinatív képesség fejlesáése

. ÁItalánosítási képesség fejlesáése
r Térszemlélet fejlesztése
o A kombinatorikai gondolkodás fejlesztése



Fizika

o alapfogalmakkialakítása
o fiz\kai számítási feladatok lépéseinek alkalmazása

o a fizlkai törvények pontos ismerete és értése

o jelentések és kísérletek elemzése
r hétköznapi és technikai alkalmazások
o balesetvédelem
o tudománytörténet, magyat tudósok

Technika

o Munka megbecsülése, pozitív alkotói magatartás megőrzése

o Felkészülés a pá|yav áIasztásra
o kreativitás fejlesztése
o Integrálás, szintetizáIás

Informatika

o Algoritmikus gondolkodás fejlesztése

8. osztály

Fejlesztendő területek:

Mag}rar n}relv és irodalom;

A már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése,

fin o mít ás á, h át ékony s á guk, v ál t o z éko ny s á guk növ el é s e) .

Beszédkészség
o a mondat_ és szövegfonetikai eszközök megfelelő a\ka\mazása,

. azolvasottak ös sze fogl alása, kulturált vitatkozás gyakoro ltatása,

. abeszédtárssal való empatikus együttműködés,

r a különféle kommunikációs technikák alkalmazása.

Tanulási képesség

o önálló ismeretsz eruéskülönféle információhordozók felhaszn áIásával,

. önálló lényegkiemelés, egyénre szaboíttanulási technikák alkalmazása,



Szövegértés
o formai-stilisztik ai elemzés képessége,

. a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítása.

Irodalomismeret
. az alapvető szakkifej ezések ismereteinek bővítése, biztosabb haszn álata.

Erkölcsi ítélőképes s ég

o az ízlés kontextuális összefi,rggéseinek, kulturális, történeti, közösségi, családi,

egyéni beágy azottságának értése,

. a média működésének, társadalmi hatásai alapvető összefiiggéseinek, a

történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeinek ismerete.

Nyelvtan-helyesírás
. a tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, váItoző egységeinek

megfigyelése, a helyesírás változásainak megismertetése.

Német nyelv:
. szituációs gyakorlatok, memoriterek - beszédkészség fejlesztése,

. hallásértés fejlesztése,
o egyszeníszövegalkotás önállóan,
. információ kérés és adás.

l szókincsfejlesztés
o olvasásértés fejlesztése

Történelem:

. kifejtő kérdésekn é| atémarövid, összefliggő bemutatása,

r biaosabb tárgyi tudás eléróse a lemaradóknál.
o problémamegoldó gondolkodás fejlesztése,

o kronológiai ismeretek megerősítése.

Matematika:

o Analógiák alapjénvaló műv eletvégzések, induktív, deduktív gondolkodás

fejlesztése
o Bizonyítási igény fejlesáése
o A rendszerezési képesség fejlesztése a síkidomok tulajdonságainak

ismeretében
o Becslés és a számolási készség fejlesztése



. A rendszerezési képesség fejlesztése a fiiggvények tulajdonságainak
ismeretében

. Értő-e\emző olvasás, problémamegoldó képesség fejlesáése, következtetési
készség fejlesztése

o A térszemlélet fejlesztése
o Az előadási és az érvelési képesség fejlesztése
o Arányérzék, számolási készség fejlesztése.
o Valószínűségi szemlélet fejlesztése
o Döntési képesség fej lesztése a legj ell emzőbb középérték kiválasztásakor.
o A statisztikai szemlélet fejlesztése

Fizika:

o fizikai számításí feladatok lépéseinek aIkaImazása
. a fizikai törvények pontos ismerete és értése
r jelentések és kísérletek elemzése
o hétköznapi és technikai alkalmazások
o tudománytörténet, magyartudósok

Biológia:

o ismerje az emberi test felépítését a sejttől a szervrendszerig
. tudj a az emberi test anatőmiai felépítése és funkcionális működése közÍri

összefiiggéseket
. képes legyen eImagyarázni a digitális animációk segítségével a

különböző szervrendszerek működését

. ismerje a sejt felépítését, a genetika jelentőségét a betegségek
megelőzésében

. legyen képes értelmezni az egészségtudatos magatartáshatásén" az ember
életére

. legy entisztában a fertőzések és járványok megel őzési lehetőségeivel

Földrajz

o jártasság megszerzése a térképolvasásban, ábra- és grafikonelemzésben

r szövegértelmező képesség fejlesztése

. helymeghatározásföIdrajzikoordinátáksegítségével
r interaktív feladatok megoldása
o nemzeti identitás tudat fejlesztése hazánk nagy tájai fo\drajzának

feldolgozásával, :



. gazdasági adatok értelmezése, összehasonlító elemzése
o vaktérképeksegítségévelgyakorlatszetzéseahelymeg}tatározásokban

Kémia

o ismerje a fontosabb savak szerkezetét, közömbösítésének,
felhasználásának lehetőségeit

r animációk segítségével tudja érteImezni az alapvető kísérleteket

. tudja a balesetvédelmi szabályokat
o ismerje a űzoltási módokat
r legyen tisztában a különféle vegyszerek egészségkárosító hatásával

tárolásuk és felhasználásuk szabáIy aiv aI

o ismerje a fontosabb fémek felhasználási területeit jelentőségét az embet

életében
. akörnyezetkárosítás mege\őzésénekjelentőségét érezzékát

Technika

o szakmák, foglalkozások megismerése
o Rendszerszemlélet fejlesáése

Informatika

o Algoritmikus gondolkodás fejlesrtése

További feladatunk minden évfolyamon és tantárgy i11. műveltségterület esetén az

alapvető olvasási-szövegéríési műveletek elsajátításának, alkalmazásának képességek

szerinti minél magasabb fokára juttatni tanítványainkat a fokozatosság elve szerint a

könnyűtől a legnehezebbig:

o különböző típusú szövegekkel való műveletek (elbeszélő, magyaráző,
dokumentum)

o zárt(feleletválasztós) és nyílt végű (rövid, tömör ill. hosszabb kifejtett

magy ar ázatot i gényl ő) fe 1 adatformák
o különböző olvasási műveletek gyakorlása, melyeket a feladatok megoldása

során alkalmazni kell:
informác i ó -v i s s z aker e s és :

információk azonosítása, amelyek a szöveg céljával hoáatók kapcsolatba,

specifikus gondolatok, szavak yagy kifejezések definíciójának visszakeresése,



a történet körülményeinek (idő, helyszín stb.) azonositása, a szöveg fő
gondo 1 atán ak v agy kul c smondatának vi s szakere s é s e ( amikor az explicit mó don

van jelen a szövegben);
kapc s ol at ok, következt eté s ek :

egy eseményből való másikra való következtetés, érvek és ellenérvek
sorozatából a legfőbb gondolat kikövetkeztetése, áItalánosítások azonosítása,

szereplők közötti kapcsolat leírása;
értelmezés:
a szöveg legfőbb üzenetének vagy témájának azonosítása, megfogalmazása,
alternatíva értelme zése a szereplő cselekedeteinek tükrében,
informác i ók ö s szehas onl ítás a, szemb eál lítás a, szöve ghangul at, hangnem
j el lemzése, információértelm ezés a való ság tükrében.

Osszegzés:

A tantárgyi, tanulmányi eredmények vizsgáIatából kiderül, hogy az egyre magasabb

évfolyamokra lépve a tanulói eredményesség sok tanulónál csökken, Ennek oka

egyrészt a megnövekedett tananyag, másrésá a tanulók eltérő képességei, munkához

v aIő hozzááIlása, o lvas ás i s zokás a.

Az áItalános iskola feladata, hogy a diákok később megfeleljenek a felnőtt lét

kihívásainak, képesek legyenek az egy életen áttartő tanulásra, hatékonyan vegyenek

részí atársadalmi életben, érvényesüljenek a munkaerőpiacon, elérjék céljaikat.

Ezértmindent e| kell követnünk, hogy tanítványainkat megnyerjük a feladatnak. IJgy

kell strukturálnunk az egyes osztályokat, hogy a benne munkálkodók (pedagógusok,

tanulók) elérhessék saját, személyes célj aikat

Az osztáIyban történő strukturálás alapjait, kereteit peidig a szervezési módok,

munkaformák mínéI váItozatosabb - komplex - haszruálatával teremthetjük meg,

ame\yhezkapcsolódnak a különböző módszerek, eljárások, technikák, s mindezekkel

lehetővé tesszük a tanulói személyes célok, szükségletek elérését, kielégítését, s

ezáItal a kornak, atársadalmi követelményeknek is eleget tudunk tenni.



GYÓ GYPEDACÓ CreI MUNKATERV
20l8l2a19. tA.NEv

Szeptember
- A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási zavanal

küzdő gyerekek megfigyelése tanórákon és tanórán kívül; ,,egymásra

hangolódás"
- Tájékoződővizsgálatok
- Egyéni fejlesáési tervek kidolgozása az I. félévre

- Egyéni illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozások

Október
- Egyéni illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozások
- Folyamatos konzultáció a kollégákkaI az érintett gyermekekről, fejlesztési

célok, feladatok egyeztetése

November
- Egyéni illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozások

- Pedagógiai megfigyelések az egyes osztályokban

December
- Egyéni illetve kiscsoportos fejlesáő foglalkozások

- Konzultáció a kollégákkaI az érintett gyermekekről, eredmények és további

célok, feladatok megfogal mazása

Január
- Egyéni illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozások

- Pedagógiai megfigyelések az egyes osztályokban

- Félévi értékelések készítése a tanulókról

- A szülők írásbeli értesítése az elért eredményekről

Február
- Egyéni illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozások

- Konzultáció a kollégáI<kaI az érintett gyermekekről

- Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása a II. félévre

Március
- Egyéni illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozások

- Konzultáciő a kollégáI<ka| az érintett gyermekekről, fejlesztési célkitűzések

egyeztetése



Április
- Egyéni illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozások
- Pedagógiai megfigyelések az egyes osáályokban

Május
- Egyéni illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozások
- Tájékoződő mérések
- Konzultáciő a kollégákkal, tapaszta|atok, eredmények összegzése, megvitatása

Június
- A tanév tartalmi és érzelmilezérása. ,,feszültséglevezető" játékok

- A fejlesztő munka értékelése

- A szülők írásbeli értesítése az elért eredményekről, gyermekeik tanév végi

állapotáről, a tanév során nyújtott teljesítményéről



Mérések a 20I8l2019-as tanévben

Osztály A mérés
iellege, módia

Időpontj a Tantárgy.
terület

Mérőeszköz

1 Belső
Diagnosztikus

felmérés

2018.1 1 .30-
ig

alapkészségek Külső
m&őeszköz

6.-8.
Belső mérés 20l 8.

november
alapkészségek
és képességek

mérése
Helyi

mérőeszköz

6.-8. Országos
kompetenciamérés

2019.
május 29.

Matematikai,
anyanyelvi

kompetencia
Központi

mérőeszköz

5.

7.

Belső mérés 2019.
május 29.

alapkészségek
és képességek

mérése

Központi
mérőeszköz

Helyi
mérőeszköz

5-8.
Belső mérés 2019.01.09-

04.26.
fizikai állapot
és edzettség
vizsgáIata

Fittségi
vízsgáIatra
alkalmas
anyaggal

6.-8. Hivatal által
szervezett idegen

nyelvi mórés
20ll9.05.22. Német

Központi
mérőeszkőz



Tantárgyi mérések

Osztály A mérés
jellege,
módia

Időpontj a Tantárgy.
terület

Mérőeszköz

1.

Formatív
szummatív

DiagnosztizáIő

December
Január
Május
Június

December
Január
Május
Június

Szövegértés
Irás

Helyesírás
Matematika

Feladatlap

2,

szummatív

Formatív

Szeptember

December

Május

Szeptember

Matematika
Olvasás

Szövegértés
Nyelvtan

Irás

O1vasás
Szövegértés
Nyelwan

Feladatlap

a Formatív
szummatív

Szeptember

December
Január

Május
Június

Matematika
O1vasás

Szövegértés
Nyelvtan

Feladatlap



Osztály A mérés
jellege,
módia

Időpontja Tantárgy.
terület

Mérőeszköz

4,

Belső

Év eleji
diagnosáizáIő

Félévi
diagnosztizáIő

+
trV Vegl

diagnosztizáIő

Szeptember
Október

December
Január

Május
Június

Matematika
Olvasás-

szövegértés
Nyelvtan

Feladatlap
Helyi

5.

Év végi Máius-
június

Természetismeret
Feladatlap

helyi

7. Év végi
Május-
június

Történelem Feladatlap
Helyi



Belső ellenőrzési terv

Szeptember

Az
ellenőrzés

ideje
lhetel

Az ellen őrzés
megnevezése

Az ellen őrzőtt
do|gozőlW

Az ellen őrzés
kiemelt

szempontjai

Az
ellenőrzésért

felelős
vezetőlW

35. hét Munkavédelmi és

tűzvédelmi oktatás
Munkavédelmi
megbízott,
minden dolgozó

-Munkavédelmi és
tűzvédelmi
szabáIyzat szerint

Intézményvezet(,

34-35.hét Tantermek,
folyosók
dekorálása.

Tanítók,
szaktanárok

- Szakszení
szemléltető anyagok.
- Ízléses dekoráció.

Alsós és felsős
nevelők
Intézményvezet(
Intézményvezet(.
helyettes

34.hét Tanévnyitó,
előkészítése

Az ünnepségért
felelős nevelők

- A műsor és a
programok
előkészítése.

Irftézményvezet(.
Intézményvezet(,
helyettes

36-39.hét Tanmenetek,
foglalkozási tervek,
Munkaközösségi
munkatervek
elkészítése.

Tanítók,
szaktanárok,
napközis nevelők
Gyógypedagógus,
munkaközösség
vezetők

- Tanterveknek való
megfelelés.
- Didaktikai és

szaktudományos
szempontok
érvényesülése.
- Helyes időbeosztás
/heti és éves
őraszámoV.
órabeosztás

Intézményvezet(
Intézményvezetc
helyettes
Munkaközösség
vezetők

36-39.hét Diákönkorrnányzati
munkaterv
összeállítása.

kovácsné szabó
Anna

- Iskolai
munkaterwel való
összhang
- Oktatási és nevelési
célok
meghatározása.

Intézményvezet(.



Az
ellenőrzés

ideje
lhetel

Az ellen őrzés
megneyezése

Az ellen őrzőtt
do|gozőlW

Az ellen őrzés
kiemelt

szempontjai

Az
ellenőrzésért

felelős
vezetőlkl

36-39.hét Környezet-
egészségnevelési
program
összeállítása,
elindítása

kovácsné szabó
Anna
kovacsics petra

- Iskolai
munkatervvel való
összhang
- Oktatási és nevelési
célok meghatározása

Intézményvezet(,

39.hét Tűzriadő próba. - Munkavédelmi és

tűzvédelmi
szabáIyzat alapián.

Intézményvezet(
helyettes

36-39.hét Tanuló
nyilvántartás

kovács oroszlán
Lászlőné

- Dokumentumok
naprakész vezetése;
KRETA rendszer
folyamatos frissítése

Intézményvezet(.

Október
Az

ellenőrzés
ideje
lhetel

Az ellen őrzés
megnevezése

Az
ellenőrzött
do|gozőlW

Az ellen őrzés
kiemelt

szempontjai

Lz
ellenőrzésért

felelős vezetőlw

40.hét Október 6-i
megemlékezés
előkészítése.

Takácsné
Horváth Eva

- Dekoráció,
műsor
előkészítése

Intézményvezető

4I-42.hét Tanulói étkezés
/ebédeltetés/.
Az iskolában folyó
takarítás

Konyhai
dolgozó,
napközis
nevelő,
takarítő
szeméIyzet

- Az étkezés, a
terítés
kulturáltsága, a

konyha, az étkező
és az iskola összes
helyiségének a
tisztasága

Intézményvezető
helyettes

42.hét GYIV
nyilvántartás.

Yarga Imréné - A nyilvántartás
pontos vezetése és
egyeztetése a
gyermekjóléti
szolgáIattal

Intézményvezető

41-42.hét Október 23-i
ünnepség
előkészítése.

kovacsics
Tmréné

- Műsor és
dekoráció
előkészítése

Intézményvezető



Lz
ellenőrzés

ideje
lhetel

Az ellen őrzés
megnevezése

Az ellen őrzőtt
do|gozőlW

Az ellen őrzés
kiemelt

szempontjai

Lz
ellenőrzésért

felelős
vezetőlW

43.hét A tanórák, tanórán
kívüli
foglalkozások
vezetése aze-
naplókban.

Pedagógusok,
osztályfonökök

Tantárgyfelosztás-
nak való megfelelés
- A naplók pontos
vezetése

lntezmenyyeze-
tő helyettes

November

December

kz
ellenőrzés
ideie lhetel

Az ellenőrzés
megnevezése

Az ellenőrzőtt
dolgozőlW

Az ellenőrzés
kiemelt

szempontiai

Az ellenőrzésért
felelős vezetőlw

Folyamato-
San

Óraláúogatások
Tanórán kívüli
foglalkozások

Pedagógusok
külön beosáás
szerint

-Az
őra\áúogatások
értékelésének
szempontjai
szerint

Intézményvezető,
Iníézményvezető
helyettes

45-46.hét Elekíronikus
naplóellenőrzés

Pedagógusok
Könyvtáros-tanár

- Tanórák,
foglalkozások
pontos
vezetése
- Szaktárgyí
érdemjegyek
szátma

Intézményvezető,
Iníézményvezető
helyettes

Az
ellenőrzés
ideie lhetel

Az ellenőrzés
megnevezése

Az ellenőrzőtt
dolgozőlW

Az ellenőrzés
kiemelt

szempontiai

Az ellenőrzésért
felelős vezetőlw

- Szaktárgyi
érdemjegy
száma,

Intézményvezető
helyettes

49-50.hét Elektronikus
naplóellenőrzés
losztáIynap\őW

szaktanárok



50-51. hét Karácsonyi
ünnepség
előkészítése.

Farkas Orsolya
Bekéné Gyurics
Tímea

- Műsor és
dekoráció
előkészítése

Intézményvezető

Január

Az
ellenőrz
és ideje

lhetel

Az ellen őrzés
megnevezése

Az ellen őrzőtt
d,o|gozőlW

Az ellen őrzés
kiemelt

szempont
jai

Az
ellenőrzésért

felelős
vezetőlW

3-4.hét Tanulói étkeztetés
/ebédeltetés/

Etelkiosztó,
napközis nevelő

- Az étkezés, a
terítés
kulturáltsága
- A konyha, az
étkező tisztasága

Intézményvezető
helyettes

4.hét Félévi
osztáIyzatok,
tanulmányi
ererlménvek

Pedagógusok - A helyi tanterv
követelményei -

nek való
megfelelés

Intézményvezető,
íntézményvezető
helyettes

3-5. hét Tankönyvrendelés
előkészítése

szaktanárok
kovács oroszlán
Lász\őné

A következő
tanévben
hasznáIható
tankönyvek
felmérése,
könyvtári
példányok.

Intézményvezető

Február

Az
ellenőrzésért

felelős
vezetőlw

Az ellen őrzés
kiemelt

szempontjai

Lz
ellenőrzött
dolgozőlW

Az ellen őrzés
megnevezése

Az
ellenőrzés

ideie
lhetel

Iníézményvezető- Az őralátogatások
értékelésének
szempontiai szerint

Pedagógusok
külön beosztás
szerint

OralátogatásokFolyamatos

Intézményvezető
Intézményvezető

éves munkatervben
foglaltak

Varga Imréné
kovacsics
Imréné

Munkaközössé-
gek félévi
munkáia

6.hét



Március

Április

Az
ellenőrzés

ideje
lhetel

Az ellen őrzés
megnevezése

Az
ellenőrzött
do|gozőlkl

Az ellen őrzés
kiemelt

szempontj ai

Az
ellenőrzésért

felelős
vezetőlW

Folyamatos Óralátogatások Pedagógusok
külön beosztás
szerint

-Az &aláúogatá-
sok értékelésének
szempontjai
szerint

Irftézményvezető

9. hét Március 15-i
ünnepség
előkészítése

Bakonyi Jenő - Műsor és

dekoráció
előkészítése

Intézményvezető

Az
ellenőrzés
ideie lhetel

Az ellenőrzés
megnevezése

Lz
ellenőrzött
dolgozőlw

Az ellenőrzés
kiemelt

szempontiai

Az ellenőrzésért
felelős vezetőlw

Folyamatos Oralátogatások
Tanórán kívüli
foglalkozások

Pedagógusok
külön beosztás
szerint

-Az
őra\átogatások
értékelésének
szempontjai
szerint

Intézményvezető,
Intézményvezető
helyettes

13. hét Elektronikus
naplóellenőrzés
Könyvtár
működése

szaktanárok
Könyvtáros-
tanár

- Tanítási órák
pontos
dokumentáIása
- Szal<tárgyi
érdemjegyek
száma

Intézményvezető
helyettes

16-17.hét Tanulói
étkeztetés
/ebédeltetés/
Az iskolában
folyó takarítás

Etelkiosztó,
takarítók,
napközis
nevelő

- Az étkezés, a
terítés
kulturáltsága
- A konyha,
étkező, iskola
t\súasága

Intézményvezető,
intézményvezető
helyettes



Május

Június

Az
ellenőrzés

ideje
lhetel

Az ellen őrzés
megnevezése

Az
ellenőrzött
d,o|gozőlW

Az
ellenőrzés
kiemelt

szempontiai

Lz
ellenőrzésért

felelős
vezetőlW

18-20. hét Óralátogatások Pedagógusok
külön beosztás
szerint

-Az
őralátogatások
értékelésének
szempontjai
szerint
- Tanórai
fegyelem

Intézményvezető

20-2I. héí Elektronikus
naplóellenőrzés

Pedagógusok - Tanórák,
foglalkozások
pontos vezetése
- Szaktárgyi
érdemjegyek
szátma

Intézményvezető
helyettes

2I-23.hét Gyermek-o&p ,

Somogyi-nap
előkészítése

kovacsics
Imréné
Kovácsné
Szabó Anna

A program
előkészítése

Intézményvezető,
diákönkorífl.-yez.

2I-22. hét Emlékezés napja Mátyus
Gyuláné

- Műsor és
dekoráció
előkészítése

Intézményvezető

Az
ellenőrzés

ideje
lhetel

Az
ellenőrzés

megnevezése

Az
ellenőrzött
do|gozőlW

Az ellen őrzés
kiemelt

szempontj ai

Az
ellenőrzésért

felelős
vezetőlW

23-24.hét Tanévzárő
ünnepély
előkészítése

Varga Imréné
kovacsics
Imréné
Mátyus
Gyuláné

- Műsor és
dekoráció
előkészítése

Intézményvezető



23.hét Tanév végi
oszLáIyzatok,
tanulmányi
eredmények
Osztályoző
értekezlet

Pedagógusok - A helyi tanterv
követelményeinek
való megfelelés

Intézményvezető

25.hét Elektronikus
naplók,
anyakönyvek,
bizonyítványok
Iezárása

OsztáIyfőnökök - Dokumentumok
pontos kitöltése
- Záradékok
pontos beírása

Intézményvezető

Július

Augusztus

Az
ellenőrzés

ideje
lhetel

Az ellen őrzés
megnevezése

Az
ellenőrzött
dolgozőlW

Az
ellenőrzés
kiemelt

szempontiai

Az
ellenőrzésért

felelős
Yezetőlw

Folyamatos Nyári felújítási
és karbantartási
munkák

karbantartók,
külső
vállalkozók

- A munkák
minősége és
szakszerűsége
- Határidők
betartása

Intézményvezető
helyettes

Az
ellenőrzé

s ideje
lhetel

Az
ellenőrzés

megnev ezés
e

Az
ellenőrzött
dolgozőlW

Az elleri őrzés
kiemelt

szempontjai

Az
ellenőrzésért

felelős
vezetőlW

32-34.hét Epületek,
tantermek
előkészítése a
tanításra

Takarítók Intézményvezető,
Intézményvezető
helyettes

34-35.hét A tanévnyitó
előkészítése

Az
ünnepségért
felelős
nevelők

- Műsor és dekoracro
előkészítése

Intézményvezető

35. hét OsztáIyozó- és
javítóvizsgák

Yízsgabizott-
ság

- Tantervi
követelményeknek
való megfelelés

Irftézményvezető



35. hét órarend
elkészítése

Intézményve-
zető-helyettes

- Pedagógiai
szempontok
érvényesülése
- Óratervnek,
tantárgyfelosáásnak
való megfelelés

Intézményvezető

35. hét Munkavédelmi
és tűzvédelmi
oktatás

Munkavéde1-
mi megbízott
és minden
dolgozó

- A munkavédelmi és
a tűzvédelmi
szabá|yzat szerint

Intézményvezető



VI. Tanőrán kívüti tevékenységek

Célja: A képességek differenciált fejlesáése, felzárkőrtatás, tehetséggondozás,

felkészítés a tanulmányi versenyekre.

A fe1zárkőzatáskorrepetálásokon, egyéni és csoportos foglalkozásokon tÖrténik.

A tehetsé ggondozás lÓgfontosabb fázisa a tehetségek felismerése. IsmerniÜk kell

azokat a iesti, fizíkaí, intellektuális, értelmi képességeket, tulajdonságokat,

amelyek a tehetségre utalnak.
Fontós tehát, hogv minden nevelő saját szakterületén felismerje a lehetőségeket.

A tehet s é gek kib Ónt akoztatásán ak s zíntere i a tanőr ák / di ffere nc iáIással l v al amint

a tanőránkívüli alkalmak /szakkörök, sportkörök, kulturális rendezvénYek, eseti

alkalmak az egy éni foglalkoz ásral .

Biztosítanunk kell a Úhetőséget ezeknek a tanulóknak a tanulmánYi, kulturális

és sportversenyeken való megmérettetésre.

A Éépességek kibontako ztatása mellett másodlagos cél a szabadidő hasznos,

kulturált eltöltése.

Tanórán kívüli foglalkozások:
. Napközis foglalkozások
o sportkörök, tömegsport foglalkozások
o korrepetálások
r Tehetséggondozás
o Egyéni fejlesztés

' Ayres
o Kompetencia fejlesztés
o Felvételi előkészítő

Az intézményünkben iskolai kórus nem működik,

Kulturális szemlék:
Somogyi Nap
Vers- és prőzamondó verseny
Népmese napja
Költészet napja

Kirándulások - Minden tanulócsoport legalább 1 napos tanulmánYi kiránduláson

veszrészt.
Klubdélutánok, DÖK- rendezvények
Gyermeknap
Kárnyezet-Ógészségnevelési programban meghat ározott rendezvények

ronyvtar áltál rendszeresen igénybe vehető tan6r án kívüli tevékenysé g



A tanév rendje

A2018_2019. tanév első tanítási napja: 2018. szeptember 03, lhétíőnl

utolsó tanítási napja: 201,9.június 14, lpéntekl

A tényleges tanítási napok száma,. 181 tanítási nap

R ,"úgJ*i idő első €terr. 2019. január Zi-igtart.2019. február l-ig tÖrténik a

szülők?s a tanulók értesítése az elért eredményekről.

Lz őszi szün et : 2 0 1 8. október 29 _tőI, november Z_ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási rcp 2OI8. október 26. lpénteW

A szünet utáni első tanítási nap 2018. november 05. lhétfől

A téli szünet 2018. december 27_tőI,2018. január 2_igiaú
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 2I. lpénteW

A szünet utáni első tanítási nap }}Ig.január 03. /csütörtök/

A tavaszi szünet: 20Ig. április 18-tó1, 2018. április 23-igtart,

A szünet előtti utolsó tanítási nap 20|9. április |7.|szerdal

A szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. lszerdal

Pedagógi ai céIrahat munk &frW,tanítás nélküli munkanapként használható fel,

A napok felhasználásának tew ezete:

Nev e 1 őte stületi értekezlet 1 nap

Környezet-egészségnevelési nap (október) 1 nap

Pályáorientáóiós nap 1 nap

Egészségnap 1 naP

C}.rm.k rup / Sornogyi nap 1 nap

Tánuhán},i kirándulások 1 náp

ö*ni 6 nup

A Köznevelési törvény 80. §. (1). bekezdése alapján a tanévben országos mérés,

értékelés lesz ahatodik és nyolcadik évfolyamon,

A mérés célja: az alapkészségek fejlődése az o\vasás_szövegértés és matematikai

eszköztudás terén.

A mérés időpontja z 2019. május 29,(szerda),



A Köznevelési törvény 80. §. (1).bekezdése alapján gondoskodni kell a tanulók

fizikaiállapotának és Ldzettségének vizsgálatárÓl. 5-B. évfolyamosok kÖrében' a

NETFIT programban foglaltak alapj án,

A vizsgálat időpon tjaz Zll9.január 09. és 2019.április 26, között,

A hatodik és a nyolcadik évfolyamos tanulÓk a HivataI á|tal szetvezet" idegen

nyelvi mérésen ,res^ek részt. A mérés a tanulók idegen nyelvi szövegértési

készségeitvizsgáIja.

A vizsgátat időpontjaz 2019. május Z2,(szerda)

DIFER-mérés

A t3 l 20 IB. (VI : 1 4. ) EMMI rendeletben meghat ér ozotíak szerint :

1. 201,8.10. I2_éig felmérése az e|ső évfolyamos tanulók körében azoknak,

akikné1 a, őrődai jelzések vagy a tanév kezdete őta szerzett tapasztalatok

aiapj án az a?apkészs é gek fej 1 e szté s ét hangsúlyo s abb an kel 1 támo gatni,

2. Az intézményvezető 2018. I0.26_igjelentik az érirftett tanulók számát az

Oktatás i Hiv atal által me ghatár ozotlmó don,

3. 20t8.11.30_ig avizsgáIatok elvégzése a kiválasáott tanulók körét illetően,



Szeptember 1-2. hete

Szeptember 24-28.

Szeptember 28.

Október eleje

Október 2.

Szülői értekezletek

Meseolvasó hét

Tanmenetek leadása

SZM gyűlés

PÖr gyűlés

Eves

Augusztus 21.

Augusztus 30.

Augusztus 31.

időrend

Alakuló értekezlet

Tanévnyitó értekezlet

Tanévnyitó ünnepély

FELELoS

Nugy Zoltén

Nagy Zoltán

Nagy Zoltán
Bekéné Gyurics
Tímea

Osztályfőnökök
Nagy Zoltán

osztálytanítók

nevelők

Nagy Zoltán int.vez.

kovácsné szabó Anna
Nugy Zoltánint.vez.

kovácsné szabó Anna

kovacsics petra

kovácsné szabó Anna

Takácsné Horváth Eva

Dombi János

Varga Imréné

Nagy Zo\tén int.vez.

Bakonyi Jenő

Október 2.

Október 2.

Október 5.

október

Október l}-ig

Október 26-ig

Október 13.

Diákönkormányzat
programhirdetése

Környezet-egészségnevelé si
programhirdetés

Megemlékezés az Aradí
vértanúkró1

Mezei futóverseny

L osztáIyosok mérése az

alapkészségek hangsúlyosabb
fejlesztéséhez

Jelentés az eredményekről

Őszi túra



Éres időrend FELELoS

október 19. Ünnepi műsor Kovacsics Imréné

fáklyás futás Nagy Zoltán

október 19. Szertelen ifiúság napja Mátyus Gyuláné
kovacsics Imréné

október Matematika verseny yarga Imréné
alsós

október 8. osztályosok tájékoztatása Nugy Zoltán

utolsó hete a felvételi eljárás rendjéről Kovacsics Imréné

November Nyelvtan-helyesírás verseny Bekéné Gyurics TÍmea

November Szépírőverseny Kovácsné Szabő Anna

November 10. Pályaorientációs Nap Varga Imréné

November 21, Fogadóórák

kovacsics Imréné

Intézményvezető
Nevelők

Alsós osrtáIyfőnökökNovember

December 1.

December 7. Mikulás - nap

December 7. Jelentkezés a központi Nagy Zoltánlnt.vez..
írásbeiire kovacsics Imréné

kovács oroszlán
Lászlőné

December 8. Hollenda Barnabás Verseny Varga Imréné

December 2l. karácsonyi ünnepség Farkas orsolya
Bekéné Gyurics Tímea

Advent

Nevelőtestületi értekezlet NagyZoltánint.vez.

kovácsné szabó Anna
Bekéné Gyurics Tímea



Január09.
április27.

Ianuár 19.

Január 22.

Január25.

Február 1-ig.

Február 03.

Február 8.

Február 04-08.

Február 16.

Február 11-15.

Február 18.

Február

Február 25.

Március

Március 08.

Fizikai mérés

Központi írásbeli felvételi

Magyar kultúra napja

OsztáIyoző értekezleí

Félévi értesítők

Balázsolás

Tantestületi értekezlet

Szülői érlekezlet

Zrinyi I lona matematika
VerSeny

SZM gyűlés

Továbbtanulás elküldése

Tankönyvellátás rendj e

Kommunista és egyéb
diktatúra áIdozatai
emléknap

Német nyelvi verseny

Egészségnap

FELELÓS

Dombi János

Nagy Zoltén
Intézményvezető

szabó zoltán

Nagy Zoltán
Intézményvezető

osáályfőnökök

Kovácsné Sz. Anna

Nagy Za\tán
Intézményvezető

osztáIyfőnökök
íntézményvezető

Varga Imréné
Nagy Zoltán

Nugy Zoltán
Intézményvezeíő

Itíézményvezető

Nagy Zoltánlnt.vez.

Takácsnó Horváth Eva
alsós osáálytanítók

kovacsics Imréné

kovácsné szabó Anna
Dombi János, Bakonyi Jenő

Éves időrend



Március 12.

Március 14.

Március IB-22.
Március 25-29.

Március
Április 12.

Március

Április 10.

Április-május

Április 16.

Május első vasárnapja

Május

Június 4.

Június 3-6.

Június 7.

Június 14.

Június 14.

Gergely járás

Polgári Forradalom

Nyílt nap I-4. osztáIy
Nyílt nap 5-8. osztáIy

Szavalóverseny
Körzeti verseny

Tankönyvrendelés

Fogadóórák

Ovi-suli

Holokauszt á|dozatai
emléknap

Anyák napja

Szépolvasó verseny

Nemzeti Összetartozás
Napja

Tanulmányi kirándulások

Somogyi Nap-Gyereknap

Vidámballagás

OsztáIyozó értekezlet

Yadászné Vörös Etelka

Bakonyi Jenő
szabó zoltán

OsztáIytanítók
szaktanárok
Irrtézményvezető

szabó zoltán
Yarga Imréné

kovács oroszlán
Lászlőné

Intézményvezető
nevelők

Bekéné Gyurics Tímea

alsó: osáálytanítók
Takácsné Horváth Eva

oszLályfőnökök

Vadászné Vörös Etelka

Intézményvezető
Mátyus Gyuláné

Osztálytanítók
Osáályfőnökök

kovacsics Imréné
kovácsné szabó Anna

kovacsics Imréné

Nqgy Zoltán



Jűnius 22.

Július 05.

Tanévzétró ünnepély
Ballagás

Tantestületi értekezlet

Nagy Zoltán
Bekéné Gyurics Tímea
Yarga Imréné
kovacsics Imréné
Mátyus Gyuláné

Intézményvezeíő



rexírÁs xÉrrüu MLINKANApoK

MeghívottFeladat / témakörFelelős

A környezet-
egészségnevelési
program keretében
tűrázási lehetőség
biztosítása az
íntézmény tanulói
számára

Bakonyi Jenő

201 8.10.13.

Az életkornak
megfelelő programok,
foglalkozások
szervezése,tartása az
egyes évfolyamoknak.

kovacsics Imréné
Yarga Imréné

Pályaorientációs
Nap
2018.11.10.

Belső tudásmegosáás:
Tanulás tanítása

A PP felülvizsgáIata

Nugy ZoItán
irftézményvezető

Nevelési értekezlet
2018. 12.01 .

Nevelési
Tanácsadó
a|kalmazottai

Egészséges életmódhoz
kapcsolódó programok,
előadások szewezése

kovácsné szabó
Anna

Egészségnap
2019.03.08.

osztáIytanítők
osztáIyfőnökök

Tanulmányi
kirándulás
2019.06.03-06.

Megemlékezés
névadónkró1

kovacsics Imréné
kovácsné szabó
Anna

Somogyi Nap
Gyerek Nap
2018.06.07.



Versenyeztetési terv

A Somogyi József Általáno, Iskola tanulóit a következő versenyekre tewezzűk

nevezni:

Alsó tagozat

Matematika:

Holenda Barnabás matematika Mosonmagyarővár

Zrínyillona matematika Mosonmagyarővár

Körzeti matematika Dunaszeg, Győrladamér lőszl

Magyar nyelv és irodalom:
rtioóti magyar Győrladamér

Körzeti szavalóverseny Asványráró

Szépíró SNI G;,őr

Felső tagozat

Zrinyi Ilona matematika verseny 5-8. osztály Mosonmagyarővár

Marót Rezső matematika verseny 5-6.osztáIy
Varga Tamás matematika verseny 7-B.osztáIy

Körzeti matematika verseny 5-8. osztáIy Dunaszegi
Győrladaméri

Körzetinyelvtan verseny 5-B. osztály Győrladamér

Kazinczy Szépkiejtési verseny Győr

Balogh János környezetvédelmi verseny 7-8, 9yo,
Herman Ottó termjszettudományi verseny Ásványráró

Körzeti vers és prőzamondó verseny 5_8, osztály Asványráró

Közlekedésismereti verseny Móvár, Győr

Német verseny 9Yo'
Német verseny Asványráró



Szépíró SNI

A versenyeáetési tervvel a Szülői
Közalkalm azotti Tanác s e gyetért.

Ásványrárő.20|8. október 19 .

szervezet

Győr

és a Diákönkormányzat

&*W...&{*4p=
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l l kozalkdlmazotti Tanács



Az Iskolai Sportkör / ISK / éves munkaterve

Az ISK keretében kézilabda. labdarugás és atlétika sportágak alapjaival

i smerkedhetnek tanulóink.
Tagja minden tanuló.
A öglalkozásokat Kovacsics Imréné, Bakonyi Jenő és Dombi János vezeti,

Az egyes csoportok időbeosztása a következő:

Kézilabda 5-8. osztály kedd

Labdarugás 1 - 3. osztáIy hétfő

Labdarugás 4 * 5. osztáIy szerda

Labdarugás 6-8. osztály szerda

13:45-I4',30

14:30 - 15:15

12:50 - 13:35

13:45 - 14:30

Atl étika fo g1 alkozásokat a versenyekhez igazo dv a tartunk.

A tanév során indulunk a diákolimpiai illetve amatőr versenyeken a fenti

sportágakban, korcsoportok szerint,

Tervezett versenynaptár

Mezei futóverseny lházi forduló /

Labdarúgás körzeti versenyek
I.-II.-III. - IV. korcsoport

Asztaliten isz kőr zeti vers enyek

L ab darűgás körzeti versenyek
I.-II.-III. * IV. korcsoport

Kézilabda III. -IV. korc sopo rt körzeti
versenyek



Teremlabdarugás IV. korcsoport

Mezei futóverseny lkörzeti l

Kézilab da III. -IV. korc sop o r1 körzeti
versenyek

Játéko s sportverse ny l 9gy eI l

Teremlabdarugás I. -II.-m. korcsoport

Kézl\ab da III. -IV. korc sop ort

Kisiskolák sportversenye kézilabda

riiirt otat sportversenye, labdarúgás

Mezei futóverseny l megyei l

Atlétika többpróba II.-il.-N.
korcsoport lkörzeti l
Kisiskolák sportversenye, atlétika

Április

Atlétika többpróba II.-m.-N.
korcsoport l megyei l?
Labdarugás megyei ?

Kisiskolák sportversenye?

Június



TANULtvtÁNyt vERSENyEK vÁnHnró xörrsÉcEl

VERSEl{Y vÁnrrRro
rölrsBcrnr

rörrspcrípus

ffiSMATEMATIKA
VERSENY 2-4.o l
MosoNMecyanóvÁn

4000
UTAZAS

ZRNYI ILONA MATEMATIKA
VERSENY 2-8.o

6000 UTAZAS

ffiATIKA/DLTNASZEG/
3_8 o

2400 UTAZAS

KöRzETI MAGVen tcyónLADAMER/
?-R o

3000 UTAZAS

ffiERsENy
1-R n

20 000 oírRzas

sZÉFínó sNt lcyóR/
1-R o

8000 UTAZAS

ffiATEMATIKA
VF'RStrNY 5-6.o

2200
3000

UTAZAS
oíiazÁs

VARGA TAMAS MATEMATIKA
VERSENY 7 -8. o

4000 oírazRs

ffiEZETVEDELMI
VERSENY l megy ei, országo s

7-8.o

30 000 UTAZAS

HERMAN OTTO
TERMESZETTUD OMÁNYI VERSENY
A -\ _6 a

4000 DÍJAZAS

ffipt<pD E S I s MERE T I v ERS EN y
/T\,f osoNM a cyn nÓvÁn. cyÓn l

5000 UTAZAS

NÉMpr vpnspNv 8000 DÍJAZAS

NÉrrapr rrenseNv 2200 UTAZAS

101 800
össznsnN



DIÁKoLIMpIAI vERSENyEK vÁnHn ró röl,rsÉcnr

VERSENY vÁRHaro
xörrsÉcmr

rörrspcTIpuS

ragDanúcÁs t. -II.- n. - tv.
KoRCSopoRr rönzprt

1-8.o

22 000 UTAZAS

LABDARUGAS I. _II.- n. - IV.
KORCSOPORT MEGYEI

8000 UTAZAS

ffirngoA III. _Iv. KoRcSopoRT
röRzptt s-g.o

6000 UTAZAS

lffitvtvzBt puróvERSENy
1-8 o

9600 pírezas

MEZEI FUTov ERSENy röRzprt
DUNASZIGET/ i-8.o

8000 tITAZAS

MEZEI FUTOVERSENY MEGYEI
cyőn z

4500 UTAZAS

ffinógaKöRzETI
il -tv. KoRcsoponr nIú.lÁNy

j-8.o/ MOSONMAGYAROVAR

12 000 UTAZAS

ÁTrÉTIKATögBpRóBa MEGyEI
1

5000 UTAZAS

ffiRTVERSENYE
ragoanúcÁs rönzETI?

5000 UTAZAS

KIs IsKoLÁr sponrvERSENyE
t,annRRúcÁs tttpcyp,I cyón t

5000 UTAZAS

KIS ISKOLAK SPORTVERSENYE
rÉzu-appR röRzpn z

7000 UTAZAS

K§ I§<oLÁr sponrvERSENyE
KrzruePDA MEGYEI ?

7000 UTAZAS

rus tsrorÁr sponrvERSENyE
arrÉrrca pú - t-ÁNy

MEGyEV cyón

8000 UTAZAS

KI§jSKotÁK spoRTvERsENyE
svro vÁlró nú _ rÁNy

MEGYEI

4500 UTAZAS

összpspN 111 600

Ásványrár ő, 201 8. október 1 9.


