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A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 52.§ (2) bekezdésében és 57.§ (1) bekezdésének c) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján – a 2007/08. tanév rendjéről szóló 11/2004. (III.24.) OM
rendeletben meghatározottak figyelembevételével – az alábbi munkatervet fogadja el:
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Tárgyi feltételeinkről

Az elmúlt évek beruházásaiból adódóan iskolánk százéves épülete jól karbantartott,
esztétikus.
A legutóbbi beruházás óta akadálymentes (lift, mozgássérült lift), tűz-és füstérzékelő
rendszerrel ellátott, kívül – belül felújított, biztonságos épület.
Tantermeink száma éppen elegendő, további tantermek kialakítására nincs lehetőségünk.
A nyár folyamán az alábbi felújítási, karbantartási munkálatokat végeztettük el:
- tisztasági meszelés – festés;
- a tetőtérben a még hiányzó három tetőablak cseréje;
- a konyha pincetéri helyiségeinek – öltözők, mosó- ill. szárítókonyha - vakolatjavítása,
felújítása;
- az alsó folyosó burkolatcseréje;
- az alsó folyosó lambériájának csiszolása, lakkozása;
- a könyvtárterembe laminált burkolatot tettünk a szőnyegpadló helyére;
- a táncterembe a hajópadlóra műanyagburkolatot tettünk (balesetveszély elhárítás).
Továbbra is folyamatosan feladatunk tantermeink padló- és falburkolatának felújítása, cseréje.
Az iskola felszereltsége technikai eszközök tekintetében megfelelőnek mondható.
1.1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.2

Az iskola célkitűzései tárgyi feltételei vonatkozásában
Az 1. és a 2. emelet folyosói burkolatának cseréje.
A folyosói lámpatestek cseréje az épület műemlék jellegének megfelelően.
A pinceszint vakolatjavítása.
A díszterem székeinek cseréje.
Tantermi bútorzat cserék az elhasználódás mértékében.
Az iskola szemléltető, fejlesztő eszköztárának további bővítése.
Három újabb tanterem interaktív táblákkal való felszerelése.
A könyvtárterem felszerelése a tanulók részére számítógéppel (3 db).
Taneszköz- és könyvtárfejlesztés

Iskolánk a Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben előírtakkal rendelkezik.
Folyamatosan igyekszünk minden olyan eszközt beszerezni, amely a pedagógusok munkáját
és a tanulók ismereteinek bővítését megkönnyíti.
A megrongálódott, tönkrement eszközöket is pótoljuk.
Általában minderre a naptári év végén van lehetőségünk, amikor a takarékos gazdálkodás
eredményeképp kiderül, hogy mennyi pénzt költhetünk az iskola költségvetéséből erre a célra.
Ebben a tanévben továbbra is a fejlesztő és tehetséggondozó eszköztár, az angol és német
nyelv oktatását segítő szemléltető eszközök és az IKT-hoz szükséges eszközök beszerzése az
elsődleges cél.
Kiemelt feladatunk az iskolai könyvtár anyagának további folyamatos bővítése.
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Személyi feltételeinkről

2009. szeptember 1-jén álláshelyeink száma: 90.

Álláshelyek száma
- ebből pedagógus, ill.
pedagógiai munkát
segítő
- technikai dolgozó
GYED,GYES, gyermekágyi
segélyen
Fizetés nélküli szabadságon

2009. szeptember
91 fő
70 fő
21 fő
6 fő
1 fő

Nyugdíj mellett dolgozik 2 kollégánk, közülük egy részmunkaidősként.
Távozó kollégáink
Megszüntettük határozott időre való munkaviszonyát az alábbi kollégáknak:
- Győri Edina angol nyelv szakos,
- Mády Marianna tanító,
- Somlai Zsuzsanna tanító,
- Takács Éva napközis nevelő munkaviszonyát.
Új kollégáink:
- Serdült Zita tanító, természetismeret műveltség terület
GYED-en, GYES-en, ill. szabadságon vannak alábbi kollégáink:
Faragóné Makai Gabriella, Hadháziné Ceglédi Erzsébet, Halászné Czeisz Zsuzsanna, Horváth
Teréz, Szabóné Czupi Zsuzsanna, Kuizsné Virág Edina, Pilinyi Katalin.
2.1

Pedagógusaink továbbképzési helyzete
Ebben a tanévben diplomáért vagy szakvizsgáért tanuló kollégáink:
- Kánnár Gabriella – ELTE TÓK, informatika műveltség terület
- Lengyelné Tóth Ágnes - BME közoktatási vezető szak (szakvizsga)
- Pilinyi Katalin
- Kodolányi János Főiskola, angol nyelv (újabb diploma)

Szeptember folyamán aktualizáljuk a pedagógusok 5 évre szóló továbbképzési tervét,
elkészítjük az éves beiskolázási tervet.
2.2

Az iskola célkitűzései személyi feltételei vonatkozásában
- Az Intézményi Minőségirányítási Program készítésekor a SWOT-analízis egyértelműen
jelezte, hogy az iskolánk egyik gyengesége, hogy nincs iskolai pszichológusunk.
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- A nevelési tanácsadó javaslata alapján kiszűrt tanulók terápiája újabb
fejlesztőpedagógus munkatárs munkáját igényelnék. A felső tagozaton már nem tudjuk
szakemberrel ellátni a kötelezően előírt fejlesztéseket.
- A folyamatosan növekvő angol óraszámokat tekintve továbbra is célkitűzésünk, hogy
egyszakos kollégáink szerezzenek újabb szakképesítést ezen a területen. Pilinyi Katalin
kolléganőnk végzi az angol nyelv tanári szakot.

3.

Tantervi rendszerünk a 2009/10-es tanévben

Évfolyam/tanterv
Első évfolyam
Második évfolyam
Harmadik évfolyam
Negyedik évfolyam
Ötödik évfolyam
Hatodik évfolyam
Hetedik évfolyam
Nyolcadik évfolyam

Módosított
kerettanterv

Új NAT
*
*
*
*
*
*
*

*

Új NAT bevezetve: 2004.09.01-jével 1. osztályban felmenő rendszerben.
Módosított kerettanterv bevezetve: 2003. 09.01-jével felmenő rendszerben 1. és 5.
osztályban.
4.

Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink
1. Újragondoljuk a tehetséggondozással kapcsolatos feladatainkat. A gyermekekkel már
az iskolába lépéskor szerteágazó képességvizsgálatokat végzünk. Az eredmények alapján
szervezzük meg a munkát, rendeljük hozzá a szervezeti kereteket, az eszközöket és a
módszereket.
Tehetséggondozó munkánk legfontosabb mutatói a tanulmányi és sportversenyeken,
művészeti bemutatókon elért eredmények. Bővítjük a részvételi lehetőségeket, a széles
palettáról egyénre szabottan válogatunk.
2. Iskolánk HEFOP pályázat keretében 2005-ben megkezdte a kompetencia-alapú
oktatás bevezetését. Ebben a tanévben tovább folytatjuk az implementációt nyolc
évfolyam tanulóinak bevonásával.
Az élethosszig tartó tanulás fontos eszköze annak, hogy az emberek irányítsák saját
jövőjüket, úgy szakmai előmenetelük, mint személyes és családi életük szintjén. Épp
ezért szükséges a tantestületnek felkészülnie a kompetencia-alapú nevelésre és
oktatásra. Az iskola felelős azért, hogy figyelembe vegye a társadalmi fejlődés,
a környezet igényeit.
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Ennek érdekében továbbra is bemutató foglalkozások, konzultációk alkalmával ismertetik
meg illetve népszerűsítik a projektben részt vevő kollégáink tantestületünk tagjait a
kompetencia-alapú oktatás módszertanával.
3. ÖKO-iskolai munkatervünk feladatainak végrehajtása. (Szelektív hulladékgyűjtés,
erdőtakarítás, pályázatok, projekt-nap: „egészségnap” címmel)
4.
Negyedik – hatodik - nyolcadik évfolyamon a szövegértés-szövegalkotás és a
matematikai logika terén az országos mérésre való felkészülés.
Az érintett munkaközösségek és a nevelőtestület értékelte a 2009. évi mérési eredményeket, célkitűzéseket határoztak meg az eredmények további javítása érdekében. Elkészült a
Minőségfejlesztési intézkedési terv, melynek megvalósítása kiemelt feladatunk a
tanévben.
5.
Idén ünnepeljük a süsseni Johann Georg Fischer Schule-val a 20 éves partneri
kapcsolatot, melynek keretében egy jubileumi kiadvány kiadását tervezzük.
6. Ötödik évfolyamon felmenő rendszerben visszatérünk a szakrendszerű oktatásra.
7. Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges
minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve
felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon
visszatérünk az érdemjegyekkel (öt fokú skálán) való minősítésre.
5.

Nevelőtestületi értekezletek (tervezett)

a) Alakuló értekezlet
2010. augusztus 26. (csütörtök)
b) Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
2010. szeptember 6. (hétfő) 14 óra
c) Nevelőtestületi értekezlet (szakmai továbbképzés)
2010. november 2. fele
d) Félévi osztályozó értekezlet
2011. január 14. (péntek) 14 óra
e) Félévi nevelőtestületi értekezlet
2011. január 24. (hétfő) 14 óra
f) Nevelőtestületi értekezlet (szakmai továbbképzés)
2011. április 1. fele
f) Tanév végi osztályozó értekezlet
2011. június 6. (hétfő) 14 óra
g) Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet
2011. június 17. (péntek) 11 óra

6.

Országos mérés

A Közoktatásról szóló törvény 99.§-ának (4) és (5) bekezdése alapján a 2010-11. tanévben
országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai
6
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alapkészségek fejlődését a negyedik, a hatodik és a nyolcadik évfolyamon valamennyi
tanulóra kiterjedően.
A méréseket, értékeléseket az OKÉV szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben
szereplő szakértők bevonásával.
A mérés ideje: 2011. május 25.
A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel
teljesítenek.
7.

Iskolai szervezeteink
Munkaközösségeink

Munkaközösség neve
Alsós tanítók 1-2. osztály
Alsós tanítók 3-4. osztály
Alsós német nyelvi
Segítőpedagógiai
Napköziotthon
Humán
Felsős német nyelvi
Angol nyelvi
Matematika
Osztályfőnöki
Természettudományi
Testnevelés
Tanulószoba

Munkaközösség vezetője
Villásiné Istók Beatrix
Andrékó Tünde
Megyeri Lívia
Nagy Rita
Stánicz István Lászlóné
Lengyelné Tóth Ágnes
Ujszászi Gabriella
Saliga Nóra
Palkó Balázs
Szűcs Sándor
Izsák Dávid
Papp Ildikó
Izsák Bálint

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Hajdu Ferenc
A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Papp Ildikó
Közalkalmazotti tanács–tagok: Baki Orsolya - elnök
Hegedüsné Garda Éva - tag
Deák Ferencné - tag
Iskolaszékünk tagjai:
- az Önkormányzat részéről : Hámoriné Olár Mária
- a szülők képviselői:
Ammerné Nagymihály Emília – elnök
Gyöngyössy Angéla
Zódor Zoltánné
- a tantestület képviselői:

Hegedüsné Garda Éva – titkár
Izsák Dávid
Ujszászi Gabriella
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András Írisz
Ágoston Mátyás
Békefi Gábor

Mentorálás 2009/10-ben:
Mentoráló pedagógus neve

Mentorált pedagógus

Stánicz István Lászlóné

Serdült Zita

8.

Osztályfőnökeink, napközis nevelőink beosztása

Osztály

Osztályfőnök

1.a
1.b

2.c

Villásiné Istók Beatrix
Kánnár Gabriella
- Nagy Judit
Szerzőné
Fiedler
Mónika
Hegedüsné Garda Éva
Szép Margit
- Nagy Zsuzsanna
Noémi
Ginál Beáta

2.d

Gödör Ágnes

3.a

Bálint Enikő

3.b

Lantosi Istvánné
- Világi Enikő
Balázsné Godavszky
Erzsébet
Komendáné
Nemes
Éva
Bartos Zoltánné
Andrékó Tünde
Molnárné
Tóth
Erzsébet
Fehérvári Sándorné

1.c
2.a
2.b

3.c
3.d
4.a
4.b
4.c

Napközis
nevelő
Serdült Zita

Terem

Serdült Zita

3

Nagy Adél

7
116

Stánicz
István
Lászlóné
Nagy Adél
Terenyi
Szilveszterné
Terenyi
Szilveszterné

8

113
16

11
4
15

Kalmár Petra

114

Kalmár Petra

117

Pócsik Gusztáv

6
210

Stánicz
Lászlóné

205

István
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4.d
4.e

Nagy Rita
Kátai Boglárka

5.a
5.b
5.c
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c
Kis I.
Kis II.

Ujszászi Gabriella
Kárpátiné Hesz Teréz
Gyuricza Anita
Balogh Zsuzsa
Palkó Balázs
Baki Orsolya
Lengyelné Tóth Ágnes
Kaszap Diána
Szkiba Ivánné
Papp Ildikó
Izsák Dávid
Szűcs Sándor
Lévai Zsófia
Dominek Jánosné

9.
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Décsi Csaba
Stánicz
István
Lászlóné
Pócsik Gusztáv

Décsi Csaba
Décsi Csaba

207
5
105
107
206
110
106
111
208
202
112
203
104
204
108
109

A tanév helyi rendje a 24/2009.(V.23.) OKM rendelet
alapján

Évnyitó, első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda)
Első negyedévi értesítő: 2010. november 12. (péntek)
Őszi szünet: 2010. november 1 - 5.
Utolsó tanítási nap: 2010. október 29. (péntek)
Első tanítási nap: 2010. november 8. (hétfő)
Téli szünet: 2010. december 22. – 2011. január 2.
Utolsó tanítási nap: 2010. december 21. (kedd)
Első tanítási nap: 2011. január 3. (hétfő)
Első félév vége: 2011. január 14. (péntek)
Első féléves értesítő: 2011. január 21. (péntek)
Harmadik negyedévi értesítő: 2011. március 25. (péntek)
Tavaszi szünet: 2011. április 22-26.
Utolsó tanítási nap: 2011. április 20. (szerda)
Első tanítási nap: 2011. április 27. (szerda)
Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda)
Osztálykirándulások, erdei iskolák időpontja: 2011. május 26 – 27.
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Szülői értekezletek, fogadóórák rendje

2010. szeptember 6.
2010. szeptember 7.

Szülői értekezlet az alsó tagozaton
Szülői értekezlet a felső tagozaton

2010. október 18.

Szülői értekezlet az első osztályokban

2010. november 8.
2010. november 9.

Fogadóóra az alsó tagozaton
Fogadóóra a felső tagozaton

2011. január 10.
2011. január 11.

Fogadóóra az alsó tagozaton
Fogadóóra a felső tagozaton
Továbbtanulási szülői értekezlet (18 órától)

2011. február 7.
2011. február 8.

Szülői értekezlet az alsó tagozaton
Szülői értekezlet a felső tagozaton

2011. március 28.
2011. március 29.

Fogadóóra az alsó tagozaton
Fogadóóra a felső tagozaton

2011. május 2.
2011. május 3.

Szülői értekezlet az alsó tagozaton
Szülői értekezlet a felső tagozaton

A szülői értekezletek és fogadóórák 17 órakor kezdődnek.
11.

A minőségbiztosítás, minőségfejlesztés aktuális teendői

Az új tanév megkezdésével folytatódik a minőségbiztosítási munka.
Feladataink:
- A partnerazonosítás frissítésével kezdődik munkánk. Az ezzel kapcsolatos teendőkről
2010. szeptember 1-jén adunk tájékoztatást kollégáinknak, az iskola alkalmazottainak.
- A frissítés után tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére.
- A keletkezett dokumentáció irattárba rendezése.
-

Irattárba rendezzük az előző tanévben elvégzett partneri igény és elégedettség mérése után
keletkezett dokumentációt.

Partnerazonosítás 2010/2011. (Frissítés)
1. A partnerazonosítást végzők névsora:
1. Bartos Zoltánné – tanító, igazgató helyettes
2. Lengyelné Tóth Ágnes – tanár
3. Molnárné Tóth Erzsébet – tanító, tanár
10
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4. Valamint a rögzítést végző iskolatitkár
2.

A partnerazonosítás (Frissítés) munkaterve
Munkamenet
- A munkacsoport létrehozása 2010.08.27. Molnárné
- Feladatok és módszerek megbeszélése 2010.08.27.
- Munkaterv elkészítése 2010.08.27.
- Tájékoztató (írásos) a teljes alkalmazotti kör részére 2010.09.01.
- Frissítés -- a tanári folyosóján kitett táblázatok átnézése, kiegészítése, új
partnerek jelölése,súlyozás 2010.09.01—09.15. Alkalmazottak
- A javított, kiegészített lista rendezése 2010.09.16—09.23. Munkacsoport
- A frissített lista áttekintése 2010.09.23-25. Alkalmazottak
- Tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére,a javított partnerlista
jóváhagyása,elfogadása az alkalmazotti értekezleten
- Jegyzőkönyv elkészítése, hitelesítése
- A frissítési folyamat anyagainak irattárba rendezése 2010.10.20-ig
Felelős: Molnárné

12.

A beiskolázással kapcsolatos teendőink

Időrendben:
- novemberben az óvodák vezetőinek és pedagógusainak meghívása, óralátogatások az
1. évfolyamon;
- januárban a leendő 1. osztályos tanulók szülei részére tájékoztató kiadvány
összeállítása;
- februárban tanítóink részt vesznek az óvodai szülői értekezleteken, ahol bemutatják
intézményünket;
- márciusban nyílt tanítási napot tartunk a leendő 1.osztályosok szüleinek: órákat
látogathatnak, majd pedig fórum keretében feltehetik beiratkozással kapcsolatos
kérdéseiket az iskola vezetőinek;
- áprilisban beiratkozás az Önkormányzat által kijelölt napokon;
- májusban szülői értekezletet tartunk a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek;
- május végének vagy június elejének egy szombat délelőttjén „iskola-hívogató”
foglalkozást tartunk leendő elsős gyermekeknek, ez idő alatt szüleik részére Ványi
Ágnes logopédus szakértő tart előadást a Díszteremben az óvoda és az iskola közötti
átmenet nehézségeiről.
13.

A továbbtanulással kapcsolatos teendőink
-

-

2010. 10. 31-ig a nyolcadik osztályos tanulóink szóbeli tájékoztatása a felvételi
eljárás rendjéről.
2010. 10. 31-ig a hetedik osztályos tanulók szülei részére írásbeli tájékoztató
elküldése a továbbtanulással kapcsolatban.
2010. 11. 19-ig a központi írásbelit szervező középiskolák jegyzékének
kifüggesztése az iskolában.
2010. 12. 10-ig jelentkezési lapok beadása a felvételi eljárást megelőző központi
írásbeli vizsgákra.
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2011. 01. 21. 14 óra: a központi írásbeli felvételi vizsgák a hat és nyolc
évfolyamos gimnáziumokban.
2011. 01. 22. 10 óra: központi írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamok
számára.
2011. 01. 27. 14 óra: pótló írásbeli felvételi vizsgák.
2011. 02. 10.: tájékoztatás az írásbeli eredményeiről.
2011. 02. 18.: az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középiskoláknak, a tanulói adatlapokat a Felvételi Központnak.
2011. 02. 21. – 03. 11: általános felvételi eljárás.
2011. 03. 17-18: a tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolákban.
2011. 04. 27-ig a középiskolák értesítik a felvétel eredményességéről a tanulókat
és az ált. iskolát.
2011. 05. 02 - 08.31-ig rendkívüli felvételi eljárás.
2011. 09. 01. A tanköteles tanulók beiratkozásának elmulasztásáról a kötelező
felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzőt.

Nemzetközi kapcsolataink
1. Kapcsolat a Johann Fischer Georg Schule-val
19 éves múltra tekint vissza a két iskola kapcsolata. Ebben a tanévben két
alkalommal találkozunk: szeptember végén a süsseni iskola tanulói, igazgatója és
tanárai érkeznek iskolánkba, májusban a mi tanulóink és kísérőik utaznak Süssenbe.
Süssenben ünnepeljük a két iskola partnerkapcsolatának 20 éves fennállását. A
jubileumi ünnepségre kétnyelvű kiadvánnyal készül iskolánk.
2. Kapcsolat – a Comenius projekt kapcsán – a hildburghauseni Medienschule-val és a
Ceske Budojevice-i Zakladna Skola-val
Hároméves projekt-együttműködésünk lezárult 2007 júniusában. Az iskolák
igazgatói azonban megállapodtak abban, hogy újabb 2 éves közös projektre kívánnak
pályázni 2010-ben. (Népek étkei – gyermek szakácskönyv) A pályázatot forráshiány
miatt nem támogatta a bíráló bizottság.
2011-ben a korábbi partnerekkel közösen újra szeretnénk pályázni.
3. Kapcsolat a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolával
2010. augusztus 21 – 25 között iskolánk 20 fős pedagógus delegációja utazott
Erdélybe az udvarhelyi kollégák meghívására. A két iskola tanárai között baráti szálak
szövődtek, amely a rendszeres szakmai és testvériskolai kapcsolattartást is segíti.
Kollégáim szakmai anyagokkal, könyvekkel, kiadványokkal, szemléltető eszközökkel
segítik a testvériskola pedagógusainak munkáját.
2011. májusában iskolánk 25 fős tanulócsoportja és kísérőik
Székelyudvarhelyre a már hagyományos cserekapcsolat keretében.
4.

utaznak

Iskolánk 4 fős delegációja 2010. júniusában dr. Pála Károly igazgató úr meghívására
a belgiumi Mol városába utazott az Európai Unio által fenntartott Europese Scholl
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munkájának és működésének megismerése érdekében. Célunk az, hogy iskolánk angol
nyelvet tanuló diákjainak is kiépítsünk cserekapcsolatot.
2011 tavaszára meghívtuk az iskola egy tanulócsoportját törökbálinti látogatásra.
15.

Szakkörök,
lehetőségek

szabadidős

A szakkör neve
Informatika
Rajz
Dráma
Daloló
Magyar (tehetséggondozás )
Néptánc ( Mini )
Néptánc ( Mini )
Néptánc ( Kis Bokréta 3)
Néptánc ( Kis Bokréta 4)
Játékos természet
Játékos természet
Labdajátékok
Kisokos
Német dalok
Matematika
Néptánc
Kis mazsorett
Játékos torna
Aerobik

tevékenységek,

sportolási

Szakkör vezető
Kóty Antalné
Szerzőné Fiedler Mónika
Bálint Enikő
Bálint Enikő
Bálint Enikő
Udvarhelyi Ildikó
Udvarhelyi Ildikó
Udvarhelyi Ildikó
Udvarhelyi Ildikó
Balázsné G. Erzsébet
Bálint Enikő
Lantosi Istvánné-Világi Enikő
Balázsné G. Erzsébet
Megyeri Lívia
Hegedüsné Garda Éva
Bálint Emese
Feketéné Rendes Mária
Papp Ildikó
Papp Ildikó

Résztvevő évfolyamok
3-4. évfolyam
1-2. évfolyam
4. évfolyam
2-3. évfolyam
2-3. évfolyam
1-2. iskolaotthon
2. évfolyam
3.évfolyam
4.évfolyam
3. évfolyam
3. évfolyam
3. évfolyam
3. évfolyam
1-2-3. évfolyam
4. a
1. a, c
1-4. évfolyam
3-4. évfolyam fiú
3-4. évfolyam lány

Szakkör vezető
Udvarhelyi Ildikó
Szkiba Ivánné
Szkiba Ivánné
Szkiba Ivánné
Farkasné Jenser Beáta
Feketéné Rendes Mária
Feketéné Rendes Mária
Dezső Anita
Dezső Anita
Tóth Zsolt

Résztvevő évfolyamok
Felső tagozat
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
7-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
3-8. évfolyam

Felső tagozat
A szakkör neve
Néptánc ( Nagy Bokréta )
Matematika 6.
Matematika 7.
Felvételi előkészítő
Nyelvi előkészítő
Énekkar
Mazsorett
Nyelvvizsga felkészítő
Nyelvvizsga felkészítő
Foci szakkör
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Tóth Zsolt
Papp Ildikó

5-8. évfolyam
5-8. évfolyam

Program
Levelezős versenyek / Bendegúz
/
Városi Volf György Anyanyelvi
Verseny
Helyszín: Művelődési Ház
Kerekdomb-futás szervezése

Felelős
Humán munkaközösség

Versenynaptár

Hónap
Szeptember
Október

Labdarúgó házi bajnokság

November

Sportverseny 1-2. osztály
Sorverseny 3-4.. osztály
Házi
szavalóverseny
1-8. évfolyam
Kosárlabda
házi
bajnokság
szervezése
Játékos sportverseny 5. évfolyam
Házi vers és prózamondó verseny
Házi vers és prózamondó verseny
/ német nyelv /
Rajzverseny 1-2. évfolyam
Szavalóverseny 1-2. évfolyam
Verselő délután
Szövegelő verseny 3-4. osztály

December

Január

Diákolimpia terem labdarugó
torna
Mikulás kupa kosárlabda verseny
/környező iskolák bevonásával /
Diákolimpiai
részvétel
zsinórlabda
házibajnokság
szervezése
Kazinczy verseny /Pilisvörösvár /
Dalos
szövegértési
verseny

Lengyelné Tóth Ágnes
Testnevelő
munkaközösség
Testnevelő
munkaközösség
Kertai Julianna
Kertai Julianna
Malomvári Éva
Papp Ildikó
Papp Ildikó
Malomvári Éva
Izsák Bálint
Szerzőné
Fiedler
Mónika
Ginál Beáta
Villásiné Istók Beatrix,
Nagy Judit
Bálint
Enikő
Kátai Boglárka
Komendáné Nemes Éva
Nagy Rita
Papp Ildikó
Papp Ildikó
Papp Ildikó
Lengyelné Tóth Ágnes
Malomvári
Éva
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Február

Február-március
Március

Munkaterv 2010 - 11. tanév
2-3. évfolyam
Kézilabda házi bajnokság
Játékos
sportvetélkedő
6. évfolyam
Felkészítés a PEMPSZI és
TITOK
által
szervezett
versenyekre / iskolai fordulók /

Megyeri Lívia
Papp Ildikó
Papp Ildikó

Házi helyesírás verseny
Simonyi Zsigmond helyesírás
verseny iskolai fordulója
Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi
Vetélkedő
Prózamondó
verseny
1-2. évfolyam
Területi vers és prózamondó
verseny / német nyelv /
Teremhoki bajnokság
Mezei futás
PEMPSZI versenyek

Humán munkaközösség
Humán munkaközösség

Mesélő délután

Április

Népdal
éneklő
verseny
1-2. évfolyam
Informatika
verseny
1-2. évfolyam
Területi
szavalóverseny
1-8. évfolyam
Atlétikai két és három tusa
Magasugró bajnokság
Házi vers- és prózamondó
verseny
Matematika 1-2. osztály
Vers- és prózamondó verseny
Pátyon
Házi angol verseny
Prózamondó verseny a Bálint
Márton iskolában
Ének

Kárpátiné Hesz Teréz
Balogh
Zsuzsa
Kovács
Ildikó

Lengyelné Tóth Ágnes
Ginál
Beáta
Szép Margit
Ujszászi Gabriella
Papp Ildikó
Papp Ildikó
Kárpátiné Hesz Teréz
Balogh
Zsuzsa
Kovács
Ildikó
Szkiba
Ivánné
Izsák Dávid
Világi
Enikő
Andrékó Tünde
Udvarhelyi
Ildikó
Villásiné Istók Beatrix
Kóty Antalné
Izsák
Bálint
Megyeri Lívia
Papp Ildikó
Papp Ildikó
Lengyelné Tóth Ágnes
mk. tagok
Kánnár
Gabriella
Nagy Noémi
Lengyelné Tóth Ágnes
Saliga Nóra
Humán munkaközösség
Bálint

Enikő
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Szövegelő
1-2. évfolyam
Szövegértés
Május

17.

verseny

A
megyei
és
országos
versenyekre bejutott tanulóink
versenyeztetése
természettudományos
tantárgyakból
Pingpong
és
tollaslabda
házibajnokság
Informatika

Kátai Boglárka
Válayné Gödör Ágnes
Andrékó
Tünde
Fehérvári Sándorné
Természettudományos
munkaközösség

Papp Ildikó
Kóty Antalné

Vezetői ellenőrzési munkaterv

A pedagógiai munka belső ellenőrzése
Az Intézményi Minőségirányítási Programban, a Pedagógiai programban és a Pedagógusok
teljesítményértékelési szabályzatában megfogalmazott célokkal összhangban az
intézményvezetés a tanév során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket:
a) Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv szerint, szintfelmérésre épülő tanév eleji
ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozások beépítésével.
Határidő: szeptember vége
Felelős: szaktanárok
b) Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program és órabeosztás
elkészítése az érintett tanulókra vonatkoztatottan, tanulócsoportonként.
Határidő: szeptember 8.
felelős: igh.-ek, segítőpedagógiai munkaközösség, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
d) Tanmenetek ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel
Határidő: szeptember vége
felelős: igh.-ek, munkaközösség-vezetők
e) Tanügyi dokumentumok (haladási és osztályozó naplók, anyakönyvek, beírási napló)
összhangjának ellenőrzése
határidő: szeptember vége
felelős: igazgatóhelyettesek
f) Haladási és osztályozó naplók naprakész vezetésének ellenőrzése
Határidő: folyamatos, havi rendszerességgel
felelős: igazgatóhelyettesek
g)

A tanítási órák hatékonyságának ellenőrzése óralátogatásokon keresztül.
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Határidő: folyamatos
felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek
h)

A helyi tantervhez, kerettantervekhez és a szaktanár tanmenetéhez viszonyított
lemaradások tanév végi záró adatainak regisztrálása
Határidő: tanév végi osztályozó értekezlet
Felelős: szaktanárok, igh.-ek

i)

Tanév végi dokumentáció ellenőrzése (bizonyítványok, anyakönyvek megírása;
naplók, szakköri naplók lezárása).
Határidő: 2011. június 18.
felelős: ig., igh.-ek., szaktanárok

j)

A tanévben az alábbi kollégák teljesítményértékelését végezzük el: Andrékó Tünde,
Baki Orsolya, Balázsné Godavszky Erzsébet, Bálint Emese, Bálint Enikő, Balogh
Zsuzsa, Bartos Kinga, Bartos Zoltánné, Boros –Farkas Bernadett, Brindza Erika,
Décsi Csaba, Dezső Anita, Dominek Jánosné, Farkasné Jenser Beáta, Fehérvári
Sándorné, Feketéné Rendes Mária, Ginál Beáta, Hegedüsné Garda Éva, Szerzőné
Fiedler Mónika, Vállayné Gödör Ágnes, Villásiné Istók Beatrix, Serdült Zita

Kiemelt ellenőrzési területek:
A tanítási órákat, foglalkozásokat illetően:

1)
-

az egyéni fejlesztés működési struktúrájának ellenőrzése tartalmi és szervezési
tekintetben (hi.: félév vége)
az idegen nyelvi (nemzetiségi német nyelv és angol nyelv) oktatás hatékonysága,
motiváció, szemléltetés a tanítási órákon
a napköziotthon, tanulószoba – szabadidős foglalkozások (hi.: folyamatos)
óralátogatások alkalmával a differenciált képességfejlesztés, különös tekintettel az 5-6.
évfolyam osztályaiban a nem szakrendszerű tanítás folyamatában
(hi.: folyamatos)
szemléltetés és motiváció a tanítási órákon (hi.: folyamatos)
felzárkóztatás, tehetséggondozás (hi.: folyamatos)
szakköri foglalkozások ellenőrzése (hi.: november vége)
sportköri foglalkozások ellenőrzése (hi.: november vége)

*az ellenőrzés folyamatos külön óralátogatási tervek szerint;
az ellenőrzést végzik : ig., igh.-ek
A tanügyigazgatást illetően:

2)
-

bizonyítványok, bizonyítvány törzslapok, és pótlapok nyilvántartásának rendje (hi.:
október vége)
diákigazolványok adminisztrációjának ellenőrzése (hi.: december)
tanuló balesetek nyilvántartásának rendje (hi.: január vége)
szakértői és nevelési tanácsadó által kiadott vélemények nyilvántartása, aktuális
teendők meghatározása (hi.: szeptember közepe)
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*az ellenőrzést végzik : ig., igh.-ek

A gazdálkodás területét érintően:

3)
-

a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos normatívák összege,
felhasználásuk (hi.: november)
tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározásuk, selejtezésük (hi.: 2011. június 15.)
a bérbeadásból származó bevételeink alakulása, bérleti díjak felülvizsgálata (hi.:
november)
napközi és menza befizetések vezetése (hi.: október vége)
tervezett és teljesített költségvetés (eltérések okai, korrigálás lehetőségei a 2010-es
költségvetés készítésénél) (hi.: november)

*az ellenőrzést végzik: ig., gazdasági vezető
Az épület karbantartását illetően:

4)
-

általános tisztaság ellenőrzése (hi.: folyamatos)
karbantartói munkanaplók vezetése (hi.: folyamatos)
balesetveszély elhárítás (hi.: folyamatos)

*az ellenőrzést végzik : ig., gazdasági vezető, gondnok
Az ellenőrzések tapasztalatairól
Az óralátogatásokról az igazgató és a helyettesek naplót vezetnek.
Az ellenőrzések folyamán feltárt esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben szükséges
rögzíteni.

Törökbálint, 2010. szeptember 1.

Palkóné Szabó Gabriella
igazgató
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Naptár 20010-11. tanév

feladat
Alakuló
tantestületi
értekezlet
Munka- és balesetvédelmi
oktatás
Szülői
értekezletek,
fogadóórák rendje
Munkaközösségek
megalakulása
Tanév rendje
Javító és osztályozóvizsgák
Tantárgyfelosztás,
-órarend
Iskolaszék
és
Közalkalmazotti
tanács
együttes ülése
Tanévnyitó, első tanítási nap,
órarend kihirdetése
Iskolai
munkaterv
véglegesítése
Tájékoztató
kiadvány
szerkesztése a szülők részére
Ügyeleti rend elkészítése
Tanévnyitó értekezlet
Gyógytestnevelés
időbeosztásának elkészítése
Pedagógusok
munkájának
értékeléséhez
az
adminisztráció előkészítése
Minőségbiztosítás: partnerlista frissítése
Munkaközösségek
munkatervének leadása
Iskolai szintű versenyek
(versenynaptár)
Diák
tanácskozótestület
újraválasztása, ülése

felelős(ök)
Palkóné

tervezett időpont
2010.08.26. 9 óra

Palkóné, Tréger Ferenc

2010.08.26. 10 óra

Igh.-ek

2010.08.26.

Igh.-ek

2010.08.27.

Palkóné
Balogh
Krómerné
Igazgatóhelyettesek

2010.08.26.
2010.08.26. 9 óra

Zs.

2010.08.26.

Igazgatóhelyettesek
Palkó Balázs
Hegedüsné
Palkóné
Balogh
Krómerné
Bartosné
Palkóné

2010.09.01.
2010.09.02. 18 óra
Zs.

2009.09.01. 8 óra
2010.09.06.

Igh.-ek
Gátiné
Igh.-ek,
Osztályfőnöki mköz.-vezető
Palkóné
Kertai Julianna

2010.09.01.

Igh.-ek

2010.09.17.

Bartosné
Molnárné
Lengyelné
Mkv.-k

2010.10.01.

Igh.-ek
mkv.-k
Papp I.

2010.09.01.

2010.09.01.
2010.09.06. 14 óra
2010.09.17.

2010.08.31.

2010.09.03.
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Évnyitó értekezlet
Első szülői értekezlet

Naplók megnyitása
SNI-s és HHH-s tanulók
névsorának frissítése, az
anyagok aktualizálása
Ismétlés utáni mérések
Óralátogatási terv elkészítése
(1.félév)
Házirend
Tanulói
nyilvántartás
ellenőrzése
Tanmenetek
leadása,
ellenőrzése
A
süsseni
testvériskola
delegációjának fogadása
Szakkörök indítása
Megemlékezés október 6-ról
Tanulási
és
magatartás
zavaros tanulók névsorának
leadása
Az 1. évfolyamos tanulók
diagnosztikai mérése
MKM statisztika
A 7. osztályos tanulók szülei
részére tájékoztató levél
elküldése a továbbtanulással
kapcsolatban
Megemlékezés
1956. október 23-ról
Az Oktatási Hivatalnak
jelenteni az érintett első
évfolyamos
tanulók
létszámát (DIFER)
A 2011. évi költségvetés
tervezése

Munkaterv 2010 - 11. tanév
Palkóné
Balogh
Zs.
Krómerné
Bartosné
osztályfőnökök
Igh.-ek
osztályfőnökök
Igh.-ek
Hajdu Ferenc
érintett ofő-k, szaktanárok
Segítőped.-i mköz.
mkv.-k
Igh.-ek

2010.09.06. 14 óra
2010.09.06. alsó tagozat
2010.09.07. felső tagozat

Osztályfőnökök
Igh.-ek
osztályfőnökök
Gátiné
Igh.-ek

2010.09.06.
2010.09.24.

Palkóné
Ujszászi G.
Igh-ek
szakkörvezetők
magyar munkaközösség
Igh.-ek
ofő-k
Hajdu F.
Krómerné
Segítő munkaközösség
Palkóné
Igh.-k,
Móderné
Balogh Zs.
7.
évfolyamos
osztályfőnökök

2010.09. 26. – 10.02.

Igh.-ek,
osztályfőnökök
Krómerné

2010.10.22. (péntek)

Palkóné
Móderné

2010.10. hótól

2010.09.10.
2010.09.10.

2010.09.13-17.
2010.09.17.

2010.09.24.

2010.10.04.
2010.10.06. (szerda)
2010.10.11. (hétfő)
2010.10.11.
2010.10.15.
2010.10.21.

2010.10.31.
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A
tanulók
állapotfelmérése

fizikai

Tankönyvellátás
rendje
szerint
felmérés(
tartós
tankönyvek
kölcsönzése,
tankönyv igény a napközis
foglalkozásokra )
A
tankönyvtámogatásra
szociálisan rászoruló tanulók
felmérése, az eredményekről
a Nev.testület, Iskolaszék,
DÖK tájékoztatása
Negyedéves értékelés

Munkaterv 2010 - 11. tanév
Igazgató-helyettesek,
testnevelők,
tanítók
Palkóné
Ujszászi G.

Palkóné
Ujszászi
Hajdu F.

2010. október
2010.11.05.

G.

2010.11.12.

2010.11.12.

értekezlet

igh.-ek
osztályfőnökök
Palkóné

Projektnap: „Egészségnap”
címmel a felső tagozaton
Mikulás ünnepség

Balogh Zsuzsa
Izsák Dávid
Igh.-ek

2010. november

Mikulás bál, felső tagozat

ofő-k

2010.12.03. (péntek)

Áthelyezési
kérelmek
leadása
Gyengén álló tanulók
szüleinek értesítése
A szülők írásbeli értesítése
az állami tankönyvtámogatás
módjáról
Félévi tantárgyi vizsgák a
felső tagozaton
Karácsonyi ünnepély

Krómerné

2010.12.10.

igh.-ek
ofő-k
Palkóné
Ujszászi
ofő-k
Balogh
érintett mkv-k
3-4. osztályos mk.

2010.12.10.

Félévi mérések előkészítése

Igh.-ek
mkv-k
Balogh
8. osztályos ofő-k

Nevelési

A 8. o. továbbtanulásának
előkészítése (továbbtanulási
szülői értekezlet)
Félévi mérések
Az első félév zárása
Osztályozó konferencia

Igh-ek
mkv-k
Testület
Igh-ek
ofő-k
Igh.-ek

2010. november 2. fele

2010.12.03. (péntek)

G.
Zs.

Hi: 2010.12.17.
2010. december
2010.12.20. (hétfő)
2011. 01. 3-7.

Zs.

2011. 01. 11. 18 óra
2011.01.10-14.
2011. 01. 14.
2011.01.14. 14 óra
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Félévi értesítők kiosztása
Félévzáró értekezlet
Farsang
A
könyvtárból
kölcsönözhető tankönyvek,
kötelező
olvasmányok
jegyzékének
elkészítése,
kifüggesztése
Iskolaszéki értelezlet
(Tankönyvrendelés)
Tankönyvrendelés
elkészítése
Projektnap: „Megemlékezés
március 15-ről”

Munkaterv 2010 - 11. tanév
Igh.-ek
ofő-k
Palkóné, igh.-ek

2011.01.21.

Igh.-ek
ofő-k
Ujszászi

2011.02.11. alsó tagozat
2011.02.18. felső tagozat
2011.02.11.

2011.01.24. 14 óra

G.

Hegedüsné

2011. február második fele

Ujszászi
G.,
tanítók, tanárok
Igazgató-helyettesek
Lengyelné Tóth Ágnes
tanítók
Igh.-ek
ofő-k
Palkóné,
igh.-ek
minőségbizt. munkacsop.

2011.02.25.

Palkóné

2011.04.

Zimándy –nap előkészítése

igh.-ek

2011.04.13-19.

Iskolai fényképezés

Gátiné

2011.04. hó első fele

Év végi vizsgák a felső
tagozaton
A
tanulók
fizikai
állapotfelmérése

Balogh

Háromnegyedéves értékelés
A
2009.
évi
OM
kompetencia
mérés
eredményeinek tantestületi
értékelése,
feladatok
kijelölése
Szakmai
továbbképzés:

Következő évi munkaerő
felmérése, tervezése

Elsősök beíratása
Zimándy – nap
Megemlékezés
napjáról

anyák

Igazgató-helyettesek,
testnevelők,
tanítók
Palkóné
Balogh
Bartosné
Krómerné
Móderné
Palkóné
Krómerné
Tantestület
ofő-k

Zs.

2011.03.11. (péntek)
2011.03.21.
2011. márciusa

2010. áprlilis
2010. április

Zs.

2011.04. hó

2011. 04. első fele
2011.04.20.
2011.05.02.
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Munkaterv 2010 - 11. tanév

Flórián nap

Igh.-ek

2011.05.04.

Ballagás előkészítése

Balogh Zs., 7. évf.-os ofő-k

2011.06.01.

Év végi mérések előkészítése

Igh.-ek, mkv-k

2011.05.09-13.

Pótbeíratás

Krómerné

2011.05.02.

Elsős szülői értekezlet

Krómerné
ofő-k
Palkóné
Ujszászi
Igh.-k
mkv-k
szaktanárok
Palkóné
Balogh Zs.

2011.05.16./ hétfő/

Balogh Zs.,
Lengyelné Tóth Ágnes
Palkóné

2011.05.25.

Bartosné

2011.05.31.

Igh.-ek

2011. 05.

Igh.-ek
ofő-k
Igh. -ek
Móderné
Gátiné
Palkóné
Igh.-k
Balogh Zs.
8.-os ofő-k
Palkóné
Balogh
7-8. ofő-k
Palkóné,
Igh.-ek,
Grimm K.
Palkóné

2011.05. 26-27.

Látogatás
a
testvériskolába
Év végi mérések

süsseni

Látogatás
székelyudvarhelyi
testvériskolába
OM kompetencia mérés

a

A
2010/2011.
tanév
tantárgyfelosztás tervezet
Nyári
napközis
tábort
igénylő tanulók felmérése
Zimándy Záró ünnepség
Több napos kirándulások,
erdei iskolák
Osztályozó értekezlet
Év végi leltározás
Év végi statisztika
„Bolondballagás”
Ballagás
Nyári festés-mázolás és
karbantartási
hibalista
összeállítása
Hálaadás
Tanévzáró értekezlet

Palkóné
Igh.-k

2011. május
2011.05. 16-20.
2011. május

2011.05.31.

2011. 06. 06.
2011.06.14-17.
2011.06.14.
2011.06.09.
Zs.

2011.06.10. 11 óra
2011.06. 14.
2011.06.17.
9
Református templom
2011.06.17. 11 óra

óra
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Tanévzáró
ünnepély,
bizonyítványok kiosztása
Pedagógus
teljesítményértékelő lapok kitöltése,
vezetői megbeszélése
Felújítás, karbantartás, nyári
nagytakarítás

Munkaterv 2010 - 11. tanév
Palkóné
Igh.-ek, ofő-k
Palkóné
Igh.-ek

2011.06.17. 17 óra

Palkóné
Móderné
Grimm K.
Palkóné
Igh.-k
Palkóné

2011.06.20. – 08.31.

Tankönyvosztás

Ujszászi G.

2011.08.22-26.

Javító- és osztályozó vizsgák

Igh.-ek

2011. 08. 30. 9 óra

A
2011/2012.
előkészítése
Alakuló értekezlet

19.

tanév

2011.06.20.

2011.08.15.
2011.08. 29. 9 óra

Mellékletek felsorolása
-

Értékelés az Intézményi Minőségirányítási Program végrehajtásáról (2009 – 10. tanév)
Intézkedési terv a 2010 – 11. tanévre

-

Gyermek- és ifjúságvédelmi munkaterv

-

Könyvtári munkaterv

-

Szabadidő szervező munkaterve

-

Védőnői munkaterv

-

Diákönkormányzat munkaterve

-

Minőségbiztosítási munkacsoport munkaterve

-

Munkaközösségek munkatervei

-

Szakkörök munkatervei

-

Szabadságolási terv 2011
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Minőségbiztosítás
Feladatok a 2010/2011-es tanévben
Az új tanév megkezdésével folytatódik a minőségbiztosítási munka.
Feladataink:
 A partnerazonosítás frissítésével kezdődik munkánk. Az ezzel kapcsolatos teendőkről
2010. szeptember 1-jén adunk tájékoztatást kollégáinknak, az iskola alkalmazottainak.
 A frissítés után tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére.
 A keletkezett dokumentáció irattárba rendezése.
 Irattárba rendezzük az előző tanévben elvégzett partneri igény és elégedettség mérése után
keletkezett dokumentációt.


Törökbálint, 2010. augusztus 27.
Molnárné Tóth Erzsébet
munkacsoport vezető

-1-

MUNKATERV

gyermek- és ifjúságvédelem

Zimándy Ignác Általános Iskola
2010/2011. tanév

-2-

FELADATOK

1. Tanulókkal kapcsolatos feladatok













Alapvetően: a gyermek érdekeinek képviselete.
A tanulók folyamatos megfigyelése, velük való kapcsolattartás.
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók folyamatos felmérése az osztályfőnökök
közreműködésével.
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók nyilvántartásba vétele, a helyzet
típusának mérlegelése, s ez alapján javaslattétel a további teendőkre.
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók szabadidős tevékenységének,
tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése, adott esetben javaslattétel a
változtatásokra.
Fokozott odafigyelés a szakvéleménnyel rendelkező tanulókra (akik az 1993. évi
LXXIX. Közoktatásról szóló törvény 30. §. 7. bekezdésében foglaltak szerint a
tanulási nehézség megoldását elősegítő rehabilitációs foglalkoztatásra, különleges
gondozásra jogosultak és vonatkozik rájuk a törvény 3. sz. mellékletének II./3. pontja).
Felzárkóztatásuk a tanulóra igazított egyéni fejlesztési terv alapján, szakértői
vélemény és javaslat figyelembevételével történik.
Esetmegbeszéléseken való részvétel (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály).
A pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztetettség esetén jelzés ill.
segítségkérés a megfelelő szakterületektől.
Egészségvédő programok: egészséges életmódra nevelés előtérbe helyezése,
drogprevenciós program (előadások, egyéni elbeszélgetések) folytatása.
Kapcsolattartás a diák önkormányzattal.
Az iskolán belüli szociális ellátások meglétének figyelemmel kísérése (ingyenes és
kedvezményes étkeztetés, reggeli ill. délutáni ügyelet stb.).

2. Tanári közösségben végzendő feladatok




Együttműködés a kollégákkal.
Esetmegbeszélések kezdeményezése.
Folyamatos konzultálás egészségügyi problémákkal kapcsolatban az iskolaorvossal, a
védőnőkkel.

3. Szülők körében teljesítendő feladatok


Együttműködés a szülőkkel, szemléletformálás, tanácsadás.

-3


Szülői értekezleteken tájékoztatás az iskolai és iskolán kívüli segítőszervezetekről,
szakellátó intézményekről, a gyermekvédelmi felelős elérhetőségéről.
Folyamatos kapcsolattartás a szülőket képviselő iskolaszékkel.

ÜTEMTERV


Az elsőosztályos tanulók (hátrányos helyzet, veszélyeztetettség) felmérése, szükség
esetén nyilvántartásba vétele.
Határidő: 2010. szeptember 30.



Hátrányos helyzet, veszélyeztetettség adatainak iskolai szintű áttekintése, az adatok
feldolgozása és pontosítása.
Határidő: 2010. november 15.



Iskolai összesített adatok egyeztetése a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal,
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályával.
Határidő: 2010. november 30.



A Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi program kidolgozásából adódó feladatok
elvégzése (intézményvezetői megbízás alapján).
Határidő: folyamatos – 2010. december 30-ig.



Drogprevenciós és egészségvédelmi előadások (7-8 évfolyam részére)
Határidő: 2011. január-február-március
Védőnői előadás: januárban 7 évfolyam, februárban a 8 évfolyam részére;
márciusban ( intézményi szinten) egészségvédelmi nap



Esetmegbeszélés
Határidő: folyamatos

Törökbálint, 2010. szeptember 01.

Hajdu Ferenc

A Zimándy Ignác Általános Iskola könyvtárának munkaterve
2010 – 2011-es tanév
Állományellenőrzés
Az idei tanév első félévének kiemelkedő feladata a könyvtári állomány ellenőrzése. A leltár folyamán sor kerül a
könyvtári dokumentumok állapotfelmérésére és az esetleges, tervszerű állományapasztásra.
Feldolgozó munka
Folytatódik a könyvtár állományának elektronikus feldolgozása a SZIKLA könyvtári feldolgozóprogram
segítségével, illetve a számítógépes kölcsönzés létrehozásához szükséges vonalkódozás.
Tervszerű állománygyarapítás
A feladat továbbra is az állomány gyarapítása, az oktatási intézmény és az iskolai könyvtár célkitűzéseinek
megfelelően: korszerű információhordozók: CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k beszerzésével, a kézikönyvtár, az
ifjúsági-, a kötelező és szépirodalom, valamint a szaktanári segédkönyvek gyarapításával.
A tanulók önálló könyvtárhasználatra nevelése
Az alsó és felső tagozatos osztályok számára könyvtárhasználati órák tartása, a kézikönyvtár használatának
megismertetése azzal a céllal, hogy minél inkább tudjanak tájékozódni az állományban és megkedveljék a
könyvtárhasználatot. További kulturális programok, könyvtárlátogatások szervezése a felső tagozat számára.
Rendszeres szakkör, olvasókör szervezése az 5. évfolyam számára: mesék és mondák feldolgozásával,
dramatizálással, kreatív írással.
Cél a tanulók tudatos olvasókká nevelése, a könyvtárhasználat minél magasabb szintű elsajátítása,
megkedveltetése.

Törökbálint, 2010. augusztus 31.

________________
könyvtáros

Munkaterv az iskola szabadidő szervezési feladatainak elvégzéséhez a
2010/2011-es tanévre
Az előző tanévekhez hasonlóan ez is az immár hagyományosnak mondható programok
előkészítésével, beindításának szervezésével indul – alsó tagozatos színházbérlet, úszás.
Nagy sikere volt a tavalyi ősz múzeumi hónapjának (október – november). Szeretnék most is
hasonlóan jó művelődési lehetőségeket ajánlani tanulócsoportjainknak, amivel tudásukat is
gyarapíthatják.
Igyekszem ismét több színházlátogatást is szervezni, minél több érdekes előadást felkutatni,
akár vidéki színházakban is. Nagy sikere volt ugyanis tavasszal a Győri Nemzeti Színházban
látott előadásnak. Megpróbálkozom újra a felső tagozatos gyermekek számára is
színházbérlettel. Nagyon nagy öröm lenne számomra, ha most sikerülne!
Az iskola életében mindig vannak aktuális programok, melyek aktuális feladatokat adnak.
Szeretnék mindenkinek segítségére lenni ezek lebonyolításában, szervezésében.
A napközis csoportok körében nagyon kedvelt program a Cirkuszlátogatás. Szinte már
hagyomány, mert minden tanévben meglátogatnak egy előadást. Remélem lesz lehetőségem
egyéb programokat is ajánlani, figyelembe véve a költségkímélést.
Ez utóbbi dolog minden általam szervezésre kerülő programra vonatkozik természetesen, az
előző évekhez hasonlóan.
A tanév vége is ad tennivalót bőségesen az osztálykirándulások, erdei iskolák szervezése
kapcsán. Most is azt kérem kollégáimtól, hogy időben kérjék segítségemet.
Bízom abban, hogy gazdag programkínálattal tudok a tanév során kollégáim segítségére lenni.
Törökbálint, 2010. augusztus 30.
Molnárné Tóth Erzsébet
a szabadidő szervezésért
felelős tanító

Zimándy Ignác Általános Iskola (2045. Törökbálint Dózsa Gy. út 15.)
2010/2011. tanév védőnői munkaterve
A havonta felsorolt előadásokon kívül, ha az iskola igényel valamilyen témáról előadást,
természetesen nyitott vagyok ezek megtartására, vagy az előadások megszervezésére.
Szeptember:
- Iskola bejárása, mellékhelyiségek, konyha, tálaló ellenőrzése
- 1.osztályosok részére Védőnői gondozási terv és anamnesztikus lap kiosztása, részvétel a
szülői értekezleten
- 1.osztályosok Oltási könyveinek bekérése, Iskolaegészségügyi Törzslapok kiállítása,
- Törzslapok összeállítása, adminisztrációs teendők
- Diftéria, tetanusz betegségről és ennek védőoltásáról (6. osztály)
- Osztályvizsgálat, Di-Te (Boostrix) oltás, tisztasági szűrés (6. osztály)
- A Hepatitis B fertőzésről és a védőoltásról (7. osztály)
- Hepatitis elleni (Engerix) 1.oltás, tisztasági szűrés (7. osztály)
- Személyi higiénéről, tetvességről (7. osztály)
- A 6., 7.osztályosok oltásainak elkönyvelése
- Elmaradt oltások pótlása
- Egész iskola tisztasági szűrése, kiszűrteknek Szülői tájékoztató kiállítása és kiadása
- Tini-klub szervezése (7. 8. évfolyam)
Október:
- Védőnői osztályvizsgálat, tisztasági szűrés (8. osztály)
hallás és látásszűrés, színlátás vizsgálat, golyvaszűrés, vérnyomásmérés, súly és
testmagasság mérés elvégzése, ezek fontosságáról, szükség esetén a teendőkről
- Szűrővizsgálaton átesett gyermekek szülei részére Szülői tájékoztató kiállítása gyermekük
egészségi állapotáról, szükséges beutalók kiállítása
- A kanyaró, parotitis, rubeola betegségekről és védőoltásukról (6. osztály)
- MMR (Priorix) oltás (6. osztály)
- Személyi higiénéről, tetvességről (6,8. osztály)
- Kikért Törzslapok postázása
- A 6. osztályosok oltásainak elkönyvelése
- Elmaradt oltások pótlása
- 16 éves tanulók adatainak összegyűjtése
- Elsősegély tanfolyam szervezése a tanári kar részére (8. osztály)
- Előadás a szexualitásról, abortusz prevencióról (7., 8. osztály)
- Tini-klub (7, 8. évfolyam)
November:
- Orvosi osztályvizsgálat (2. osztály)
- Vizsgálatok eredményének dokumentálása
- Orvosi vizsgálaton kiszűrt gyermekek szüleinek értesítése, szakorvoshoz irányítás,
leletkérés
- Védőnői osztályvizsgálat, tisztasági szűrés (6. osztály)
hallás és látásszűrés, színlátás vizsgálat, golyvaszűrés, vérnyomásmérés, súly és
testmagasság mérés elvégzése, ezek fontosságáról, szükség esetén a teendőkről
- Szűrővizsgálaton átesett gyermekek szülei részére Szülői tájékoztató kiállítása gyermekük
egészségi állapotáról, szükséges beutalók kiállítása

-

Elsősegély tanfolyam a tanári karnak
Előadás a szexualitásról, abortusz prevencióról (7., 8. osztály)
Tini-klub (7, 8. évfolyam)

December:
- Orvosi osztályvizsgálat (4. osztály)
- Vizsgálatok eredményének dokumentálása
- Orvosi vizsgálaton kiszűrt gyermekek szüleinek értesítése, szakorvoshoz irányítás,
Leletkérés
- Védőnői osztályvizsgálat, tisztasági szűrés (4. osztály)
hallás és látásszűrés, színlátás vizsgálat, golyvaszűrés, vérnyomásmérés, súly és
testmagasság mérés elvégzése, ezek fontosságáról, szükség esetén a teendőkről
- Szűrővizsgálaton átesett gyermekek szülei részére Szülői tájékoztató kiállítása gyermekük
egészségi állapotáról, szükséges beutalók kiállítása
- Előadás az egészséges táplálkozásról I. (5. osztály)
- Elsősegély tanfolyam a tanári karnak
- Előadás a szexualitásról, abortusz prevencióról (7., 8. osztály)
- Tini-klub (7, 8. évfolyam)
Január:
-

Orvosi osztályvizsgálat (6. osztály)
Vizsgálatok eredményének dokumentálása
Orvosi vizsgálaton kiszűrt gyermekek szüleinek értesítése, szakorvoshoz irányítás,
leletkérés
Védőnői osztályvizsgálat, tisztasági szűrés (2. osztály)
hallás és látásszűrés, színlátás vizsgálat, golyvaszűrés, vérnyomásmérés, súly és
testmagasság mérés elvégzése, ezek fontosságáról, szükség esetén a teendőkről
Szűrővizsgálaton átesett gyermekek szülei részére Szülői tájékoztató kiállítása gyermekük
egészségi állapotáról, szükséges beutalók kiállítása
Előadás az egészséges táplálkozásról II. (5. osztály)
Tini-klub (7, 8. évfolyam)

Február:
-

Orvosi osztályvizsgálat (8. osztály)
Vizsgálatok eredményének dokumentálása
Orvosi vizsgálaton kiszűrt gyermekek szüleinek értesítése, szakorvoshoz irányítás,
Leletkérés
Védőnői osztályvizsgálat, tisztasági szűrés (kisegítő tagozat)
hallás és látásellenőrzés, vérnyomásmérés, súly és testmagasság mérés elvégzése, ezek
fontosságáról, szükség esetén a teendőkről
Szűrővizsgálaton átesett gyermekek szülei részére Szülői tájékoztató kiállítása gyermekük
egészségi állapotáról, szükséges beutalók kiállítása
Előadás a Dohányzásról és a szenvedélybetegségekről (6.osztály)
Előadás a Menstruációs higiénéről ( 6.,7.,8.osztály)
Tini-klub (7, 8. évfolyam)
Elsősegély tanfolyam szervezése (8. osztály)

Március:
-

Orvosi osztályvizsgálat (kisegítő tagozat)
Orvosi vizsgálaton kiszűrt gyermekek szüleinek értesítése, szakorvoshoz irányítás,
leletkérés
A Hepatitis B fertőzésről és a védőoltásról (7. osztály)
Hepatitis elleni 2.oltás (7. osztály), oltás dokumentálása, oltási hiányok kiszűrése, tanulók
„14 éven felüliek oltási könyvének”
Elmaradt oltások pótlása
Személyi higiénéről, tetvességről (7. osztály)
Előadás az Egészséges táplálkozásról és a fogápolásról (1.osztály)
Előadás a Dohányzásról és a szenvedélybetegségekről (6.osztály)
Előadás a Menstruációs higiénéről ( 6.,7.,8.osztály)
Tini-klub (7, 8. évfolyam)
Elsősegély tanfolyam (8. osztály)

Április:
-

Előadás a Menstruációs higiénéről ( 6.,7.,8.osztály)
Előadás a szexualitásról, abortusz prevencióról (7., 8. osztály)
Pót-osztályvizsgálat, tisztasági szűrés (eddigi hiányzók összegyűjtése)
Szükség szerint: Személyi higiénéről, tetvességről
Előadások a dohányzásról, dohányzás prevenció (1.osztály)

-

Tini-klub (7, 8. évfolyam)
16 éves tanulók záró állapotvizsgálatának elvégzése, dokumentálása
Elsősegély tanfolyam (8. osztály)

Május:
-

Elsősegély tanfolyam (8. osztály)
Hiányzók vizsgálata
Egész iskola tisztasági szűrése
Tini-klub (7, 8. évfolyam)

Június:
- A továbbtanuló 8.osztályosok továbbtanulásáról tájékozódás a Iskolai Eü Törzslapok
postázásához
- Az iskolavédőnői jelentés elkészítése
- Az iskolaorvosi jelentés elkészítése
- Tini-klub (7, 8. évfolyam)
A személyi higiéné előadás tartalma: tisztálkodásról,bőr-, haj-, köröm-, fogápolásról
……………………………………
Farkas Hajnalka
védőnő
Törökbálint, 2010.09.01.

A törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola
Diákönkormányzatának munkaterve a 2010-2011-os tanévre
Tervezett
időpont
Szeptember

Október

November
December

Tevékenység

Határidő

Felelősök

Az éves munkaterv
összeállítása, elfogadása

2010.09.10.

Papp Ildikó

Új osztálytitkárok
megválasztása

2010. szeptember
első hete

Osztályfőnökök

Diákönkormányzati vezető
megválasztása
Papírgyűjtés szervezése

2010. szeptember 10.

Papp Ildikó

2010.október

Osztálytitkárok

Iskolai tanulmányi
versenyek ismertetése

2010. október eleje

Osztálytitkárok

Kerekdomb futás

2010. október 10.

Az évindítás tapasztalataimegbeszélés
Mikulás –bál szervezése
Karácsonyi készülődés

Január

Február
Március

Félévzárás körüli feladatok,
problémák ismertetése
Iskolai sportversenyek
szervezése
Farsang előkészítése,
lebonyolítása
Tanulmányi versenyek

Április
Május
Június

Koszorúzás a névadó
sírjánál
Zimándy-napi programok
Tavaszi papírgyűjtés
megszervezése
Megemlékezés anyák
napjáról
Zimándy záró ünnepség

Testnevelők
Osztálytitkárok
2010.november
Papp Ildikó
DÖK vezető
2010. december 03.
Papp Ildikó
DÖK vezető
Osztálytitkárok
december
Osztályfőnökök
Osztálytitkárok
Január vége
Papp Ildikó
DÖK vezető
Januártól folyamatosan Testnevelők
Osztálytitkárok
Február
Osztályfőnökök
Felső t: febr.18.
A DÖK tagjai
Alsó t: febr. 11.
Márciustól
Szaktanárok
folyamatosan
Osztálytitkárok
2011. március 15.
DÖK tagjai
2011. április 20.
Április közepe

Mindenki
Osztálytitkárok

Május eleje

Osztályfőnökök

2011. május

Papp Ildikó
DÖK vezető

Tervezett
időpont

Tevékenység

Határidő

Felelősök

Erdei iskolák,
osztálykirándulások
lebonyolítása
Ballagási előkészületek,
ballagás

2011. május 26-27.

Osztályfőnökök,
Osztálytitkárok

2011. június 10.

Az éves DÖK munka
értékelése

2011. június

7-8. osztályos
osztályfőnökök,
osztálytitkárok
DÖK tagok
Papp Ildikó
Igazgató

Törökbálint , 2010. szeptember 10.

Papp Ildikó
A diákönkormányzatot
segítő tanár

Babcsán Dorottya
a DÖK vezetője

Palkóné Szabó Gabriella
igazgató

Partnerazonosítás 2010/2011.
Frissítés

1. A partnerazonosítást végzők névsora:
1.
2.
3.
4.

Bartos Zoltánné – tanító, igazgató helyettes
Lengyelné Tóth Ágnes – tanár
Molnárné Tóth Erzsébet – tanító,tanár
Valamint a rögzítést végző iskolatitkár

2. A partnerazonosítás ( Frissítés ) munkaterve ( 2010.08.27.)
Munkamenet
-

A munkacsoport létrehozása 2010.08.27. Molnárné

-

Feladatok és módszerek megbeszélése 2010.08.27.

-

Munkaterv elkészítése 2010.08.27.

-

Tájékoztató(írásos) a teljes alkalmazotti kör részére 2010.09.01.
Munkacsoport

-

Frissítés -- a tanári folyosóján kitett táblázatok átnézése, kiegészítése, új
partnerek jelölése,súlyozás 2010.09.01—09.15. Alkalmazottak

-

A javított ,kiegészített lista rendezése 2010.09.16—09.23. Munkacsoport

-

A frissített lista áttekintése 2010.09.23-25. Alkalmazottak

-

Tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére,a javított partnerlista
jóváhagyása,elfogadása az alkalmazotti értekezleten 2010.10. ……14 óra
Munkacsoport

-

Jegyzőkönyv elkészítése,hitelesítése 2010.10……… Munkacsoport

-

A frissítési folyamat anyagainak irattárba rendezése 2010.10.20-ig
Molnárné

-

Munkaterv

tanév: 2010/11

alsó tagozat 1-2. évfolyam
Munkaközösség neve
Munkaközösség vezető neve Villásiné Istók Beatrix
Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:
Munkaközösség tagjai :
1.a Villásiné Istók Beatrix
1.b Kánnár Gabriella
Nagy Judit
1.c Szerzőné Fiedler Mónika
2.a Hegedüsné Garda Éva
2.b Szép Margit
Nagy Zsuzsanna Noémi
2.c Ginál Beáta
2.d Válayné Gödör Ágnes

tanító, magyar nyelv-és irod. , angol szakkoll.
tanító, rajz szakkoll., történelem tanár
tanító, vizuális nevelés szakkoll.
tanító, vizuális nevelés szakkoll.
tanító, matematika szakkoll.
tanító, ped. szakos tanár
tanító, környezetismeret szakkoll.
tanító, rajz szakkoll.
gyógypedagógia szakos tanár

Szaktárgyat tanító kollégák :
Krómer Józsefné
Udvarhelyi Ildikó
Malomvári Éva
Megyeri Lívia
Saliga Nóra
Kóty Antalné
Bálint Emese
Kertai Julianna
Boross-Farkas Bernadett
Szabóné Dienes Krisztina
Dr. Csomborné Sándor Anikó
Napközis kollégák :
Serdült Zita
Stánicz Istvánné
Nagy Adél

1.a, 1.c
2.c
2.a, 2.d

ig.helyettes, tanító, matematika és ének-zene: 1.a
tanító, néptánc: 1.a, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c
ének – zene: 1.c, 2.a, 2.c
tanító, nemzetiségi német: 1.a, 2.a
tanító, nemzetiségi német: 1.a, 2.a
tanító, angol: 1.c, 2.c
tanító, informatika szakkoll.
néptánc: 1.b
gyógytornász
logopédus
fejlesztő pedagógus
gyógypedagógia szakos tanár

Kiemelt célok és feladatok:
Szakmai képzés
- Folyamatos önképzés
- Hospitálás egymás óráin
- Tapasztalatok megbeszélése
- A kompetencia alapú oktatás szemléletmódjának, módszereinek elsajátítása, egymás segítése a
tapasztalatok alapján – együttgondolkodás
- Szakmai továbbképzési nap
A meglévő feladatbank bővítése
- Az interaktív táblákhoz tartozó internetes feladatbankok folyamatos bővítése
- Az év végi és témazáró mérőanyagainkat folyamatosan bővítése

Tanulói motiváció
Az elmúlt tanévben sikeresen megvalósított „Meserét” elnevezésű projektet az idén is folytatni
kívánjuk a népmesék sokszínű feldolgozásával.
Céljaink között szerepel továbbra is, hogy tanulóink érdeklődését sokoldalúan, újszerű
feladatokkal keltsük fel, hogy ezáltal azokat a tanulóinkat is aktívabb munkára sarkalljuk, akik
a hagyományos tanítási módszerek által nem tudnak kiteljesedni.
Ezt a projektet kívánjuk arra a célra is felhasználni, hogy az óvodák és a szülők felé képet
mutathassunk az iskola falai között zajló egész éves közösségformáló munkákról.
Ennek megvalósítását hat lépcsőben tervezzük:
1. „Meserét” címmel rajzversenyt hirdetünk, amelyben a népmesék világába elkalauzolt
gyerekek illusztrációkat készítenek egyéni fantáziájuk kiteljesedésével.
2. „Mesedélután” elnevezéssel a már kiválogatott népmeséket színpadra viszik a gyerekek a
pedagógusok irányításával.
3. Karácsony közeledtével a néphagyományok közös felelevenítése után természetes anyagokból
bábokat készítünk, amelyek a népmesék bábjáték formájában történő előadásához is
segítséget nyújtanak
4. A mesékhez szorosan kapcsolódó népdalok , nép játékok egyéni-, illetve csoportos előadása is
színesíti projektünk palettáját.

5. A kész pályamunkákból és a legsikeresebb dramatikus produkciókból a válogatott
népdalokkal együtt április elején egy projektnap keretében kívánunk bemutatót tartani a
meghívott vendégeknek, valamint a projektben részt vett osztályoknak
6. A sorozatot június utolsó hetében egy játékos sportvetélkedővel zárjuk a szabadban.
A projekt felépítése szorosan kapcsolódni fog az iskolában folyó ÖKO-programmal.
Önálló ismeretszerzésre nevelés
-

Célkitűzéseink közé tartozik továbbra is az értő olvasás fejlesztése, az önálló
ismeretszerzésre nevelés, logikai gondolkodás fejlesztése a 2. évfolyamon (könyvtár),
internethasználat. Ezt folyamatosan igyekszünk megvalósítani tanóráinkon,
tehetséggondozó foglalkozások keretében.

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:
A tehetséggondozás elsősorban a második évfolyamon tanuló gyermekeinket érinti, hiszen
elsőseink tudásának megalapozásán még dolgozunk. Az osztályfőnökök tehetséges
tanulóinkat szakkörök keretében fejlesztik.
2. Felzárkóztatás:
Az alapozó időszakban (1-2.o) van a legnagyobb létjogosultsága a felzárkóztatásnak,
alapkészségek-képességek fejlesztésének. Minél korábban kezdődik el a terápia, annál
nagyobb az esély a fejlődésre. Kollégáimmal együtt nagy figyelmet fordítunk tanulási
nehézségekkel küzdő, szorongó vagy dyszes gyermekeinkre. Minden ilyen tanulónkról
szakvéleményt készítünk a logopédussal és a fejlesztőpedagógussal együtt. Ezeket
továbbítjuk a megfelelő kivizsgáló intézményhez. Ahol szükséges, ott pszichológus bevonását
is kérjük. Fejlesztésre szoruló gyermekeinket minden oldalról támogatjuk, fejlesztjük:
korrepetáláson, logopédiai és fejlesztő foglalkozásokon, Ayres-mozgásterápiával.
Szakkörök:
Tanulóink érdeklődése ebben az életkorban még nem kialakult, az útkeresés elején tartanak.
Ennek kipróbálására remek lehetőséget biztosítanak a szakkörök.

Mérések:
Tanév elején az 1. évfolyamon szintfelmérés történik.
A vizsgálat főbb elemei: - a tanulók szókincsállományának feltérképezése (Peabody)
- a relációs szavak használatának, a fogalomalkotás minőségének
mérése (logopédiai vizsgálat) a gyermekek intellektusának
megállapítása (Raven)
- irányérzékelés, formafelismerés, alak-háttér differenciálás szintjének
felderítése (DLV jelű proteszt)
A kompetencia alapú oktatásban résztvevő osztályokban a DIFER mérést végzik el.
A második évfolyamon diagnosztizáló méréseket végzünk szeptember első heteiben.
Félévkor: - az első évfolyamon a tanítók állítják össze a mérés anyagát az osztály haladásának
megfelelően
- a második évfolyamon az osztályban tanítók által összeállított méréseken kívül
évfolyamszinten felmérjük a tanulók készségeit szövegértésen, íráson, matematikai
logikus gondolkodáson valamint számoláson
Tanév végén:- mindkét évfolyamon osztályszintű és évfolyamszintű mérések lebonyolítására
kerül sor (magyar irod.-értő olv., magyar ny.-helyesírás, matematika, term.ism.)
Értékelés:
Az első évfolyamon félévkor és év végén szöveges érétkelés történik, a második évfolyamon
félévkor szövegesen, a tanév végén pedig osztályozással értékelünk.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
 3.-4. osztályos munkaközösség
 napközis munkaközösség
 logopédus, fejlesztő pedagógus
 angol nyelvi munkaközösség
 német nyelvi munkaközösség
 pszichológus
 felső tagozatos magyar munkaközösség
Kapcsolattartás a szülőkkel:






folyamatos írásbeli tájékoztatás
szülői értekezletek
fogadó órák
nyílt tanítási napok
közös programok szervezése
iskolai rendezvényeken való részvétel
osztály szintű elektronikus levelezőlistákon

Kapcsolattartás más intézményekkel:
 Munkácsy Mihály Művelődési Ház ( pályázatok, előadások)
 Német Nemzetiségi Művelődési Ház (kézműves foglalkozások)
 A település óvodái (meghívás nyílt órákra, rendezvényekre)
Ünnepek, rendezvények:
- a nemzeti ünnepekről osztály-, és iskolai keretben is megemlékezünk
- Kerekdomb-futás
 Mikulás ünnepség
 iskolai karácsonyi ünnepély
 ünnepváró programok
 farsangi mulatság osztálykeretben
 kirándulás, akadályverseny
 színházlátogatás
Versenyek:
Sportverseny 1. -2.o.

október

Rajzverseny 1.-2. o.

november eleje

Szerzőné Fiedler Mónika, Ginál Beáta

Szavalóverseny 1.-2.o.

november vége

Villásiné Istók Beatrix, Nagy Judit

Prózamondó verseny 1.-2. o.

Kertai Júlia

február vége

Népdal éneklő verseny: 1.-2. o.

március

Ginál Beáta, Szép Margit
Udvarhelyi Ildikó, Villásiné Istók Beatrix

Informatika 1.-2. o.

március vége

Matematika 1. -2. o.

április vége

Kóty Antalné
Kánnár Gabriella, Nagy Noémi

A felsorolt házi versenyeken kívül tanulóink rendszeresen részt vesznek területi és levelező
versenyeken is.

Törökbálint, 2010.szeptember 1
…................................................................
Villásiné Istók Beatrix
munkaközösség vezető

Munkaterv
1.-2. évfolyam

Készítette: Villásiné Istók Beatrix
munkaközösség vezető

Törökbálint, 2010.szeptember 1.

Törökbálint, 2008. január
……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása
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MUNKATERV

Munkaközösség neve
Munkaközösség-vezető neve

tanév: 2010/11

Alsó tagozat 3-4. o. évfolyam
Andrékó Tünde

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek:
Munkaközösség tagjai :
3.a Bálint Enikő
3.b Lantosi Istvánné
Világi Enikő
3.c Balázsné Godavszky Erzsébet
4.a Bartos Zoltánné
4.b Andrékó Tünde
Molnárné Tóth Erzsébet
4.c Fehérvári Sándorné
4.e Kátai Boglárka

tanító, ének-zene szakkoll., drámajáték vezető, differenciáló
szakpedagógus
tanító, testnev. szakkoll., drámatanár, gyermekszínjátszó rendező
tanító, ének-zene szakkoll.
tanító, ének-zene, informatika szakkoll.
tanító, ének-zene szakkoll.
tanító, népművelés, ének-zene szakkoll.
tanító, ped. szakos tanár
szakvezető tanító, közoktatás vezető, közoktatási szakértő
tanító, német nemzetiségi szakkoll.

Szaktárgyat tanító kollégák:
Bálint Emese
Ginál Beáta
Hegedüsné Garda Éva
Izsák Bálint
Kánnár Gabriella
Kóty Antalné
Malomvári Éva
Megyeri Lívia
Saliga Nóra
Udvarhelyi Ildikó
Villásiné Istók Beatrix
Kertai Julianna
Dr. Csomborné Sándor Anikó
Farkas Bernadett
Szabóné Dienes Krisztina

tanár, néptánc: 4.c, 4.d
tanító, matematika: 4.e
tanító, matematika: 4.a
tanár, német: 4.b, 4.e
tanító, tanár, rajz, testnevelés: 4.a
tanító, tanár, informatika: 3.c, 4.b, 4.c
tanító, nemzetiségi német: 3.a, 4.a
tanár, nemzetiségi német: 3.a, 4.a
tanító angol: 3.c, 4.c
tanító, néptánc: 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.e
ének: 4.c
tanító, angol: 4.b
gyógytornász
fejlesztő pedagógus
logopédus
fejlesztő pedagógus
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Napközis kollégák :
Terenyi Szilveszterné
Kalmár Petra
Pócsik Gusztáv
Stánicz István Lászlóné

3.a
3.c
4.a, 4.e
4.c

2.Tárgyi feltételek:
Iskolánk tárgyi feltételei jók. Minden osztályteremben van számítógép, egy osztályban /4.a/ interaktív
tábla. A szertárban sokféle eszköz segíti oktatómunkánkat.

Tanulócsoportok irányultsága, létszáma:
Osztály
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
4.c
4.e

Tanító
Bálint Enikő
Lantosiné - Világi
Balázsné Godavszky Erzsébet
Bartos Zoltánné
Andrékó – Molnárné
Fehérvári Sándorné
Kátai Boglárka

Irányultság
nemzetiségi német
általános tantervű
informatika - angol
nemzetiségi német
általános tantervű
informatika - angol
nemzetiségi német

Létszám
26 fő
23 fő
19 fő
24 fő
24 fő
24 fő
20 fő

Fő feladatok a tanévben


Az íráskészség és a helyesírás fejlesztése
Az elmúlt tanév végén az országos kompetenciamérés írásminőség eredményeit elemezve
megállapítottuk, hogy az íráskészség fejlesztésére még nagyobb gondot fordítunk
szeptembertől.
A tanév végi iskolai évfolyamszintű helyesírás-felmérés eredményei azt mutatták, hogy a
helyesírást hatékonyabban kell fejlesztenünk folyamatos és változatos módszerekkel.
Október, november, február és április hónapokban évfolyamszinten fogjuk mérni tanulóink
írásképét és helyesírását, melyet megbeszélés követ majd.



Tehetségfejlesztés
Levelezőversenyt indít a 3. évfolyamon Balázsné Godavszky Erzsébet matematika, a 4.
évfolyamon pedig Fehérvári Sándorné környezetismeret tantárgyból. Ez utóbbi levelező-
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verseny témája kapcsolódik iskolánk „öko” címéhez, mivel a környezetünk ismeretére,
szeretetére, védelmére motiválja tanulóinkat.


„Ökoiskola”
A 3. évfolyamon tanítók „Játékos természet” címmel projektet terveznek. Művészeti,
természettudományos és mozgásos feladatokkal, foglalkozásokkal alakítják a kollégák
tanulóink természethez és a környezetünkhöz való viszonyát, felelősségérzetét.



Ovisuli
Ebben a tanévben Ginál Beáta vezetésével szeptembertől havonta egy alkalommal
foglalkozásokat tartanak a 4. évfolyamon tanítók a leendő elsősöknek, a most még
ovisoknak.



Önképzés
Ebben a tanévben is gondot fordítunk az önképzésre, hogy hatékonyan oktathassunk a
HEFOP-os szemléletmód szerint.
A harmadik évfolyamon Bálint Enikő a 3.a osztályban „A” típusú szövegértést, a 3.b
osztályban Világi Enikő és a 3.c osztályban Balázsné Godavszky Erzsébet „C” típusú
matematikát tanít.
A negyedik évfolyamon Bartos Zoltánné a 4.a és Fehérvári Sándorné a 4.c osztályban
„B” típusú szövegértés-szövegalkotást, Andrékó Tünde a 4.b és Kátai Boglárka a 4.e
osztályban „A” típusú szövegértés-szövegalkotást oktat.

Mérések, értékelések:
 Év elején diagnosztizáló méréssel mérjük fel tanulóink tudásszintjét.
 Félévkor évfolyamszintű felmérést végzünk magyar nyelv és irodalom, matematika
tantárgyakból.
A tanulók szövegértési képességét szépirodalmi szövegen és kompetencia alapú
felméréssel, a helyesírást tollbamondással mérjük.
Matematika tantárgyból a számolási rutint, a logikus gondolkodást és a szöveges feladatok
megoldási képességét mérjük.
 Év végén a félévi méréshez hasonlóan évfolyamszintű felmérést végzünk magyar nyelv és
irodalom, matematika tantárgyakból.
 Tanulóinkat év közben és év végén mindkét évfolyamon numerikusan értékeljük.

Versenyek:
Október:

sorverseny

November:

verselő délután - Bálint Enikő, Kátai Boglárka

- Kertai Julianna

10

Március:

mesélő délután - Világi Enikő, Andrékó Tünde

Április:

ének

- Bálint Enikő, Kátai Boglárka

költészet napja - Lantosi Istvánné
Május:

informatika

- Kóty Antalné

szövegértés

- Fehérvári Sándorné, Andrékó Tünde

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:
A tehetséggondozás a tanítási órákon a differenciált oktatás keretén belül, tanórán kívül pedig
szakköri foglalkozásokon, illetve a versenyekre való felkészítéseken történik.
2. Felzárkóztatás:
A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeket a tanórákon differenciált oktatással fejlesztjük, ill.
logopédus, fejlesztő pedagógus foglalkozik velük.
Problémásabb esetekben a Nevelési Tanácsadó szakembereit vonjuk be a munkánkba.
A beiskolázással kapcsolatos feladatok
 Ovisuli foglakozások havonta a leendő elsősöknek
 Óvodai szülői értekezleteken való tájékoztatás az iskolába készülő gyerekek szülei
számára (tavasszal)
 Bemutató órák tavasszal a leendő elsős tanulók szüleinek
 Iskolakostolgató A 2011/2012-es tanévben első osztályt indító tanítók játékos
ismerkedése a leendő elsős tanulókkal (júniusban)
 A már kialakult tanulócsoportok szüleinek előzetes szülői értekezlet
Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
 Az 1-2. osztályban tanító kollégákkal
 Felsős munkaközösségekkel (A 4. évfolyamon tanítók felveszik a kapcsolatot a leendő 5.
osztályokban tanítókkal.)
 Napközis munkaközösséggel, óvodai vezetőkkel
 Angol, német munkaközösséggel
 A segítő pedagógiai munkaközösség tagjaival, a logopédussal, és a fejlesztő
pedagógussal napi szinten tartjuk a kapcsolatot.
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Ünnepek, egyéb programok
 Kerekdomb-futás
 Nemzeti ünnepeinkről iskolai- és osztályszinten is megemlékezünk.
 Mikulásnap iskolai szinten.
 Megszervezzük az iskolai karácsonyi ünnepélyt.
 Karácsony és húsvét előtt ünnepváró programokat szervezünk.
 Farsangi mulatságot osztálykeretben rendezünk
 III. 15-ei ünnepség szervezése, előadása
 Kirándulás
 Színházlátogatás
 Anyák napi műsorok osztályszinten.
A 4.a osztály a tavalyi hagyományt folytatva kapcsolatot tart a budapesti Thomas Mann Általános
Iskolával.

Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével

SZEPTEMBER

AUGUSZTUS

TERVEZETT IDŐPONT

FELADAT

FELELŐS

08.26.

Alakuló tantestületi értekezlet

Palkóné

08.26.

Munka- és balesetvédelmi oktatás

Palkóné, Tréger Ferenc

Mk.-i megbeszélés, az év feladatai, szakkörök
mk.v.
tervezése, versenynaptár összeállítása
08.31.

Munkaközösségi munkatervek leadása

mkv.-k

08.26.9 óra

Javító és osztályozóvizsgák

Balogh Zsuzsa
Krómerné

09.01.

Tanévnyitó ünnepély,első tanítási nap

09.06.14 óra

Tanévnyitó értekezlet

Palkóné

09.02. 18 óra

Iskolaszék és Közalkalmazotti Tanács
együttes ülése

Hegedüsné
Palkóné
Balogh Zs., Krómerné,
Bartosné, osztályfőnökök

09.06. alsó tagozat
09.07. felső tagozat

Első szülői értekezlet

09.10.

Naplók megnyitása

ig.h.-ek és ofő.-k

09.10.

SNI-es és HHH-s tanulók névsorának
frissítése, az anyagok aktualizálása

ig.h.-ek , Hajdu Ferenc, érintett
ofő.-k, Segítő ped.-i mk.

09.13-17.

Ismétlés utáni mérések

mk.v., tanítók

09.26-10.02.

A süsseni testvériskola delegációjának
fogadása

Palkóné, Ujszászi G.

09.24.

Tanulói nyilvántartás ellenőrzése

Krómerné, ofö.-k

FEBRUÁR

JANUÁR

DECEMBER

NOVEMBER

OKTÓBER
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09.24.

Tanmenetek leadása, ellenőrzése

Krómerné, mkv.

10.01.

Minőségbiztosítás: partnerlista frissítése

Bartosné, Molnárné, Lengyelné

VERSENY

Sorverseny 3-4. o.

Kertai Julianna

10.04.

Szakkörök indítása

igh.-ek, szakkörvezetők

10.06.
10.11.

Megemlékezés az aradi vértanúkról
(iskolarádión is)
Tanulási és magatartás zavaros tanulók
névsorának leadása

magy. mk., ofö.-k
igh.-ek, ofő.-k, Hajdu F

10.22.

Megemlékezés 1956. október 23-ról

11.01-11.05.

ŐSZI SZÜNET

VERSENY

Verselő délután 3-4. o.

11.08
11.09.

November második fele

Fogadóóra az alsó tagozaton
tanítók, tanárok
Fogadóóra a felső tagozaton
A tankönyvtámogatásra szociálisan rászoruló
Palkóné, Ujszászi G., Hajdu F.
tanulók felmérése
Nevelési értekezlet
Palkóné

12.03.

Mikulás

igh.-ek, ofö.-k

12.10.

Áthelyezési kérelmek leadása

Krómerné

12.10.

Gyengén álló tanulók szüleinek értesítése

igh.-ek, ofő-k

12.17.

A szülők írásbeli értesítése az állami
tankönyvtámogatás módjáról

Palkóné, Ujszászi G., ofő-k

12.20.(kedd)

Karácsonyi ünnepély

3-4. mk.

2010.12.21.
2010.12.22 - 2011.01.02.

Igazgatói szünet
TÉLI SZÜNET

01.03-07.

Félévi mérések előkészítése

Ig.h., mk.v., tanítók

01.10.
01.11.

4ogadóóra az alsó tagozaton
Fogadóóra a felső tagozaton

tanítók, tanárok

01.10-14.

Félévi mérések

ig.h., mk.v., tanítók

01.14. 14 óra

Az első félév zárása, osztályozó konferencia

Ig.h.-ek, mkv.-k és ofö.-k

01.21.

Félévi értesítők kiosztása

igh.-ek, ofö.-k

01.24. 14 óra

Félévzáró értekezlet

ig., igh.-ek

02.07
02.08.
02.11.
02.18.

Szülői értekezlet az alsó tagozaton
Szülői értekezlet a felső tagozaton
Farsang az alsó tagozaton
Farsang a felső tagozaton

11.12.

magyar mk., Balogh Zs.

Bálint E. - Kátai B.

ofő.-k
igh.-ek, ofő.-k

ÁPRILIS

Március
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02.25.

Tankönyvrendelés

VERSENY

Mesélő délután

Március első hete

Projektnap

ig.h.-ek

03.11. (péntek)

Megemlékezés 1848.márc.15-ről

Krómerné

03.28.
03.29.

A 2010. évi OM kompetencia mérés
eredményeinek tantestületi értékelése,
feladatok kijelölése
Fogadóóra az alsó tagozaton
Fogadóóra a felső tagozaton

VERSENY

Ének 3-4. o.

04.20-26.

TAVASZI SZÜNET

Április első fele

Elsősök beíratása

03.

04.

Szakmai továbbképzés

Ujszászi G., tanítók, tanárok
Világi Enikő - Andrékó T.

ig., igh.-ek, minőségbizt.
munkacsop.
tanítók, tanárok
Bálint E. – Kátai B.

Ig.h.
Palkóné

04.13-19.

Zimándy-nap előkészítése

ig.h.-ek

04.20.

Zimándy-nap

Tantestület

Osztályfényképezés
VERSENY

Informatika
Szövegértés

Kóty A.
Fehérváriné - Andrékó T.

05.02.

Anyák napi megemlékezés

ofő.-k

04-08.

MÁJUS

05.02.
05.03.

Látogatás a székelyudvarhelyi
testvériskolába
Szülői értekezlet az alsó tagozaton
Szülői értekezlet a felső tagozaton

Palkóné, Balogh Zs.
ofő.-k,

05.03.

Pótbeíratás

Ig.h.

05.04.

Flórián-nap

igh.-ek

05.09-13.

Év végi mérések előkészítése

Ig.h., mk.v., tanítók

05.16-20.

Év végi mérések

Ig.h., mk.v., ofő.-k

05. 29-04.

Látogatás a süsseni testvériskolába

ig., Ujszászi G.

05.16.

Elsős szülői értekezlet

Krómerné, ofő-k

05.25.

OM kompetencia mérés

Balogh Zs., Lengyelné Tóth Á.

05.26-27.

Több napos kirándulások, erdei iskolák

ofő-k

05.

Zimándy-záró

Igh.-ek
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Nyári napközis tábort igénylő tanulók
felmérése

Bartosné

Osztálykirándulások

ofő.-k

06.06.

Osztályozó értekezlet

ig.h., ofő.-k

06.10. 11 óra

Ballagás

ig., Balogh Zs., 7-8. ofő-k

06.14-17.

Év végi leltározás

Móderné, Gátiné

06.17. 9 óra
Református templom

Hálaadás

06.17. 11 óra

Tanévzáró értekezlet

ig., igh.-ek

06.17. 17 óra

Tanévzáró ünnepély

ig., ig.h., ofő.-k

06.20.

Pedagógus teljesítményértékelő lapok
kitöltése, vezetői megbeszélése

ig., igh.-ek

08.29. 9 óra

Alakuló értekezlet

ig.

05.31.

Június

06.03-04.

ig.

Mellékletek megnevezése:

Törökbálint, 2010. augusztus 27.

Andrékó Tünde
……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása
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MUNKATERV

tanév: 2010-11

Munkaközösség neve
Angol munkaközösség
Munkaközösség-vezető neve Saliga Nóra

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek:
Dezső Anita,
Farkasné Jenser Beáta
Saliga Nóra
Villásiné Istók Beatrix
2.Tárgyi feltételek:
Az angol nyelv tanítása egyre nagyobb teret nyer iskolánkban,ezért fontos feladatunknak tartjuk a
munkánkhoz szükséges szemléltető eszközök beszerzését, azok alkalmazását. Az évek során összegyűjtött
hangkazetták, VHS kazetták, cd-k, DVD-k segítségével színesebbé, élvezetesebbé tehetjük a nyelvoktatást.
Az elmúlt tanévben már digitális tananyagokat is használtunk a felsős óráinkon . Szaktantermünk nincs, így
továbbra is az éppen üres termekben helyezzük el csoportjainkat.

Tanulócsoportok irányultsága, létszáma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.c csoportbontással (Kóty Antalné, Saliga Nóra)
2.c csoportbontással (Kóty Antalné, Saliga Nóra)
3.c csoportbontással (Kóty Antalné, Saliga Nóra )
4.c csoportbontással (Kóty Antalné, Saliga Nóra)
4.b csoportbontásban ( Villásiné Istók Beatrix, + német )
5. évfolyam csoportbontásban (Saliga Nóra, Farkasné Jenser Bea, Villásiné I. Beatrix)
6. évfolyam csoportbontásban (Dezső Anita, Farkasné Jenser Bea, Saliga Nóra)
7. évfolyam csoportbontásban (Dezső Anita, Farkasné Jenser Bea)
8. évfolyam csoportbontásban (Dezső Anita, Farkasné Jenser Bea, Saliga Nóra)

Fő feladatok a tanévben
- A munkaközösség megalakulása
- A munkaközösségi program leadás
- Első szülői értekezlet
- Az angol faliújság folyamatos működtetése tanáraink és a tanulók munkáinak segítségével
- Versenyek megtervezése
- A megtartandó angol ünnepek megtervezése
- Tanmenetek leadása
- Nevelőtestületi értekezleteken való részvétel
- Év eleji mérések
- Fogadóórák
- Halloween ünnepe
- Angol Karácsony
- Félévi mérések
- Első félév lezárása
- St. Valentine’s day ünnepe
- Easter ünnepe
- Angol nyelvi házi versenyek, nyelvvizsgák
- Év végi mérések,értékelések
o
Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével
Szeptember - megalakulás, feladatok megtervezése, kiosztása - Saliga Nóra
November - Halloween ünnepe - Dezső Anita
December - Angol karácsony - Az angol munkaközösség
Február - Szent Valentin ünnepe - Saliga Nóra
Március - Kakaó Party - Farkasné Jenser Beáta
Ápriliis - házi angol verseny- Saliga Nóra
Május - nyelvvizsgák - Dezső Anita

MUNKATERV
Munkaközösség neve

tanév: 2010-11
Humán munkaközösség
(magyar-történelem-ének)

Munkaközösség vezető

Lengyelné Tóth Ágnes

neve

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek: A munkaközösségnek 9 tagja van.
Baki Orsolya – történelem
Balogh Zsuzsa – történelem
Bartos Kinga - magyar
Feketéné Rendes Mária – ének
Gyuricza Anita- magyar
Hajdu Ferenc – hon-és népismeret
Kaszap Diána- magyar
Lengyelné Tóth Ágnes – magyar-történelem
Palkóné Szabó Gabriella – magyar-történelem

2.Tárgyi feltételek: A tárgyi feltételek megfelelőek a színvonalas oktatáshoz. Rendelkezésünkre
állnak a következők:
-

magyar nyelv és irodalom órákon: költők, írók életét bemutató diasorozat hanganyaggal;
videokazetták (írók, költők munkássága, kötelező olvasmányok); CD-k; nyelvtani rendszereket
bemutató applikációs táblák; falitérképek irodalomtörténeti korszakonként; kötelező
olvasmányok több példányban órai használatra is; lexikonok

-

történelem órákon: történelmi korszakokhoz kapcsolódó falitérképek; fóliasorozatok; képes
történelmi könyvek; videokazetták; diasorozat

-

ének órákon: CD sorozat

Továbbá: magnók, CD lejátszók, írásvetítők és interaktív táblák.
Pályázati pénzből interaktív tananyagokat szereztünk be magyar irodalomból, szövegértésből,
magyar nyelvtanból és történelemből.

Tanulócsoportok irányultsága, létszáma:
A 6.b osztályban B-típusú szövegértés-szövegalkotást végez történelem tantárgyból Palkóné Szabó
Gabriella, a 6.a osztályban pedig Balogh Zsusza természetismeret tantárgyból.
A 7.a és a 8.b osztályban kompetencia -alapú oktatás folyik Lengyelné Tóth Ágnes vezetésével.
A 7. évfolyamon nívócsoportos bontásban dolgozunk, 4 tanulócsoport működik 12-20 fővel.
A 8. évfolyamon folytatjuk a tavaly megkezdett nívócsoportos oktatást, szintén 4 tanulócsoportban,
11-15 fővel.

Fő feladatok a tanévben: A 2010/2011-es tanév fő célkitűzései:
-

„ A múlt a jelen jövője”- történelmi hagyományaink felelevenítése, megőrzése

-

Felzárkóztatás minél hatékonyabbá tétele

-

Tehetséggondozás- tanulóink eredményes versenyeztetése

-

A kompetencia alapú oktatás folytatása

Fejlesztés, tehetséggondozás
Valamennyi évfolyamon vannak fejlesztő / felzárkóztató foglalkozások heti rendszerességgel. Az
órákat az adott évfolyamon tanító tanárok tartják.
Heti egy alkalommal tehetséggondozó foglalkozást tart Baki Orsolya történelem tárgyból.
A 8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozást tart heti egy alakalommal Kaszap Dián.
Tehetséggondozó foglalkozást tart 6. és 7. évfolyamon Lengyelné Tóth Ágnes.
A fejlesztést, tehetséggondozást segíti a 7. évfolyamon a csoportbontás.

Mérések
-

év eleji, félévi, év végi helyesírás felmérés valamennyi évfolyamon (évfolyamonként kötelező
szöveg alapján)

-

december: magyar nyelv írásbeli, magyar irodalom szóbeli vizsga a 8. évfolyamon

-

december: történelem szóbeli vizsga 7. évfolyamon

Ünnepek, egyéb programok
-

október 6. : megemlékezés az iskolarádióban

-

október 23.: megemlékezés az iskolarádióban

-

karácsony: az énekkar fellépése

-

március 15.: történelmi projektnap szervezése

-

április 11.: költészet napi műsor az iskolarádióban

-

Zimándy-napi programok

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel
Munkaközösségünk szoros kapcsolatot tart más szakmai munkaközösségekkel ( Alsós mk.
Matematika mk. Német mk. Osztályfőnöki mk.) a versenyek, levelezős versenyek, ünnepségek , iskolai
programok szervezésében,lebonyolításában.

Szabadidős foglalkozások (szakkörök, sportkörök, művészeti körök)
-

énekkar

-

mazsorett

-

olvasókör

Versenyek (házi, levelező, területi, egyéb) – időpont, felelős megnevezésével:
- szeptember: levelezős versenyek indítása(Bendegúz) felelős: mk. tagok
- október: városi Volf György Anyanyelvi Verseny (helyszín: Művelődési Ház)
Felelős: Lengyelné Tóth Ágnes
-

január: Kazinczy-verseny (Pilisvörösvár), Felelős: Lengyelné Tóth Ágnes

-

február: Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Vetélkedő, Felelős: Lengyelné Tóth Ágnes

- február: házi helyesírás verseny, és Simonyi Zsigmond helyesírás verseny iskolai fordulója
Felelős: mk. tagok
-

április: házi vers-és prózamondó verseny, Felelős:Lengyelné Tóth Ágnes, mk. tagok

-

április: Prózamondó verseny a Bálint Márton iskolában, Felelős: mk. tagok

-

április: Vers-és prózamondó verseny Pátyon, Felelős: Lengyelné Tóth Ágnes

-

május: a megyei és országos versenyekre bejutott tanulóink versenyeztetése, Felelős: mk. tagok

Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével
Időpont

program

felelős

2010
Szeptember:
Október .:
Október 6.:

- év eleji helyesírás felmérés
- Volf György verseny
- Megemlékezés az iskolarádióban

mk. tagok
Lengyelné Tóth Ágnes
Balogh Zsuzsa, Feketéné R. Mária

az aradi vértanúkról
Október 23.:

- Megemlékezés 1956. okt.23-ról

Baki Orsolya, Lengyelné T. Ágnes

az iskolarádióban
December:

- Vizsga 8. évfolyamon magyar nyelvből(írásbeli)
és irodalomból (szóbeli)

Bartos Kinga, Gyuricza Anita,
Kaszap Diána, Lengyelné T. Ágnes

December:

- Szóbeli vizsga 7. évfolyamon
történelemből

December:

- az énekkar fellépése a karácsonyi
ünnepségen

Baki Orsolya, Lengyelné T. Ágnes
Feketéné Rendes Mária

2011
Január:

- Kazinczy-verseny

Lengyelné T. Ágnes

Január:

- félévi helyesírás felmérés

mk.tagok

Február:

- Nyelvész Anyanyelvi Vetélkedő

Lengyelné T. Ágnes

Február :

- Simonyi Zsigmond helyesírás verseny

iskolai fordulója, házi helyesírás verseny

Lengyelné T. Ágnes

Március 15.:

Baki Orsolya

- történelmi projektnap szervezése

Lengyelné T. Ágnes
Feketéné R. Mária
Április 11.:

- költészet napi műsor az iskolarádióban

Bartos Kinga
Kaszap Diána
Gyuricza Anita

Április:

- házi vers-és prózamondó verseny

Lengyelné T. Ágnes

Április:

- vers-és prózamondó verseny Pátyon

Lengyelné T. Ágnes

Április:

- Zimándy-napi programok

mk. tagok

Május:

- év végi helyesírás felmérés

mk. tagok

Lengyelné Tóth Ágnes
Mk.-vezető

MUNKATERV
Munkaközösség neve
Munkaközösség-vezető
neve

Matematika
Palkó Balázs

tanév: 2010/11

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek:
SZKIBA IVÁNNÉ: 6.a, 7.c, 8.a
IZSÁK DÁVID : 5.b, 6.c, 7.x, 8.b
SZŰCS SÁNDOR : 8.b
TÁRAINÉ MÓROCZ RITA : 5.a, 5.c, 7.a I., 7.b
PALKÓ BALÁZS : 6.b, 7.a II., 8.x
SZUNA ATTILA : informatika

2.Tárgyi feltételek:
A tárgyi feltételek az előző tanévben tovább javultak, újabb 3 felső tagozatos tanterem kapott
interaktív táblát. Eszközeink közül a táblai körzőkészletek szorulnak javításra, ill. cserére.
Tanulócsoportok irányultsága, létszáma
7.a
7.a
7.b
7.c
7.x

9 tanuló – alapszintű csoport ( Tárainé Mórocz Rita )
10 tanuló – haladó alapszintű csoport (Palkó Balázs)
14 tanuló – haladó alapszintű csoport ( Tárainé Mórocz Rita)
20 tanuló – haladó alapszintű csoport (Szkiba Ivánné)
12 tanuló- felzárkóztató alapszintű csoport ( Izsák Dávid)

8.a
8.b
8.c
8.x

15 tanuló – központi felvételire készülő, alapszintű csoport (Szkiba Ivánné)
20 tanuló - központi felvételire készülő, alapszintű csoport (Izsák Dávid)
15 tanuló – Központi felvételire készülő, alapszintű csoport ( Szűcs Sándor )
15 tanuló – felzárkóztató alapszintű csoport (Palkó Balázs)

Fő feladatok a tanévben
1.
2.
3.
4.

A kompetencia-alapú oktatás folytatása
Az új tanítási eszközök, módszerek megismerése
Matematikai tehetséggondozás kiszélesítése, versenyekre való felkészítés
Interaktív táblához készült matematikai programok megismerése, alkalmazása

Fejlesztés, tehetséggondozás
Fejlesztés: a nevelési tanácsadó és a szakértői bizottságok által szakvéleményben leírt fejlesztő
foglalkozásokat a szaktanárok tartják a szakvéleményben foglaltak figyelembe vételével. A fejlesztő
foglalkozásokról és a tanulók fejlődéséről dokumentációt vezetnek.
Fejlesztő foglalkozásokat tartanak az alábbi kollégáink:
Tehetséggondozás: Matematikából a tehetséges tanulóinknak szakköri formában tartunk
versenyekre történő egyéni – kis csoportos felkészítést. Felkészítő tanár: Szkiba Ivánné.
Matematikai versenynaptár a 2010 -11. tanévre:
Verseny neve
Bolyai Matematika Csapatverseny
Bátaszéki Matematika Verseny
Varga Tamás Matematika Verseny (7-8. évf.)
Zrínyi Ilona Matematika Verseny
Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny
Kalmár László Országos Matematika Verseny

A verseny időpontja
2010. 10. 15. 14 óra 30 perc
I. forduló: 2010. 10. 18. 14 – 16 óra
II. forduló: 2011. 01. 10. 14 – 16 óra
III. forduló: 2011. 03. 25. 9 – 11 óra
2010. nov.
2011. jan.
2011. ápr.
2011. február
2011. 03. 17. 10 óra
2011. márc.

A beiskolázással kapcsolatos feladatok
Csoportbontással is segítjük a tanulók előkészítését a központi felvételire.
Felvételi előkészítőt tartanak alábbi kollégáink: Szkiba Ivánné, Izsák Dávid és Szűcs Sándor.
Mérések
Év eleji, félévi és év végi felméréseket végzünk, melyeket előtte munkaközösségi szinten egyeztetünk.
Felelősök:
5. évfolyam: Tárainé Mórocz Rita
6. évfolyam: Palkó Balázs
7. évfolyam: Szkiba Ivánné
8. évfolyam: Szűcs Sándor – Izsák Dávid
A 6. és a 8. évfolyam tanulói országos kompetencia mérésen vesznek részt, melyre az évfolyamokon
tanítók felkészítést tartanak.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel
Igény szerint támogatjuk és segítjük más munkaközösségek munkáját.

Szabadidős foglalkozások
- tehetséggondozó szakkör
- felvételi előkészítő
- fejlesztő felkészítés
Versenyek (házi, levelező,területi)
1.
2.
3.
4.

Évfolyamonkénti házi matematika verseny - márciusban Felelős: Palkó Balázs
ABAKUSZ levelező verseny Felelős: Izsák Dávid
KENGURU levelező verseny Felelős: Szkiba Ivánné
Tehetséggondozó versenyek (Bolyai, Bátaszéki, Zrínyi Ilona, Varga Tamás, Kalmár) Felelős: Szkiba
Ivánné

Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével
Szeptember: - Munkaterv elkészítése (Palkó Balázs)
- Csoportbeosztások elkészítése (Szkiba Ivánné)
- Tanmenetek átvizsgálása (Palkó Balázs)
Október:

- Bemutató óra tartása a szülők részére (Izsák Dávid, Szkiba Ivánné)
- Levelezős versenyekre benevezés (Szkiba Ivánné, Izsák Dávid)
- Bolyai csapatverseny 2010.10.15. (Szkiba Ivánné )

November: - Varga Tamás Országos Matematika Verseny első fordulója (Szkiba Ivánné, Palkó
Balázs)
December:

-

Félévi felmérők előkészítése (mindenki)

Január:

-

Zrínyi Ilona Országos Matematika Versenyre benevezések elküldése (Palkó
Balázs)

Február:

-

Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny első fordulója (Szkiba Ivánné)
Tankönyvrendelés előkészítése (Palkó Balázs)

Március:

-

Házi Matematika Verseny lebonyolítása (Tárainé Mórocz Rita)

Április:

-

Év végi felmérők előkészítése (mindenki)

Május:

-

Országos kompetencia mérés 6. ás 8. évfolyamon (05.25.) (érintett szaktanárok)

Június:

-

Eszköz- és tanszerlista elkészítése a köv. tanévre vonatkozóan (mindenki)
Évvégi beszámoló elkészítése (Palkó Balázs)

Törökbálint, 2010. szeptember 1.

Palkó Balázs
munkaközösség-vezető

MUNKATERV
Munkaközösség neve
Munkaközösségvezető
neve

tanév: 2010-11
Napközis munkaközösség
Stánicz István Lászlóné

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek:

Tanulócsoportokról:
A napközis csoportok több osztály és több évfolyam tanulóiból állnak.
Szakellátottság:
A napközis nevelők pedagógiai végzettséggel rendelkeznek.
Van közöttünk négy tanító, egy hittanár és két szociálpedagógus.

2.Tárgyi feltételek:

Az osztálytermek egyben napközis termek is.
Játék és technikai eszközök: A játékparkunk jelenleg kielégítő, az előző évből még fel nem bontott
játékaink is vannak.
A „Húsvéti vásár „ bevételéből év elején labdákat vásárolunk a csoportoknak, mivel ez a
leggyorsabban fogyó játékunk. Év közben bármilyen munkafoglalkozáshoz szükséges anyagköltséget
tudunk biztosítani.
Az alsó folyosó ügyeleti termében van TV, videó ,DVD, amit igen ritkán ( esős időben) szoktunk
használni.
A könyvtári eszközök rendelkezésünkre állnak, melyet gyakran igénybe is vesznek a csoportok.

Tanulócsoportok irányultsága, létszáma

csoport

terem

osztályok

nevelő

végzettség

létszám

1.

3

1.a 1.c

Serdült Zita

tanító

21

2.

114

3.c 3.d

Kalmár
Petra

hittanár

18

3.

6

4.e, 4.a

Pócsik
Gusztáv
Norbert

tanító

31

4.

8

2.c, 4.c

Stánicz
Angéla

szociálpedagógus

28

5.

7

2.a, 2.d

Nagy Adél

tanító

27

6.

4

3.a, 3.d

Terenyiné
Horváth
Dulcinea

tanító

25

7.

5

Spec.csoport, Décsi Csaba szociálpedagógus
2.d, 4.d

18

Idén csökkent a napközis gyermekek száma, ennek következtében csökkent a napközis csoportok
száma is. Idén egy osztállyal kevesebb indult, és az iskolaotthonos osztályokból sem kerülnek hozzánk
a gyerekek.

Fő feladatok a tanévben
Általános nevelési célkitűzések
Az idei tanévben különös hangsúlyt fektetnek napközis csoportjaink iskolánk környezeti nevelésére. A
napközi keretein belül rengeteg lehetőség megvalósítható ebben a témában. Sokat tartózkodunk a
szabadban, kirándulunk. A szabadidős tevékenységek alkalmával sokat tehetünk a gyermekek
környezeti nevelése érdekében. Tarthatunk tiszta környezetért délutánokat, mikor pl. nagy hangsúlyt
fektetünk játszóudvarunk és iskolánk környezetének tisztaságára.
Munkaközösségi éves tervet dolgozunk ki, figyelembe véve a napközis továbbképzéseken tanultakat.
Egészséges életmódra nevelés
 Az egészséges életmód szokásainak kialakítása, a helyes napi és hetirend megtartása.
 A megfelelő higiéniai, testápolási, étkezési szokások kialakítása.
 A test épségének megőrzéséhez szükséges közlekedési és balesetvédelmi szokások kialakítása.
 Szűkebb és tágabb környezetünk tisztaságára és tisztántartására való törekvés.
 A mozgás igényének kielégítése, rendszeres mozgás a szabadban.
Erkölcsi nevelés
 Tudjanak illedelmesen belépni, napszaknak megfelelően köszönni, kérést előadni.
 Szülők, felnőttek és társaik iránti tiszteletre, szeretetre, megbecsülésre nevelés.
 A jó csoportlégkör megteremtése, egymásra való odafigyelés.
 A közös és egyéni értékrend formálása, az együttes tevékenységek, a munka és a magatartás
rendszeres értékelése.

Értelmi nevelés
 A tanulási technikák elsajátítása.
 A könyv, füzet, tanszerek rendszeres használatára való nevelés.
 A tanulás alatti helyes magatartás kialakítása.
 Alapkészségek fejlesztése, gyakorlással.
 A helyes időbeosztásra való nevelés.
 A kulturális igények felkeltése.
 Önellenőrzés kialakítása.
Esztétikai nevelés
 Az Esztétikum iránti érdeklődés felkeltése.
 Az esztétikus környezet kialakítása.
 Az esztétikai érzék fejlesztése.
Munkára nevelés
 A különböző manuális tevékenységek megszerettetése.
 Pontos, fegyelmezett munkavégzés kialakítása.
 Balesetvédelmi előadás, megbeszélés.
 Játékok, eszközök megbecsülése.
A szabadidő helyes felhasználására nevelés
 Életkoruknak megfelelő szabadidős tevékenységek szervezése.
 A gyermekek önállóságának fejlesztése.
 Igényszintük fejlesztése.
 Igény kialakítása a színvonalas, kultúrált kikapcsolódási módokra.
 Biztosítani kell a szabadidős programok közti választási lehetőségeket.

Környezetvédelmi nevelés
 Természetvédelmi, természetismereti, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos ismeretek
átadása.
 Globális és helyi környezetvédelmi, környezeti természeti problémákkal kapcsolatos
érzékenység kialakítása, ezek felismeréséhez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése.
 A természet szeretetére való nevelés.
 A környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés.
 A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés.
 Lakóhelyhez közeli természeti értékek megismertetése.
 A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése.
 A gyerekek természettel való közvetlen élményekhez juttatása.
Közösségformálás
 a csoport normáinak kialakítása, a feladatok és követelmények körvonalazása
 a befeléforduló gyermekek bevonása a közös munkába
 egymás tisztelete
 felelősségtudat fejlesztése
 sok közös élmény szerzése
 kölcsönös segítségnyújtás
Tanulásirányítás
 a rendszeres, pontos munkavégzés feltételeinek megteremtése, helyes időtervezés
 a tanulási technikák elsajátítása, helyes tanulási szokások kialaítása
 tanulási hatékonyság fejlesztése, tananyaghoz kapcsolódó ismeretek bővítése

Fejlesztés, tehetséggondozás

A beiskolázással kapcsolatos feladatok
Mérések
Ünnepek, egyéb programok

Október 6. – Aradi vértanúk
Október 23. – Nemzeti ünnep
December 6. – Mikulás
December 24. – Karácsony
Január 6. – Vízkereszt
Január 22.- A magyar kultúra napja
Február 14.- Valentin nap
Március 15. – Nemzeti ünnep
Március 22. – A víz világnapja
Április 11. – Költészet napja
Április 22. – A Föld világnapja
Május első vasárnapja – Anyák napja
Május 10. – Madarak és fák napja
Június 5. – Környezetvédelmi világnap

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel

Az alsós tanítókkal van szorosabb kapcsolatunk, hiszen a mi tanulóink ezekből az osztályokból
tevődnek össze. Rendszeresen megbeszéljük az adott gyermekkel való aktuális problémát.
Szabadidős foglalkozások (szakkörök, sportkörök, művészeti körök)

3., 4. osztályban

heti 1 alkalommal igény szerint „ Kulturális örökség ápolása” címmel

foglalkozást tartana Décsi Csaba. Hetente 1 alkalommal.Téma: ismerkedés a rovásírással
Nagyon szeretnénk, ha bármelyik napon 1 órás időtartamra a sportcsarnok a rendelkezésünkre
állna. (kosárlabda, ill. zsinórlabda) Esetleg mérkőzések szervezésére is sorkerülne.
Továbbá szeretnénk, ha az udvaron található kis gumipálya két végére kosárpalánk is kerülne.
Így focizásra és kosárlabdára is alkalmas lenne.

Versenyek (házi, levelező, területi, egyéb) – időpont, felelős megnevezésével

Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével

1. Az éves feladatok megbeszélése.
Hetirend, foglalkozási tervek, szülői értekezlet.
Palacsinta-party
Felelősök: Kalmár Petra, Pócsik Gusztáv
Időpont: szeptember 24.

2. Őszi levelek, termések gyűjtése, feldolgozása, dekoráció készítése
Felelős: csoportvezetők
Határidő: október- november

3. Osztovata koncert
Felelős: Décsi Csaba
Határidő: október- november

4. Márton napi szokások, dekorációk
Felelős: csoportvezetők
Határidő: november eleje

5. Mikulás- karácsonyi díszek, ajándékok, műsorokban segédkezés
Felelősök: csoportvezetők, napközis klubdélután keretében, minden
csoportvezető különböző foglalkozásokat választhat, ahol a
gyermekek eldönthetik, melyiken szeretnének részt venni.
Határidő: december eleje

6. Karácsonyi mézeskalács készítés
Felelős: Stánicz Angéla, Kalmár Petra
Határidő: december 15.

7. Csodák palotája
Felelős: Serdült Zita
Határidő: január vége

8. Sportverseny vagy téli szánkózás, hóemberépítés
Felelős: Décsi Csaba
Határidő: február 28.

9. Farsangi rendezvények, dekorációk, álarcok készítése
Felelős: csoportvezetők
Határidő: február 28.

10. Napközis klubdélután
Felelős: Stánicz Angéla, Nagy Adél
Határidő: február

11. Cirkusz látogatás
Felelős: Pócsik Gusztáv, Horváth Dulcinea
Határidő: március 31.

12. Húsvéti vásár
Felelős: az összes csoportvezető a saját csoportjával
Határidő: április

13. Napközis Csere- bere, megunt játékok
Felelősök: Horváth Dulcinea, Décsi Csaba
Határidő: április közepe

14. Anyáknapi ajándék készítés
Felelős: csoportvezetők
Határidő: április vége

15. Paprikáskrumpli-party
Felelős: Stánicz Angéla, Kalmár Petra, Nagy Adél
Határidő: május vége- június eleje

Napközis nevelők szabadidős játékkezdeményezései
Udvari szabadidő: 13,45-14,45-ig
Az idő első felében 13,45-14,15-ig játékokat kezdeményezünk mely önkéntes nem kötelező jellegű.
A hátralévő időben szabadon, kötetlenül tölthetik a tanulók az idejüket
Hétfő:

Fogójáték

Nagy Adél

Kedd:

Labdajáték Horváth Dulcinea

Szerda:

Körjáték

Csütörtök:

Sorverseny Serdült Zita

Péntek:

Foci, kosár Décsi Csaba, Pócsik Gusztáv

Kalmár Petra

Törökbálint, 2010 augusztus 31.

Stánicz István Lászlóné

MUNKATERV
Munkaközösség neve
Munkaközösségvezető
neve

tanév: 20010-11
Alsó tagozat német
Megyeri Lívia

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek: Izsák Bálint
Kátai Boglárka
Malomvári Éva
Megyeri Lívia
2.Tárgyi feltételek Az alsós német munkaközösség a felsős munkaközösséggel szoros
együttműködésben kiváló tárgyi és szakmailag felkészült személyi feltételek mellett végezheti munkáját. A
tavalyi tanév során ismét pályáztunk könyvtári állományunk bővítésére, melynek eredményét szeptember
végén tudjuk meg. A felzárkóztatáshoz és tehetséggondozáshoz azonban minden szükséges tankönyv a
tanárok rendelkezésére áll.
Tanulócsoportok irányultsága, létszáma A nemzetiségi német nyelv oktatása (heti 6 óra) az alsó tagozat
minden évfolyamán csoportbontásban történik. Negyedik évfolyamon két nemzetiségi németet tanuló osztály
is van. Alsó tagozat 4. évfolyamán egy osztály német mint idegen nyelvet tanul heti 3 órában. A
beszédcentrikus nyelvoktatásban ideálisnak mondható 11-13 fős csoportokban tanulnak a diákok. A hon- és
népismereti foglalkozásokat az idei tanévtől heti egy órában tartjuk tanulóinknak.
Fő feladatok a tanévben A munkaközösség az alakuló ülésén fő célul a német nemzetiségi óvodával és a
kisebbségi önkormányzattal való még szorosabb együttműködés érdekében egy projektet tervez, mely az
egész évet átöleli. Címe: A svábok élete Törökbálinton egykor és ma. Fontos feladataink továbbá a
karácsonyi vásár megszervezése, a Márton-napi projektdélután, 2. és 3. évfolyamon egy-egy színdarab
betanulása és fellépés a Zimándy-zárón egy zenés műsorral. A 4. a osztály tovább tartja a kapcsolatot a
Thomas Mann iskola negyedikes osztályával különböző programok keretében.
Fejlesztés, tehetséggondozás Az alsó tagozaton tanuló tehetséges diákoknak külön tartunk
versenyfelkészítést. A fejlesztésre szoruló gyerekeknek igény szerint tartunk felzárkóztatást, ill. rendszeresen
kaphatnak a szaktanároktól gyakorló feladatokat.
A beiskolázással kapcsolatos feladatok Már eddig is szoros kapcsolatban álltunk a törökbálinti német
nemzetiségi óvodával, és ezt a kapcsolatot igyekszünk ápolni a jövőben is. Október hónap folyamán a
nemzetiségi óvoda óvónői látogatást tesznek az első osztályokban. Decemberben közös adventi délutánt
tartunk az óvodásokkal. Tavasszal az óvodások iskolánkba látogatnak, és a tavalyi év sikerén épülve
táncházat tartunk. Májusban tájékoztatót tartunk a leendő elsősök szüleinek a nemzetiségi óvodában.
Júniusban „iskolakóstoló” délelőttre várjuk az óvódásokat iskolánkba.
Mérések A tanév elején és végén az osztályokban együtt tanító kollegák közösen készítik el a különböző
felmérőket, ill. a tanév folyamán esedékes egyéb nagydolgozatok előkészítését is együtt végzik el. A tavalyi
évtől a 4. évfolyamon a tanév végén egy komplex, a felső tagozatra felkészítő teszt elvégzését tervezzük,
mely szerkezetében már a nyelvvizsgák követelményeihez igazodik.

Ünnepek, egyéb programok A naptári év ünnepei mellett külön gondot fordítunk a német nyelvterületen
élők ünnepeinek, szokásainak, hagyományainak megismerésére, ill. a lehetőségek adta keretek között a
megünneplésére.
Kapcsolattartás más munkaközösségekkel Legszorosabb kapcsolatot a felsős német munkaközösséggel
tartunk fent, de igen fontos a kapcsolattartás a nemzetiségi német osztályok osztályfőnökeivel és napközis
tanítóival is.
Szabadidős foglalkozások (szakkörök, sportkörök, művészeti körök) A jelentkezők számától függően
zenés-dalos, szövegértést fejlesztő szakkör beindítását tervezzük.
Versenyek (házi, levelező, területi, egyéb) – időpont, felelős megnevezésével
Tervezett időpont
Egész tanév – 6 forduló
(félévenként 3-3)
1. félév – 4 forduló

Érintett évfolyamok
3. és 4. évfolyam

2010 .november
2010. január harmadik
hete
2010. március

1-8. évfolyam
2-3. évfolyam

3-4. évfolyam

1-8. évfolyam

Verseny témája
Házi levelező verseny
játékos feladatokkal
A Hebe Kft. levelező
nyelvi versenye
Házi szavalóverseny
Dalos szövegértési
verseny
Területi szavalóverseny

Felelős
Megyeri Lívia
Kátai Boglárka
Malomvári Éva
Megyeri Lívia
Malomvári Éva
Izsák Bálint
Megyeri Lívia

Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével
Tervezett időpont

Feladat

Felelős

Szeptember 1.
Szeptember

Szaktanterem dekorációja
Év eleji mérések
Felkészülés a testvériskola
látogatására
A szavalóversenyre szánt művek
összeállítása és kiosztása
A jelentkezési lapok elküldése a
Hebe Kft. levelező versenyére
Házi levelező verseny beindítása
Az óvónők óralátogatása és
bemutató órák tartása a szülőknek
Belső továbbképzés szövegek
feldolgozásáról
nyelvvizsgacentrikus szemlélettel
Martinstag
Laternenumzug (nov. 12.)

Malomvári Éva
mindenki

Szeptember végéig
Szeptember 29.
Október 5.
Október
Október 2. hete
November 11.
November 4. hete

Az osztályokban tanító
szaktanárok
Megyeri Lívia
Malomvári – Kátai
Malomvári Éva
Megyeri Lívia
Kátai Boglárka
Izsák Bálint

Házi vers- és prózamondó verseny Malomvári Éva

Novemberi hon- és népismeretek
December 13.
December 16.
Január
Január
Február 1-2. hete
Február
Február 6.
Március
Április
Április
Május eleje
Május
Május
Május
Június
Június
Június

Készület a Weihnachtsmarkt-ra
Luca-nap/adventi délután az
óvodásokkal
Weihnachtsmarkt
Félévi felmérések összeállítása
Dalos szövegértési verseny
Bemutató órák a leendő elsősök
szüleinek
Farsang a Thomas Mann Iskola
diákjaival
Koszorúzás a kitelepítési
emlékműnél
Területi vers- és prózamondó
verseny
Táncház az óvodásokkal
Bemutató órák tartása
Anyák napi műsorok összeállítása
német nyelven
Tájékoztató a leendő elsősök
szüleinek az óvodában
Zimándy-zárón színdarab előadása
Év végi felmérők összeállítása, 4.
évfolyamon felkészítő teszt a felső
tagozatra
Iskolakóstoló
A levelező házi verseny lezárása
Sportnap a Thomas Mann Iskola
diákjaival

Ujszászi Gabriella
Megyeri Lívia
mindenki
mindenki
Malomvári – Megyeri
Malomvári – Megyeri
Megyeri Lívia
mindenki
Megyeri Lívia
Malomvári Éva
Mindenki
Mindenki
Megyeri Lívia
Malomvári – Megyeri – Bálint E.
Mindenki
Malomvári-Megyeri
Megyeri Lívia
Malomvári Éva
Bartos Anna

Törökbálint, 2010. augusztus 31.
Megyeri Lívia

MUNKATERV

tanév: 2010/11

Munkaközösség neve

Német munkaközösség /felső
tagozat/
Munkaközösségvezető Ujszászi Gabriella
neve
Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek:
Brindza Erika
Izsák Dávid
Izsák Bálint
Kramm Györgyné
Ujszászi Gabriella
2.Tárgyi feltételek:
A német szaktanteremben jól áttekinthető rendszerben található taneszközök, nyelvi, didaktikus
játékok, szemléltető táblázatok, új CD lejátszó, CD-k, DVD-k. Újabb oktatási eszközökkel
bővült a taneszköz állományunk, amely több forrásból történt.
3.Tanulócsoportok irányultsága, létszáma:
Felső tagozaton a német nemzetiségi nyelvet a diákok csoportbontásban tanulják, heti 5 órában.
Ehhez az oktatáshoz kapcsolódik a német hon-és népismeret tantárgy, amit heti 1órában tartunk
meg.
Az élő idegen német nyelvet heti 3órában tanulják a tanulók.
4.Fő feladatok a tanévben:
A svábok élete Törökbálinton egykor és ma címmel tablók készítése. Fontos feladatunk a
megújult testvériskolai kapcsolat ápolása, a Süssenből érkező vendégek programjainak
megszervezése és a németországi látogatás előkészítése. Idén ünnepeljük a 20 éves partneri
kapcsolatot, iskolánk egy Jubileumi kiadvánnyal készül erre az alkalomra.
Beszédközpontú módszerek alkalmazása az új oktatási eszközök segítségével, projekt alapú
oktatás fokozatos bevezetése. Továbbá nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni diákjaink
nyelvvizsgára történő felkészítésére.

5.Fejlesztés, tehetséggondozás
A 7. és 8. osztályosok közül néhányan egyéni fejlesztés keretében nyelvvizsga-felkészítő
foglalkozásokon vesznek részt heti 2 órában.
6.A beiskolázással kapcsolatos feladatok:
Igény szerint a nyolcadikosoknak német felvételi előkészítőt indítunk (Brindza Erika).
7.Mérések:
A már szokásos év eleji, félévi, év végi felmérők mellett hatodik évfolyamtól kezdve
vizsgáztatunk is. 6. évfolyamon félévkor, 8. évfolyamon évvégén tartunk tantárgyi vizsgát a
nemzetiségi németet tanuló osztályokban.
8.Ünnepek, egyéb programok:
Szeptember: Süsseni diákok és tanárok fogadása
Október:
Tanulmányi kirándulás (5-6. évfolyam)
November: Márton napi felvonulás (5-6. évfolyam)
December: Adventi délután, Karácsonyi vásár
Február:
Koszorúzás a kitelepítési emlékműnél
Április:
Tanulmányi kirándulás ( 7-8. évfolyam)
Május:
Látogatás Süssenbe
9.Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
Alsós német ,osztályfőnöki munkaközösségek, Udvarhelyi Ildikó – sváb táncok, dalok tanítása.
10.Szabadidős foglalkozások (szakkörök, sportkörök, művészeti körök):
Német szókincsfejlesztő szakkör, nyelvvizsga- és felvételi felkészítés
11.Versenyek (házi, levelező, területi, egyéb) – időpont, felelős megnevezésével:
Házi szavaló verseny (5-6. évf.) – Ujszászi
Német levelező verseny (5-8. évf.) – Izsák Dávid
Területi szavaló verseny – Ujszászi
Házi német verseny- április – (7-8.évf.) Brindza E., Izsák B.
Próbanyelvvizsga - Brindza E., Megyeri L.

12.Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével:
Tervezett időpont
Szeptember 1.
Szeptember
Szeptember
Szeptember
Szeptember 24.
Október
Október
Október
Október végéig
November 11.
November
November
November 22-26
Advent 1. vasárnapja
Novemberi hon- és
népismereti
foglalkozások
December 13
December 16.
December
Január
Február 6.
Február
Február-Március
Március
Március

Feladat
Szaktanterem dekorációja
Év eleji mérések
Tehetséggondozás 7.
,évfolyamon (nyelvvizsgafelkészítés)
Felkészülés a süsseni
testvériskola diákjainak
fogadására
Tanmenetek leadása
A jelentkezési lapok elküldése
a német levelező versenyére
Süsseniek látogatása
Tanulmányi kirándulás
A szavalóversenyre szánt
művek összeállítása és
kiosztása
Martinstag (5-6.o.)
Vizsgafelkészítés a félévi
tantárgyi vizsgára
Szülői értekezlet szervezése a
nyelvvizsgák rendszeréről
meghívott előadóval
Házi vers és próza mondó
verseny
Készület az NKÖ-vel
Készület a Weihnachtsmarktra

Felelős
Megyeri - Brindza
Mindenki
Megyeri

Adventskaffee
Luca legendája
Weihnachtsmarkt
Tantárgyi vizsga
Félévi felmérések összeállítása
Koszorúzás a kitelepítési
emlékműnél
Nemzetiségi farsang
Területi vers- és prózamondó
verseny
Vizsgafelkészítés az évvégi
tantárgyi vizsgára
Próba nyelvvizsga A2

Brindza E., Ujszászi G.

Ujszászi
Ujszászi
Izsák D.
Ujszászi
Izsák D., Ujszászi G..
Az osztályokban tanító
szaktanárok
Izsák Dávid, Izsák Bálint
Izsák D., Ujszászi G..
Megyeri Lívia
Iszák B.,
Brindza
Ujszászi G.

Mindenki
Izsák D. Ujszászi G.
Mindenki
Ujszászi G.
Izsák D., Izsák B
Ujszászi G.
Az érintett szaktanárok
Brindza E.

Április
Április
Április
Május
Május
Június
Szept. –Ápr..

Próba nyelvvizsga B1
Natur erleben – szövegértési
verseny a 7. és 8. évfolyamon
Tanulmányi kirándulás
Év végi felmérők
összeállítása, tantárgyi vizsgák
Látogatás Süssenbe
Nyelvvizsga (7-8. évfolyam)
Jubileumi kiadványhoz anyag
gyűjtés,összeállítás és kész
anyag nyomtatása

Törökbálint, 2010. augusztus 31.

Brindza E.
Brindza E. , Izsák B.
Izsák B., Ujszászi G
Mindenki
Ujszászi G.
Brindza E.
Megyeri L.
Mindenki

MUNKATERV
Munkaközösség neve
Munkaközösségvezető
neve

tanév: 2009-10
Osztályfőnöki
Szűcs Sándor

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek:
Osztályfőnökök:
5. a: Ujszászi G.
5. b: Kárpátiné H. T.
5. c: Gyuricza A.

Osztályfőnök helyettesek:

7. a: Lengyelné T. Á.
7. b: Kaszap D.
7. c: Szkiba I.-né

6. a: Balogh Zs.
6. b: Palkó B.
6. c: Baki O.

8. a: Papp I.
8. b: Izsák D.
8. c: Szűcs S.

5. a:. Brindza E.
5. b: Kaszap D.
5. c: Baki O.

7. a: Palkó B.
7. b: Tárainé M. R.
7. c: Farkasné J. B.

6. a: Papp I
6. b: Tóth Zs.
6. c: Izsák D.

8. a: Szkiba I.-né
8. b: Lengyelné T. Á.
8. c: Kárpátiné H. T.

2. Tárgyi feltételek: könyvek, videó kazetták (szexualitás, szenvedélybetegségek), osztályfőnöki kézikönyvek,
segédletek
Tanulócsoportok irányultsága, létszáma: 5. a: német 23 fő 5.b: általános tantervű 23 fő 5. c: angolinformatika 17 fő
6. a: német fő 26 fő 6.b: általános tantervű 25 fő 6.c: angol-informatika
26 fő 7.a: németes 19 fő
7. b: általános tantervű 20 fő 7.c: angol-informatika 26fő 8. a: német
21 fő 8. b: angol 25 fő
8. c: német 19 fő
Fő feladatok a tanévben: végzős diákok beiskolázása, búcsúztatása, ünnepeinkre, hagyományainkra méltó
módon való megemlékezés, osztálykirándulások, erdei iskolák megszervezése, lebonyolítása, tanulóink
öko szemléletének erősítése.
Fejlesztés, tehetséggondozás: erkölcsi nevelés, hazaszeretetre nevelés, közösségalakítás,
személyiségfejlesztés, egészséges életre nevelés, környezeti kultúra, környezettudatos gondolkodás
fejlesztése
A beiskolázással kapcsolatos feladatok: felvételi tájékoztató könyvek kiosztása, diákok, szülők, tájékoztatása
a felvételi rendszerről, továbbtanulással kapcsolatos adatok egyeztetése a szülőkkel, felvételi lapok
kitöltése, továbbítása, a felvételt nyert tanulók értesítése, a fel nem vett diákok számára újabb iskola
keresésében való segítség és a szükséges dokumentumok továbbítása.

Mérések: —

Ünnepek, egyéb programok: Mikulás, karácsony, farsang, Zimándy-nap, Szent-Flórián-nap,
egészségnap projekt.
Kapcsolattartás más munkaközösségekkel: Az ünnepeink megszervezésében a magyaros
munkaközösség lesz segítségünkre, a papírgyűjtésben a testnevelés munkaközösséggel,
környezetvédelemmel, szelektív hulladékgyűjtéssel, valamint a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos
előadás megszervezésével a természettudományos munkaközösséggel fogunk együttműködni.
Szabadidős foglalkozások (szakkörök, sportkörök, művészeti körök):—
Versenyek (házi, levelező, területi, egyéb) – időpont, felelős megnevezésével:
Tisztasági verseny: szeptembertől folyamatosan. Felelős: Kárpátiné H. T.
Hulladékgyűjtés: október eleje, április közepe időjárás és szállítási lehetőség függvényében
Felelős:Papp I.
Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével
HÓNAP
ESEMÉNY
Tanári, tanulói ügyelet megszervezése
Szeptember
Tisztasági verseny elindítása folyamatosan
a tanév végéig
Továbbtanulással kapcsolatos tájékoztató
levél elküldése a 7. osztályos tanulók szülei
részére
Tantermek dekorálása
Az iskola környezetének takarítás.
Évfolyamonként egy meghatározott terület
tisztaságának megóvása. Tanév végéig
folyamatos program
Október

November

FELELŐS(ÖK)
Szűcs Sándor
Kárpátiné H. Teréz
Balogh Zsuzsa
Osztályfőnökök
Szűcs Sándor

Hulladékgyűjtés

Papp Ildikó

Papírgyűjtő hely kialakítása osztályonként.
Pályázat.

Kárpátiné H. T.

Kerekdomb futás

Tóth Zs., Papp I.

Továbbtanuláshoz szükséges adatok
bekérése, adatok egyeztetése.

8. osztályos
osztályfőnökök

Faliújság a szelektíven gyűjthető
anyagokról.

Izsák D.

Szenvedélybetegségekkel, szexualitással
kapcsolatos előadás
Komposztáló hely kialakítása

Balogh Zs.
Kárpátiné H. T.

December

Január
Február

Március

Április

Mikulás ünnepség, Mikulás bál
Gyengén álló tanulók szüleinek értesítése

8. osztályos
osztályfőnökök
Szaktanárok

Bolhapiac

Kárpátiné H. T.

Karácsonyi ünnepély
Továbbtanulási szülői értekezlet
Továbbtanuláshoz szükséges adatok
bekérése, egyeztetése, felvételi lapok
kitöltése, továbbítása

osztályfőnökök
Balogh Zsuzsa
8. osztályos
osztályfőnökök

Farsang
Erkölcs, hazaszeretet témakörében előadás

7. osztályos
osztályfőnökök
Szűcs Sándor

Gyógynövénykert kialakítása.

Ujszász i G.

Egészségnap projekt.
Papírgyűjtés

IzsákD.
Papp Ildikó,

Zimándy-nap

Balogh Zsazsa

Felvételt nyert tanulók értesítése

Balogh Zsuzsa
8. osztályos
osztályfőnökök
Osztályfőnökök
8. osztályos
osztályfőnökök

Május

Osztálykirándulások, erdei iskolák

Június

Sikertelenül felvételizett tanulók számára új
iskola keresése.
Tisztasági verseny értékelése
Ballagás
Tanulói ügyelet értékelése

Törökbálint, 2010. augusztus 31.

Kárpátiné H. Teréz
Balogh Zsuzsa, 7.-8.
osztályos osztályfőnökök
Szűcs Sándor

mkv.

MUNKATERV

Munkaközösség neve
Segítő-pedagógiai
Munkaközösség-vezető neve Válayné Gödör Ágnes

Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:
A munkaközösség tagjai:
Boros-Farkas Bernadett
Válayné Gödör Ágnes
Komendáné Nemes Éva
Nagy Rita
Szabóné Dienes Krisztina
Vita Hajnalka
Batiz Réka
Zentai Csaba
Streli Orsolya
Szaktárgyat tanító kollegák:
Udvarhelyi Ildikó tanító
Kertai Julianna gyógytornász
Bálint Emese
Napközis kollegák:
Décsi Csaba

gyógypedagógus logopédus
gyógypedagógus tanár
tanító, óvodapedagógus
tanító, fejlesztőpedagógus
gyógypedagógus logopédus
gyógyped. asszisztens
pszichológus
pszichológus
pszichológus
ének-zene, néptánc
Ayres-terápia
néptánc

4. d

Tanév:2010-2011

Tanulócsoportok irányultsága, létszáma
osztály
2.d
3.d
4.d

irányultság
fejlesztő
fejlesztő
fejlesztő

létszám
10 fő
6 fő
14 fő

Fő feladatok a tanévben


Az első évfolyam diagnosztikus mérése:
Színes „Raven”, Peabody szókincsvizsgálat, diszlexia veszélyeztetettséget előrejelző
gyorsteszt, relációs szókincsvizsgálat (Boros- Farkas Bernadett, Szabóné Dienes Krisztina,
Csomborné Sándor Anikó)
 DIFER –tanuláshoz szükséges alapkészségek vizsgálata (Szabóné Dienes Krisztina)
 Beszédállapot felmérése.
1. évfolyamon a bemeneti szűrések eredményeinek táblázatban történő rögzítése, illetve a szülők, tanítók
tájékoztatása az eredményekről.
Indokolt esetekben kiegészítő vizsgálatok végzése, illetve kezdeményezése.
Fejlesztő órák megszervezése. (Boros- Farkas Bernadett, Szabóné Dienes Krisztina, Nagy Rita, Krómer
Józsefné )
Rendszeres logopédiai, tanácsadás biztosítása szülők, tanítók részére.
A szükséges szakértői, képesség és pszichológiai vizsgálatok kezdeményezése nevelési tanácsadónál,
tanulási képességvizsgáló és beszédvizsgáló bizottságoknál.
Szükséges kontroll vizsgálatok megszervezése a nevelési tanácsadóban.
Együttműködés a Nevelési Tanácsadóval és a törökbálinti Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal
Játékos „Szövegelő vetélkedő” megszervezése
Folyamatos szakmai képzés
o Önképzés
o Hospitálás egymás óráin
o Tapasztalatok megbeszélése
o Részvétel a szakmai továbbképzéseken
A gyermekek egészséges személyiségének kialakulásának segítése:
o Szülő-gyermek kapcsolat erősítése közös programokkal
o Természetjárás, kirándulás
o Színház-, múzeumlátogatás














Fejlesztés, tehetséggondozás:


A fejlesztési terveket a szeptemberi diagnosztikus felmérések tapasztalatai, valamint a nevelési tanácsadó
javaslata alapján, október elején készíti el Boros- Farkas Bernadett és Szabóné Dienes Krisztina.

 A fejlesztés megszervezése:
név
osztály
Boros-Farkas Bernadett
Alsó tagozat
Szabóné Dienes Krisztina

Alsó tagozat

Kertai Julianna
Krómer Józsefné
Nagy Rita

Alsó tagozat
Alsó tagozat
4.d



jellege
logopédia, diszlexiadiszgráfia terápia
logopédia, diszlexiadiszgráfia terápia
Ayres-terápia
Tantárgyi fejlesztés
tantárgyi fejlesztés

óra/hét
19+2
19+2
2
4
1

Folyamatos készség ill. képességfejlesztés a tanórák során.

A beiskolázással kapcsolatos feladatok:



Óvodai szülői értekezleten részletes tájékoztatás a fejlesztő osztályokról (január, február).
Bemutató órák a leendő elsősök szülei számára (március).

Mérések:
Tanév elején - az első évfolyamon szintfelmérés
- a második, harmadik és negyedik évfolyamon ismétlés utáni mérés
Félévkor

-mind a négy évfolyamon a tanítók állítják össze a mérés anyagát a haladásnak megfelelően

Év végén

-minden évfolyamon az elért szintnek megfelelően a tanító kolléga állítja össze a mérés anyagát
- 4. évfolyamon kompetenciamérés

Ünnepek, egyéb programok:
Nemzeti ünnepeinkről iskolai-és osztályszinten megemlékezünk.
Anyák napi ünnepséget az osztályfőnökök szervezik.
Bekapcsolódás a karácsonyi ünnepség szervezésébe. (harmadik, negyedik évfolyam).
A farsangot osztályonként ünnepeljük.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
Kapcsolattartás az 1-2. és a 3-4. osztályt tanítók munkaközösségével.
Részt veszünk az évfolyamok által szervezett ünnepségeken, szakkörökön.
Osztályonként indulunk a sportversenyeken, és gyermekeinket benevezzük az évfolyam által
szervezett versenyekre.
Vetélkedőt szervezünk alsó tagozaton mind a négy évfolyamnak. („Szövegelő vetélkedő”)

Szabadidős foglalkozások (szakkörök, sportkörök, művészeti körök):
Bekapcsolódunk az adott évfolyamon induló szakkörökbe.
Origami szakkör indítása (Vita Hajnalka)

Versenyek:
Szövegelő vetélkedő (Nagy Rita)
Tehetséges gyermekeinket benevezzük az évfolyamok által szervezett háziversenyekre.

Feladataink havi bontásban
Feladat
Alakuló tantestületi értekezlet
Szülői értekezletek,
Fogadóórák rendje
Javító és osztályvizsgák
A munkaközösség megalakulása
Munkaközösségek munkatervének
leadása
Tanévnyitó értekezlet
Tanévnyitó, első tanítási nap
Diagnosztikus vizsgálatok
Naplók megnyitása
Első szülői értekezlet
Ismétlés utáni mérések

Felelősök
Palkóné
Igh-ek

Tervezett időpontok
2010. 08. 26. 9 óra
2010. 08. 26. 10 óra

Krómerné, Balogh Zs.
igazgatóhelyettesek
Mkv.

2010.08. 26. 9 óra
2010. 08.27.
2010. 09.01.

Palkóné
Krómerné, Balogh Zs. , Bartosné
Boros-Farkas Bernadett, Szabóné
D. Krisztina, Csomborné Sándor
Anikó
Igh-ek, osztályfőnökök
Balogh Zs., Krómerné, Bartosné,
ofő-k
V-né Gödör Ágnes

2010. 09. 06.
2010. 09.01. 8 óra
2010.09. 2. hetétől
2010.09.10.
2010. 09.6. és 07.
2010. 09. 13-17.

Tanmenetek leadása
Az 1. évfolyamos tanulók
diagnosztikai eredményeinek
leadása
Gyógytestnevelés időbeosztásának
elkészítése
Megemlékezés október 6-áról
SNI-s és HHH-s tanulók
névsorának frissítése, az anyagok
aktualizálása
Szakkörök indítása
Tanulási és magatartászavaros
tanulók névsorának leadása
Megemlékezés 1956. október 23ról
Nevelési értekezlet
Szövegelő vetélkedő
Mikulás ünnepség
Áthelyezési kérelmek leadása
Gyengén álló tanulók szüleinek
értesítése
A tankönyvtámogatásra szociálisan
rászoruló tanulók felmérése
Karácsonyi ünnepély
Félévi mérések előkészítése
Félévi mérések
Az első félév zárása
Osztályozó konferencia
Félévzáró értekezlet
Félévi értesítők kiosztása
Farsang
Tankönyvrendelés elkészítése
Megemlékezés március 15-ről
Szövegelő vetélkedő 1-2. oszt.
Zimándy-nap előkészítése
Zimándy-nap
Iskolai fényképezés
Megemlékezés anyák napjáról
Flórián nap
Év végi mérések
Kompetencia mérés
Több napos kirándulások
Zimándy Záró ünnepség
Osztályozó értekezlet
Tanévzáró értekezlet

Igh-ek, Gödör Ágnes
Krómerné, Boros-Farkas
Bernadett, Szabóné D.Krisztina,
V-né Gödör Ágnes
Kertai Julianna

2010.09.17-24.
2010. 10. 11.

Magyar munkaközösség
Igh-ek, ofő-k, Hajdu F.
Segítő- Pedagógiai munkaközösség

2010.10.06.
2010.09. 10.

Igazgatóhelyettesek, szakkörök
vezetői
Igh-ek, Of-k, Hajdu F.

2010. 10. 05.

Balogh Zs.

2010.10. 22.

Palkóné
3-4. évfolyam
Igh-ek
Krómerné, V-né Gödör Á.
Igh-ek, ofő-k

2010. november 2. fele
2009. 10. hó
2010.12.03.
2010. 12.10.
2010.12.10.

Palkóné, Újszászi G, Hajdu F.

2010.11.12.

3-4. osztályos mk.
Igh-ek,V-né Gödör Ágnes
Igh-ek, V-né Gödör Ágnes,
tantestület
Igh-ek, ofő-k
Igh.-ek
Palkóné, Igh-ek
Igh-ek, ofő-k
Igh-ek, ofő-k
Újszászi G. Tanítók, tanárok
Krómerné
Nagy Rita
Igh-ek
Tantestület
Gátiné
Ofő-k
Igh-ek
Igh-ek, mkv-k, szaktanárok
Balogh Zs. ,Lengyelné
Igh-ek, ofő-k
Igh-ek
Igh.-ek
Palkóné, Igh-ek

2010.12. 20.
2011.01.3-7.
2011.01.10-14.

2010. 09. 17.

2010.10.11.

2011.01.14.
2011.01.14. 14 óra
2011.01.24. 14 óra
2011.01.21.
2011. 02.11.
2011.02.25.
2011.03.11.
2011. 04. hó
2011.04.13-19.
2011.04.20.
2011.04. hó első fele
2011. 05.02.
2011.05.04.
2011.05. 16-20.
2011.05.25.
2011.05.26-27.
2011. 05.
2011.06.06.
2011.06.17. 11 óra

Tanévzáró ünnepély
Alakuló értekezlet
Javító és osztályozó vizsgák

Palkóné, igh-ek, ofő-k
Palkóné
Igh-ek

2011.06.17. 17 óra
2011.08.29. 9 óra
2011.08.30. 9 óra

Törökbálint, 2010. 09.01.
Munkaközösség-vezető

MUNKATERV

Tanév:2010-2011

Tanulócsoportok irányultsága, létszáma: Sportköreink a legnépszerűbb szakkörök közé tartoznak
az elsős évfolyamtól kezdve fogadjuk a visszajáró öreg diákjainkat is.
A legkisebbeknél általános képesség fejlesztéssel, labdás ügyesség fejlesztéssel, aerobickal
foglalkozunk, a felsősöknél a labdajátékok biztosítják a megfelelő mozgás tanulást.

Fő feladatok a tanévben A mindennapos délutáni sportfoglalkozások biztosítása mellett minden
hónapban házi bajnokságokat rendezünk. Fontosnak tartjuk az iskolán kívüli versenyeztetést, a
városunkban szervezett sportnapokon való részvételt.
o
Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével
Szeptember: szakkörök szervezése
Október

: Kerekdomb-futás szervezése, labdarúgó házi bajnokság szervezése

November : kosárlabda házi bajnokság szervezése, az ötödik évfolyamon játékos sportverseny
December : diákolimpia terem labdarúgó tornáin való részvétel
Mikulás kupa kosárlabda verseny (környező iskolák bevonásával)
Január

: diákolimpiai részvétel
Zsinórlabda házi bajnokság szervezése

Február

: kézilabda házi bajnokság
Hatodik évfolyamon játékos sportvetélkedő

Március
Április

: teremhoki bajnokság
Mezei futás
: atlétikai két és három tusa

Május

Magasugró verseny
: ping-pong és tollaslabda házi bajnokságok

MUNKATERV

tanév: 2010-11

Munkaközösség neve
Tanulószoba
Munkaközösség-vezető neve Izsák Bálint

1. Személyi és tárgyi feltételek
Személyi és tárgyi feltételek:
7 pedagógus alkotja a munkaközösséget. Nagy előnyt jelent idén is, hogy a munkaközösség
különböző szakos kollégákból tevődik össze. Így nagy szerepet kap a humán tárgyakban, a
nyelvekben és a természettudományos tárgyakban a segítés, felzárkóztatás valamint a
korrepetálás.
Továbbra is nélkülözhetetlen a kollégák közötti rendszeres és folyamatos
információáramlás, a kapcsolattartás.
Fontos feladat ezen kívül a kapcsolattartás más munkaközösségekkel.

2. Tanulócsoportok irányultsága, létszáma:
A tanévet 2 csoportban kezdjük:
I. csoport: Tanulók az 6.a és 6.b és 6.c osztályokból: összesen 25 fő
II. csoport: Tanulók az 7.a, 7.b és 7.c osztályokból: összesen 25 fő

3. Fő feladatok a tanévben:
1. A gyermekek többsége számára a kiemelt cél a rendszeres, napi tanulási szokás,
feladattudat kialakítása, a tanulásra való motiválás . Naponta tudatosítani kell a
gyerekekben, hogy a szóbeli tanulnivaló is a lecke része. Fontos feladat ezen kívül a
felzárkóztatás, a tanulmányi eredmények folyamatos javítása is. Cél, hogy a
gyermekek felügyelet mellett töltsék el a délutánt, ahol a tanuláson kívül játékos
kikapcsolódásban is részesülhetnek.
2. Javaslatainkat, tapasztalatainkat e tanév során is megosszuk egymással, melyeket
pontokba is foglalunk.
Javaslatok leadása:

2010. szeptember 10.

3. a. A különböző tantárgyaknál ( mint pl.: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen
nyelv stb.) szükség van e tanév során is fejlesztő, korrepetáló feladatsorok ( teszt
jellegű és játékos feladatsorok) használatára, mely nagyban segíti a gyerekek (tovább)
fejlesztését valamint felzárkoztatását az adott tantárgyban.
b. A félév során szeretnénk továbbá, hogy tanulóink a kompetencia – méréseket ( pl.
magyar nyelv és irodalom ) figyelembe véve a különböző vizsgaszemléletű kihívásokra
felkészülni tudjanak.
Feladatsorok leadása:

2010. november 5.

4. Kiemelten fontos a pedagógiai munka megvalósításánál a munkaközösség más
munkaközösségekkel való együttműködése, melyre a tavalyi évben már számos példa
mutatott: mint pl. a különböző versenyeken, rendezvényeken való részvétel .
Ezen kívül 3 tanulónk 3 fejlesztős diák tanulását segítette heti két alkalommal az elmúlt
tanévben. Ezt a segítő munkát ebben a félévben is szeretnénk folytatni.

5. Mint az eddigi félévek során is, törekedni fogunk iskolánk Házirendjének
„továbbalkotásához” „tanulószobai – pontok” létrehozásával, mely a későbbiekben akár
az iskolai Házirend részévé is válhatna.
Javaslatok leadása:

2010. október 15.

6. Fontos, hogy a tanulókat a jövőben is csak a foglalkozás elején leadott írásbeli
kérelemmel (akár szülő, akár pedagógus részéről), azaz állandó esetben állandó
kérelemmel lehessen csak elkérni! Csak sűrgős esetben telefonon!
7. Mindenképp szükség van a tanulószobai eszközök, tárgyak, játékok elhelyezéséhez
egy külön helyre (pl. szekrény), melyhez csak az adott felügyelő tanár jutna hozzá, de
mindkét csoport számára elérhető lenne.
Eszközigény leadása:

2010. október 15.

8. Szeretnénk idén is tanévünket rajzpályázatokkal tarkítani:
1.
My GPRS: Zimándy 2010: ( Green PRimary School )
Határidő:

2010. december 10.

2.
Zimándy az én iskolám 2020 ( II. )
Határidő:

2010. március 11.

9.
Az idei tanévben szeretnénk tavasszal, március – április hónapban a városi
katasztrófavédelmi versenyre mindkét csoportban felkészülni, majd a legügyesebb
tanulók részvételével két csoport nevezését tervezzük.
Határidő:

2010. május 6.

Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével
1. Javaslatok, tapasztalatok 5 pontban
Felelős: Izsák Bálint

2010. szeptember 10.

2. „Tanulószobai házirendi pontok”
Felelős: Szűcs Sándor

2010. október 15.

3. Eszközigény
Felelős: Krammné Dr. Hampel Mária

2010. október 15.

4. Felkészítő tesztek vizsgára
Felelős: Gyuricza Anita

2010. november 5.

5. My GPRS: Zimándy 2010
Felelős: Izsák Bálint

2010. december 10.

6. Zimándy az én iskolám 2020 ( II. )
Felelős: Baki Orsolya

2010. március 11.

7. Katasztrófavédelmi vetélkedő:
Felelős: Szűcs Sándor

2010. május 6.

Izsák Bálint István
Tanulószoba mkv.
Törökbálint, 2010. augusztus 31.

MUNKATERV
Munkaközösség neve
Munkaközösségvezető
neve

tanév: 2010-11
Természettudományi
Izsák Dávid

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek: Balogh Zsuzsa földrajz 7.a,b,c; természetismeret 6.a;
Kovács Ildikó kémia 7.a,b,c, 8.a,b,c ;7.b,c biológia
Szkiba Ivánné fizika 7.c;8.a,c
Kárpátiné Hesz Teréz természetismeret 5.b,c; 6.b,c; földrajz 8.a,b,c; biológia 8.b,c
Izsák Dávid fizika 7.a,b; 8.b;
Papp Ildikó biológia 8.a
Ujszászi Gabriella természetismeret 5.a
2.Tárgyi feltételek: Fizikai és kémiai szaktanterem, szertárak, írásvetítők, térképek, diák, videofilmek, cdromok, DVD-k, Interaktív tananyagok
Fő feladatok a tanévben
 Egészséges életmódra nevelés
 Egészség napja (projektnap)
 Környezetvédelemre való nevelés
 Természettudományos látásmód kialakítása
 Az Internet használata a tanítás-tanulás folyamat során
 Tehetséggondozás – versenyekre felkészítés, gyerekek versenyeken való részvétele  Papírgyűjtés ősszel ill. tavasszal
 Zimándy-nap
 Föld-napja
 Múzeumok, interaktív házak látogatása
Fejlesztés, tehetséggondozás
Versenyekre, pályázatokra való felkészítés.
A beiskolázással kapcsolatos feladatok
Mérések
Szóbeli vizsga év végén :
- 7.osztály fizika
Ünnepek, egyéb programok
 Föld-napja
 Egészség napja – Projekt-nap
Kapcsolattartás más munkaközösségekkel
 Papírgyűjtések lebonyolítása közösen az osztályfőnöki munkaközösséggel
 Folyamatos kapcsolat a védőnővel , előadások az egészséges táplálkozással kapcsolatosan
 Az alsós munkaközösség részére szemléltető és kísérleti eszközöket adunk

Szabadidős foglalkozások (szakkörök, sportkörök, művészeti körök)
- Igény esetén korrepetálások
Versenyek (házi, levelező, területi, egyéb) – időpont, felelős megnevezésével
PEMPSZI által szervezett országos versenyek:
- Hermann Ottó (TITOK) verseny március, /felelős :Hesz Teréz/
- Kaán Károly verseny március /felelősök: Hesz Teréz, Balogh Zsuzsa/
- Földrajz, /felelős :Balogh Zsuzsa/
Országos pályázatok / felelős: Hesz Teréz
Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével
HÓNAP
ESEMÉNY
Tanmenetek megírása, új eszközök megismerése
Szeptember
Ökofaliújság frissítése

FELELŐS(ÖK)
szaktanárok,
Izsák Dávid
Hesz Teréz, Balogh
Zsuzsa
Izsák Dávid
Papp Ildikó

November

Korrepetálások indítása
Papírgyűjtés
Múzeumok látogatása
Előadás – egészséges táplálkozásról és a
szenvedélybetegségekről (védőnő)
Egészség-nap

December

Versenyekre jelentkezés elindítása

Január
Február

Fakultatív félévi mérések
Felkészítés a PEMPSZI és TITOK által szervezett
versenyekre / iskolai fordulók/

Március

PEMPSZI versenyek
Egészség-szombat a szülőkkel

Április

Papírgyűjtés,
Föld-napja
Gyógynövénykert építése
Éjszakai látogatás a csillagdába az egész évben jól
teljesítő, versenyeken jól szereplő tanulókkal
Szóbeli vizsga (fizika)

Október

Május
Június

Törökbálint, 2010. augusztus 31.

Kárpátiné Hesz Teréz
Izsák Dávid
Balogh Zsuzsa
Izsák Dávid
szaktanárok
Szaktanárok,
Hesz Teréz, Balogh
Zsuzsa, Kovács Ildikó
Hesz Teréz, Balogh
Zsuzsa, Izsák Dávid,
Szkiba Ivánné, Kovács
Ildikó
Papp Ildikó, Izsák
Dávid, Hesz Teréz
Szkiba Ivánné, Izsák D.
Szkiba Ivánné, Izsák
Dávid

Izsák Dávid
mkv.

MUNKATERV

Tanév:2010-2011

Munkaközösség neve
Testnevelés
Munkaközösség-vezető neve Papp Ildikó

Személyi feltételek: tagjai: Kertai Júlianna gyógytestenevelő , Tóth Zsolt testnevelő, Papp Ildikó
testnevelő
Tárgyi feltételek: A sportcsarnok felszereltsége megfelelő, a szerek elhasználódása miatt folyamatos
pótlás indokolt és megoldott.

Tanulócsoportok irányultsága, létszáma: Sportköreink a legnépszerűbb szakkörök közé tartoznak
az elsős évfolyamtól kezdve fogadjuk a visszajáró öreg diákjainkat is.
A legkisebbeknél általános képesség fejlesztéssel, labdás ügyesség fejlesztéssel, aerobickal
foglalkozunk, a felsősöknél a labdajátékok biztosítják a megfelelő mozgás tanulást.

Fő feladatok a tanévben A mindennapos délutáni sportfoglalkozások biztosítása mellett minden
hónapban házi bajnokságokat rendezünk. Fontosnak tartjuk az iskolán kívüli versenyeztetést, a
városunkban szervezett sportnapokon való részvételt.
o

Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével
Szeptember: szakkörök szervezése
Október

: Kerekdomb-futás szervezése, labdarúgó házi bajnokság szervezése

November : kosárlabda házi bajnokság szervezése, az ötödik évfolyamon játékos sportverseny
December : diákolimpia terem labdarúgó tornáin való részvétel
Mikulás kupa kosárlabda verseny (környező iskolák bevonásával)
Január

: diákolimpiai részvétel
Zsinórlabda házi bajnokság szervezése

Február

: kézilabda házi bajnokság
Hatodik évfolyamon játékos sportvetélkedő

Március
Április

: teremhoki bajnokság
Mezei futás
: atlétikai két és három tusa

Május

Magasugró verseny
: ping-pong és tollaslabda házi bajnokságok

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: Aerobic
vezetője: Papp Ildikó
Résztvevő évfolyamok: 3.-4. évfolyamokon lányoknak
Célok: Ritmusos, táncos elemekkel gyakorlatsorozatok végrehajtása, bemutatása.
Terv
Hónapokra lebontva
Szeptember: nyújtó- lazító gyakorlatok, táncos alaplépések ismétlése.
Október:

nyújtó- lazító gyakorlatok, has- hátizom erősítés

November: kar–és lábizom erősítés, 5-6 elemekből álló sorozatok ismétlése
December: eddig tanultak ismétlése, játékos feladatok
Január: 7-8 elemből álló gyakorlatok ismétlése, akrobatikus elemekkel bővítve
Február: akrobatikus elemek bővítése, gyakorlatsorok különböző szerekkel
Március: labdás, karikás gyakorlatok, fellépésre készülő koreográfia összeállítása
Április: gyakorlás
Május: gyakorlás

Dátum: Törökbálint 2010 szeptember 7.

Papp Ildikó
Aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010/2011
Szakkör neve: Anyanyelvünkért - tehetséggondozás
vezetője: Szép Margit
Résztvevő évfolyam: 2.b
Célok: A tehetséges tanulók órai tevékenységének kiegészítése, a tanulmányi versenyekre való
felkészítés, az országos tanulmányi versenyekre való benevezések bátorítása, az anyanyelvi és irodalmi
tudásszint emelése játékos feladatok, mesék és nyelvi fordulatok felhasználásával, valamint a
Bendegúz versenylapok megismertetése.

Hónapokra lebontva

Terv

Szeptember:
1. óra- A csoport alakulása, ismerkedés és az évi terv tudatosítása, mesemondás.
2. óra- Szórejtvények, kenguruszavak és szinonimák keresése.
3. óra- Versek olvasása, rímes szavak alkotása.
4. óra- Helyesírási totó: magánhangzók.
Október:
1. óra- Játék és keresztrejtvény ly- os szavakkal, történet olvasása.
2. óra- Szóforgatás: Helyesírási totó: mássalhangzók.
3. óra- Bendegúz versenylap kitöltése.
November:
1. óra- Mondatforgatás: Mondatfejtés, mesealkotás.
2. óra- Versgyűjtés, felkészítés a prózamondó versenyre.
3. óra- Dramatizálás, népmese feldolgozás: A kőleves
4. óra- Szólások és közmondások magyarázata.
December:
1. óra- Helyesírási totó: nevek és intézmények neve (Helyesírási szótár használata)
2. óra- Bendegúz versenylapok megoldása.
3. óra- Találós kérdések, tréfás népi humor megismerése, megfejtése.

Január:
1.
2.
3.
4.

óra- Szóképzés, szóösszetétel, szóalkotás.
óra- Folytatásos mese írása.
óra- Szóról szóra- Mondatklinika, összefüggő szöveg alkotása.
óra- Régies családnevek, nevek helyesírása.

Február:
1.
2.
3.
4.

óra- Tulajdonnevek helyesírása, helyesírási totó.
óra- Rejtvények, anagrammák, nyelvi játékok.
óra- Bendegúz versenylapok kitöltése.
óra- A szinonima szótár használata, szógyűjtés.

Március:
1.
2.
3.
4.

óra- Szóban szó. Helyesírási totószelvények.
óra- A prózamondó verseny - anyaggyűjtés
óra- Mesemondás, dramatizálás: Holle anyó
óra- Szavak jelentése, rokon értelmű szavak.

Április:
1.
2.
3.
4.

óra- Szólások és közmondások magyarázata.
óra- Önálló meseírás, mesegyűjtemény nyomtatása.
óra- Helycserés helyesírás, helyesírási totó.
óra- Bendegúzos versenylapok megoldása.

Május:
1.
2.
3.
4.

óra- Beszélő szavak, monogramfejtés.
óra- Versírás, felolvasás.
óra- Öndiktálás, az értelmező kéziszótár használata.
óra- Idegen nyelv használata, magyar nyelv gazdagsága.

Június:
1. Játék a szavakkal, tréfás szövegalkotás.
2. Az összegyűjtött mesék népszerűsítése.
Dátum: Törökbálint, 2010

Aláírás
Szép Margit

Dátum
Aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010-2011
Szakkör neve: Bokréta utánpótlás és Bokréta /néptánc- haladó/
vezetője: Udvarhelyi Ildikó
Résztvevő évfolyamok: 4.,5.,6.,7.,8.
Célok:

A néptáncosok haladó csoportjában fő cél a táncosok teljes személyiségfejlesztésének bonyolult mozgássorokkal történő
megvalósítása. Bár a szakköri óra nagy részét ezeknél a csoportoknál már a tánc teszi ki, akkor sem elhanyagolható a
kapcsolatteremtés, a viselkedés, az erkölcsi- és esztétikai nézetek fejlesztése sem. Így továbbra is kell időt szorítani a
játékra (életkornak megfelelő), egy-egy művészi élményt nyújtó előadás, videó részlet megtekintésére, felszabadult együttlétet
biztosító táncos programokra.
Az éves program pontos előretervezését—a gyermeki teljesítőképesség bizonytalanságán kívül az is nehezíti, hogy ez a csoport
az év során több iskolai illetve községi rendezvényen lép fel, de ezeket csak kb. egy-egy hónappal a szereplés előtt tudjuk meg
A haladó szakkör ebben az évben három csoportra oszlik. Alsó tagozaton mindegyik évfolyamban a jelentkezők létszáma
alapján önálló csoportot kell indítani, és a felső tagozatosok száma is eléri az önálló szakkörhöz szükséges létszámot. A
három csoportban a tananyag nagyjából megegyezik, csak a feldolgozás mértéke különböző, ezen kívül az alsós haladó
csoportokban több lesz a játék. A fellépéseket részben megosztom a csoportok között, alkalmanként pedig közös koreográfiát
készítek.
Az év táncanyagát idén is elsősorban a magyar és a német táncok teszik ki, de ha időnk engedi, akkor tovább fejlesztjük
modern tánctudásunkat is.
Az év anyagának gerincét a nyári tánctáborokban elkezdett gömöri, illetve a nagyobbaknak bonchidai táncok adják.
A moldvai táncanyagot tovább bővítjük, a már megtanultakat sokat táncoljuk. Félévenként 1-2-szer táncházba
megyünk.
Állóképesség fejlesztésnek és kedvcsinálónak fashion dance-szerű gyakorlatokat is végeznénk pl. bemelegítő gyakorlatként.
Ha anyagi lehetőségeink engedik, az év során hétvégi bentlakásos edzőtábort szerveznénk /esetleg külső oktató
bevonásával/.
Fokozott hangsúlyt helyezek idén a tánc „társadalmi környezetének”, a paraszti társadalom szokásainak megismerésére.
Nem maradhat ki az adott területek dalanyagával való foglalkozás sem.
Év végén önálló műsorban mutatja be minden csoport az év folyamán tanult anyagból készült koreográfiáit.
Nyáron minél több gyerekkel ismét tánctáborba megyünk.

Terv
l. félév
évnyitó sportdélután
várható szereplések
tánc-határok nélkül rendezvény
műsor a német testvér iskola búcsúztatására
sörfesztivál- művelődési ház
okt.23-i ünnepély
karácsonyi ünnepély
táncanyag
moldvai táncok: Cipik, Tevelug, Öves
gömöri dalok,
csárdás, verbunk
székelyföldi polgári
bonchidai dalok,
csárdás, forgatós és legényes

német táncok: In der grüne wiese, Zum tanzen da geht, Hoppsa, Schwabenliesel
a fellépésekre készülő koreográfiák
részvétel moldvai táncházban
színházlátogatás

ll. félév
várható szereplések
sváb farsang
márc. 15-i ünnepség
műsor a székelyudvarhelyiek búcsúztatására
majális
Zimándy záró
tanévzáró ünnepély
táncanyag
moldvai táncok: Ruszácka, Románca
gömöri dalok
csárdás, verbunk
gyimesi aprók
bonchidai dalok,
forgatós és legényes
német táncok: a bácskai mars lépésanyaga
a fellépésekre készülő koreográfiák
részvétel moldvai táncházban
színházlátogatás
évadzáró mulatság
részvétel tánctáborban

Törökbálint,2o1o.o9.11.

Udvarhelyi Ildikó, Bálint Emese, Kátai Boglárka

Szakköri munkaterv
Szakkör neve: Daloló
Vezetője: Bálint Enikő
Résztvevő évfolyam: 2-3. évfolyam
Célok: A gyerekek zenei élményhez juttatása, a zenehallgatás, a közös zenélés megszerettetése.
Kreativitás, improvizációs készség fejlesztése.
Terv
Hónapokra lebontva
Szeptember:
1. Miről szól a daloló szakkör? Kedvenc dalok éneklése. A gyerekek reményei és elvárásai.
2. A mi diófánk – daltanulás, Varázsjáték: Diótörő
3. Hány lába van…? - daltanulás, ritmuskészségfejlesztés, Varázsjáték: Százlábú
Október:
1. József Attila: Altató Daltanulás, versefeldolgozás
2. Radnóti Miklós: Éjszaka Daltanulás, versfeldolgozás
3. Nagy László: Adjon az Isten!
4. Ritmuskészség fejlesztés, Kínai kánon
November: Kánonok
1. Ég a város (angol népdal) ; Jertek,jertek (ófrancia népdal)
2. A kis kakas (francia népdal)
3. Quodlibet (német kánonok)
December: Készülődés karácsonyra
1. Csillagfényes éjszakán- daltanulás Varázsjáték:Hópelyhek
2. Karácsonyi bölcsődal
3. Végh György: Három csöndes őzikéről
Január:
1. Esti ima – daltanulás
2. Látod újra este van – daltanulás

3. Ároni áldás
4. Swing low (Indulj szép égi szekér)
Február:
1. Hervadj rózsa- hangfüzér, hangtömb, kánon
2. Schuber: Altató
3. Daróci Bárdos Tamás: Üszküdárá
4. Dubadab da
Március: Tavasz- a természet változásai
1. Pacific 222 „Csi csi tú tú tú” kánon
2. Mérleg játék – ritmusérzék fejlesztés
3. Induló (Hú-hí-vel)
4. Improvizáció háztartási, hétköznapi eszközökkel
Április:
1. Bródy-Szabó: Szél hozott, szél visz el
2. Csajkovszkij : Altató
3. Halász Judit: A napsugár Varázsjáték: A kék ég
4. Flowers: Anya
Május:
1. Örömünnep ez a nap- magyar népdal
2. Harsányi-Brand: Nagymami
3. Soltész Erzsi: Búcsú az iskolától
4. Mozart: Ó, felvirradt a szép óra…
Június:
1. A kedvenc dalok éneklése
2. Az éves munka értékelése, kedvenc ritmusjátékok
Dátum: 2010. szeptember.

______________________
aláírás

Szakköri munkaterv
Szakkör neve: Drámajáték
Vezetője: Bálint Enikő
Résztvevő évfolyam: 3-4. évfolyam
Célok: A drámajátékban fellelhető öröm és szabadságélmény megtapasztalása. Valós emberi szituációk,
illetve fiktív történések különböző színházi formákban való megjelenítése. A fizikai képességek
fejlesztésével a koordináció és koncentráció fejlesztése. Az önértékelés és reakcióképesség növelése.
Terv
Hónapokra lebontva
Szeptember:
1. Elsőként együtt: Ismerkedési játékok: Névlánc, Zsipp-zsupp játék, Névdobálás
2. Kapcsolatteremtő játékok: Érintés, Sziámi, Hullámmozgás
3. Csoportismereti játékok:Ismerem? Felismerem?, Kötött mondatkezdések,
Szoborcsoportok
4. Együttműködés párban:Vakvezetés, Tanulmányút, Gumiember
Október:
1. A muzsikus macska (angol gyermekvers) feldolgozása improvizációval, páros
gyakorlatokkal
2. Móricz Zsigmond: Többet ésszel , mint erővel című verses mese
Felüljünk-e a szóbeszédnek?
3. Spontán beszéd fejlesztése: Mondj egy történetet!, Sópárbaj!
4. Varázsjáték: Repülő léggömb
November:
1. Együttműködés párban:Tükörjáték, Távolságtartás, Távkapcsolat
2. Együttműködés kiscsoportban: Vak-kígyó, Csomagolás
3. Koncentrációs gyakorlatok: Név-kör, Egyszerre indulni, Kézfogó, Szigetek
4. Koncentrációs gyakorlatok: Tabló, Add tovább, Stop!
December:
1. A felnőttek és a gyerekek – Családi munkamegosztás. A szeretet látható és láthatatlan jelei
2. Varázsjáték:Megbocsátás
3. Önálló döntése képesség kialakítása: Családfa- pályák fája, Húsz tevékenység, amit szeretek
csinálni, Mi vagyok?

Január:
1. A dzsungel könyve – Mire megyünk egyedül, boldogulunk-e segítők, társak nélkül?
Bemelegítés, Helyzetgyakorlatok
2. A dzsungel könyve – Mire megyünk egyedül, boldogulunk-e segítők, társak nélkül?
Csoportimprovizációk
3. Kiss Anna: Hol van a világ világ vége c. vers felhasználásával Helyzetgyakorlatok.
Egymásra utaltság, kölcsönös tisztelet és szeretet
4. Vuk- Erkölcsi dilemmák: A kegyes hazugság problémaköre
Február: Bizalomérzet kialakítása
1. Vuk- Erkölcsi dilemmák: A kegyes hazugság problémaköre
2. Csendreflex, Reakciókészség kialakítása:Válasz, Térfelosztás, Kapcsolódás, Állj!
3. A drégelyi áruló : Az árulás- hogyan viszonyuljuk az árulóhoz?
4. A drégelyi áruló : Az árulás- hogyan viszonyuljuk az árulóhoz?
Március:
1. Magyarok I. A magyarok honfoglalás előtti időszaka: a vándorlás nehézségei
2. Magyarok II. Fejedelemválasztás
3. Varázsjáték: Szivacsember
4. Kreativitást fejlesztő gyakorlatok: Szerkezet, A helyzet kulcsai, Fordulópont
Április: SOS!!
1. Veszélyes vizeken: Mit tegyünk, ha egy jutalommal kecsegtető verseny
verseny mindannyiunk – és mások – életének kockáztatásával jár?
Közös tervezés, egész csoportos tablósorozat
2. Veszélyes vizeken: Szerep a falon, egész csoportos improvizáció
3. Veszélyes vizeken: Állóképből indított rögtönzés
4. Veszélyes vizeken: Fórumszínház, Gondolatkövetés
Május: Rögtönzés
1. Tartsd a szabályokat! : Ami először elhangzik, az az igaz!, Itt kezdődik, itt a vége
2. Szólalj meg! : Számbeszéd, Halandzsa
3. Beszédre késztetés játékai: Félmondatos játék, Szónoki beszéd, Magnós játék,
Hangzó pantomim
4. Abba ne hagyd! : A hotelportás, A hercegúrfi vizsgája

Június:
1. Kívánságműsor: Kedvesnc játékok, szerepek
2. Az éves munka értékelése: Ki fejlődött? Milyen mértékben? Mi az ami jól sikerült? Mi az, amin
változtatni kell?

Dátum: 2010. szeptember

______________________
aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010-2011
Szakkör neve:Énekkar
vezetője:Feketéné Rendes Mária
Résztvevő évfolyamok:4-8. évfolyam
Célok: A közös többszólamú éneklés segítségével a komolyzene megszerettetése.

Hónapokra lebontva:

Terv

Szeptember: Tagtoborzás, a szólamok kialakítása.
Október:

Megemlékezés az aradi vértanúkról /iskolarádió/.

November: Felkészülés a karácsonyi hangversenyre.
December:

A karácsonyi koncert dalainak gyakorlása.

Január:

Hangképzés,német nemzetiségi dalok.

Február:

Felkészülés az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc megünneplésére.

Március:

15-én ünnepi projekt nap segítése. Hangképzés.

Április:

Készülődés a Zimándy napra.
Két és háromszólamú egynemű karok gyakorlása.
Barangolás a könnyebb műfajban.
Musicel részletek feldolgozása, dramatizálás,koreográfia megtanulása.
Zimándy nap.
Tanévzáró ünnepély

Május:
Június:

Törökbálint,2010.09.01.

Feketéné Rendes Mária /karvezető/

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010-2011
Szakkör neve: Felvételi előkészítő magyar nyelv és irodalomból
vezetője: Kaszap Diána
Résztvevő évfolyamok: 8. évfolyam
Célok:
 Felkészítés a központi magyar felvételi vizsgára
 Rutinszerű feladatmegoldó-képesség fejlesztése

Terv
Szeptember



5-7. évfolyam tananyagának átismétlése
A szövegalkotási feladatok értékelési kritériumának megismerése
Fogalmazási feladatok begyakorlása

Október




Szövegértési gyakorlatok rutinszerű megoldása
Kreatív feladatok
Tájnyelvi szavak

November



Helyesírási gyakorlatok
Mondattani elemzések (egyszerű mondat elemzése, ágrajz készítés, mondat szerkesztése ágrajz
alapján)

December



Mondattani elemzések (alá- és mellérendelő összetett mondatok felismerése)
Komplex feladatsorok megoldása egyénileg, segítséggel

Január


Komplex felvételi feladatsorok megoldása egyénileg 45 perc alatt

Törökbálint, 2010. szeptember 13.
Kaszap Diána

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010/2011
Szakkör neve:Informatika
vezetője: Kóty Antalné
Résztvevő évfolyamok: 4. évfolyam
Célok: A számítógép gondos használata. Felhasználói szemléletű Internet, táblázat kezelési, WORD
használatra nevelés. Az ismeretszerzés korszerű módjának készségszintű használata.

Hónapokra lebontva
HÓNAP

Terv
TÉMA

Szeptember A számítógép részeinek megismerése, funkcióinak használata, az életkori sajátosságok
figyelembe vételével. Teknőc a sorvezetőn, forgatások, egyszerű ábrák rajzolása a
Comenius –Logo segítségével. Az IMAGINE program megismertetése
Október
Alakzatok szerkesztése, sokszögek, kör, ellipszis létrehozása, nyomtatása. Az
Egyszervolt játékai. Adatok rögzítése, feldolgozása az Excel segítségével
November A Manó-Tanoda CD-inek megismerése, alkalmazása. Egyszerű képek készítése,
üdvözlő lapok szerkesztése, nyomtatása. Az elektronikus levél és használata
December
Feladatlapok szerkesztése, alapvető szövegszerkesztési ismeretek. (Betűk nagysága,
vastagsága, típusai, sorok tördelése, szövegbe rajz beillesztése)
Január
Az Internet használata: irodalmi, nyelvtani, matematikai feladatok a hálón.
Február
Keresés az Interneten, beírt témák szerint: képek, Törökbálint, környezet védelem,
erdő, egészség, állatok,játék… A Comenius játékai . Szerkesztőprogramok
Március
Kedvenc számítógépes játékaink. Gyermekújságok a hálón. Szabadidős programok
keresése az Interneten. Útvonal kereső használata: keresés, nyomtatás.
Április
Saját könyvtár létrehozása a számítógépen. Önálló szerkesztéses feladatok készítése,
nyomtatása. Honlap készítése. Diasorok készítése
Május
Feladatlapok szerkesztése, alapvető szövegszerkesztési ismeretek. (Betűk nagysága,
vastagsága, típusai, sorok tördelése, szövegbe rajz beillesztése)
Június

Saját könyvtár létrehozása a számítógépen. Önálló szerkesztéses feladatok készítése,
nyomtatása.

Törökbálint,2010.szeptember 1.

__________________________
Kóty Antalné szakkörvezető

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010-2011
Szakkör neve: Informatika
vezetője: Szuna Attila
Résztvevő évfolyamok: 6. 7. 8.
Célok: A szakkörön szeretnék a diákoknak gyakorlási, felzárkózási lehetőséget biztosítani, de az érdeklődők
a tananyagnál mélyebb tudásra is szert tehetnek. Olyan ismereteket kívánok átadni a tanulóknak, amiket a
mindennapi életben fognak hasznosítani és megkönnyíti későbbi tanulmányaikat is. Szeretném, ha az év
végére magabiztosan el tudnának igazodni az informatika világában eszközismeretükkel, valamint több
felhasználói programot magabiztosan tudjanak kezelni.

Hónapokra lebontva

Terv

Szeptember

Hardver (multimédiás számítógép összeállítása internetes árlistából, egy
számítógép összeszerelése).

Október - november

Képszerkesztés (Paint használata, GIMP használata, különböző szűrők,
effektusok, retusálás, minőségjavítás, fényképobjektumok eltüntetése).

December

Hangszerkesztés (Digitális hanganyag létrehozása, szerkesztés, vágás)

Január - február

Videó szerkesztés (Felvétel digitalizálása, szerkesztése, vágása, DVD
film létrehozása).

Március

Web szerkesztés (Saját weboldal létrehozása).

Április

Flash animáció szerkesztése weboldalunkhoz.

Május

Hálózatépítés (2-3 számítógépből álló hálózat létrehozása)

Június

Internet (információ gyűjtése a nyaralásról)

Dátum: Törökbálint, 2010.09.14.

…………………….
Aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: játékos torna
vezetője: Papp Ildikó
Résztvevő évfolyamok: 3.-4. osztályos fiúk
Célok: Játékos elemekkel, gyakorlatokkal felkészíteni őket, a sportágak
feladatainak elsajátításához.
Terv
Hónapokra lebontva
Szeptember: az eddig tanult játékok ismétlése, sportági játékok előkészítése
Október: atlétikai és kosárlabda elemek, gyakorlatok
November: atlétikai és kosárlabda elemek, gyakorlatok, versenyek
December: talajtorna elemek, kötélmászás
Január: talajtorna elemek akrobatikus feladatokkal együtt
Február: váltó, sorversenyek- az eddig tanultakból
Március: ismerkedés a teremhokival
Április: ping-pong, tollaslabda versenyek
Május: játékok, versenyek, bemutatóóra

Dátum: 2010-09-07

Papp Ildikó
Aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010-2011
Szakkör neve:Kis- mazsorett
Vezetője: Feketéné Rendes Mária
Résztvevő évfolyamok:1-4.évfolyam
Célok: A tanulók (a bot, a pom-pom, zászló segítségével) közelebb kerüljenek a mozgás öröméhez.

Terv

Hónapokra lebontva:
Szeptember:

Új tagok felvétele,betanítása.

Október:

Közös gyakorlás, járások, botforgatások.

November:

Új mozgáselemek bemutatása,gyakorlása,összefűzése.

December:

Latin táncos mozdulatok tanulása.

Január:

Az eddig tanult koreográfiák gyakorlása.
Új bevonulások, alakzatokban menetelések.

Február:

Táncos produkció pom-pommal.
.

Március:

Az eddig tanultak felelevenítése,tartáshibák javítása.

Április:

Új produkció rock and roll táncos elemekkel.

Május:

Fellépés:

Június:

Fellépés:

Városi majális
Zimándy gálaest
Tanévzáró ünnepély

Dátum:Törökbálint, 2010.09.01.
Aláírás: Feketéné Rendes Mária
csoportvezető

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010-2011
Szakkör neve: KISOKOS
vezetője: Balázsné Godavszky Erzsébet
Résztvevő évfolyamok: 3. évfolyam
Célok:
 A matematikai látásmód, a gondolkodás fejlesztése
 Felkészülés a Zrínyi Ilona Matematika Versenyre

Terv
1., A szakkör rendjének kialakítása
Mérlegelvvel megoldható rajzos feladatok (Töprengő 3.)
2., Mérlegelvvel megoldható rajzos feladatok (Töprengő 3.)
3., Mérlegelvvel megoldható rajzos feladatok (Matematikai fejtörők 3. osztályosoknak)
4., Kombinatorikai feladatok (Töprengő 3.)
5., Kombinatorikai feladatok (Töprengő 3.)
6., Kombinatorikai feladatok (Töprengő 3.)
7., Halmazelmélet témakörébe tartozó feladatok
8., Halmazelmélet témakörébe tartozó feladatok
9., Halmazelmélet témakörébe tartozó feladatok
10., Szöveges feladatok (Töprengő 3.)
11., Szöveges feladatok (Töprengő 3.)
12., Szöveges feladatok (Matematikai fejtörők 3. osztályosoknak)
13., Logikai feladatok (Töprengő 3.)
14., Logikai feladatok (Töprengő 3.)
15-16., A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 1994. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
17-18., A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 Az 1995. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
19-20., A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 Az 1996. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása

21-22., A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 Az 1997. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
23-24., A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 Az 1998. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
25-26., A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 Az 2000. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
27-28., A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 Az 2002. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
29-30., A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 Az 2003. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
31-32., A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 Az 2005. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
33-34., A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 Az 2007. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
35-36., A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 Az 2008. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
37., Az idei Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának közös megoldása

Törökbálint, 2010. szeptember 1.

Balázsné Godavszky Erzsébet

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: Labdajátékok
Vezetője: Lantosi Istvánné, Világi Enikő
Résztvevő évfolyamok: 3. évfolyam
Célok: - mindennapos testmozgásra szoktatás
- labdaügyesség fejlesztése
- sportszerű viselkedésre nevelés
- szabályok betartása
- új játékok megismertetése
- szabadidő hasznos eltöltése

Terv
Október
Ismerkedés a szakkör tagjaival. Balesetvédelmi oktatás.
Kedvenc labdajátékok.
Labdaadogatás párokban: dobások,gurítások, pattintás.
Váltóversenyek: labdakerülgető, „ügyes pók”, pincérverseny.
Sorversenyek: labdaadogató, labdahordó, alagút labda, vidám váltó.
Játékok: Négyből mennyi?, Lopd el a labdát!
November
Dobások célba: karikába, zsámolyba, kosárba.
Játékok: Célba dobó verseny, Bombázás labdával, Célozz a labdára!,
Gólt a zsámolyba!, Labdafogó, Köradogató.
/ különféle méretű és minőségű labdák használata /
December
Labdavezetés: kézzel, lábbal, négykézláb, gurítások.
Páros gyakorlatok.
Játékok: Görgetés, Pókfoci, Labdás fogó, Üsd ki a labdát!
Szabadulás a labdától, Bombázás.
Január
Pontos dobás, passzolás társnak járás, majd futás közben.
Pontszerző szabályainak felelevenítése. Hatos labda.
Zsinórlabda: szabályai, mérkőzések.
Kézilabda.

Február
Fogyasztó, kidobó játékok.
Jár a labda, Hármas labda, Égető labda.
Körlabda, Hároméletes kidobó, Kapd el a labdát!
Ismerkedés a hokival, Körhoki.
Március
Lábbal vezetés, kerülés, szlalom.
Fejelés falra, párokban. Fejes-foci.
Labdarúgás párokban kapura. Páros gyakorlatok: cselek, szerelések.
Lábtenisz.
Teremfoci mérkőzések.
Április
Labdavezetés párokban, felső átadások, pattintások.
Játék egy kosárra: Ötkörös kosárlabda.
Góldobó verseny.
Mérkőzések, visszavágók.
Május
Új játékok: Kosaras kapó, Húzd meg!, Telitalálat a levegőben,
Kosár-pingpong, Zsámoly célba dobó, Cseles labda,
Körváltó, Labdás szalagvadászat, Nemzetesdi,
Partizánlabda, Pattanós kidobó, Szabadulás a labdától.
Június
Kívánság játék: válogatás kedvenc játékainkból.

Törökbálint, 2010. szeptember 13.

Lantosi Istvánné

Világi Enikő

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: MATEMATIKA
vezetője: HEGEDÜSNÉ GARDA ÉVA
Résztvevő évfolyamok: 4. a
Célok: A idei tanév megyei és országos matematika versenyein való sikeres
részvétel
Terv
Foglalkozásokra lebontva:
1. A szakkör rendjének kialakítása.
 Szükséges felszerelések
 A csoportszervezés módjai.
2. Bolyai Matematika Csapatverseny feladatainak megoldása
3. Bolyai Matematika Csapatverseny feladatainak megoldása
4. Bolyai Matematika Csapatverseny feladatainak megoldása
5. A 2010-es Bolyai Matematika Csapatverseny feladatainak megoldása

6. Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny feladatainak megoldása
7. Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny feladatainak megoldása
8. Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny feladatainak megoldása
9. A 2010-es Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny feladatainak
megoldása

10-11. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 1995.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása.
 Geometriai dominó
11-12. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 1996.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
 Babilon építőjáték
13-14. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 1997.
A feladatok megoldása, értelmezése, javítása

15-16. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 1998.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
 Geometriai dominó
17-18. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 1999.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
19-20. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 2000.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
 Babilon építőjáték
 Tükrözés, forgatás
21-22. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 2001.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
 Geometriai dominó
23-24. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 2002.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
25-26. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 2003.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
 Babilon építőjáték
27-28. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 2004.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
 Geometriai dominó
29-30. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 2005.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
 Tükrözés, forgatás-LOGICO feladatlapokkal
31-32. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 2006.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
 LOGICO lapok
33. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 2007.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
 Törtes dominó
34. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 2008.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
 Mértékváltás-FILO feladatkártyákkal

35. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 2009.
 feladatok megoldása, értelmezése, javítása

36. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása: 2010.
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
37. Játék óra

Törökbálint, 2010. szeptember 1.
szakkörvezető

Dátum:

Hegedüsné Garda Éva

Aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010-2011
Szakkör neve: Mazsorett
Vezetője: Feketéné Rendes Mária
Résztvevő évfolyamok:4-8.évfolyam
Célok: A tanulók (a bot, a pom-pom, zászló segítségével) közelebb kerüljenek a mozgás öröméhez.

Terv

Hónapokra lebontva
Szeptember:

Új tagok felvétele,betanítása.

Október:

Közös gyakorlás az előző év produkcióiból.

November:

Új mozgáselemek bemutatása,gyakorlása,összefűzése.

December:

Latin-amerikai táncos mozdulatok tanulása.

Január:

Az eddig tanult koreográfiák gyakorlása.
Új bevonulások, alakzatokban menetelések.

Február:

Vonulásos produkció zászlóval.

Március:

Az eddig tanultak felevenítése.

Április:

Új produkció rock and roll táncos elemekkel.

Május:

Fellépés:

Június:

Fellépés:

Városi majális
Zimándy gálaest
Tanévzáró ünnepély

Dátum Törökbálint, 2010.09.01.
Aláírás Feketéné Rendes Mária
csoportvezető

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010-2011
Szakkör neve: MiniBokréta /néptánc-kezdő/
vezetője: Udvarhelyi Ildikó
Résztvevő évfolyamok: 1., 2.,3.
Célok:

Fő cél a gyerekekkel megszerettetni a zenére való mozgást, a népzenét és táncot.
Az 1.-2. osztályosok gyerekekből álló szakkör munkáját a játékosság jellemzi. A játéktevékenységen keresztül sajátítja el a
viselkedés, a kapcsolatteremtés szabályait, s ezáltal fejlődik az erkölcsi- és esztétikai értékrendje is. A tánctanulást is a játékosság
jellemezze.
A táncanyag magját a dunántúli ugrós lépései adják. Ezen kívül etűdös jellegű táncokat tanulunk még a moldvai, ill. a német
táncok közül.
Hangsúlyt kell helyezni a közösségépítésre is, ehhez szükség van felszabadult együttlétet biztosító táncos programokra. /Pl.: szülőgyerek tánc, játékos vetélkedő…/
A népi kultúra megismeréséhez hozzátartoznak a népszokások, melyre külön figyelmet fordítani, részben azok eljátszásával,
részben egy-egy szokás filmről való megnézésével.
Szükséges egy-egy művészi élményt nyújtó előadás, videó részlet megtekintése is.

l. félév
október:

Terv

járás, taps zenére /negyedes, nyolcados, ∏|, ◦ ritmusban
kiszámolók
vonulós-, párcserélős játékok
egyes- és tovahaladó csárdás, sarokemelgetős
Cini-cini muzsika, Platscher polka
november: galopp, szökdellés egyedül és párban
kapuzós játékok, fogócska
dobogó, höcögő, egyes csárdás jobbra-balra
Ez a kezem, Felkelt Anna, Schuster polka
december: járás, futás zenére irányváltással
párválasztó, fogyó-gyarapodó játékok
párkerülés sétalépéssel
tapsos motívumok a német táncokban
Floischitta, Patschtanz
karácsonyi ünnepkör
Zöld erdőben…motívumfűzés
január:
páros gyakorlatok
sarok-spicc, váltóugrás
csujjogatások
höcögés szövegmondással
Ez a lábam…motívumfűzés
Der Spielmann
ll. félév
február: negyed szünet , negyed és nyolcad értékek rapszodikus váltása
farsangi szokások
ingó lépés, kapuzás sorban
Két szál… motívumfűzés
Siebenschritt
március: szökdelések, a bokázó előkészítése
felelgetős játékok

április:

május:

tavaszi szokások: kiszehajtás, zöldágjárás
dudálás, cifra, nyílt rida
Erre gyere… motívumfűzés
Judenpolka
ugró és hangjegyérték gyakorlatok
húsvéti szokások
szerepjátszó, utánzó játékok
egyszerű ugrós motívumok párban
Derék gyerek a prücsök… motívumfűzés
járás, futás énekre, mondókára kígyóvonalban, csigában
járás gyak. ritmus osztinátóval kisérve, ritmuskánon
év végi bemutató etűd

A tanult lépések és etűdök gyakorlása folyamatosan történik az év folyamán.
Törökbálint, 2o1o.o9.11.

Udvarhelyi Ildikó

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010-2011
Szakkör neve:

Nyelvbarátok köre

vezetője:

Fehérvári Sándorné

Résztvevő évfolyamok:

4. évfolyam

Célok: - A nyelvi tudatosság, képességek, készségek fejlesztése, építve a gyermekek ösztönös
nyelvhasználatára.
- A tanulók nyelvhasználatának, írásbeli és szóbeli kifejezőképességének fejlesztése,
a választékos szép magyar beszédre való törekvés.

A nyelv fontos szerepet játszik valamennyi kompetencia kialakításában és fejlesztésében, mivel az
emberi kommunikáció, a gondolkodás és a tanulás nélkülözhetetlen eleme.
Ennek érdekében igényes szépirodalmi, ismeretterjesztő és felhasználói szövegek kerülnek feldolgozásra, melyek témája alkalmazkodik a tanulók érdeklődéséhez.
A szövegek feldolgozásakor alkalom nyílik a korosztálynak megfelelő nyelvi problémákat tartalmazó
feladatok megoldására is. Ezek is segítik a helyes beszéd és a helyesírás eszközszintű használatának
fejlesztését, a bármikor előhívható, alkalmazható, bővíthető nyelvtani tudás megalapozását.

Az éves tematikában a fent említett témakörök a következő felosztásban szerepelnek:
Szépirodalmi szövegek:

11 x 2 óra

Ismeretterjesztő szövegek:

13 x 2 óra

Felhasználói szövegek:

13 x 2 óra

Szépirodalmi szövegek:
1.

Az öreg halász és nagyravágyó felesége - magyar népmese - Illyés Gyula feldolgozása

2.

Mese a halászról és a kis halról - műmese, verses mese - Alexander Puskin

3.

A bugyuta ember - magyar népmese - Benedek Elek gyűjtése

4.

Az okos lány - magyar népmese, reális mese, novellisztikus mese - Arany-Gyulai gyűjteményéből

5.

Állatmesék:

La Fontaine:

A hiú szarvas
Tücsök és a hangya

Phaedrus:

A róka meg a holló

6.

Fekete István: Nevelés - elbeszélés

7.

Móra Ferenc: Törőcsik Palkó csizmái - elbeszélés

8.

Tömörkény István: Küzdelem a homokkal - regényrészlet

9.

Móra Ferenc: Ropogós cseresznye

10.

Fekete István: Bogáncs - regényrészlet

11.

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - regényrészlet

Ismeretterjesztő szövegek:
1.

Hogyan keletkezett a talaj?

2.

A gabonatermesztés megindulása

3.

A pandabocs

4.

A kínai cseréphadsereg

5.

A Hold

6.

A gumi

7.

Az arany

8.

A gyöngybagoly

9.

A nyomtatás

10.

A sivatag lova

11.

Élet az ókori Egyiptomban

12.

Az egyiptomi piramisok

13.

Vulkánok

Felhasználói szövegek:
1.

Telefonbeszélgetés

2.

Süteményt sütünk - Receptek értelmezése. Mit vásároljunk?

3.

Csokoládécímke

4.

Ajánlás készítése egészséges táplálkozáshoz (gyümölcsök, zöldségfélék, tejtermékek)

5.

Növényi alapanyagok, fűszerek a háztartásban

6.

Hogyan ajánlanád kedvenc könyvedet, filmedet, játékodat stb. társaidnak?

7.

Ajánlás készítése kirándulás, nyaralás helyszínére

8.

Reklámszövegek értelmezése, készítése

9.

Üzenet anyunak – Üzenetszövegek értelmezése, önálló megfogalmazása

10.

Tevékenységek leírásának értelmezése

11.

Térképolvasás - Budapest

12.

Gyógyszerek tájékoztatójának értelmezése

13.

A szobapáfrány

Mire kell nagyon figyelni?

A foglalkozások anyagának sorrendiségén a tanulók kívánságának megfelelően történhet változtatás.
Törökbálint, 2010.09.01.
Fehérvári Sándorné
szakkörvezető

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010/2011
Szakkör neve: Rajz szakkör
vezetője: Szerzőné Fiedler Mónika

Résztvevő évfolyamok: 1.-2. évfolyam
Célok: Minden hónapban a kiválasztott állattal kapcsolatos mesék illusztrálása- oldott légkörben.
Terv
Szeptember (Sün)
A szakkör rendjének kialakítása, eszközök
A sün, aki simogatásra vágyott
Csukás István: Sün Balázs
Lengyel Balázs: Mese a fehércsillagos sündisznóról
Október
(Róka)
A holló és a róka
A szállást kérő róka
Róka a Kishercegben
Rémusz bácsi rókája
November

(Nyúl)

A teknős és a nyúl
Egérke piros szegélyes kék kabátja
A nyúl és a tavaszi hó
A sakál meg a sün
December ( Medve)
A medve, a majom és a disznó
A medve és a burunduk
A muzsikáló medve
A dolgos medve

Január

( Farkas)

A farkas és az ember
A három kismalac és a farkas
A farkas és a kutya
A farkas, aki felcsapott juhásznak
Február (Kakas)
A hiú kakas meg a felültetett róka
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
A kakas és a róka
A szélkakas
Március (Béka)
A békakirály
A királyt kérő békák
Mese a piros kalapos békákról
Az utolsó béka
Április (Csiga)
Hogyan lett a csigának háza?
Csigavonalra házak tervezése
Csigavonal Vasarelly- stílusban
Hozott csigás mese

Május

(Egér)

Az oroszlán és az egér
A városi és a mezei egér
A teve meg az egér
Kisegér nagy utazása
Június
Az éves munka értékelése

Törökbálint, 2010. szeptember 12.
Szerzőné Fiedler Mónika

Szakköri munkaterv
Szakkör neve: Tehetséggondozás (magyar)
Vezetője: Bálint Enikő
Résztvevő évfolyam: 3. évfolyam
Célok: A tehetséges tanulók képességeinek felmérése a játékos és versenyfeladatok megoldása során.
Olyan körülmények biztosítása, melyek a tehetséges tanulók számára biztosítják azokat a
lehetőségeket, amelyek képességeik maximális kibontakozásához szükségesek.
Terv
Hónapokra lebontva
Szeptember:
1. Miről fog szólni a szakkör? Elvárások, remények
Közös játék: Tantrix
2. Mozaik tanulmányi verseny feladatsor- Anyanyelv
3. Harmatcsepp levelező verseny – nyelvtan feladatlapja
Október:
1. Játékos anyanyelvi feladatok
2. Szólások, közmondások világa- játékos feladatok
3. Genius logicus feladatsor
4. Intarzia játékok
November:
1. Bendegúz anyanyelvi levelező verseny feladatlapja
2. Anagrammajátékok
3. Szövegértés, kompetenciamérés: elemi olvasáskészség, szinonimaolvasás, szójelentés-olvasás
December:
1. Szókincspróba
2. Genius logicus feladatsor
3. Bendegúz anyanyelvi levelező verseny feladatlapja
Január:
1. Harmatcsepp levelező verseny – nyelvtan feladatlapja
2. Szövegértés

3. Mozaik tanulmányi verseny feladatsor- Anyanyelv
4. Anyanyelvi játékok
Február:
1. Szókincspróba
2. Genius logicus feladatsor
3. Helyesírást fejlesztő játékok
4. Mozaik tanulmányi verseny feladatsor- Anyanyelv
Március:
1. Harmatcsepp levelező verseny – nyelvtan feladatlapja
2. Szövegértés
3. Bendegúz anyanyelvi levelező verseny feladatlapja
4. Szövegértés, kompetenciamérés: elemi olvasáskészség, szinonimaolvasás, szójelentés-olvasás
Április:
1. Szókincspróba
2. Bendegúz anyanyelvi levelező verseny feladatlapja
3. Genius logicus feladatsor
4. Szövegértés, kompetenciamérés: elemi olvasáskészség, szinonimaolvasás, szójelentés-olvasás
Május:
1. Versfaragás
2. Genius logicus feladatsor
3. Mozaik tanulmányi verseny feladatsor- Anyanyelv
4. Szövegértés, kompetenciamérés: elemi olvasáskészség, szinonimaolvasás, szójelentés-olvasás
Június:
1. Titkosírás
2. Az éves munka értékelése, játék
Dátum: 2010. szeptember

______________________
aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010-2011
Szakkör neve: Tehetséggondozás és felvételi előkészítő magyar nyelv és irodalomból
vezetője: Lengyelné Tóth Ágnes
Résztvevő évfolyamok: 7-8. évfolyam
Célok:
 Felkészítés a házi, városi, területi, megyei, és országos versenyekre
 Eredményes versenyeztetés
 Felkészülés az eredményes központi írásbeli vizsgára

Terv
Szeptember





A szakkör rendjének kialakítása
Ki mit tud?
Felkészülés a Volf György Anyanyelvi Versenyre
A hangok: magán-és mássalhangzótörvények gyakorlása, szótagolás, betűrendbe állítás
Felvételi feladatlapok megoldása

Október





Felkészülés a Volf György Anyanyelvi Versenyre
Részvétel az anyanyelvi vetélkedőn
A szófajok ismétlése, gyakorlása
Felvételi feladatlapok gyakorlása

November





Helyesírási gyakorlatok
Eredményes részvétel az iskolai helyesírás versenyen
Mondatelemzés-egyszerű mondatok
Felvételi feladatlapok gyakorlása

December
Felkészülés a Simonyi Zsigmond Helyesírás Verseny iskolai fordulójára
Felkészülés a Kazinczy Versenyre
Költői eszközök, szóképek felismerése
Felvételi feladatlapok gyakorlása





Január






Részvétel a Kazinczy Versenyen
Felkészülés a Simonyi Zsigmond Helyesírás Verseny iskolai fordulójára
Felkészülés a Bendegúz Anyanyelvi Versenyre
Szólások, közmondások gyakorlása
Felvételi feladatlapok gyakorlása

Február



Eredményes részvétel a Simonyi Zsigmond Versenyen
Felkészülés a Bendegúz Anyanyelvi Versenyre

Március



Felkészülés és eredményes részvétel az iskolai vers- és prózamondó versenyen
Felkészülés a Simonyi Zsigmond Helyesírás Verseny és a Bendegúz Anyanyelvi Verseny megyei
fordulójára

Április




Eredményes részvétel a Pátyon megrendezésre kerülő Területi Vers- és Prózamondó Versenyen
Részvétel a Simonyi Zsigmond Helyesírás Verseny megyei fordulóján
Részvétel a Bendegúz Anyanyelvi Verseny megyei fordulóján

Május


Június

Részvétel a megyei vers- és prózamondó versenyen
Részvétel a Bendegúz Anyanyelvi Verseny országos fordulóján



Az éves munka értékelése

Törökbálint, 2010. szeptember 12.
Lengyelné Tóth Ágnes

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010-2011
Szakkör neve: Tehetséggondozás magyar nyelv és irodalomból
vezetője: Kaszap Diána
Résztvevő évfolyamok: 5. évfolyam
Célok:
 Felkészítés a házi, városi, területi, megyei és országos versenyekre
 Eredményes versenyeztetés

Szeptember





Terv

A szakkör rendjének kialakítása, tudásszint-felmérés
A 4. osztályos anyag átismétlése
Játékos feladatok megoldása
Felkészülés a Volf György Anyanyelvi versenyre

Október



Felkészülés a Volf György Anyanyelvi versenyre
Szövegértési és –alkotási feladatok

November




Helyesírási gyakorlatok
Felkészülés az iskolai helyesírási versenyre
Szólások és közmondások értelmezése, gyűjtése

December



Felkészülés a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny iskolai fordulójára
Felkészülés a „Szép Magyar Beszéd” Kazinczy Versenyre

Január



Felkészülés a Bendegúz Anyanyelvi Versenyre
Idegen szavak megismerése, szinonimák gyűjtése

Február
 Felkészülés a Bendegúz Anyanyelvi Versenyre
 Tájnyelvű szavak, szójátékok
Március
 Felkészülés az iskolai vers-és prózamondó versenyre
 Helyesírási és nyelvhelyességi gyakorlatok
Április
 Részvétel a Pátyon megrendezésre kerülő Területi Vers- és Prózamondó Versenyen
 Szövegalkotási és –értési gyakorlatok
Május
 Az eszperente nyelvvel való megismerkedés
 Szállóigék magyarázata
 Szómagyarázatok
Június
 Az éves munka értékelése

Törökbálint, 2010. szeptember 13.
Kaszap Diána

SZAKKÖRI MUNKATERV
2010-2011
Szakkör neve: Tehetséggondozás magyar nyelv és irodalomból
vezetője: Gyuricza Anita
Résztvevő évfolyamok: 6-7. évfolyam
Célok:
 Felkészítés a házi, városi, területi, megyei, és országos versenyekre
 Eredményes versenyeztetés

Terv
Szeptember



A szakkör rendjének kialakítása
Felkészülés a Volf György Anyanyelvi Versenyre

Október




Felkészülés a Volf György Anyanyelvi Versenyre
Szólások és közmondások
Részvétel az anyanyelvi vetélkedőn

November



Helyesírási gyakorlatok
Eredményes részvétel az iskolai helyesírás versenyen

December



Felkészülés a Simonyi Zsigmond Helyesírás Verseny iskolai fordulójára
Felkészülés a Kazinczy Versenyre

Január




Részvétel a Kazinczy Versenyen
Felkészülés a Simonyi Zsigmond Helyesírás Verseny iskolai fordulójára
Felkészülés a Bendegúz Anyanyelvi Versenyre

Február




Részvétel a Simonyi Zsigmond Versenyen
Felkészülés a Bendegúz Anyanyelvi Versenyre
Felkészülés az iskolai vers- és prózamondó versenyre

Március




Felkészülés és részvétel az iskolai vers- és prózamondó versenyen
Felkészülés a Simonyi Zsigmond Helyesírás Verseny és a Bendegúz Anyanyelvi Verseny megyei
fordulójára
Szólások és közmondások

Április




Részvétel a Pátyon megrendezésre kerülő Területi Vers- és Prózamondó Versenyen
Részvétel a Simonyi Zsigmond Helyesírás Verseny megyei fordulóján
Részvétel a Bendegúz Anyanyelvi Verseny megyei fordulóján

Május


Június

Részvétel a megyei vers- és prózamondó versenyen
Részvétel a Bendegúz Anyanyelvi Verseny országos fordulóján



Az éves munka értékelése, ismétlés

Törökbálint, 2010. szeptember 13.
Gyuricza Anita

Szabadságolási terv - pedagógusok részére – 2011. évre
Az érvényes rendelkezések értelmében:




A pedagógusok szabadságát kettőnél több részletben csak kérelemre lehet kiadni
A pedagógusok szabadságát a tavasz, nyári és őszi szünet ideje alatt kell kiadni
Az alapszabadság negyedét ( 5 munkanapot) szorgalmi időben is ki lehet adni, emiatt a munkáltató
nyilatkoztathatja a munkavállalókat év elején, hogy szándékozik-e élni ezzel a lehetőséggel, és ha igen,
akkor mikor, a munkáltató hozzájárulása szükséges a szorgalmi időben való szabadság kivételéhez.

Szabadságolási terv
Az iskola pedagógusai 2011. évi szabadságukat az alábbiak szerint vehetik ki:
2011. április 21,22, 26 – összesen 3 munkanap
2011. június 22- augusztus 18. – összesen 43 munkanap
Tisztelt Kollégám!
Az alábbi nyilatkozatot kitöltve Gátiné Mártinak leadni szíveskedjetek 2010. október 1-jéig az iskolatitkárságon!
Palkóné Szabó Gabriella
ig.
NYILATKOZAT
Alapszabadságom ¼ részét –maximum 5 munkanapot – a 2011-es év szorgalmi idejében:
ki szeretném venni

nem szeretném igénybe venni

( A megfelelő aláhúzandó!)
Amennyiben ki szeretné venni, kérem nyilatkozzon a kivétel idejéről:
2011……….hó …….-tól ……….hó ………napjáig.
Törökbálint, 2010. 09.02.

……………………………….
aláírás

NYILATKOZAT
Hozzájárulok 2011. évi szabadságom kettőnél több részletben történő kiadásához.
Törökbálint, 2010. 09.02.
……………………………..
aláírás

A KJT. 16. §(2) bekezdés f. pontja értelmében az éves szabadságolási tervet véleményeztetni kell a Közalkalmazotti
Tanáccsal.
A KT az éves szabadságolási tervvel egyetért.
Törökbálint, 2007. április 26.
Andrékó Tünde

Pilinyi Katalin

Zétényiné Kulcsár Éva

