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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 2011/12. tanév rendjéről szóló 30/2011. (VI.7.) NEFMI
rendeletben meghatározottak figyelembevételével – az alábbi munkatervet fogadja el:
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Az elmúlt évek beruházásaiból adódóan iskolánk százéves épülete jól karbantartott,
esztétikus.
Akadálymentes (lift, mozgássérült lift), tűz-és füstérzékelő rendszerrel ellátott, kívül – belül
felújított, biztonságos épület.
Tantermeink száma éppen elegendő, további tantermek kialakítására nincs lehetőségünk. A
következő években annyi osztályt tudunk indítani, ahány nyolcadik osztály végez.
A nyár folyamán az alábbi felújítási, karbantartási munkálatokat végeztettük el:
- tisztasági meszelés – festés a szükséges mértékben;
- a földszinti főfolyosó elektromos hálózatának cseréje, a tantermi beállások kialakítása;
- a 2. emeleti folyosó burkolatának cseréje;
- a tanári szoba felújítása: dohányzó helyiség megszüntetése, burkolatcsere, újabb
beépített szekrények és konyhafal kialakítása;
- 5 tanterem meleg burkolatának cseréje.
Az iskola felszereltsége technikai eszközök tekintetében megfelelőnek mondható.
1.1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1.2

Az iskola célkitűzései tárgyi feltételei vonatkozásában
Az 1. 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).
Földszint elektromos hálózata felújításának folytatása: tantermek, keresztfolyosó.
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.
2.

Személyi feltételeinkről
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2011. szeptember 1-jén álláshelyeink száma: 98,5.

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

2011. szeptember
98,5 fő
78,5 fő
20 fő
3 fő

Nyugdíj mellett dolgozik 3 kollégánk, közülük egy részmunkaidősként.
Távozó kollégáink:
-

Farkasné Jenser Beáta

Megszüntettük határozott időre való munkaviszonyát az alábbi kollégáknak:
- Izsák Bálint
- Pócsik Gusztáv
Új kollégáink:
- Császár Katalin tanító
- Fábry Tímea német szakos középiskolai tanár
- Feczkó Andrásné matematika szakos középiskolai tanár
- Kuti Hermina tanító
- Tőkei Zita szociális munkás
GYED-en, GYES-en, ill. szabadságon vannak alábbi kollégáink:
Hadháziné Ceglédi Erzsébet, Czeisz- Halász Zsuzsanna, Szőkéné Ispány Erika
2.1

Pedagógusaink továbbképzési helyzete
Ebben a tanévben diplomáért vagy szakvizsgáért tanuló kollégáink:
- Balogh Zsuzsa - BME közoktatási vezető szak (szakvizsga)
- Bartos Zoltánné- BME közoktatási vezető szak (szakvizsga)
- Hegedüsné Garda Éva – mentorpedagógus (szakvizsga)
- Ginál Beáta – mentorpedagógus (szakvizsga)
- Szűcs Sándor
- Tőkei Zita – gyógypedagógiai asszisztens képzés

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

2.2

Az iskola célkitűzései személyi feltételei vonatkozásában
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- Az Intézményi Minőségirányítási Program készítésekor a SWOT-analízis egyértelműen
jelezte, hogy az iskolánk egyik gyengesége, hogy nincs iskolai pszichológusunk.
- A nevelési tanácsadó javaslata alapján kiszűrt tanulók terápiája újabb
fejlesztőpedagógus munkatárs munkáját igényelnék. A felső tagozaton nem tudjuk
szakemberrel ellátni a kötelezően előírt fejlesztéseket.
3.

Tantervi rendszerünk a 2011/12-es tanévben

Évfolyam/tanterv

Módosított
kerettanterv

Első évfolyam
Második évfolyam
Harmadik évfolyam
Negyedik évfolyam
Ötödik évfolyam
Hatodik évfolyam
Hetedik évfolyam
Nyolcadik évfolyam

Új NAT
*
*
*
*
*
*
*
*

Új NAT bevezetve: 2004.09.01-jével 1. osztályban felmenő rendszerben.
Az új NAT ebben az évben érte el a nyolcadik évfolyamot. Az ún. módosított
kerettantervvel már egyik évfolyamon sem dolgozunk.
Módosított kerettanterv bevezetve: 2003. 09.01-jével felmenő rendszerben 1. és 5.
osztályban.
4.

Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink
1.
-

A megalakult pedagógiai szakszolgálat működésével kapcsolatos feladatok:
a szakszolgálati feladatok áttekintése városi szinten,
a szakemberek munkájának összehangolása a város óvodáiban és iskoláiban,
az együttműködési formák kialakítása,
a szakszolgálat Terápiás programjának és minőségirányítási programjának
kidolgozása.

2. A TÁMOP 3.1.7-es pályázati kiírásra „Együtt egymásért! Hálózati tanulás a
Zimándyban” címmel pályázatot nyújtottunk be. Sikeres pályázat esetén felkészülés a
referencia intézményi funkció betöltésére az alábbi területeken:
- az infokommunikációs technológiák alkalmazása és
- ÖKO-iskola környezetpedagógiai program alapján dolgozó iskola.
3. „A múlt a jelen jövője!” Iskolatörténeti projektnap keretében szeretnénk kialakítani,
erősíteni az iskolai hagyományok ápolását, tiszteletét, az iskolánkhoz való kötődés
megszilárdítását.
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4. Kiemelt feladatnak tekintjük a tehetséggondozást. Tovább szeretnénk bővíteni
tanulóink részvételét a különböző tanulmányi versenyeken, ezekhez biztosítjuk a
tehetséggondozó felkészítéseket.
5.

Nevelőtestületi értekezletek (tervezett)

a) Alakuló értekezlet
2011. augusztus 29. (hétfő)
b) Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
2011. szeptember 9. (hétfő) 14 óra
c) Félévi osztályozó értekezlet
2012. január 13. (péntek) 14 óra
d) Félévi nevelőtestületi értekezlet
2012. január 23. (hétfő) 14 óra
e.) Nevelőtestületi értekezlet (szakmai továbbképzés)
2012. január 2. fele
f) Tanév végi osztályozó értekezlet
2012. június 13. (hétfő) 14 óra
g) Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet
2012. június 22. (péntek) 11 óra

6.

Országos mérés

A Közoktatásról szóló törvény 99.§-ának (4) és (5) bekezdése alapján a 2011-12. tanévben
országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai
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: 2012. május 30.
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
Napköziotthon
Humán
Német nyelvi

Munkaközösség vezetője
Villásiné Istók Beatrix
Ginál Beáta
Stánicz István Lászlóné
Gyuricza Anita
Megyeri Lívia
6
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Matematika
Osztályfőnöki
Természettudományi
Tanulószobai
Szakszolgálati
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Saliga Nóra
Palkó Balázs
Kárpátiné Hesz Teréz
Izsák Dávid
Szűcs Sándor
Sándor Krisztina

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Válayné Gödör Ágnes és Gyuricza Anita
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:
Bánkuti Melinda - elnök
Vágvölgyi Tímea
Weiglné Hajdu Szilvia
- a tantestület képviselői:

- a tanulók képviselői:

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

Mentorálás 2011/12-ben:
Mentoráló pedagógus neve
Stánicz István Lászlóné
Szép Margit
Hegedüsné Garda Éva
Szkiba Ivánné
Ujszászi Gabriella
Ginál Beáta

8.

Mentorált pedagógus
Kuti Hermina
Császár Katalin
Nagy Adél
Feczkó Andrásné
Fábry Tímea
Tőkei Zita

Osztályfőnökeink, napközis nevelőink beosztása
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Osztály

Osztályfőnök

1.a

Bartos Zoltánné

1.b
1.c
1.d

Andrékó Tünde
Kátai Boglárka
Kuizsné Virág Edina
Válayné Gödör Ágnes

1.e

Nagy Adél

2.a
2.b

Villásiné Istók Beatrix
Molnárné Tóth Erzsébet
Császár Katalin
Szerzőné Fiedler Mónika
Hegedüsné Garda Éva
Szép Margit
Nagy Zsuzsanna Noémi
Ginál Beáta

2.c
3.a
3.b
3.c
3.d
4.a
4.b
4.c
5.a
5.b
5.c
5.d
5.e
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c
Kis I.

Nagy Rita
Bálint Enikő
Lantosi Istvánné
Világi Enikő
Balázsné Godavszky
Erzsébet
Izsák Dávid
Pilinyi Katalin
Papp Ildikó
Megyeri Lívia
Tárainé Mórocz Rita
Ujszászi Gabriella
Kárpátiné Hesz Teréz
Gyuricza Anita
Balogh Zsuzsa
Palkó Balázs
Baki Orsolya
Lengyelné Tóth Ágnes
Kaszap Diána
Szkiba Ivánné
Lévai Zsófia
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Napközis
nevelő
Pócsik
Gusztáv

Terem
6.
16.

Stániczné
Kalmár P.
Terenyiné
Décsi Cs.
Pócsik
Gusztáv
Serdült Zita

8.
11.

Serdült Zita
Komendáné

3.
7.
116.

Stánicz István
Lászlóné
Décsi Cs.
Terenyiné

113.

Kalmár Petra

114.

Décsi Csaba

104.
205.
203.
201.
204.
105.
107.
206.
110.
106.
111.
208.
202.
112.
109.

5.
4.
207.

117.
210.
15.

8

Zimándy Ignác Általános Iskola
Kis II.

9.

Dominek Jánosné

Munkaterv 2011 - 12. tanév
Décsi Csaba

108.

A tanév helyi rendje a 30/2011.(VI.7.) NEFMI rendelet
alapján

Évnyitó, első tanítási nap: 2011. szeptember 1. (csütörtök)
Első negyedévi értesítő: 2011. november 18. (péntek)
Őszi szünet: 2011. november 2- november 5.
Utolsó tanítási nap: 2010. október 28. (péntek)
Első tanítási nap: 2010. november 7. (hétfő)
Téli szünet: 2011. december 22. – 2012. január 2.
Utolsó tanítási nap: 2010. december 21. (szerda)
Első tanítási nap: 2011. január 3. (hétfő)
Első félév vége: 2012. január 13. (péntek)
Első féléves értesítő: 2012. január 20. (péntek)
Harmadik negyedévi értesítő: 2012. március 23. (péntek)
Tavaszi szünet: 2012. április 05-09.
Utolsó tanítási nap: 2012. április 04. (szerda)
Első tanítási nap: 2012. április 10. (kedd)
Utolsó tanítási nap: 2012. június 15. (péntek)
Osztálykirándulások, erdei iskolák időpontja a felső tagozaton: 2012. május 31 – 06.01.
10.

Szülői értekezletek, fogadóórák rendje

2011. szeptember 5.
2011. szeptember 6.

Szülői értekezlet az alsó tagozaton
1-2. évfolyam 17 óra
3-4. évfolyam 18 óra
Szülői értekezlet a felső tagozaton 17 óra

2011. október 17.

Szülői értekezlet az első osztályokban 17 óra

2011. október 24.

Fogadóóra az alsó tagozaton
2-4. évfolyam 17 óra
Fogadóóra a felső tagozaton 17 óra

2011. október 25.
2012. január 9 .
2012. január 10.

Fogadóóra az alsó tagozaton 17 óra
Fogadóóra a felső tagozaton 17 óra
Továbbtanulási szülői értekezlet (18 órától)

2012. február 6.
2012. február 7.

Szülői értekezlet az alsó tagozaton
1-2. évfolyam 17 óra
3-4. évfolyam 18 óra
Szülői értekezlet a felső tagozaton 17 óra

2012. március 26.
2012. március 27.

Fogadóóra az alsó tagozaton 17 óra
Fogadóóra a felső tagozaton 17 óra
9
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2012. május 7.

Szülői értekezlet az alsó tagozaton
1-2. évfolyam 17 óra
3-4. évfolyam 18 óra
Szülői értekezlet a felső tagozaton

2012. május 8.

11.
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A minőségbiztosítás, minőségfejlesztés aktuális teendői

Partnerazonosítás 2011/2012.
Frissítés
1. A partnerazonosítást végzők névsora:
1.
2.
3.
4.

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

2. A partnerazonosítás ( Frissítés ) munkaterve ( 2011.08.29.)
Munkamenet
-

A munkacsoport létrehozása 2011.08.29. Molnárné

-

Feladatok és módszerek megbeszélése 2011.08.29.

-

Munkaterv elkészítése 2011.08.29.

-

Tájékoztató(írásos) a teljes alkalmazotti kör részére 2011.09.09.
Munkacsoport

-

Frissítés -- a tanári folyosóján kitett táblázatok átnézése, kiegészítése, új
partnerek jelölése,súlyozás 20111.09.09—09.16. Alkalmazottak

-

A javított ,kiegészített lista rendezése 2011.09.16—09.23. Munkacsoport

-

A frissített lista áttekintése 2011.09.23-28. Alkalmazottak

-

Tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére,a javított partnerlista
jóváhagyása,elfogadása az alkalmazotti értekezleten
Munkacsoport

-

Jegyzőkönyv elkészítése,hitelesítése

-

A frissítési folyamat anyagainak irattárba rendezése 2011.10.20-ig
Felelős: Molnárné

Az új tanév megkezdésével folytatódik a minőségbiztosítási munka.
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Feladataink:
I.

A partnerazonosítás frissítésével kezdődik a munkánk. Az ezzel kapcsolatos
teendőkről 2011. szeptember 9-én adunk tájékoztatást kollégáinknak, az iskola
Alkalmazottainak.
A frissítés után tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére.
A keletkezett dokumentáció irattárba rendezése.

II.

Partneri igény és elégedettség mérése

Partnerazonosítás 2011/12. (Frissítés)
I/1. A partnerazonosítást végzők névsora:
1. Bartos Zoltánné – tanító, igh.
2. Lengyelné Tóth Ágnes – tanár, igh.
3. Molnárné Tóth Erzsébet – tanító, tanár
4. valamint a rögzítést végző iskolatitkár
I/2. A partnerazonosítás (Frissítés) munkaterve
Munkamenet
- A munkacsoport létrehozása 2011.08.29. Molnárné
- Feladatok és módszerek megbeszélése 2011.08.29.
- Munkaterv elkészítése 2011.08.29.
- Tájékoztató (írásos) a teljes alkalmazotti kör részére 2011.09.09.
- Frissítés – a tanári folyosóján kitett táblázatok átnézése, kiegészítése, új
partnerek jelölése, súlyozás 2011.09.09 - 09.16. Alkalmazottak
- A javított, kiegészített lista rendezése 2011.09.16 - 09.23. Munkacsoport
- A frissített lista áttekintése 2011.09.23 - 09.28. Alkalmazottak
- Tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére,a javított partnerlista
jóváhagyása, elfogadása az alkalmazotti értekezleten
- Jegyzőkönyv elkészítése, hitelesítése
- A frissítési folyamat anyagainak irattárba rendezése 2011.10.20-ig
Felelős: Molnárné
II/1. A partneri igény és elégedettség mérését végzik:
- a minőségbiztosítási munkacsoport tagjai,
- segítő kollégák a tantestületből
II/2. Munkamenet
2012. január 23-án bejelentés a testületnek az igény és elégedettség mérés
beindításáról, mely 2012. június 27-ig tart.

11

Zimándy Ignác Általános Iskola
12.

Munkaterv 2011 - 12. tanév

A beiskolázással kapcsolatos teendőink

Időrendben:
- novemberben az óvodák vezetőinek és pedagógusainak meghívása, óralátogatások az
1. évfolyamon;
- tanítóink részvétele az Óvodapedagógiai napok programjain
- januárban a leendő 1. osztályos tanulók szülei részére tájékoztató kiadvány
összeállítása;
- Ovisuli (készségfejlesztő foglalkozások) a tanköteles korú óvodások számára
- 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
-

-

2011. 10. 31-ig a nyolcadik osztályos tanulóink szóbeli tájékoztatása a felvételi
eljárás rendjéről.
2011. 10. 31-ig a hetedik osztályos tanulók szülei részére írásbeli tájékoztató
elküldése a továbbtanulással kapcsolatban.
2011. 11. 18-ig a központi írásbelit szervező középiskolák jegyzékének
kifüggesztése az iskolában.
2011. 12. 10-ig jelentkezési lapok beadása a felvételi eljárást megelőző központi
írásbeli vizsgákra.
2012. 01. 20. 14 óra: a központi írásbeli felvételi vizsgák a hat és nyolc
évfolyamos gimnáziumokban.
2012. 01. 21. 10 óra: központi írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamok
számára.
2012. 01. 26. 14 óra: pótló írásbeli felvételi vizsgák.
2012. 02. 09.: tájékoztatás az írásbeli eredményeiről.
2012. 02. 17.: az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a
középiskoláknak, a tanulói adatlapokat a Felvételi Központnak.
2012. 02. 20. – 03. 09: általános felvételi eljárás.
2012. 03. 14-19: a tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános
iskolákban.
2012. 04. 25-ig a középiskolák értesítik a felvétel eredményességéről a tanulókat
és az ált. iskolát.
2012. 05. 02 - 08.31-ig rendkívüli felvételi eljárás.
2012. 08. 31. A tanköteles tanulók beiratkozásának elmulasztásáról a kötelező
felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzőt.
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Nemzetközi kapcsolataink
1. Kapcsolat a Johann Fischer Georg Schule-val
2011. májusában Süssenben ünnepeltük a 20 éves jubileumi ünnepséget. Ebben a
tanévben 2012 májusában iskolánk tanulócsoportja látogat Süssenbe.
2. Kapcsolat a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolával
2012. májusában 25 fős tanulócsoport érkezik Székelyudvarhelyről a már
hagyományos cserekapcsolat keretében.
A tanévzárást követően tantestületünk 20 fős csoportja utazik Udvarhelyre az ottani
nevelőtestület meghívására 20102 nyarán.

15.

Szakkörök, szabadidős tevékenységek, sportolási
lehetőségek

Alsó tagozat
Megnevezése
„Túl az
Óperencián…
Origami
Fürge ujjak
Rajz
Informatika
Néptánc
(MiniBokréta)
Észforgató
Daloló
Matematika
Nyelvész
Nyelvi szakkör
Matematika
tehetséggondozás
Fő az egészség!
Informatika
Játékos természet
Rovásírás
Néptánc

Vezetője
Kuizsné Virág Edina

Az alábbi
korosztálynak
ajánlott
1-2. évfolyam

Nagy Adél
Vita Hajnalka
Szerzőné Fiedler Mónika
Kánnár Gabriella
Bálint Emese

1-2. évfolyam
1-2. évfolyam
1-2. évfolyam
1-2. évfolyam
1-2. évfolyam

Krómer Józsefné
Kottmayerné Bálint Enikő
Hegedüsné Garda Éva
Hegedüsné Garda Éva
Ginál Beáta
Ginál Beáta

2. évfolyam
2-4.évfolyam
3. a
3. évfolyam
3. évfolyam
3. évfolyam

Tőkei Zita
Kánnár Gabriella
Kottmayerné Bálint Enikő
Nagy Noémi
Szerzőné Fiedler Mónika
Udvarhelyi Ildikó

3. évfolyam
3. évfolyam
3-4. évfolyam
3-4. évfolyam
3-4. évfolyam
13
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Balázsné Godavszky
Erzsébet

4. évfolyam

Feketéné Rendes Mária
Feketéné Rendes Mária
Kszel Adrienn

5-8. évfolyam
5-8. évfolyam
5-8. évfolyam

Szuna Attila
Tárainé Mórocz Rita

5-8. évfolyam
8. a, b

Palkó Balázs
Gyuricza Anita,
Kaszap Diána
Megyeri Lívia

5-8. évfolyam
8. évfolyam

Szkiba Ivánné
Szkiba Ivánné

8.c
7. évfolyam

Tárainé Mórocz Rita
Bartos Kinga

5-6-7. évfolyam
5-6. évfolyam

Udvarhelyi Ildikó

5-8. évfolyam

Felső tagozat
Énekkar
Mazsorett
Angol nyelvvizsga
előkészítő
Informatika
Felvételi
matematika
előkészítő
Rajz szakkör
Felvételi előkészítő
magyar
Német
nyelvvizsga
felkészítő
Felvételi előkészítő
Matematika
szakkör
Gépírás
Varázsvilág
(olvasókör)
Néptánc
(NagyBokréta)

16.

7-8. évfolyam

Versenynaptár

Hónap
Szeptember

Program
Levelezős versenyek / Bendegúz,

Felelős
mk. tagok
14
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Szeptember 3. hete
Szeptember 4. hete
Október
I. félév – 3 forduló
Október 5. szerda
Október vége

November
November vége

Munkaterv 2011 - 12. tanév
Bolyai / indítása
Tisztasági verseny meghirdetése
Rajzpályázat a tanulószobán
Foci bajnokság
3-4. évfolyam
Négy évszak – rajzpályázat I.
forduló
3-4. évfolyam
Városi Volf György Anyanyelvi
Verseny
Helyszín: Művelődési Ház
Német nyelvi levelezős verseny
játékos feladatokkal
4-5. évfolyam
Sportverseny
3-4. évfolyam
Rajzverseny
1-2. évfolyam
Bolyai Matematika
Csapatverseny
Varga Tamás Matematikaverseny
Bátaszéki Matematikaverseny
A Bolyai Anyanyelvi
Csapatverseny körzeti fordulója
Német nyelvi szavalóverseny
1-8. évfolyam
Kosárlabda bajnokság

November 16.
szerda

Négy évszak – rajzpályázat
II. forduló
3-4. évfolyam
Versmondó verseny
3-4. évfolyam
Sportverseny
1-2. évfolyam
Fiú focibajnokság

Kárpátiné Hesz Teréz
Szűcs Sándor
Lantosi Istvánné
Tóth Zsolt
Lantosi Istvánné
Szép Margit
Gyuricza Anita
Megyeri Lívia
Kertai Julianna
Balázsné G. E.
Szerzőné F. Mónika
matematika mk.
matematika mk.
matematika mk.
Gyuricza Anita
Kaszap Diána
Pilinyi Katalin
Kátai Boglárka

Papp Ildikó
Tóth Zsolt
Lantosi Istvánné
Szép Margit

December eleje

Szavalóverseny
1-2. évfolyam

Világi Enikő
Balázsné G. E.
Kertai Julianna
Kuizsné V. Edina
Papp Ildikó
Tóth Zsolt
Andrékó Tünde
Kuizsné V. E.

Január

Kazinczy verseny /Pilisvörösvár /
Leány focibajnokság

Papp Ildikó

November 10.
csütörtök

December
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Február

Február 22.
Február 28.
Február vége

Február-március
Március
Március 7.

Április

Munkaterv 2011 - 12. tanév

Bátaszéki Matematikaverseny
házi helyesírás verseny, és
Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny iskolai fordulója
Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi
Vetélkedő
Zsinórlabda bajnokság
Prózamondó verseny
3-4. évfolyam
Négy évszak – rajzpályázat
III. forduló
3-4. évfolyam
Prózamondó verseny
1-2 . évfolyam
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Területi szavaló verseny
/ német nyelv / 1-8. évfolyam
Hoki bajnokság
Sportverseny II. forduló
3-4. évfolyam
Plakátkészítő verseny
1-2. évfolyam
Bátaszéki Matematikaverseny
Nemzetközi Kenguru
Matematikaverseny
Kalmár László
Matematikaverseny
házi vers-és prózamondó verseny
Prózamondó verseny a Bálint
Márton iskolában
Vers-és prózamondó verseny
Pátyon
(SZÓ) Kincskereső
Katasztrófavédelmi vetélkedő
Atlétikai bajnokság

Április 4. hete

Négy évszak – rajzpályázat
IV. forduló

Tóth Zsolt
matematika mk.
mk.tagok
Bartos Kinga
Gyuricza Anita
Papp Ildikó
Tóth Zsolt
Nagy Noémi
Nagy Rita
Lantosi Istvánné
Szép Margit
Nagy Adél
Császár Katalin
Matematika mk.
Kátai Boglárka
Megyeri Lívia
Papp Ildikó
Tóth Zsolt
Kertai Julianna
Balázsné G. E.
Császár Katalin
Villásiné Istók Beatrix
matematika mk.
matematika mk.
matematika mk.
Pilinyi Katalin
mk.tagok
mk.tagok
Kaszap Diána
Pilinyi Katalin
Feketéné R. M.
Brindza Erika
Izsák Dávid
Szűcs Sándor
Papp Ildikó
Tóth Zsolt
Lantosi Istvánné
Szép Margit
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Április vége
Május

Május vége

17.
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3-4. évfolyam
Szövegelő vetélkedő
Környezetismeret
1-2. évfolyam
(Kalando-zoo)
a megyei és országos versenyekre
bejutott tanulóink versenyeztetése
Kihívásos bajnokságok
Informatika
1-2.évfolyam

Válayné Gödör Ágnes
Fehérvári Sándorné
mk.tagok
Papp Ildikó
Tóth Zsolt
Kánnár Gabriella

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, 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.
Határidő: folyamatos
17
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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: 2012. június 20.
felelős: ig., igh.-ek., szaktanárok

A tanévben az alábbi kollégák teljesítményértékelését végezzük el: Gyuricza Anita, Izsák
Dávid, kalmár Petra, Kánnár Gabriella,
Kárpátiné Hesz Teréz,, Kaszap Diána, Kátay Boglárka, Komendáné Nemes Éva, Kovács
Ildikó, Krammné Hampel Mária, Kuizsné Virág Edina, Lantosi Istvánné, Császár Katalin,
Lévai Zsófia, Malomvári Éva, Stánicz Istvánné, Terenyi Szilveszterné
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 és tanulószobai 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)

*az ellenőrzést végzik : ig., igh.-ek
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A gazdálkodás területét érintően:

3)
-

a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos normatívák összege,
felhasználásuk (hi.: november)
tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározásuk, selejtezésük (hi.: 2012. június 20.)
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, 2011. szeptember 1.

Palkóné Szabó Gabriella
igazgató

18.

Naptár 2011-12. tanév

feladat
Alakuló tantestületi

felelős(ök)
Palkóné

tervezett időpont
2011.08.29. 9 óra
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értekezlet
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
Első szülői értekezlet

Naplók megnyitása

Munkaterv 2011 - 12. tanév

Igh.-ek

2011.08.29.

Igh.-ek

2011.08.30.

Palkóné
Balogh Zs.
Krómerné
Igazgatóhelyettesek

2011.08.29.
2011.08.30. 9 óra

Igazgatóhelyettesek
Palkó Balázs, Izsák Dávid
Hegedüsné
Palkóné

2011.09.01.

Balogh Zs.
Krómerné
Bartosné
Palkóné

2011.09.01. 8 óra

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

2011.09.01.

Igh.-ek

2011.09.06.

Bartosné
Molnárné
Lengyelné
Mkv.-k

2011.10.03.

Igh.-ek
mkv.-k
Papp I.

2011.09.02.

Balogh Zs.
Krómerné
Bartosné
osztályfőnökök
Igh.-ek
osztályfőnökök

2011.09.05. alsó tagozat
2011.09.06. felső tagozat

2011.08.29.

2011.09.08. 17 óra

2011.09.06.

2011.09.05.
2011.09.09. 14 óra
2011.09.17.

2011.09.02.

2011.09.03.

2011.09.12.
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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
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
Városi ünnepség
Az Oktatási Hivatalnak
jelenteni az érintett első
évfolyamos tanulók
létszámát (DIFER)
A 2011. évi költségvetés
tervezése
A tanulók fizikai
állapotfelmérése
Tankönyvellátás rendje
szerint felmérés (tartós
tankönyvek kölcsönzése,
tankönyv igény a napközis
foglalkozásokra)
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Igh.-ek
Válayné
Gyuricza A.
érintett ofő-k, szaktanárok
mkv.-k
Igh.-ek

2011.09.12.

Osztályfőnökök
Igh.-ek
osztályfőnökök
Gátiné
mkv.-k

2011.09.06.
2011.09.30.

Igh-ek
szakkörvezetők
humán munkaközösség
Igh.-ek
ofő-k
Válayné, Gyuricza A.
Krómerné
Szabóné,
Boros-Farkas B.
Palkóné
Igh.-k,
Móderné
Balogh Zs.
7. évfolyamos
osztályfőnökök

2011.10.03.

humán munkaközösség

2011.10.21. (péntek)

Igh., humán mköz.
Krómerné

2011.10.23.
2011.10.28.

Palkóné
Móderné
Igh.-ek, testnevelők, tanítók

2011.10. hótól

Palkóné
Ujszászi G.

2011.11.08.

2011.09.19-23.
2011.09.23.

2011.09.23.

2011.10.06. (csütörtök)
2011.10.10. (hétfő)
2011.10.10.
2011.10.14.
2011.10.21.

2011. október
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A tankönyvtámogatásra
szociálisan rászoruló tanulók
felmérése, az eredményekről
a Nev.testület, Iskolaszék,
DÖK tájékoztatása
Negyedéves értékelés
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Palkóné
Ujszászi G.
Válayné
Gyuricza A.

2011.11.11.

2011.11.18.

Projekt nap
/ iskolatörténet /
Mikulás ünnepség

igh.-ek
osztályfőnökök
Igazgatóhelyettesek
humán munkaközösség
Igh.-ek

Mikulás bál, felső tagozat

ofő-k

2011.12.09. (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

2011.12.09.

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

2011.12.09.

Félévi mérések előkészítése

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

2011. 12. 12-16.

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

2012.01.03-12.

2012.01.20.

Félévzáró értekezlet

Igh.-ek
ofő-k
Palkóné, igh.-ek

Nevelési értekezlet

Palkóné

2012. január 2. fele

Farsang

Igh.-ek
ofő-k
Ujszászi G.

2012.02.10. alsó tagozat
2012.02.03. felső tagozat
2012.02.11.

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

A könyvtárból

2011.11.25.
2011.12.06. (kedd)

Hi: 2011.12.16.
2011. december
2011.12.21. (szerda)

2012. 01. 10. 18 óra

2012. 01. 13.
2012.01.13. 14 óra

2012.01.23. 14 óra
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Zimándy Ignác Általános Iskola
kölcsönözhető tankönyvek,
kötelező olvasmányok
jegyzékének elkészítése,
kifüggesztése
Iskolaszéki értekezlet
(Tankönyvrendelés)
Tankönyvrendelés
elkészítése
Megemlékezés
március 15-ről
Városi ünnepség
Háromnegyedéves értékelés
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Hegedüsné

2012. február második fele

Ujszászi G.,
tanítók, tanárok
Humán munkaközösség

2012.02.24.

Igh., humán mköz.
Igh.-ek
ofő-k
Palkóné,
igh.-ek
minőségbizt. munkacsop.

2012.03.15.
2012.03.23.

igh.-ek

2012.04.10-13.

Iskolai fényképezés

Gátiné

2012.04. hó első fele

A tanulók fizikai
állapotfelmérése
Év végi vizsgák a felső
tagozaton
Következő évi munkaerő
felmérése, tervezése

Igh.-ek, testnevelők, tanítók

2012. április

Balogh Zs.

2011. 04. 23-27.

Palkóné
Balogh Zs.
Bartosné
Krómerné
Lengyelné
Móderné
Palkóné
Krómerné
Igh.-ek, tantestület
ofő-k

2012.04. hó

Igh.-ek, mkv-k

2012.05.14-18.

Pótbeíratás

Krómerné

2012.05.14.

Elsős szülői értekezlet

Krómerné
ofő-k
Palkóné
Ujszászi

2012.05.14./ hétfő/

A 2012. évi OM
kompetencia mérés
eredményeinek tantestületi
értékelése, feladatok
kijelölése
Zimándy –nap előkészítése

Elsősök beíratása
Zimándy – nap
Megemlékezés anyák
napjáról
Év végi mérések előkészítése

Látogatás a süsseni
testvériskolába

2012.03.14. (szerda)

2012. márciusa

2012. 04. első fele
2012.04.20.
2012.05.07.

2012. május
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Zimándy Ignác Általános Iskola
Év végi mérések
A székelyudvarhelyi
testvériskola
diákcsoportjának fogadása
OM kompetencia mérés
A 2012/2013. tanév
tantárgyfelosztás tervezet
Nyári napközis tábort
igénylő tanulók felmérése
Zimándy Záró ünnepség
Több napos kirándulások,
erdei iskolák
Balalgás előkészítése
Osztályozó értekezlet
Év végi leltározás
Év végi statisztika
„Bolondballagás”
Ballagás
Nyári festés-mázolás és
karbantartási hibalista
összeállítása
Hálaadás
Tanévzáró értekezlet
Tanévzáró ünnepély,
bizonyítványok kiosztása
Pedagógus teljesítményértékelő lapok kitöltése,
vezetői megbeszélése
Felújítás, karbantartás, nyári
nagytakarítás
A 2012/2013. tanév
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Igh.-k
mkv-k
szaktanárok
Palkóné
Balogh Zs.

2012.05. 21-25.

Balogh Zs., Krómerné,
Lengyelné Tóth Ágnes
Palkóné

2012.05.30.

Bartosné

2012.05.18.

Igh.-ek

2012. 05.12.

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

2012.05. 31- 06-01.

Palkóné
Igh.-k
Palkóné
Igh.-ek, ofő-k
Palkóné
Igh.-ek
Palkóné
Móderné
Grimm K.
Palkóné

2012. május

2012.05.31.

2012.06.04.
2012. 06. 13.
2012.06.18-22.
2012.06.18.
2012.06.14.
2012.06.15. 11 óra
2012.06. 18.
2012.06.22. 9 óra
Katolikus templom
2012.06.22. 11 óra
2012.06.22. 17 óra
2012.06.25.
2012.06.22. – 08.31.
2012.08.13.
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előkészítése
Alakuló értekezlet

Igh.-k
Palkóné

2012.08. 21. 9 óra

Tankönyvosztás

Ujszászi G.

2012.08.22-26.

Javító- és osztályozó vizsgák

Igh.-ek

2012. 08. 30. 9 óra

19.

Mellékletek felsorolása
-

Pedagógiai szakszolgálat éves munkaterv 2011 - 2012

-

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

-

Kompetencia-alapú oktatásban részt vevő osztályok

-

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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ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT

Mottó:

„Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem aki
megihleti a tanítványt, hogy legjobb tudását latba vetve
fölfedezze azt, amit már addig is tudott.”

Paulo Coelho

1

Személyi feltételek
A 2011-12-es tanévben a következő kollégák dolgoznak a szakszolgálat keretein belül:

NÉV

SZAKKÉPESÍTÉSEK

Augusztin Annamária

oligofrénpedagógia- logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár, közoktatási vezető
szakvizsga

Boros Farkas Bernadett

óvodapedagógus, gyógytestnevelő,
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

Faragóné Makai Gabriella

nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus, általános
iskolai tanító

Gergályné Kovács Olga

pszichológus

Kertai Julianna

gyógytornász, gyógytestnevelés szakirányú
szakvizsga

Kiss András Sándor

középiskolai testnevelő tanár, gyógytestnevelő
tanár

Lajos Tünde

gyógypedagógus, logopédia szakos tanár,
általános iskolai tanító

Lengyelné Tóth Ágnes

magyar- történelem szakos tanár, közoktatási
vezető szakvizsga

Oros Éva

fejlesztő pedagógus, oligofrénpedagógiapszichopedagógia szakos gyógypedagógiai
tanár

Sándor Krisztina

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai
tanár, tanulásban akadályozottak pedagógiája
2

szakos gyógypedagógiai terapeuta, közoktatási
vezető szakvizsga
Stánicz Nikolett

gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakos tanár, általános iskolai
tanító

Szabóné Dienes Krisztina

történelem- francia szakos tanár
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár

Szolnoki Péterné

oligofrénpedagógia.- szomatopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár, rehabilitációs úszóoktató

Ványi Ágnes

oligofrénpedagógia- logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár, speciális pedagógia
szakos tanár és szakpedagógus, közoktatási
vezető szakvizsga, országos szakértő

Velősyné Hampel Eszter

oligofrénpedagógia- tiflopedagógia szakos
tanár, fejlesztő óvodapedagógus

Tárgyi feltételek:
Az egységes pedagógiai szakszolgálat kötelező eszközjegyzékét a 14/1994. sz. MKM rendelet
tartalmazza.
A kezelőhelyiségek száma a feladatellátási helyek szerint:
Feladatellátási hely

Kezelőhelyiségek száma

Bálint Márton Általános és Középiskola

2

Bóbita Óvoda

3

Csupaszív Óvoda

1

Nyitnikék Óvoda

2

Zimándy Ignác Általános Iskola
Walla József Óvoda

2+ 1 gyógytestnevelő terem
Nem rendelkezik kezelőhelyiséggel

3

A tanév kiemelt feladatai közé tartozik a tárgyi feltételek tekintetében a Bálint Márton
Általános és Középiskolában a fejlesztő szoba eszközökkel történő felszerelése és a
Zimándy iskolában egy új logopédiai foglalkoztató szoba kialakítása.

A 2011-2012. tanév kiemelt feladatai:
1. Kiemelt szakmai feladatok:

- Szakemberek összefogása a város területén
- Együttműködési formák kialakítása
- A szakemberek-logopédusok, fejlesztő pedagógusok, gyógytestnevelők, pszichológusmunkájának összehangolása a város óvodáiban és iskoláiban
- Pályaválasztási tanácsadás beindítása a településen tanuló 8. osztályos gyermekeknek
- A gyógytestneveléssel kapcsolatos feladatok egyeztetése az iskolaorvosokkal és a
védőnőkkel
- Részvétel az óvodák beiskolázási munkáiban (logopédusok, fejlesztő pedagógusok)
- Részvétel az iskolák beiskolázási munkájában (logopédusok, fejlesztő pedagógusok)
- A Nevelési Tanácsadó munkatársaival való együttműködés kidolgozása
- A kistérségi fejlesztő pedagógusi munkaközösséggel szakmai kapcsolat kiépítése
- Az általános vizsgálatok és szűrő eljárások egységesítése
-

A kollégák által ismert és alkalmazott különböző mozgásterápiák megismerése, azok

összehangolása. A mozgásterápiák szerepe és lehetőségei a kognitív fejlesztések
megsegítésében.

2. Fejlesztési feladatok
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- Az évközi helyettesítések megszervezése
- Internetes honlapunk beindítása, folyamatos figyelemmel kísérése, aktualizálása
- Mozgásterápiás rendelés elindítása (Nevelési Tanácsadó bevonásával)
- Az év eleji szűrő/vizsgáló eljárások harmonizálása, a munkamegosztás elveinek
kidolgozása
- A Zimándy iskolában zenezörejes kísérletet végző pedagógus kollégákkal szakmai
szolgáltatás keretében történő kapcsolat kiépítése

3. Minőségbiztosításból adódó feladatok:
- A szakszolgálat Intézményi Minőségirányítási Programjának kidolgozása
- A szülők tájékoztatásának kidolgozása
- A munkaközösség szakmai hatékonyságának növelése
-

A feladatellátási helyeken működő pedagógusok és a szakszolgálati szakemberek

együttműködésének harmonizálása
-

Rendszeres tanácsadás/segítségnyújtás biztosítása a szülők és a pedagógusok részére

4. Adminisztrációs feladatok:
- A szakszolgálat alpdokumentumainak ( SZMSZ, Terápiás program) megalkotása
- Az adminisztrációs tevékenység összehangolása
- Az éves egyéni fejlesztési tervek egységes szempontok szerinti vezetése gyermekenként
- A forgalmi- és munkanaplók naprakész vezetése
- A szülői tájékoztatás adminisztrációs gyakorlatának kidolgozása
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Terápiás rend :
2011. szeptember 1-jei állapot alapján
NÉV

FELADATELLÁTÁS

ÁLLÁSHELY

ÓRASZÁM

HELYE
Lajos Tünde

B.M.Á.I.

1

21

Gergályné Kovács
Olga

B.M.Á.I.

1

21

Kiss András Sándor

B.M.Á.I.

0,5

11

Stánicz Nikolett

BMÁI, Bóbita Óvoda

1

21

Szolnoki Péterné

Bóbita Óvoda

1

21

Sándor Krisztina

Bóbita Óvoda,
B.M.Á.I.

1

20

Velősyné Hampel
Eszter

Nyitnikék Óvoda

1

21

Oros Éva

Walla Óvoda
Csupaszív óvoda

0,5

10,5

Boros Farkas Bernadett

Z.I.Á.I.

1

21

Szabóné Dienes
Krisztina

Z.I.Á.I.

1

21

Kertai Julianna

Z.I.Á.I.

1

21

Faragóné Makai
Gabriella

Z.I.Á.I.

1

16

Ványi Ágnes

Bóbita Óvoda,

0,5

10,5

Csupaszív Óvoda

6

Augusztin Annamária

Nyitnikék Óvoda

0,5

10,5

Lengyelné Tóth Ágnes

Z.I.Á.I.

1

8

13

254,5

_
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ÖSSZESEN
Lódi Krisztina

Bóbita Óvoda,
Walla Óvoda

Programok:
Program

Időpont

Alakuló értekezlet

2011. augusztus 29.

TEAM értekezlet

2011. szeptember 1.

TEAM értekezlet

2011. szeptember 9.

Szűrések,
vizsgálatok
Terápiás rend

2011. szeptember
2011.október3.

Téma

Felelős

Adminisztrációs rend.
A
tanév
indításával Igazgatóhelyettes
kapcsolatos feladatok.
A szakszolgálat Terápiás A
szakszolgálat
programjának,
és
az szakemberei
SZMSZ áttekintése.
Az
éves
munkaterv
előkészítése.
Igazgatóhelyettes
Aktuális
teendők
megbeszélése.
Szűrővizsgálatok a város Logopédusok
óvodáiban,
iskoláiban. Fejlesztő
Fejlesztő
órák pedagógusok
megszervezése.
Gyógytestnevelők
Szakvélemények
dokumentálása,
rendszerezése.
A
kezelési
rend Minden
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TEAM értekezlet

2011. október 4.

Pályaválasztási
tanácsadás

2011. október

Beiskolázási szülői
értekezlet

2011. október

Tájékoztatás

2011. október

Pályaválasztási
tanácsadás

2011. november

TEAM értekezlet

2011. november 21.

Internetes honlap

2011. december

Félévzárás

2012. január

Beszámoló

2012. január

TEAM értekezlet

2012. január 27.

Óvodapedagógiai
napok

2012. január

összeállítása, a terápiák szakalkalmazott
megkezdése. Az egyéni
fejlesztési
tervek
elkészítése.
A munkaköri
leírások
megbeszélése, elfogadása.
Igazgatóhelyettes
Munkaterv elfogadása.
A
pályaorientációs
csoportok foglalkozásainak
beindítása.
Beiskolázás előtt álló
óvodások szüleinek
tájékoztató az iskolaérettség kritériumairól .
A szülők és a kollégák
tájékoztatása a szűrések és
vizsgálatok eredményeiről.
A
pályaorientációs
csoportok
munkáinak
folytatása ill. befejezése.
Az IMIP előkészítése.
A
vizsgálati
eljárások
tapasztalatai.

Pszichológusok
Bóbita Óvodában
dolgozó fejlesztő
pedagógusok
Logopédusok
Fejlesztő
pedagógusok
Gyógytestnevelők
Pszichológusok
Igazgatóhelyettes
MK- vezető

Oros Éva
A szakszolgálat internetes Igazgatóhelyettes
honlapjának elindítása
MK.-vezető
A 2. félév
Terápiás rend készítése.
Adminisztrációs feladatok.
A gyerekek minősítése.
Egyéni fejlesztési tervek
elkészítése.
Beszámoló a szakszolgálat
féléves
munkájáról
a
nevelőtestületnek.
A féléves munka értékelése
A 2. féléves teendők,
feladatok egyeztetése
Bekapcsolódás
az
óvodapedagógiai
napok
programjaiba

Minden
szakalkalmazott
MK. vezető

Igazgatóhelyettes
Az
érintett
óvodákban
dolgozó
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Továbbképzések

folyamatos

2012. februárKontrollvizsgálatok március
TEAM értekezlet

2012. március

Fejlesztési tervek

2012. április

TEAM értekezlet

2012. május

Évzáró értekezlet

2012. június

Beszámoló

2012. június

logopédusok,
fejlesztő
pedagógusok
A szakvizsgák megkezdése. Szakalkalmazottak
Részvétel a Budaörs-térségi Logopédusok
Logopédiai Stúdió által
szervezett
továbbképzéseken.
Kontrollvizsgálatok
Logopédusok
elvégzése.
A Fejlesztő
szakvélemények
pedagógusok
áttekintése, és azon tanulók
névsorának összeállítása,
akiknek
lejár
a
szakvélemény érvényességi
ideje.
Az IMIP véglegesítése és
elfogadása
Igazgatóhelyettes
Logopédusok
A
fejlesztési
tervek Fejlesztő
aktualizálása
pedagógusok
Az év végi teendők
áttekintése.
Adminisztrációs
feladataink.
Igazgatóhelyettes
Nyári tábor szervezési
munkálatai.
Igazgatóhelyettes
Az éves munka értékelése. MK. vezető
A nyári tábor szervezési és
lebonyolítási munkálatai. A
nyári
ügyeleti
rend
kialakítása.
Beszámoló a szakszolgálat
éves
munkájáról
a Igazgatóhelyettes
nevelőtestületnek.

Belső ellenőrzési terv:
A tanulókkal kapcsolatos adminisztárciós teendőket a tanév során a munkaközösség-vezető
és az igazgatóhelyettes rendszeresen ellenőrzi.
Kiemelt időpontok:
9

2011. október 4.
2011. november 30.
2012. január 13.
2012. március 30.
2012. május 30.
2012. június 20.

A minőségirányításhoz kapcsolódó foglalkozás látogatásokat, illetve azok értékelését a
munkaközösségvezető és a szakszolgálat munkájáért felelős igazgatóhelyettes közösen végzi.
Határidő: 2012. május 30.

A hospitálások rendje:
Pedagógus

Hospitálás

Időpont

Augusztin Annamária

logopédia

2011. október

Boros-Farkas Bernadett

logopédia

2011. október

Faragóné Makai Gabriella

nyelv-és beszédfejesztés

2011. november

a pszichológusi munkával
Gergályné Kovács Olga

kapcsolatos megbeszélés

2011. november

Kertai Julianna

gyógytestnevelés

2011. november

Kiss András

gyógytestnevelés

2011. december

Lajos Tünde

logopédia

2011.december

Lengyelné Tóth Ágnes

szaktantárgyi fejlesztés

2012. január

Oros Éva

fejlesztő foglalkozás

2012. január

Sándor Krisztina

fejlesztő foglalkozás

2012. február

Stánicz Nikolett

fejlesztő foglalkozás

2012. február
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Szabóné Dienes Krisztina

logopédia

2012. március

Szolnoki Péterné

fejlesztő foglalkozás

2012. március

Ványi Ágnes

logopédia

2012. április

Velősyné Hampel Eszter

fejlesztő foglalkozás

2012. április

Továbbtanulás, önképzés, szakmai fejlődés

Ebben a tanévben kiemelt továbbtanulási feladatunk, hogy 3 kollégánk elkezdje a szakvizsga
megszerzését.
A szakmai fejlődés szempontjából fontos a konferenciákon, továbbképzéseken, szakmai
programokon való részvétel.

A logopédusok bekapcsolódnak a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása által működtetett
Budaörs-térségi Logopédiai Stúdió, mint települések közötti munkaközösség szakmai életébe.
A fejlesztő pedagógusok részt vesznek a Budaörs-térségi Logopédiai Stúdió által szervezett, a
részképességek fejlesztésével is összefüggésben lévő továbbképzéseken.
A szakszolgálat szakemberei a súlyosabb állapotú gyermekek függvényében konzíliumot
hívnak össze a terápia megbeszélése érdekében.

Igyekszünk megfelelni mind az iskolák, óvodák, mind a Fenntartó elvárásainak, s munkánkat
igyekszünk a tőlünk elvárt, legmagasabb színvonalon végezni, segítve ezzel a hozzánk
forduló gyermekek, a családok, kollégáink mindennapi életét.
11

Törökbálint, 2011. szeptember 20.

Sándor Krisztina
munkaközösség-vezető

Lengyelné Tóth Ágnes
igazgatóhelyettes
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A Zimándy Ignác Általános Iskola értékelése az IMIP végrehajtásáról
2010-11. tanév
1. A minőségirányítási programban meghatározott általános és konkrét feladatok közül
az alábbiakat valósítottuk meg:
1.1 Tervszerűen értékeltük a partneri elvárásokat, mértük az intézménnyel kapcsolatos
elégedettséget.
1.2 A helyi társadalmat rendszeresen tájékoztattuk az iskola honlapja, évkönyve, a szülők
részére összeállított tájékoztató kiadványok és a helyi sajtó útján.
1.3 Az SNI-s ill. hátrányos helyzetű tanulók esetében a szükséges fejlesztő és felzárkóztató
foglalkozásokat a szakirányú intézmények javaslata alapján tervszerűen végeztük. (A
Nevelési Tanácsadó munkánkat ebben a tanévben három alkalommal ellenőrizte és pozitívan
értékelte.)
1.4 A működési feltételeink javítása és tevékenységünk fejlesztése érdekében hatékony
pályázatfigyelő rendszert alakítottunk ki és működtetünk, melynek eredményességét az alábbi
táblázat szemlélteti:
a pályázat kiírója

téma

Tempus
Közalapítvány
Tempus
Közalapítvány

Projekt előkészítő
látogatás
„A táncoló és éneklő
fakanál” – három
nyelvű naptár
készítése két éves
projekt keretében
Törökbálint
Zimándy Ignác
Város
„Iskolánkért”
Önkormányzata Művelődési
Alapítvány
tevékenységének
támogatása
ÖKO-iskolai cím

TÁMOP- 3.1.7- A referencia11
intézmények országos
hálózatának
kialakítása és
felkészítése

megpályázott
összeg / önrész

elbírálás

elnyert támogatás

980 euro
20 000 €

Forráshiány
miatt
elutasítva.

740 000 Ft

740 000 Ft

Az ÖKO-iskola
cím viselésének
jogát 2014-ig
elnyertük.
6 000 000 Ft

A
pályázatot
befogadták,
szakmai
értékelése
folyamatban
van.

1.5 A 2008-12 közötti időszakra szóló pedagógus továbbképzési terv , ill. a 2010-11. tanévre
szóló beiskolázási terv alapján pedagógusaink továbbképzését támogatta az intézmény. (Erről
részletes adatok az iskola beszámolójában olvashatnak.)
1.6 Két területen előminősített referencia-intézmény lett iskolánk:
- az infokommunikációs technológia alkalmazásában példaértékű,

- ökoiskolai terv/program alapján dolgozó iskola.
1.7 Az infrastruktúra fejlesztése.
1.8 Az iskolai jövőkép és minőségpolitikai célunk megvalósítása érdekében ebben a tanévben
is folytattuk a kompetencia-alapú oktatást.
1.9 A leendő 1. évfolyamos tanulók beiskolázása az IMIP-ben leírtak szerint történt.
1.10 Nyolcadik évfolyamos tanulóink középiskolai beiskolázása az IMIP-ben leírtak szerint
történt.
2. A 2010. évi országos mérés, értékelés eredményeinek elemzése
2.1 Szövegértés, szövegalkotás
2010 májusában iskolánk 4., 6. és 8. évfolyamos tanulói országos kompetenciamérést
írtak szövegértésből és matematikából. Ebben az évben a 6. és 8. osztályos dolgozatokat
központilag javították és értékelték. A 4. évfolyam az osztálytanítókra hárult ez a feladat.
Ennek a mérésnek az eredményeit 2011 márciusában ismertük meg. Az adatok alapján a 6. és
8. évfolyamok szövegértés eredményeit elemeztük, értékeltük.
A 6. évfolyamon tanulóink átlageredménye 1541, ezzel az országos átlagnál (1483) és
a városi általános iskoláknál (1467) is sokkal jobban teljesítettünk.

Országos

összehasonlításban a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő
intézmények száma: 261 intézmény jobban teljesített, 726 hasonlóan, 1161 gyengébben.
Tehát megállapítható, hogy az intézmények felső harmadába kerültünk ezzel az eredménnyel.
A városi általános iskolák tekintetében a mezőny legelején vagyunk: 40 jobban, 208
hasonlóan és 359 gyengébben teljesítő intézmény van.
A 6. osztályos tanulóink képességszintek szerinti százalékos eredménye az országos
és a városi általános iskolák átlaga fölött helyezkedik el. (1. táblázat) Ebben az évben az
előzőektől eltérően 7+1 (szint alatti) képességszintet alakítottak ki. Szint alatti teljesítmény
iskolánkban nem volt, az 1-3. szinten teljesített a tanulóink 37,7 %-a, a 4-6. szinten 62,3%-a,
a 7. (a legerősebb) szintre sem került tanulónk. A 4-5-6. szinten mindenhol az országos átlag
fölött teljesítettünk, a 3. szinten közelítünk leginkább az országos átlaghoz, a leggyengébb
szintekre (1-2.) arányaiban kevesebb tanulónk került, mint az országos, illetve a városi
általános iskolákban.
1. Táblázat Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása

Iskolánkban

Szint
alatt

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

6. szint

7. szint

0%

4,9%

9,8%

23%

31,1%

23%

8,2%

0%

Országosan

2,3%

7,7%

15,7%

24,1%

25,6%

17,8%

6%

0,8%

Városi
általános
iskolákban

2,4%

8,1%

16,9%

25,5%

26,2%

16%

4,5%

0,5%

Iskolánk 8. osztályos tanulóinak átlageredménye szövegértésből 1603 pont. Ez
valamennyivel az országos átlag fölött (1583) van, a városi általános iskoláknál azonban
lényegesen jobban teljesítettünk (1564).
Országos összehasonlításban a szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben
teljesítő intézmények száma: 412 jobban, 954 hasonlóan és 881 gyengébben teljesített. A
városi általános iskolákat tekintve csupán 61 intézmény teljesített jobban, 269 hasonlóan és
269 pedig gyengébben.
A 8. osztályos tanulóink képességszintek szerinti százalékos eredménye az országos
és a városi általános iskolák közelében helyezkedik el. Nagyobb eltérést mutat, hogy nálunk
nincs szint alatt, illetve az 1. szinten teljesítő tanuló, de a 7. (legerősebb) kategóriát is csak
egy diákunk érte el.
Arányait tekintve nálunk magasabb az 5. és 6. szinten teljesítő tanulók száma (44,2%),
mint az országos illetve a városi általános iskolákban. 2-3. szinten teljesített tanulóink 27%-a,
a 4-5-6. szinten pedig 73%-a. (2. táblázat)
2. Táblázat Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása
Szint
alatt

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

6. szint

7. szint

Iskolánkban

0%

0%

5,8%

21,2%

28,8%

25%

19,2%

0%

Országosan

0,7%

2,9%

8,7%

18,4%

26,3%

25,8%

14,3%

2,9%

Városi
általános
iskolákban

0,7%

3%

9,6%

20,4%

28,1%

24,6%

11,6%

2%

Intézményünk átlageredménye - mint már említettük - 1603 pont volt, ezzel az
eredménnyel elégedettek vagyunk.

Az előző évek méréseivel összehasonlítva ez javuló

tendenciát mutat, hiszen 2008-ban az intézmény átlageredménye 1502 pont volt.

Összefoglalva: eredményeink alapján a 6. osztályos tanulóink az országos átlag felett,
8. osztályosaink ennek közelében helyezkednek el. A 8. évfolyam teljesítményében
megmutatkozik a hatosztályos gimnáziumok elszívó hatása.
Célkitűzéseink, konkrét javaslataink a szövegértés hatékonyságának javítására:


Nemcsak a kompetenciamérésben érintett évfolyamokon, hanem az 5. és 7.
évfolyamokon is aktívan gyakoroljuk a szövegértési feladatok megoldását.



A szövegértés más tantárgy tanítási óráin is (történelem, természetismeret,
földrajz, ének) hangsúlyos feladat legyen.



Aktív szókincsbővítés szómagyarázatokkal, szinonimagyűjtésekkel.



A 6. és 8. évfolyamos tanulóink rutinszerzés céljából rendszeresen oldjanak
meg az előző évi kompetenciamérésekben használt szövegértési feladatokat.



Minden évfolyamon a házi feladatok mellé heti egy alkalommal kapjanak a
tanulók otthoni megoldásra szövegértési feladatokat.



A tanulószobai foglalkozásokon továbbra is heti rendszerességgel oldjanak
meg szövegértési, szókincsfejlesztő feladatokat a tanulók.

Törökbálint, 2011-05-03.

Magyar munkaközösség

2.2 Matematika
Tanulóink 2010-ben írt kompetencia mérésének eredményeit 2011 márciusában kaptuk
meg. Az adatok alapján a 6. és 8. évfolyamok matematika eredményeit elemeztük.
Iskolánk 6. osztályos tanulóinak átlageredménye matematika tantárgyból 1673 pont. Ezzel
szemben az országos átlag 1498 pont, a városi általános iskolák átlaga 1484 pont. Tanulóink
az országos átlag fölött teljesítettek 12%-kal. Intézményünknél országosan az iskolák 2%-a
teljesített szignifikánsan jobban, 9%-a hasonlóan és 89%-a lényegesen gyengébben.
A 6. osztályos tanulóink képességszintje az eredmények alapján az országos és a városi
iskolák átlaga fölött helyezkedik el (1. táblázat). A tanulókat képességszintjeik szerint 7 + 1
csoportba sorolták be. A gyengébb szinteken (1. 2. 3.) tanulóink 28%-a a felső négy szinten

72%-a helyezkedik el. Iskolánkban nagyon gyenge és kiemelkedő eredmény nem született ezen
az évfolyamon.

1. táblázat Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása
Szintek

Szint
alatt

Iskolánkban

0,0%

1,6%

6,6%

19,7%

37,7%

Országosan

4,8%

12,3%

21,8%

25,9%

Városi
általános
iskolákban

5,1%

13,3%

23,2%

25,9%

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint

6. szint

7. szint

14,8%

19,7%

0,0%

20,7%

10,6%

3,3%

0,5%

20,1%

9,5%

2,6%

0,3%

Iskolánk 8. osztályos tanulóinak átlageredménye matematika tantárgyból 1630 pont. Az
országos átlag 1622, míg a városi általános iskolák átlaga 1601 pont volt. Országosan
megvizsgálva az eredményeket nálunk szignifikánsan jobban teljesített az iskolák 26%-a,
hasonlóan 36%-a és gyengébben 38%-a. Az adatok alapján megállapítható, hogy iskolánknál
lényegesen jobban a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok teljesítettek.
8. osztályos tanulóink képességszintjét vizsgálva láthatjuk, hogy az alsó négy szinten
tanulóink 37%-a, a felső négy szinten 63%-a helyezkedik el. (2. táblázat)
2. táblázat Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása
Szintek

Szint
alatt

Iskolánkban

0,0%

3,8%

9,6%

23,1%

28,8%

Országosan

1,0%

5,1%

12,9%

21,5%

Városi
általános
iskolákban

1,0%

5,5%

14,6%

23,3%

1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint

6. szint

7. szint

26,9%

5,8%

1,9%

26,1%

20,0%

9,7%

3,6%

26,9%

18,7%

7,7%

2,3%

A két évfolyamot összehasonlítva az előző évekhez hasonlóan szembetűnőek a
különbségek. Eredményük és képességük alapján a 6. osztályos tanulóink az országos átlag

felett helyezkednek el, ezzel szemben 8. osztályosaink az országos átlagot nyújtották. Mindez
legnagyobbrészt a hatosztályos gimnáziumok elszívó hatásának köszönhető.
Célunk, hogy eredményeink javuljanak, így a folyamatos fejlesztés a következő tanévben is
kiemelt feladatunk lesz. A matematika tantárgy eredményességének és hatékonyságának
növelésére érdekében:


6. és 8. osztályban rendszeresen oldunk meg tanulóinkkal előző kompetencia
mérésekben használt feladatlapokat



minden évfolyamon végzünk tanulóinkkal gondolkodási, vizuális képességet
fejlesztő feladatokat



differenciáltan foglalkozunk a tanórákon a tanulás iránt érdektelen, a lemaradó,
az alulmotivált tanulókkal



tehetséggondozás

keretében

készítjük

fel

tanulóinkat

egyénileg

vagy

csoportosan tanulmányi versenyekre


kollégáink számára olyan szakirodalom és továbbképzési lehetőségeket
keresünk, melyek által felkészültebbek és naprakészebbek lehetnek a
kompetencia mérés területén.

Törökbálint, 2011. április 10.

Matematika munkaközösség

3. A minőségirányítási programban meghatározottak szerint folyamatosan törekszünk
az alábbiakra:
3.1 Törvényszerű, jogszerű működés.
3.2 Gazdálkodási szempontból hatékony működés.
3.3 Szolgáltatások permanens javítása, bővítése.
4. Fejlesztési javaslataink, melyek iskolánk szakmai célkitűzéseit közelítik a
működéshez:
4.1 A hatékonyabb tehetséggondozás érdekében az alábbiakat tervezzük:
- egyénre szabott, differenciált óravezetés rendszeres alkalmazása,
- a tanulmányi versenyekre való tudatosabb, tervszerű felkészítés,
- tehetséggondozó szakkörök szélesebb kínálatának létrehozása.
4.2 Az idegen nyelvi kommunikáció terén a 6-8. évfolyamos tanulók további ösztönzése,
segítése az alapfokú nyelvvizsga megszerzéséhez.
4.3 A mérések szakszerű értékelése érdekében további pedagógusok beiskolázása a mérés –
értékelési képzésre.

Kérjük a javasolt intézkedésekhez a fenntartó jóváhagyását!
Törökbálint, 2011. augusztus 30.
Palkóné Szabó Gabriella
igazgató

Melléklet:
Az Iskolaszék szülői oldalának véleménye a Zimándy Ignác Általános Iskola
(2045 Törökbálint, Dózsa György u. 15.)
Intézményi Minőségirányítási Programja végrehajtásáról és
a 2010-2011-es tanévről készített beszámolóiról
Az elmúlt tanévhez hasonlóan véleményünket az iskolai dokumentumok tanulmányozása, a
tanév végi beszámolók megismerése, valamint személyes tapasztalataink alapján alakítottuk
ki, melyet az alábbiakban foglalunk össze:
1. Az iskolai pedagógiai tevékenysége a 2010-2011 tanév munkatervében
megfogalmazott célok és feladatok tekintetében került megszervezésre. A
Minőségirányítási Program időarányos részét a meghatározott ütemterv szerint
teljesítették.
2. A szülők legnagyobb megelégedésére az iskolai nevelőtestülete nagy hangsúlyt helyez
a tanulók mindenkori érdekeinek figyelembe vételére, a tanulók szociális és érzelmi
intelligenciájának a fejlesztésére és a felmerülő személyre szabott igények,
szükségletek kielégítésére.
3. Figyelemre méltó és magas fokú elhivatottságot mutat, hogy a különböző feladatot
ellátó munkaközösségek egymással szorosan együttműködnek, a szakmai
megbeszélések és tapasztalatcserék mindennaposak, és, hogy az egymás közötti
kommunikáció az iskola pedagógiai programjának természetes részét képezi.
4. Követendők és példaértékűek az olyan új kezdeményezések, mint pl. az Ovisuli,
Meserét, Játékos természet, március 15-i projektnap, Egészségnap stb. melyek részben
az iskola pedagógusai számára jelentenek újabb szakmai feladatokat és kihívásokat,
másrészt a tanulók számára nyújtanak a hagyományostól eltérő, izgalmasabb,
érdekesebb és interaktív tanulási és ismeretszerzési lehetőségeket.
5. Az országos matematika és szövegértés kompetenciamérés eredményeit folyamatosan
elemzik, értékelik és az elért eredmények, ill. tapasztalatok alapján határozzák meg a

következő időszak stratégiai céljait, feladatait, programját, mely lehetőséget ad a
továbbfejlődésre.
6. Dicséretes módon a szűkülő anyagi erőforrások pótlására továbbra is igyekszik az
iskola vezetősége a lehető legnagyobb mértékben kihasználni a pályázati erőforrásokat
és törekszik a takarékos gazdálkodásra.
7. Az iskola pedagógusai különös gondot fordítanak egyrészt az átlagon felüli képességű
gyerekek tehetséggondozására, melynek eredményeképpen a tanulmányi versenyeken,
sport versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el, másrészt a tanulási
nehézségekkel és más problémákkal küzdő gyerekek felzárkóztatására és a
nélkülözhetetlen alapkészségek-képességek fejlesztésére.
8. Veszélynek értékeljük ugyanakkor a pedagógusokra háruló sokrétű adminisztrációs,
szervezési, protokolláris és egyéb jellegű feladatokat, melyek a pedagógusi munka, a
tanítás és az osztályon, ill. az iskolán belüli közösségformálás rovására mehetnek.
9. Lehetőség és egyben jövőbeni feladat is, hogy az egyre több és súlyosabb nevelési,
pszichés és szociális problémával rendelkező gyermek számára a gyermekvédelmi
munkát a rendelkezésre álló erőforrások igénybevételével megerősítsék.
A szülők köszönetét fejezzük ki az iskola vezetésének és a nevelőtestület minden tagjának az
áldozatos pedagógiai tevékenységükért, a gyermekszerető és a tanulók érdekeit
messzemenően szem előtt tartó magas színvonalú oktatási-, nevelő- és fejlesztő
tevékenységükért.
A 2011-2012 tanévre a nehezedő körülmények között is sok erőt és kitartást kívánunk.
Törökbálint, 2011. augusztus 29.
Tischerné Bánkuti Melinda
az Iskolaszék elnöke

Kompetencia-alapú oktatásban részt vevő osztályok
A kompetencia-alapú oktatás bevezetése iskolánkban

A XXI. század iskolája
Iskolánk 2009. áprilisában pályázatot nyújtott be a HEFOP 3.1.3/B jelû kisértékû eszközbeszerzés pályázatára.
A megpályázható összeg 9,5 mFt volt, melybõl iskolánk 9 420 674 Ft támogatást nyert az alábbi célokra:
1. 43 db notebook beszerzése az infokommunikációs technológiák alkalmazásának megkönnyítésére.
2. 10 db digitális fényképezõgép megvásárlása, melyeket az informatika oktatás keretén belül használnak majd
tanulóink.
3. Interaktív tananyagok, szemléltetõ eszközök, logikai fejlesztõ játékok vétele, melyekkel színesebbé,
érdekesebbé tehetõ a tanítási – tanulási folyamat. 4. A kompetencia alapú oktatás tankönyveinek, taneszközeinek
megvásárlása, amelyek az iskolai könyvtár állományát gazdagítják.

HEFOP 3.1.3-es pályázat
Idõtartam:
Elnyert
összeg:

2006.02.01 - 2008.01.31.
18.000.000. Ft

Résztvevõk: 23 fõ
Irányító:

projektmenedzser: Palkóné Szabó Gabriella

Matematika
Kompetencia Szövegértés, szövegalkotás
területek:
Ember a természetben
Idegen nyelv (német)
Andrékó Tünde, Balogh Zsuzsa, Bartos Zoltánné,
Fehérvári Sándorné, Istók Beatrix, Izsák Dávid,
Kárpátiné Hesz Teréz, Kánnár Gabriella, Kátai
Boglárka, Krómer Józsefné, Lengyelné Tóth Ágnes,
Résztvevõ
Megyeri Lívia, Palkóné Szabó Gabriella, Szabóné
pedagógusok:
Czupi Zsuzsanna, Szkiba Ivánné, Bálint Enikõ,
Világi Enikõ, Lantosi Istvánné, Balázsné Godavszki
Erzsébet, Hegedüsné Garda Éva, Nagy Noémi, Szép
Margit, Ginál Beáta

Intézményünk 2005 õszén sikeres pályázatot nyújtott be Kompetencia-alapú oktatás bevezetése a törökbálinti
Zimándy Ignác Általános Iskolában címmel, melynek megvalósítására 18 millió forint támogatást kapott a
kompetencia alapú modulok oktatására.
A pályázat keretében az ország 109 iskolájával együtt megkezdtük módszertani kultúránk megújítását.
A rohamosan bõvülõ és változó tudományos eredmények miatt szükséges az ismeretszerzés módjának
megváltoztatása. A fiatalok életpályájának sikeressége azon alapszik, hogy mennyire vértezik fel magukat az
iskolában olyan tudással és kompetenciákkal, amelyek birtokában képessé válnak a társadalom és a
piacgazdaságigényeinek megfelelni, azokhoz folyamatosan alkalmazkodni.
Ennek a változásnak való megfelelés egyik lépcsõje, hogy olyan kompetenciák alakuljanak ki a tanulókban, mint a
csapatban való dolgozás, a konfiktustûrés-kezelés, a jó kommunikálás, a problémamegoldás és döntés, valamint az
elõzetes tudás felhasználása. Fontos, hogy a gyerekek naponta alkalmazni és használni tudják a legújabb technikai
eszközöket ( számítógép, multimédiás eszközök ), a legújabb tudáshordozókat ( Internet, Sulinet Digitális
Tudásbázis).
A 2006/2007-es tanévtõl megkezdtük a kompetencia alapú programcsomagok bevezetését az 1. és az 5.
évfolyamokon. Az új tanulási módszert olyan módon kívánjuk elterjeszteni az egész intézményben, hogy a
következõ tanévtõl felfutó rendszerben illetve újonnan belépõ évfolyamokon folytatjuk.
A programcsomagok érintik a szövegértési-szövegalkotási, a matematikai-logikai, nyelvi, informatikai, valamint a
szociális, életviteli és környezeti kompetencia-területeket.
Célunk, hogy megmutassuk a gyerekek számára azt az utat, amely könnyebbé teszi az ismeretek elsajátítását,
szocializálódását; hogy alkalmassá váljanak az életben való helytállásra.
Kompetencia alapú oktatás a 2011-12-es tanévben
Osztály "A" típus
"B" típus
"C" típus
1.a
Szövegértés
1.b
Szövegértés, szövegalkotás
1.c
Szövegértés
1.e
Szövegértés
2.a
Szövegértés, szövegalkotás
2.b
Szövegértés, szövegalkotás
2.c
Szövegértés, szövegalkotás
3.a
Szövegértés, szövegalkotás
3.b
3.c
Matematika
4.a
Szövegértés, szövegalkotás
4.b
Matematika
4.c
Matematika
5.a
Szövegértés, szövegalkotás
5.b
Szövegértés, szövegalkotás
5.c
Szövegértés, szövegalkotás
5.e
Szövegértés, szövegalkotás
6.a
Szövegértés, szövegalkotás

6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a

Matematika

8.b

Matematika

8.c

Matematika

Szövegértés, szövegalkotás
Szövegértés, szövegalkotás
Szövegértés, szövegalkotás
Matematika
Szövegértés, szövegalkotás

Munkaterv

Tanév:2011-2012

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős – alsó
és felső tagozat

Partnerek:
 Válayné Gödör Ágnes gyermekvédelmi felelős - alsó tagozat
 Gyuricza Anita gyermekvédelmi felelős - felső tagozat
 Csík Hajnalka - védőnő
 Segítő Kéz Szolgálat – Családgondozó és Gyermekjóléti Szolgálat
 Budaörsi Nevelési Tanácsadó
 Törökbálint Önkormányzata Szociális Iroda - Pallai Ferencné ügyintéző

Fő feladatok a tanévben:
 Tanulók és a szülők tájékoztatása az iskola gyermekvédelmi felelősének személyéről, és annak
fogadó órájáról, valamint a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények (pl.
Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó stb.) elérhetőségeiről.
 Kollégáink tájékoztatása arról, hogy
o milyen törvényi kötelezettsége van az iskolának, pedagógusnak a gyermekvédelmi
törvény alapján (elsődleges jelzőrendszer);
o milyen esetben fordulhatnak hozzánk;
o mikor kötelességük jelzéssel élni a gyermekvédelmi felelős felé;
o ismertettük, milyen módon működik a gyermekvédelmi jelzőrendszer iskolánkban.
 Veszélyeztetettek, hátrányos helyzetűek, halmozottan hátrányos helyzetűek, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, védelembe vettek felmérése, folyamatos
aktualizálása.
 Az iskolai védőnővel egyeztetni a szociálisan veszélyeztetett és az egészségügyileg veszélyeztetett
tanulók névsorát.
 Együttműködési és jelzési kötelezettség a gyermekvédelmi rendszer felé. Szükség esetén a
gyermek érdekében intézkedést kezdeményezni (kérelem a Gyermekjóléti Szolgálat felé
alapellátásba vételre, javaslat a gyermekvédelembe vételére stb.)
 A bántalmazás kiszűrése, illetve lehetőség szerinti megelőzése.
 A gyermek hátrányos helyzetének, veszélyeztetettségének felismerése, lehetőség szerint azok
kialakulásának megelőzése illetve enyhítése. Családlátogatás a veszélyeztetett gyermekek
családjánál.
 Osztályfőnökökkel, szaktanárokkal való együttműködés, kölcsönös segítségnyújtás.
 Viselkedési, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyermekek kirekesztődésének
megelőzése. „ Legyetek jók, ha tudtok” program indítása alsó tagozaton.
 A „társtalan”, „közösségükben magányos” gyerekek felkarolása. Továbbképzés a közösség
megtartó erejéről kollégáinknak.
 Az igazolatlan hiányzások visszaszorítása. Szülők, gyermekek tájékoztatása az igazolatlan
hiányzások következményeiről. Szükség esetén jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé.

 A gyermekvédelmi ügyek dokumentációjának frissítése.
 Folyamatos kapcsolattartás a partner intézményeinkkel.
 Esetmegbeszéléseken való részvétel
 Az osztálykiránduláshoz anyagi támogatást igénylők névsorának összeállítása.
 A tankönyvtámogatásra igénytartók kérelmeinek összegyűjtése, és azok ellenőrzése.

Szeptember

Cél

Feladat

Eszköz, módszer

Felelős

A diákok és a szülők ismerjék Tájékoztatás az intézményben Plakátok,
meg lehetőségeiket, jogaikat a folyó
gyermekvédelmi feliratok,
gyermekvédelemmel
munkáról
tájékoztató
kapcsolatban
anyagok

gyvf

Egyeztetés
a
gyermekvédelmi
szakembereivel

gyvf.

település A
gyermekvédelmi Közös
programok egyeztetése külsős megbeszélés
szakemberrel

Tantestületi tagok tájékoztatása A tantestület tájékoztatása a
pedagógusok
gyermekvédelmi feladatairól

Értekezleten való gyvf.
előadás

Egészségügyileg
veszélyeztetettek felmérése

Megbeszélés

Az iskolai védőnővel
egyeztetni a szociálisan
veszélyeztetett és az

gyvf+
védőnő

egészségügyileg
veszélyeztetett tanulók
névsorát.

Április

Február

Január

November

Október

Magatartás problémás
gyermekek kirekesztésének
elkerülése

„Legyetek jók, ha tudtok”
program bevezetése

megbeszélés
tájékoztatás,
plakát

A
veszélyezettek,
hh-s, Felmérés,
statisztika Statisztikai
gyermekek
felmérése,
a készítése,
tanácsadás, adatlap,
pénzbeli
támogatáshoz segítségnyújtás a szülőknek
nyomtatványok
kapcsolódó
dokumentumok
beszerzése
Igazolatlan
nyomon követése

gyvf+ofő

gyvf+ ofő

hiányzások Az igazolatlan hiányzások Naplók átnézése, gyvf+ofő
számának visszaszorítása
szülői értesítések

A bukásra állók, és a A bukásra álló
rendszeresen késő tanulókkal szüleinek értesítése
való foglalkozás

tanuló Levélben, vagy gyvf+ofő
személyesen
történő
tájékoztatás

A„közösségükben magányos”
gyerekek felkarolása

Továbbképzés a
megtartó erejéről

közösség előadás,
brainstorming

Kollégák tájékoztatása az első
féléves munkáról

Beszámoló készítése az 1. Írásbeli, szóbeli gyvf
félév munkájáról
beszámoló
a
félévi értekezleten

Tankönyvtámogatás igényének
felmérése

Az igénylőlapok kiosztása, nyomtatvány
begyűjtése, ellenőrzése

gyvf + ofő

Drogprevenció és
egészségvédelem

Védőnői
megszervezése

gyvf+
védőnő

Az osztálykiránduláshoz
anyagi támogatást igénylők
névsorának összeállítása

Osztályfőnökök megkeresése, megbeszélés
összesítés
elkészítése,
továbbítása az Alapítványhoz.

előadások előadás

gyvf

gyvf + ofő

Június

Kollégák tájékoztatása az
egész éves munkáról

Törökbálint, 2012. 09. 05.

Beszámoló készítése az egész Írásbeli
éves munkáról
beszámoló

gyermekvédelmi felelős

gyvf

gyermekvédelmi felelős

A Zimándy Ignác Általános Iskola könyvtárának munkaterve
2011 – 2012-es tanév

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.
Az idei tanévben adódó lehetőségekhez mérten további feladat a kötelező olvasmányok elhasználódott
példányainak lecserélése, újak beszerzése.
Feladatok és a tanulók önálló könyvtárhasználatra nevelése
Az alsó és felső tagozatos osztályok számára könyvtárhasználati órák tartása, a kézikönyvtár használatának
megismertetése azzal a céllal, hogy a tanulók minél ügyesebben tájékozódjanak az állományban és megkedveljék
a könyvtárhasználatot. További kulturális programok, könyvtárlátogatások szervezése a felső tagozat számára.
Októbertől Varázsvilág - Olvasókör szervezése az 5-6. évfolyam számára mesék és mondák, a témához
kapcsolódó néhány ifjúsági regény feldolgozásával, dramatizálással, kreatív írással.
A könyvtár aktív részvétele az iskolai projektnapokon és a Zimándy-napon.
Cél a tanulók tudatos olvasókká nevelése, a könyvtárhasználat minél magasabb szintű elsajátítása,
megkedveltetése.

Törökbálint, 2011. szeptember 1.

Bartos Kinga
könyvtáros

Munkaterv az iskola szabadidő szervezési feladatainak elvégzéséhez a
2011/2012-es tanévre

Folytatni szeretném az előző tanévben megkezdett szervezői tevékenységet, mellyel
segítséget kívánok nyújtani kollégáimnak az iskolán kívüli programokon való részvételekhez.
Törekedve arra, hogy változatos, színes, tartalmas legyen a választék. Minden tanulócsoport,
minden korcsoport számára igyekszem felkutatni a programlehetőségeket, szem előtt tartva a
leggazdaságosabb költségkihatásokat.
Az alsó tagozat tekintetében továbbra is színházbérlet vásárlásának szorgalmazása a helyi
művelődési ház előadásaira.( Ennek segítségével megismerkedhetnek a gyerekek a rendszeres
színházba járás élményeivel.)Minden erőmmel azon igyekszem,hogy ebben a tanévben a felső
tagozatot is bevonjam a rendszeres színházlátogatásba. Talán sikerülhet egy olyan
előadássorozatot összeállítani,ami a jövőre nézve is ösztönző lehet itt a Munkácsy Mihály
Művelődési Házban.
Továbbra is szervezni és bonyolítani az immár több éve hagyományos úszásoktatást, figyelve
itt is a minél gazdaságosabb költségekre, ami a szülőket terheli. A leg költségkímélőbb talán
az lenne,ha már a saját városi uszodánkban tanulhatnának a gyerekek. Remélem ez is
hamarosan bekövetkezik!
Az iskolai tananyag kiegészítésére, megerősítésére mindkét tagozaton múzeumlátogatások,
kiállítások megtekintéséhez segítségnyújtás.
A napközis csoportok részére a délutáni szabadidő kultúrált eltöltéséhez változatos programok
szervezése.
Osztálykirándulások, erdei iskolák helyszínének kiválasztásában, az utazások szervezésében
szeretnék még több segítséget nyújtani, illetve szorgalmazni a kollégáknál kettő,esetleg három
tanulócsoport együtt kirándulását. Ez nem csak a költségcsökkentés szempontjából lehet
fontos / barátkozás, osztályok egymás közötti viszonya,stb./.
Egyéb iskolai programok szervezése: partneriskolák látogatása, iskolai rendezvények, felnőtt
színházi programok.
Törökbálint, 2011. szeptember 1.

Molnárné Tóth Erzsébet
a szabadidő szervezésért
felelős tanító

Zimándy Ignác Általános Iskola (2045. Törökbálint Dózsa Gy. út 15.)
2011/2012. 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
- A kanyaró, parotitis, rubeola betegségekről és védőoltásukról (6. osztály)
- MMR (Priorix) oltás (6. osztály)
- Személyi higiénéről, tetvességről (7. osztály)
- A 6. osztályosok oltásának 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
- Személyi higiénéről, tetvességről (7.,8. osztály)
- Diftéria, tetanusz, pertissus betegségről és ennek védőoltásáról (6. osztály)
- Osztályvizsgálat, dTpa oltás, tisztasági szűrés (6. osztály)
- Hepatitis elleni (Engerix) 1.oltás (7.osztály)
- A Hepatitis B fertőzésről és a védőoltásról (7. osztály)
- Kikért Törzslapok postázása
- A 6. 7.osztályosok oltásainak elkönyvelése
- Elmaradt oltások pótlása
- 16 éves tanulók adatainak összegyűjtése
- Elsősegély tanfolyam szervezése (8. osztály)
- Előadás a szexualitásról, abortusz prevencióról ( 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 (8. osztály)
Előadás a szexualitásról, abortusz prevencióról ( 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 (8.osztály)
- Előadás a szexualitásról, abortusz prevencióról ( 8. osztály)
- Tini-klub (7, 8. évfolyam)
2011. 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)

Március:
-

Orvosi osztályvizsgálat (kisegítő tagozat)
Orvosi vizsgálaton kiszűrt gyermekek szüleinek értesítése, szakorvoshoz irányítás,
leletkérés
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)

Április:
-

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”
Előadás a Menstruációs higiénéről ( 6.,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

Május:
-

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, 2011.08.31.

Iskola egészségügyi munkaterv
2011.-2012. tanév Zimándy Ignác Általános Iskola
2045 Törökbálint Dózsa György utca 15.
I. félév
Hó

IX.

X.

Oltás
- Kanyaró-RózsahimlőMumpsz elleni védőoltás
szervezése, lebonyolítása
a 6. osztályokban,
egészségnevelő óra a
betegségről, a
megelőzésről.
- Pótoltások.

Szűrővizsgálat

- Hepatitis-B elleni
védőoltás szervezése,
lebonyolítása a 7.
osztályokban.
- Diftéria- PertussisTetanusz elleni védőoltás
szervezése, lebonyolítása
a 6. osztályokban,
egészségnevelő óra a
betegségről, a
megelőzésről.
Adminisztráció.
- Pótoltások.

- A 8. osztályos tanulók
védőnői szűrővizsgálata.
- Adminisztráció.
- Iskolaorvosi
státuszvizsgálatok
előkészítése, segédkezés
a vizsgálatkor.

Tisztasági vizsgálat
Egészségnevelés
Tisztasági szűrés az 1.-8. -Személyi higiénéről és a
osztályokban
tetvességről előadás az
1.-8. osztályosoknak.
- Egészségnevelő óra
Kanyaró- Rózsahimlőmumpsz betegségekről
és a megelőzéséről 6.
osztályosoknak..

Adminisztráció
-Törzslapok összeállítása,
adminisztrálása.
1. és 8. osztályokban
- anamnézis felvétele,
oltások ellenőrzése.
- Oltások
adminisztrációja.

- Tisztasági szűrés
szükség szerint, előadás a
személyi higiénéről,
tetvességről.

- Szűrővizsgálatok,
oltások adminisztrációja.
- Szülői tájékoztatók
írása.
- Kikért törzslapok
postázása
-16 éves tanulók
adatainak összegyűjtése

-Egészségnevelő óra
Hepatitis betegségről, a
megelőzéséről
7.osztályosoknak..
- Egészségnevelő óra
diftéria, pertussis,
tetenusz betegségekről és
a megelőzéséről 6.
osztályosoknak.
-Előadás a szexualitásról
8. osztály
- Tini-klub (7. 8. évf)

Egyéb
- Az iskola bejárása,
mellékhelységek, tálaló
ellenőrzése.
-1. osztályokban
anamnézis felvétele,
oltások ellenőrzése.
Törzslapok összeállítása.
- Részvétel az 1.
osztályosok szülői
értekezletén
-Tini klub szervezése
(7.,8.évfolyam)
- Az iskola bejárása,
mellékhelységek, tálaló
ellenőrzése.
- Elsősegély tanfolyam
szervetése 8.oszt

-Pótoltások elvégzése

XI.

XII.

- A 6. osztályos tanulók
védőnői szűrővizsgálata.
- Iskolaorvosi
státuszvizsgálatok
előkészítése, segédkezés
a vizsgálatkor.

- Tisztasági szűrés
szükség szerint, előadás a
személyi higiénéről,
tetvességről.

A 4. osztályos tanulók
védőnői szűrővizsgálata.
- Iskolaorvosi
státuszvizsgálatok
előkészítése, segédkezés
a vizsgálatkor.

- Tisztasági szűrés
szükség szerint, előadás a
személyi higiénéről,
tetvességről

- A 2. osztályos tanulók
védőnői szűrővizsgálata.
- Iskolaorvosi
státuszvizsgálatok
előkészítése, segédkezés
a vizsgálatkor.

2011.
I.

- Elsősegély tanfolyam
8.oszt
-Előadás a szexualitásról
8. osztály
- Kisegítő:
egészségnevelés
„Dohányzás és drogok
használatának
megelőzése” témáról.
-Tini klub 7..8.oszt

-Szűrővizsgálatok
adminisztrációja.
-Szülői tájékoztatók
írása.
-Leletek begyűjtése,
adminisztrálása.

-Előadás az Egészséges
táplálkozásról I. 5.osztály
- Elsősegély tanfolyam
8.oszt
-Előadás a szexualitásról
8. osztály
- Tini klub 7.,8. oszt
-Tisztasági szűrés az 1.-8. - Az 5. osztályokban
osztályokban
„Táplálkozás II.”
egészségnevelő óra.
-Tini klub 7.,8. évf

-Szűrővizsgálatok
adminisztrációja.
-Szülői tájékoztatók írása
-Leletek begyűjtése,
adminisztrálása

Tisztasági vizsgálat
- Tisztasági szűrés,
szükség szerint előadás a
személyi higiénéről,
tetvességről

Adminisztráció
-Szűrővizsgálatok
adminisztrációja.
-Szülői tájékoztatók
írása.
-Leletek begyűjtése,
adminisztrálása

-Szűrővizsgálatok
adminisztrációja.
-Szülői tájékoztatók
írása.
-Leletek begyűjtése,
adminisztrálása

- Az iskola bejárása,
mellékhelységek, tálaló
ellenőrzése.

II. félév
Hó

II.

Oltás

Szűrővizsgálat
- A kisegítő tagozatos
tanulók védőnői
szűrővizsgálata..
- Iskolaorvosi
státuszvizsgálatok
előkészítése, segédkezés
a vizsgálatkor.

Egészségnevelés
-6.osztály:
egészségnevelés
„Dohányzás és drogok
használatának
megelőzése” témáról.
- 6.osztály: ea
Menstruációs higiénéről
-Tini klub 7.,8. évf

Egyéb

III.

IV.

- Hepatitis-B elleni
védőoltás szervezése,
lebonyolítása a 7.
osztályokban.
- Pótoltás.

V.

- A szűrővizsgálatokkor
korábban hiányzó tanulók
védőnői szűrővizsgálata.
- Iskolaorvosi
státuszvizsgálatok
előkészítése, segédkezés
a vizsgálatkor.

- Tisztasági szűrés,
szükség szerint előadás a
személyi higiénéről,
tetvességről

-16 éves kori záró
állapotvizsgálat
elvégzése

- Tisztasági szűrés,
szükség szerint előadás a
személyi higiénéről,
tetvességről.

-A korábban hiányzó
tanulók pótvizsgálata és
pótszűrése.

- Tisztasági szűrés az 1.8. osztályokban.

- 1 osztály: ea az
egészséges táplálkozásról
és a fogápolásról
-6.osztály:
egészségnevelés
„Dohányzás és drogok
használatának
megelőzés” témáról.
- 6.osztály: ea
Menstruációs higiénéről
-Tini klub 7.,8. évf
-Egészségnevelő óra
Hepatitis betegségről, a
megelőzéséről
7.osztályosoknak.
- 1 osztály: ea az
egészséges táplálkozásról
és a fogápolásról
-Tini klub 7., 8. évf
-Tini klub 7., 8. oszt

-Tini klub 7., 8. évf
VI.

-Szűrővizsgálatok,
oltások adminisztrációja.
-Szülői tájékoztatók
írása.
-Leletek begyűjtése,
adminisztrálása

.

-Szűrővizsgálatok,
oltások adminisztrációja.
-Szülői tájékoztatók
írása.
-Leletek begyűjtése,
adminisztrálása
-16 éves kori záró
állapotvizsgálat
adminisztrációja
- Adminisztráció.

- Az iskola bejárása,
mellékhelységek, tálaló
ellenőrzése.

- Iskolavédőnői jelentés
készítése.
- a továbbtanuló
8.osztályosok Isk Eü
Törzslapjainak postázása

- Továbbtanuló 8. osok
iskoláiról tájékozódás,

A felsorolt egészségnevelési témákon kívül- amennyiben igény van további előadásokra-, készséggel állok az iskola rendelkezésére.
Idén is részt fogok vállalni az Egészséghét rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában.

Törökbálint, 2011.08.31.

………………………………………………
Farkas Hajnalka, védőnő

A törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola
Diákönkormányzatának munkaterve a 2011-2012-es tanévre
Tervezett
időpont
Szeptember

Október

November
December

Január

Február
Március

Tevékenység

Határidő

Felelősök

Az éves munkaterv
összeállítása, elfogadása

2011.09.10.

Papp Ildikó

Új osztálytitkárok
megválasztása

2011. szeptember
első hete

Osztályfőnökök

Diákönkormányzati vezető
megválasztása
Energia őrjárat szervezése,
tagjainak megválasztása
Papírgyűjtés szervezése

2011. szeptember 10.

Papp Ildikó

2011.október

Osztálytitkárok

Iskolai tanulmányi
versenyek ismertetése

2011. október eleje

Osztálytitkárok

Kerekdomb futás

2011. október 10.

Ökoiskolai programok,
papírgyűjtés, szelektív
hulladékgyűjtés
Az évindítás tapasztalataimegbeszélés
Mikulás –bál szervezése

folyamatosan

Karácsonyi készülődés

december

Testnevelők
Osztálytitkárok
Papp Ildikó
Bartos Zoltánné
Izsák Dávid
Papp Ildikó
DÖK vezető
Papp Ildikó
DÖK vezető
Osztálytitkárok
Osztályfőnökök
Osztálytitkárok

Energia őrjárat munkacsoport
munkájának áttekintése;
feladatok, tapasztalatok
értékelése
Félévzárás körüli feladatok,
problémák ismertetése
Iskolai sportversenyek
szervezése
Farsang előkészítése,
lebonyolítása
Tanulmányi versenyek

Papp Ildikó

2011.november
2011. december 03.

Január vége

Papp Ildikó
DÖK vezető
Januártól folyamatosan Testnevelők
Osztálytitkárok
Február
Osztályfőnökök
Felső t: febr.03.
A DÖK tagjai
Alsó t: febr. 10.
Márciustól
Szaktanárok
folyamatosan
Osztálytitkárok

Tervezett
időpont
Április
Május
Június

Tevékenység

Határidő

Felelősök

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

2012. március 15.

DÖK tagjai

2012. április 20.
Április közepe

Mindenki
Osztálytitkárok

Május eleje

Osztályfőnökök

Zimándy záró ünnepség

2012. május

Papp Ildikó
DÖK vezető

Energia őrjárat munkacsoport
munkájának áttekintése;
feladatok, tapasztalatok
értékelése
Erdei iskolák,
2012. május 31-06.01.
osztálykirándulások
lebonyolítása
Ballagási előkészületek,
2012. június 10.
ballagás
Az éves DÖK munka
értékelése

2012. június

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

Törökbálint , 2011. szeptember 20.

Papp Ildikó
A diákönkormányzatot
segítő tanár

a DÖK vezetője

Palkóné Szabó Gabriella
igazgató

Partnerazonosítás 2011/2012.
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 ( 2011.08.29.)
Munkamenet
-

A munkacsoport létrehozása 2011.08.29. Molnárné

-

Feladatok és módszerek megbeszélése 2011.08.29.

-

Munkaterv elkészítése 2011.08.29.

-

Tájékoztató(írásos) a teljes alkalmazotti kör részére 2011.09.09.
Munkacsoport

-

Frissítés -- a tanári folyosóján kitett táblázatok átnézése, kiegészítése, új
partnerek jelölése,súlyozás 20111.09.09—09.16. Alkalmazottak

-

A javított ,kiegészített lista rendezése 2011.09.16—09.23. Munkacsoport

-

A frissített lista áttekintése 2011.09.23-28. Alkalmazottak

-

Tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére,a javított partnerlista
jóváhagyása,elfogadása az alkalmazotti értekezleten
Munkacsoport

-

Jegyzőkönyv elkészítése,hitelesítése

-

A frissítési folyamat anyagainak irattárba rendezése 2011.10.20-ig
Felelős: Molnárné

-

Minőségbiztosítás munkaterve

Az új tanév megkezdésével folytatódik a minőségbiztosítási munka.
Feladataink:
I.

A partnerazonosítás frissítésével kezdődik a munkánk. Az ezzel kapcsolatos
teendőkről 2011. szeptember 9-én adunk tájékoztatást kollégáinknak, az iskola
Alkalmazottainak.
A frissítés után tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére.
A keletkezett dokumentáció irattárba rendezése.

II.

Partneri igény és elégedettség mérése

Partnerazonosítás 2011/12. (Frissítés)
I/1. A partnerazonosítást végzők névsora:
1. Bartos Zoltánné – tanító,igazgató helyettes
2. Lengyelné Tóth ágnes – tanár,igazgató helyettes
3. Molnárné Tóth Erzsébet – tanító,tanár
4. Valamint a rögzítést végző iskolatitkár
I/2. A partnerazonosítás (Frissítés) munkaterve
Munkamenet
- A munkacsoport létrehozása 2011.08.29. Molnárné
- Feladatok és módszerek megbeszélése 2011.0829.
- Munkaterv elkészítése 2011.08.29.
- Tájékoztató (írásos) a teljes alkalmazotti kör részére 2011.09.09.
- Frissítés – a tanári folyosóján kitett táblázatok átnézése,kiegészítése, új
partnerek jelölése,súlyozás 2011.09.09—09.16. Alkalmazottak
- A javított, kiegészített lista rendezése 2011.09.16—09.23. Munkacsoport
- A frissített lista áttekintése 2011.09.23—09.28. Alkalmazottak
- Tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére,a javított partnerlista
jóváhagyása, elfogadása az alkalmazotti értekezleten
- Jegyzőkönyv elkészítése,hitelesítése
- A frissítési folyamat anyagainak irattárba rendezése 2011.10.20-ig
Felelős:Molnárné

II/1. A partneri igény és elégedettség mérését végzik:
 a minőségbiztosítási munkacsoport tagjai,
 segítő kollégák a tantestületből
II/2. Munkamenet
2012. január 23-án bejelentés a testületnek az igény és elégedettség mérés
beindításáról, mely 2012. június 27-ig tart.

Munkaterv

2011/2012-es tanév

Munkaközösség neve: alsó tagozat, 1-2. évfolyam
Munkaközösség vezető: Villásiné Istók Beatrix
Személyi feltételek:
Munkaközösség tagjai :
1.a Bartos Zoltánné tanító, ének-zene szakkoll.
Fehérvári Sándorné tanító, közoktatás vezető, közoktatási szervező
1.b Andrékó Tünde tanító, ének – népművelés szakkoll.
Kátai Boglárka német nemzetiségi tanító
1.c Kuizsné Virág Edina tanító, természettudományi szakkoll.
1.d Válayné Gödör Ágnes gyógypedagógia szakos tanár
1.e Nagy Adél tanító, vizuális nevelés szakkoll., óvodapedagógus
2.a Villásiné Istók Beatrix tanító, magyar nyelv-és irod. , angol szakkoll.
2.b Molnárné Tóth Erzsébet tanító, pedagógia szakos tanár
Császár Katalin tanító, néptánc oktató, drámajáték oktató
2.c Szerzőné Fiedler Mónika tanító, vizuális nevelés szakkoll.
Szaktárgyat tanító kollégák :
Krómer Józsefné ig.helyettes, tanító, matematika és ének-zene: 2.a
Udvarhelyi Ildikó tanító, néptáncés ének-zene
Malomvári Éva tanító, nemzetiségi német: 1.a, 2.a
Megyeri Lívia tanító, nemzetiségi német: 1.a, 2.a
Saliga Nóra tanító, angol: 1.c, 2.c
Kánnár Gabriella tanító, informatika: 1.c, 1.e, 2.c
Bálint Emese néptánc
Kertai Julianna gyógytornász
Boross-Farkas Bernadett logopédus
Szabóné Dienes Krisztina fejlesztő pedagógus
Dr. Csomborné Sándor Anikó gyógypedagógia szakos tanár

Napközis kollégák :
Stánicz Angéla 1.a, 1.e
Kuti Hermina 1.c
Serdült Zita 2.a, 2.c
Décsi Csaba 1.d

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 mérőanyagainak folyamatosan bővítése



a levelezős versenyek feladattípusainak integrálása
Tanulói motiváció
Az idei tanévben új projekttel szeretnék ösztönözni tanulóinkat az iskolai tananyaggal párhuzamosan
a természetvédelemre és az élővilág fokozott megismerésére.
Céljaink között szerepel, hogy tanulóink érdeklődését sokoldalúan, újszerű feladatokkal keltsük fel,
ezáltal azokat a tanulóinkat is aktívabb munkára sarkalljuk, akik a hagyományos tanítási módszerek
által nem tudnak kiteljesedni.
Elképzelésünket „Kalando-zoo” néven indítjuk útjára, mely egy állatkerti lakó örökbefogadásával
kezdődik október hónap elején. Minden osztályközösség az általa választott (és a szülők segítségével és
támogatásával közösen örökbefogadott ) kis kedvenc virtuális gondozójává válik, mely által
felelősséget vállal és környezettudatos életvitelre sarkallja. Megismerkedünk az állat fajtájával,
szokásaival és természetes élőhelyével. Célunk, hogy az osztályközösségen kívül az évfolyamon tanuló
diákok egymásnak is átadják számtalan formában megszerzett és megtapasztalt tudásukat
szakemberek hozzáértő segítsége mellett (állatvédők, zoo-pedagógusok).
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 hét lépcsőben tervezzük:
1. „Kalando-zoo” címmel rajzversenyt hirdetünk, amelyben a természet világába elkalauzolt gyerekek
illusztrációkat készítenek egyéni fantáziájuk kiteljesedésével.
2. Az állatok számtalan mozgásformáját bemutatva és kipróbálva sorversenyt rendezünk
évfolyamszinten.
3. A Magyarországon élő baglyok mentéséről és védelméről bemutató előadásra invitáljuk Klein Ákos
biológust. Saját készítésű madáretetőket helyezünk el az iskola udvarán, melyeket a szakavatott
zsűrivel értékeltetünk.
4. Környezetismeret tantárgyból 4 fordulós levelező versenyt hirdetünk.
5. A tanév végén pedig vetélkedőt hirdetünk „Ki tud többet az örökbefogadottakról?”
- „Ki a legnagyobb kalando-zoo?” címen egyéni és csoportos formában.
6. Plakátokat készítünk az örökbefogadott állatokról, melyeket a tanulók bemutatnak egymásnak. A
bemutató után egy zoo pedagógust kérünk fel egy előadás megtartására az állatkerti gondozással és
az állatmentéssel kapcsolatban.
7. A tanév vége felé a projekt zárásaként szervezett látogatást teszünk az örökbefogadott állatoknál.
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, alapkészségekképességek 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, Ayresmozgásterápiával.

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 és természettudományi 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

-

az iskolaérett gyermekek számára Ovisuli foglalkozás – sorozat szervezése a szülőkkel közösen
(a 3-4. évfolyamos munkaközöséggel együtt)

Kapcsolattartás más intézményekkel:


Munkácsy Mihály Művelődési Ház ( pályázatok, előadások)



Német Nemzetiségi Művelődési Ház (kézműves foglalkozások)



A település óvodái (meghívás nyílt órákra, rendezvényekre)



Fővárosi Állat- és Növénykert (Kalando-zoo)



Gyöngybagolyvédelmi Alaptvány

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:
Rajzverseny 1.-2. o.

október vége

Sportverseny 1. -2.o.

november

Kertai Júlia, Kuizsné Virág Edina

Madáretető készítő verseny

november

Villásiné Istók Beatrix

Szavalóverseny 1.-2.o.
Mesés teadélután 1.-2. o.

december eleje
február vége

Szerzőné Fiedler Mónika

Andrékó Tünde, Kuizsné Virág Edina
Nagy Adél, Császár Katalin

(prózamondó)
Plakátkészítő verseny 1-2.o

március

Szövegelő vetélkedő
Környezetismeret 1. -2. o.

április

Császár Katalin , Villásíné Istók Beatrix
Válayné Gödör Ágnes

április vége

Fehérvári Sándorné

május vége

Kánnár Gabriella

(Kalando-zoo)
Informatika 1.-2. o.

Iskolai levelezős versenyt szervezünk matematika tantárgyból és környezetismeretből.
(Kánnár gabriella, Molnárné Tóth Erzsébet, Szerzőné Fiedler Mónika, Kuizsné Virág Edina)
A felsorolt házi versenyeken kívül tanulóink rendszeresen részt vesznek területi és levelező versenyeken is.

Törökbálint, 2011.szeptember 1.
…................................................................
Villásiné Istók Beatrix
munkaközösség-vezető

Munkaterv
1.-2. évfolyam

Készítette: Villásiné Istók Beatrix
munkaközösség-vezető
1–2. évfolyam

Törökbálint, 2011.szeptember 1.

Munkaterv

tanév: 2011/12

alsó tagozat 3.-4. évf.
Munkaközösség neve
Munkaközösség vezető neve Ginál Beáta
Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek:
Munkaközösség tagjai :
3.a Hegedüsné Garda Éva
3.b Szép Margit
Nagy Zsuzsanna Noémi
3.c Ginál Beáta
3.d Nagy Rita
4.a Bálint Enikő
4.b Lantosi Istvánné
Világi Enikő
4.c Balázsné Godavszky Erzsébet

tanító, matematika szakkoll.
tanító, ped. szakos tanár
tanító, környezetismeret szakkoll.
tanító, rajz szakkoll.
tanító, orosz nyelv szakkoll. fejlesztő pedagógus
tanító, ének-zene szakkollégium
tanító, testnev. szakkoll.
tanító, ének-zene, inf. szakkoll.
tanító, ének-zene szakkoll.

Szaktárgyat tanító kollégák :
Udvarhelyi Ildikó
Malomvári Éva
Megyeri Lívia
Saliga Nóra
Kánár Gabriella
Kertai Julianna
Boross-Farkas Bernadett
Szabóné Dienes Krisztina
Dr. Csomborné Sándor Anikó
Tőkei Zita
Bálint Emese
Napközis kollégák :
Terenyi Szilveszterné
Kuti Hermina
Komendáné Nemes Éva
Kalmár Petra
Décsi Csaba

4.a, 3.c
1.c, 3.c
3.a,
4.c, 3.d
3.d

tanító, néptánc: 3.a, 3.c ,4.a, 4.b, 4.c
ének – zene: 3.a, 3.c, 4.b
tanító, nemzetiségi német: 3.a, 4.a
tanító, nemzetiségi német: 3.a, 4.a
tanító, angol: 3.c, 4.c
tanító, informatika-történelem tanár
gyógytornász
logopédus
logopédus, francia-történelem szakos tanár
gyógypedagógia szakos tanár (tifló szak)
pedagógiai asszisztens 3.c
pedagógiai asszisztens 3.d, néptánc 3.b, 3.d

2. Tárgyi feltételek:
Iskolánk tárgyi feltételeit nem nevezhetjük átlagosnak. Inkább átlag felettinek mondanám
körülményeinket. Iskolánk épülete szép, gondozott, jól karbantartott igazán patinás épület. A
nyáron komoly felújítási munkák tették még szebbé, praktikusabbá és otthonosabbá
iskolánkat:
- villanyvezetékek cseréje
- burkolat csere
- tanári szoba felújítása
- nagyon hálásak vagyunk a vezetőinknek azért a támogatásért,
hogy
már 6 osztály élvezheti az alsó tagozaton az interaktív tábla
előnyeit.
Az alsós szertár felelőse 1-2 évfolyamon Hegedüsné Garda Éva, a 3-4 évfolyamon pedig
Balázsné Godavszky Erzsébet.

Kiemelt célok és feladatok:
Szakmai képzés
- Folyamatos önképzés
Önmagunk szakmai képzése folyamatos feladatunk. Továbbképzéseken való részvétel,
az önképzés: új eszközök megismerésére, könyvtárban található kiadványok, könyvek
és az interneten való kutatás önképzésünk alapkövei.
Mivel már 6 alsó tagozatos osztályban használnak a kollégák interaktív táblát, így a
tábla kezelése és az interaktív anyagok ismerete egyre több kollégát érint. az ezzel
kapcsolatos önképzés és egymás képzése átszövi mindennapjainkat.
Az első félévben továbbképzést szerveztünk az interaktív tábla használatáról.
(Lásd: Szakmai továbbképzési nap)
Ezen kívül több leendő elsős kollégám a nyár folyamán részt vett egy tudást frissítő
Meixner továbbképzésen, melyet Ványi Ágnes szervezett és tartott Budaörsön.
-

Hospitálás egymás óráin
Tervezzük, hogy egymás óráit látogatni foglyuk, hiszen a tapasztalatok átadása
ilyenkor válik igazán élővé. Kuti Hermina a napközis munkaközösség tagja szeretne
órákat látogatni
az 1.c osztályban Kuizsné Virág Edinánál és a 3.c-ben Ginál Beátánál. Neki is tanítói
végzettsége van és tudását szeretné lemélyíteni, feleleveníteni, hogy tanítványainknak
még több segítséget adhasson és ezt minél szakszerűbben tegye. A mostani elsős
tanítóinkat folyamatosan segítjük támogatjuk, amikor szükségét érzik hogy
tanácsokkal, ötletekkel akár óraterv megbeszélésekkel támogassuk őket.
Remélem több óralátogatás is lesz ebben a tanévben.

-

Tapasztalatok megbeszélése
Az első osztályt indító kollégáim szívvel-lélekkel készültek a legkisebbek fogadására.

6 év GYES után jött vissza közénk tanítani Kuizsné Virág Edinána és idén kezd el
tanítani
Nagy Adél. Már augusztusban szakmai megbeszélésen, felkészítésen vettek részt,
melyben
Hegedűsné Garda Éva és Ginál Beáta segítette őket. Tapasztalatok átadására,
cseréjére folyamatosan szükségünk van a megújuláshoz. Nem csak a diákok
oktatásához, hanem neveléséhez is.
Ehhez a feladatkörhöz sorolnám a mentorálás szép és nehéz feladatát.
Nagy Adél mentora Hegedűsné Garda Éva
Császár Katalin mentora Szép Margit
-

A kompetencia alapú oktatás szemléletmódjának, módszereinek elsajátítása, egymás
segítése a tapasztalatok alapján – együttgondolkodás
A kompetencia alapú oktatásban résztvevő osztályokban a tanítók a módszerből
fakadó előnyös ismeretszerzési és alkalmazási módokat folyamatosan beépítik az
óráikba, és az ezzel kapcsolatos tapasztalataikat megbeszélések alkalmával megosztják
egymással.

-

Szakmai továbbképzési:
Az első és második félévben továbbképzést szerveztünk az interaktív tábla
használatáról. Továbbképzést tart több alkalommal Kánár Gabriella.
A továbbképzésekhez sorolnám azt a nagyszerű tényt, hogy kollégáim egyetemen is
tovább képezhetik magukat. Hegedűsné Garda Éva és Ginál Beáta mentor tanári
szakot kezdenek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

A meglévő feladatbank bővítése
- Az interaktív táblákhoz tartozó internetes feladatbankokat folyamatosan bővítenünk
kell.
- További feladatunknak tartjuk a meglévő feladatbankjaink szakszerű, igényes
bővítését.
Tanulói motiváció
Céljaink között szerepel, 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. Ezért több lépésből álló
egész évet átölelő projekteket terveztünk erre az évre.
1.

Felfedezések a természetben

Ezzel a címmel indítjuk el ismét azt a szakkört amely lehetővé teszi természettudományos
beállítottságú tanulóink számára a természet megismerését, felfedezését kicsit máshogy
mint a környezet órákon. Szívből reméljük, hogy a kísérletezések, a természet testközeli
érintése, megfigyelése, vizsgálata olyan szeretetet ébreszt tanulóinkban, amely számukra is
felfedi a természet nélkülözhetetlenségét és ebből fakadóan az óvását, megőrzésének
fontosságát.
Szakkörvezetők: Kottmayerné Bálint Enikő és Nagy Zsuzsanna Noémi

2. Négy évszak ( rajzpályázat)
Mivel kollégáimmal együtt nagyon fontosnak tartjuk a természet felfedezését és kincsként
való megóvását, ezért igyekszünk ezt a témát más oldalról is megközelíteni és
gyermekeink életébe ennek fontosságát más úton is becsempészni.
A négy évszakhoz kapcsolódva négy témában hirdetünk pályázatot. Pl: víz, levegő
tisztasága, a tűz haszna stb.
Az elkészült gyerekmunkákat természetesen értékelni és jutalmazni fogjuk. A legszebb
munkákból pedig kiállítást szervezünk.
Pályázatok tervezett időpontjai:
- szeptember
- november
- február
- április
Felelősök: Lantosi Istvánné és Szép Margit
3. Előadás ásványkiállítással
Az előző témakörhöz kapcsolódva szeretnénk egy előadót hívni, aki a Föld jelenlegi
állapotáról, a mi feladatainkról tartana egy interaktív vetítéssel egybekötött gyerekek
számára izgalmas előadást. Utána jó lenne egy ásványkiállítást megtekinteni.
4. Foci kupa 3.-4. évfolyam
Lantosi Istvánné már hagyományt teremtett iskolánkban a 3.-4. évfolyamosoknak
szervezett focibajnoksággal. A mindennapos testedzést és a focihoz elengedhetetlen
csapatmunkát kollégáimmal együtt fontosnak tartjuk és támogatjuk. A gyerekek az
elmúlt évek tapasztalatai alapján nagy izgalommal várják a mérkőzéseket. Remélem
ebben az évben is sok örömet szerzünk tanulóinknak ezzel a sportprogrammal.
Felelős: Lantosi Istvánné és Tóth Zsolt
5. Zimándy évforduló ( projekt nap)
Zimándy Ignác iskolánk névadója. Születésének 180-adik évfordulója alkalmából
projekt napot tervezünk iskolánkban.
Felelősök: Krómer Józsefné, osztályfőnökök
6. Karácsonyi műsor szervezése (iskolai szintű műsor)
Idén a 3.-4. évfolyamos munkaközösségnek jutott a nehéz és megtisztelő feladat, hogy
iskolai szintű karácsonyi műsort állítson össze.
Felelősök: Krómer Józsefné és Ginál Beáta
7. Illik- nem illik projekt ( 3 fordulós és egy projekt délelőtt )

Terveink között szerepel az illem szabályainak felkutatása és tanulóink életében élővé
tétele. A projektbe szülők bevonását is szervezzük!
Úgy tapasztaljuk, hogy a gyerekek sokszor nincsenek tisztában a helyzethez illő
viselkedéssel, mert nem is tudnak róla hogyan kellene viselkedniük, nem tanították meg
őket.
Terveink között szerepel kutató munka ( népek szokásai, köszönések stb. ) helyzet
felismerések, drámajáték, riport, kérdőív.
Remélem hatékony és hasznos munka lesz mindenki számára.
Felelősök: Hegedűsné Garda Éva és Ginál Beáta
Önálló ismeretszerzésre nevelés
-

Célkitűzéseink közé tartozik továbbra is az értő olvasás fejlesztése, az önálló
ismeretszerzésre nevelés, logikai gondolkodás fejlesztése a 3.-4. évfolyamon (könyvtár),
internethasználat. Ezt folyamatosan igyekszünk megvalósítani tanóráinkon,
tehetséggondozó foglalkozások keretében.
Tervezett versenyeink, feladataink az évre
Hónap:
szeptember

október

november

Verseny:
foci bajokság
kezdete
- Négy évszak
rajzpályázat
I. forduló

Tervezett időpont:
szeptember 3. hete

sport verseny
évfolyamonként
- Illik- nem illik
I. forduló

október 5. szerda

Versmondó verseny
Zimándy évforduló
Négy évszak
rajzpályázat
II. forduló

szeptember 4.hete

október 26. szerda

Felelősök:
Lantosi Istvánné
Tóth Zsolt
Lantosi Istvánné
Szép Margit
Kertai Julianna
Balázsné
Hegedűsné
Ginál Beáta

november 10.
csütörtök
projektnap
november 25.
péntek
november 16.
szerda

Világi Enikő
Balázsné
Krómerné
osztályfőnökök
Lantosi Istvánné
Szép Margit

december

Iskola szintű
karácsonyi műsor
szervezése

december 21
szerda

Krómerné
Ginál Beáta

január

Illik- nem illik
projekt II. forduló

január 26.
csütörtök

Hegedűsné
Ginál Beáta

február (farsang)

Prózamondó
verseny

február 22. szerda

február

Négy évszak
rajzpályázat
III. forduló

február 28. kedd

március

Illik- nem illik
III. forduló
Sportverseny
II. forduló

március 21. szerda

Illik- nem illik
projekt délelőtt
Négy évszak
rajzpályázat
IV. forduló

április 5. csütörtök
3. évfolyam
április 4. hete

április

március 7. szerda

Nagy Zsuzsanna
Noémi
Nagy Rita
Lantosi Istvánné
Szép Margit

Hegedűsné
Ginál Beáta
Kertai Julianna
Balázsné
Hegedűsné
Ginál Beáta
Lantosi Istvánné
Szép Margit

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás:
Több tehetséges tanulóval is büszkélkedhetünk osztályonként. Róluk sem feledkezünk
meg, amikor kollégáimmal sokféle szakkör és tehetséggondozás lehetőségét kínáljuk fel
számukra.
Itt szerzett tudásukat iskolai, megyei, és országos szintű versenyeken próbálhatják meg.
Versenyek, amiken indítjuk tehetséges tanulóinkat:
-

Bóyai csapatverseny
Zrínyi Ilona Matematika Verseny
Kenguru Matematika Verseny
Bendegúz Anyanyelvi Verseny
Versenyeink koordinátora: Hegedűsné Garda Éva

2. Felzárkóztatás:
Az alapozó időszakban van a legnagyobb létjogosultsága a felzárkóztatásnak,
alapkészségek-képességek fejlesztésének. Minél korábban kezdődik el a terápia, annál
nagyobb az esély a fejlődésre.

Óriási támogatást és segítséget jelent számunkra az intézményünkhöz csatlakozó
Szakszolgálat. Képzett szakemberek támogatják meg minden oldalról a fejlesztésre
szoruló tanulóinkat. Igazán időszerűnek tartom ezt az integráció idején. Gyengén látó,
kerekes székes
hallássérült, autisztikus tünetű tanulók vesznek részt a mindennapos oktatásban normál
osztályokba helyezve. Ezért van egyre nagyobb szükségünk szakemberek támogatására.
Kihívásaink is egyre negyobbak.
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.

3. Szakkörök:
Neve:
Matematika
Nyelvész
Nyelvi szakkör
Matematika
tehetséggondozás
Fő az egészség!
Informatika
Felfedezések a természetben!
Rovásírás
Néptánc (Kis Bokréta)
Kisokos

Vezetője:
Hegedűsné Garda Éva
Hegedűsné Garda Éva
Ginál Beáta
Ginál Beáta
Tőkei Zita
Kánnár Gabriella
Kottmayerné Bálint Enikő
Nagy Zsuzsanna Noémi
Szerzőné Fidler Mónika
Udvarhelyi Ildikó
Balázsné Godavszky
Erzsébet

Évfolyam:
3.évfolyam
3.évfolyam
3.évfolyam
3.évfolyam
3.évfolyam
3.évfolyam
3.- 4.évfolyam
3.- 4.évfolyam
3.- 4.évfolyam
4.évfolyam

Tanulóink érdeklődése ebben az életkorban még nem kialakult, az útkeresés elején
tartanak. Ennek kipróbálására remek lehetőséget biztosítanak a szakkörök. Tanulóink
sokféle foglalkozás közül választhatnak. Szakköreinkre igény van és mindig sok az
érdeklődő.
Ez is mutatja tanulóink sokszínűségét és széleskörű érdeklődését. Büszkeséggel tölt el
minket, hogy ennyi lehetőséget tudunk biztosítani számukra.
Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
Napi szintű kapcsolatot tartunk fenn az 1.-2. évfolyamos munkaközösséggel, szakmai
megbeszélések, tapasztalatcserék mindennaposak.

Az óvónőkkel való kapcsolattartásunk is rendszeresnek mondható, novemberben az
Óvódapedagógiai napokon nagy számmal szoktunk részt venni, kollégáimmal együtt.
A Német Nemzetiségi Óvodával folyamatos a kapcsolattartás. Idén is ennek a kapcsolatnak a
további erősítésére törekszünk.
A Walla óvoda gyermekei év végén szoktak minket meglátogatni. Remélem idén is
számíthatunk iskolánk iránti érdeklődésükre. 4. évfolyamon tanító kollégáim mindent meg
fognak tenni, hogy az új elsős diákjaink jó és biztonságos osztályokba kerüljenek.
A német nemzetiségi osztályokban a német munkaközösség tagjai az oktatáson kívül segítenek
tanítóinknak a karácsonyi készülődésben, ajándékkészítésben.
Az informatika-angol irányultságú osztályokban Saliga Nóra segíti munkájával kollégáimat.
A napközis kollégák pedig folyamatosan segítik, támogatják az osztálytanítók munkáját a
termek dekorálásával, gyermekeink kísérésével különböző rendezvényekre, osztályösszejöveteleken való
részvétellel.
Ezek az elmúlt évek tapasztalatai. Remélem idén is megmarad és tovább erősödik kollégáimmal
a jó munkakapcsolat a gyerekek érdekében és a szülők örömére, elégedettségére.
SWOT-elemzés
1. Erősségeink
2. Gyengeségeink:
3. Lehetőségeink:
4. Veszélyek:
Egyebek:
Mellékletek megnevezése:

Törökbálint, 2011. szeptember 4.
……………………………………………
Munkaközösség-vezető aláírása

MUNKATERV
Munkaközösség neve
Munkaközösségvezető
neve

tanév: 2011-12
Német
Megyeri Lívia

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek: Brindza Erika, Fábry Tímea, Izsák Dávid, Kátai Boglárka, Krammné Hampel
Mária, Malomvári Éva, Megyeri Lívia, Ujszászi Gabriella
2.Tárgyi feltételek Megfelelően felszerelt szaktanterem projektorral, testvériskolától kapott multifunkciós
fénymásoló-nyomtatóval gazdagítva, CD-lejátszók, audiovizuális eszközök, a játékos nyelvtanulást segítő
igényes kivitelű játékok
Tanulócsoportok irányultsága, létszáma A nemzetiségi német nyelv oktatása az iskola minden
évfolyamán csoportbontásban történik (Kivéve a 8. évfolyam). Első és ötödik évfolyamon két nemzetiségi
németet (1.e-ben angollal vegyesen) tanuló osztály is van. Alsó tagozat 4. évfolyamán egy osztály fele, 5.
évfolyamon két osztály német mint idegen nyelvet tanul heti 3 órában. A beszédcentrikus nyelvoktatásban
ideálisnak mondható 10-13 fős csoportokban tanulnak a diákok. A hon- és népismereti foglalkozásokat az
idei tanévtől osztályonként egy tanár tartja.
Fő feladatok a tanévben A kommunikatív nyelvtanítás eszköztárának bővítése (belső
továbbképzéseken), német ének-zenei versenyen való eredményes részvétel (felkészítés Fábry Tímea
vezetésével), felsőben nyelvvizsga-felkészülés kap különös hangsúlyt. Fontos feladataink maradtak továbbá a
karácsonyi vásár megszervezése, a Márton-napi projektdélután, 1. és 3. évfolyamon egy-egy zenés színdarab
betanulása és fellépés a Zimándy-zárón. Az 1. a osztály tovább tartja a kapcsolatot a Thomas Mann iskola
elsős osztályával különböző programok keretében.
Fejlesztés, tehetséggondozás Alsó tagozaton a 2. és 3. osztályosoknak Megyeri Lívia tart fejlesztést,
felső tagozaton Brindza Erika a 6. évfolyamon. Tehetséggondozás keretében vizsgafelkészítést tartunk 7. és
8. évfolyamon. Tanulószobai korrepetálást tart Fábry Tímea. A tehetséges diákoknak külön tart Kátai
Boglárka versenyfelkészítést a vers- és prózamondó versenyre.
A beiskolázással kapcsolatos feladatok A tevékenység egészét jellemzi, hogy bemutató órák tartásával
igyekszünk a rólunk kialakult kedvező képet megtartani, tovább alakítani.
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 az elmúlt 2 év sikerén épülve táncházat tartunk. Májusban tájékoztatót tartunk a leendő elsősök szüleinek
a nemzetiségi óvodában. Június elején „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.
Október közepe: nyelvvizsgaszint-felmérő (B1-B2 orientáció) 8. évfolyam
Házi próba nyelvvizsga szakvezetéssel (igény esetén nyelviskolával) az év végi tantárgyi vizsga keretében
Április: A2 junior próbavizsga 4. osztályban
Június: 6. osztályban szintfelmérés vizsgafelkészítéshez

Ünnepek, egyéb programok Új kezdeményezésként kirándulásokat szerveznénk Bécsbe
(Weihnachtsmarkt) és/vagy Korneuburgba (Burg Kreuzenstein, Adlerwarte)
Májusban látogatás Süssenbe (testvériskola)
Kapcsolattartás más munkaközösségekkel Kapcsolatunk az osztályfőnökökkel a legszorosabb.
Munkánkat nagy mértékben segíti és támogatja Udvarhelyi Ildikó, a tagozatvezetők és a napközis nevelők.
Versenyek (házi, levelező, területi, egyéb) – időpont, felelős megnevezésével
Tervezett időpont
I. félév – 3 forduló

Érintett évfolyamok
4. és 5. évfolyam

2011. november vége
2011. február/március

1-8. évfolyam
1-8. évfolyam

Verseny témája
Házi levelező verseny
játékos feladatokkal
Házi szavalóverseny
Területi szavalóverseny

2012. április

6-7. évfolyam

(SZÓ)Kincskereső

Felelős
Megyeri Lívia
Kátai Boglárka
Kátai Boglárka
Megyeri Lívia
Brindza Erika
Izsák Dávid

Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével
Tervezett időpont
Szeptember 1.
Szeptember
Szeptember végéig
Október
Október
Október közepe
November 11.
November 4. hete
November
December 15.
December 13.
Január
Január-február
Február 1-2. hete
Február
Február 6.
Február/Március

Feladat
Szaktanterem dekorációja
Év eleji mérések
A szavalóversenyre szánt művek
összeállítása és kiosztása
Házi levelező verseny beindítása
Az óvónők óralátogatása és
bemutató órák tartása a szülőknek
nyelvvizsgaszint-felmérő (B1-B2
orientáció) 8. évfolyam
Martinstag
Laternenumzug (Csupaszív
óvodával)
Házi vers- és prózamondó verseny
Készület a Weihnachtsmarkt-ra
Weihnachtsmarkt
Adventi délután az óvodásokkal
Félévi felmérések összeállítása
Területi német énekverseny
Bemutató órák a leendő elsősök
szüleinek
Farsang a Thomas Mann Iskola
diákjaival
Koszorúzás a kitelepítési
emlékműnél (rövid műsor)
Területi vers- és prózamondó

Felelős
Brindza Erika
mindenki
Kátai Boglárka
Megyeri Lívia
Malomvári Éva
Brindza Erika
Megyeri Lívia
Kátai Boglárka
Malomvári Éva
Kátai Boglárka
Ujszászi Gabriella
mindenki
Megyeri Lívia, Ujszászi Gabriella
mindenki
Fábry Tímea
Malomvári – Megyeri
Megyeri Lívia
Krammné Hampel Mária
Kátai Boglárka

Április
Április
Április
Április
Május eleje
Május
Május
Május
Május
Június
Június

verseny
Táncház az óvodásokkal
Bemutató órák tartása
(SZÓ)Kincskereső
A2 junior próbavizsga 4.
osztályban
Anyák napi műsorok összeállítása
német nyelven
Tájékoztató a leendő elsősök
szüleinek az óvodában
Látogatás a süsseni
testvériskolában
Zimándy-zárón színdarab előadása
Év végi felmérők összeállítása
Iskolakóstoló
Sportnap a Thomas Mann Iskola
diákjaival

Malomvári Éva
Megyeri Lívia, Malomvári Éva
Brindza Erika, Izsák Dávid
Malomvári Éva
Megyeri Lívia
alsó tagozatos kollegák
Megyeri Lívia
Ujszászi Gabriella
Malomvári – Megyeri – Bálint E.
Mindenki
Malomvári-Megyeri
Malomvári Éva
Bartos Anna

Törökbálint, 2011. augusztus 31.
Megyeri Lívia

MUNKATERV
tanév: 2010-2011
Munkaközösség neve
Munkaközösség-vezető neve

angol munkaközösség
Saliga Nóra

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek: Kszel Adrienn,Pilinyi Katalin, Villlásiné Istók, Saliga
Nóra
2.Tárgyi feltételek: Rendelkezésünkre állnak hangkazetták, VHS kazetták, cd-k,
DVD-k. Tantermeinkben elterjedő inteligens táblákon a digitális tananyagokat is
használni tudjuk a felsős illetve egyre több alsós teremben is. Szaktantermünk híján az
üres termekben helyezzük el bontott csoportjainkat.
Tanulócsoportok irányultsága, létszáma:
1.

1.c csoportbontással (Kánnár Gabriella, Saliga Nóra)
1.e cs. bontással (Villásiné Istók Beatrix, Megyeri Lívia)
2.c csoportbontással (Kánnár Gabriella, Saliga Nóra)
3.c csoportbontással (Kánnár Gabriella, Saliga Nóra )
4.c csoportbontással (Kánnár Gabriella, Saliga Nóra)
4.b csoportbontásban ( Villásiné Istók Beatrix, + német )
5. évfolyam csoportbontásban (Saliga Nóra, Kszel Adrienn, Villásiné I. Beatrix)
6. évfolyam csoportbontásban (Kszel Adrienn, Villásiné Istók Beatrix, Saliga
Nóra)
7. évfolyam csoportbontásban (Kszel Adrienn, Pilinyi Katalin)
8. évfolyam csoportbontásban (Kszel Adrienn, Pilinyi Katalin)

Fejlesztés, tehetséggondozás:
A csoportbontásban a tanulóink képességeiknek
megfelelően haladhatnak a tananyagban. Minden évfolyamon haladó és normál
csoportot alakítottunk ki, így a haladó csoportokban a hangsúlyt a tehetséggondozásra,
a normál csoportokban pedig a felzárkóztatásra helyezzük. A nyelv iránt különösen
érdeklődő tanulóink számára idén is indítunk nyelvvizsga felkészítő szakköröket.
A beiskolázással kapcsolatos feladatok:
•
•

Nyílt órák a leendő elsősök szülei számára
Játékos ismerkedés a leendő elsősökkel

•

Előzetes szülői értekezlet a leendő 1. o –k szüleinek
Ovisulis foglalkozások

Mérések:
Tanév elején: 1. évfolyamon nincs mérés
A többi évfolyamon szókincs mérése, szövegértés, olvasási írásbeli
készségszint mérése..
Félévkor:
Az 1. évfolyamon szókincsmérés, a többi évfolyamon ez kiegészül a
hallás utáni szövegértéssel, valamint olvasási és írásbeli szintfelméréssel. Felső
tagozaton a nyelvtani szabályok ismerete és alkalmazása is megjelenik.
Ünnepek, egyéb programok: - Halloween - Christmas - St. Valentine’s day Easter
Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
A német nyelvi munkaközösségtől
szemléltető eszközöket tudunk kölcsönkérni Az alsós és felsős osztályfönökökkel a
gyerekek helyzetéről, tanulmányi eredményeiről érdeklődünk illetve adunk
tájékozatást.
Szabadidős foglalkozások (szakkörök, sportkörök, művészeti körök):
Idén is
folyamatos a felkészülés a Basic és Elemetary szintű nyelvvizsgákra a nyelvvizsga
előkészítő szakkörökön.
Versenyek (házi, levelező, területi, egyéb) – Felelősök megnevezése
A házi angol versenyt március utolsó hetére terveztük alsó és felső tagozaton /
felelőse: Saliga Nóra, Kszel Adrien/ A versenyre a 4. évfolyamos és a felső tagozatos
diákokat várjuk.
Első és második évfolyamon idegennyelvi daloló versenyt tartunk 2012 februárban
- felelős: Villásiné Istók Beatrix.
Harmadik és negyedik évfolyamra idegennyelvi versmondó versenyt tervezünk
márciusban.- felelős: SaligaNóra
Továbbá újdonságként szeretnénk szervezni egy “Spellingbee” versenyt a település
másik iskolásaival összeméretve április hónapban.- felelős: Saliga Nóra, Villásiné
Istók Beatrix
Áprilisban nyolcadikosaink záróvizsgát tesznek.- felelős: Kszel Adrienn, Pilinyi
Katalin
Június első két hetében a próba és a rendes nyelvvizsgákkerülnek sorra. – felelős:
Kszel Adrien

Feladataink a tanév során:
- Tanévnyitó ünnepély
- A munkaközösség megalakulása
- A munkaközösségi program leadás
- Első szülői értekezlet
- 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
Szakmai képzés :
Önképzés
Hospitálás egymás óráin
Tapasztalatok megbeszélése
Szakmai továbbképzési nap
Idegennyelvi kiadók által meghirdetett továbbképzéseken való részvétel

MUNKATERV
Munkaközösség neve

tanév: 2011-2012
Humán munkaközösség
(magyar-történelem-ének)

Munkaközösség vezető

Gyuricza Anita

neve

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek: A munkaközösségnek 10 tagja van.
Baki Orsolya – történelem, hon- és népismeret
Balogh Zsuzsa – történelem
Bartos Kinga - magyar
Feketéné Rendes Mária – ének
Gyuricza Anita - magyar
Kaszap Diána - magyar
Lengyelné Tóth Ágnes – magyar-történelem
Pilinyi Katalin - magyar
Palkóné Szabó Gabriella – magyar-történelem
Szabóné Czupi Zsuzsanna - magyar

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

magyarórákon: 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

-

történelemórákon: történelmi korszakokhoz kapcsolódó falitérképek; fóliasorozatok; képes
történelmi könyvek; videokazetták; diasorozat

-

énekórákon: CD-sorozat

Továbbá: magnók, CD-lejátszók, írásvetítők és interaktív táblák, interaktív tananyagok magyar
irodalomból, szövegértésből, magyar nyelvtanból és történelemből.

Tanulócsoportok irányultsága, létszáma:
A 7.b osztályban B-típusú szövegértés-szövegalkotást végez történelem tantárgyból Palkóné Szabó
Gabriella, a 7.a osztályban pedig Balogh Zsuzsa földrajz tantárgyból.
A 8.a osztályban kompetencia-alapú oktatás folyik Lengyelné Tóth Ágnes vezetésével.
A 8. évfolyamon nívócsoportos bontásban dolgozunk, 5 tanulócsoport működik 10-20 fővel.

Fő feladatok a tanévben: A 2011/2012-es tanév fő célkitűzései:
-

Iskolatörténeti, Zimándy Ignác munkásságát bemutató program szervezése, az iskola
történetének megismertetése a tanulókkal

-

Hatékony felzárkóztatás

-

Tehetséggondozás, tanulóink eredményes versenyeztetése

-

A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen való részvétel, tanulóink felkészítése

-

A kompetencia-alapú oktatás folytatása

Fejlesztés, tehetséggondozás
Valamennyi évfolyamon vannak fejlesztő / felzárkóztató foglalkozások heti rendszerességgel. Az
órákat az adott évfolyamon tanító tanárok tartják.
A 8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozást tart heti egy alkalommal Gyuricza Anita és Kaszap
Diána.
Tehetséggondozó foglalkozást tart a 6. évfolyamon Kaszap Diána.
A fejlesztést, tehetséggondozást segíti a 8. 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.: városi és iskolai ünnepi műsor

-

november 25.: iskolatörténeti projektnap

-

karácsony: az énekkar fellépése

-

március 15.: városi és iskolai ünnepi műsor

-

április 11.: költészet napi műsor az iskolarádióban

-

Zimándy-napi programok

-

május 4.: Szent Flórián napja, rádiós műsor

-

június 4.: a Nemzeti Összetartozás Napja, rádiós műsor

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

-

„Varázs-világ” olvasókör

Versenyek (házi, levelező, területi, egyéb) – időpont, felelős megnevezésével:
- szeptember: levelezős versenyek indítása(Bendegúz, Bolyai)
Felelős: mk. tagok
- október: városi Volf György Anyanyelvi Verseny (helyszín: Művelődési Ház)
Felelős: Gyuricza Anita
- november: a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulója
Felelős: Gyuricza Anita, Kaszap Diána, Pilinyi Katalin
-

január: Kazinczy-verseny (Pilisvörösvár)

Felelős: Gyuricza Anita, Kaszap Diána
-

február: Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Vetélkedő
Felelős: Bartos Kinga, Gyuricza Anita

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

április: házi vers-és prózamondó verseny
Felelős:Pilinyi Katalin, mk. tagok

-

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

-

április: Vers-és prózamondó verseny Pátyon
Felelős: Kaszap Diána, Pilinyi Katalin, Feketéné Rendes Mária

-

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

Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével
Időpont

program

felelős

2011
Szeptember:

- év eleji helyesírás felmérés

mk. tagok

Október:

- Volf György Anyanyelvi Verseny

Gyuricza Anita

Október 6.:

- Megemlékezés az iskolarádióban

Bartos Kinga, Feketéné R. Mária

az aradi vértanúkról
Október 23.:

- városi és iskolai ünnepi megemlékezés
az 1956-os forradalomról

November 11.: - Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti

Baki Orsolya, Feketéné R. Mária,
Pilinyi Katalin
Gyuricza Anita, Kaszap Diána,

fordulója

Pilinyi Katalin

November 25.: - Iskolatörténeti projektnap

mk.tagok

December:

Bartos Kinga, Gyuricza Anita,

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

December:

- Szóbeli vizsga 7. évfolyamon

Kaszap Diána
Baki Orsolya, Lengyelné T. Ágnes

történelemből
December:

- az énekkar fellépése a karácsonyi

Feketéné Rendes Mária

ünnepségen

2012
Január:

- Kazinczy-verseny

Gyuricza Anita, Kaszap Diána

Január:

- félévi helyesírás felmérés

mk.tagok

Február:

- Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Vetélkedő

Bartos Kinga, Gyuricza Anita

Február :

- Simonyi Zsigmond helyesírás verseny

mk. tagok

iskolai fordulója, házi helyesírás verseny
Március 15.:

- városi és iskolai ünnepi megemlékezés az
1848-49-es forradalom és szabadságharcról

Bartos Kinga, Gyuricza Anita
Kaszap Diána

Április 11.:

- költészet napi műsor az iskolarádióban

Balogh Zsuzsa, Lengyelné T. Ágnes

Április:

- házi vers-és prózamondó verseny

Pilinyi Katalin, mk. tagok

Április:

- körzeti vers-és prózamondó verseny, Páty Kaszap Diána, Pilinyi Katalin,
Feketéné R. Mária

Április:

- Zimándy-napi programok

mk. tagok

Május:

- év végi helyesírás felmérés

mk. tagok

Május 4.:

- Szent Flórián napja

Bartos Kinga, Gyuricza Anita

Június:

- a Nemzeti Összetartozás Napja

Baki Orsolya, Gyuricza Anita

Gyuricza Anita
Mk.-vezető

-

Munkaterv

tanév: 2011/2012

Matematika
Munkaközösség neve
Munkaközösség vezető neve Palkó Balázs
Személyi és tárgyi feltételek
1. Személyi feltételek: 5.a
5.b
5.c
5.d
5.e

Izsák Dávid
Szkiba Ivánné
Feczkó Andrásné
Feczkó Andrásné
Tárainé Mórocz Rita

6.a Tárainé Mórocz Rita
6.b Feczkó Andrásné
6.c Tárainé Mórocz Rita
7.a Szkiba Ivánné
7.b Palkó Balázs
7.c Izsák Dávid
8.a I. Tárainé Mórocz Rita
II. Palkó Balázs
8.b I. Tárainé Mórocz Rita
8.c II. Szkiba Ivánné
III. Feczkó Andrásné
2. Tárgyi feltételek:
- Az új szemléltető eszközök megérkeztek, leltárba lettek véve. Új szertári szekrények lettek kialakítva. Az
új eszközöket a kollégák megismerték és munkájuk során alkalmazzák. A meglévő eszközök közül a táblai
körzők erősen felújításra szorulnak.

Kiemelt célok és feladatok: - Az új oktatási módszerek további gyakorlása.
- Fejlesztő órákkal a felzárkóztatás erősítése.
- Szakköri tevékenységgel a tehetséggondozás erősítése.
- Matematika versenyekre jelentkezés interneten.
- Levelező versenyeken való minél aktívabb részvétel szervezése.
- Szertári anyagok, modellek rendezése.

-

Mérések, értékelés
-

5. évfolyam méréseit Izsák Dávid szervezi és ellenőrzi.
6. évfolyam méréseit Tárainé Mórocz Rita szervezi és ellenőrzi.
7. évfolyam méréseit Palkó Balázs szervezi és ellenőrzi.
8. évfolyam méréseit Szkiba Ivánné szervezi és ellenőrzi.

Versenyek, versenyeredmények:
A korábbi évek hagyománya nyomán tervezzük, hogy indulunk a területi, és továbbjutás esetén a megyei,
országos matematika versenyeken, valamint levelezős versenyeken (Bólyai, Zrínyi, Kenguru, stb.).
Bólyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójára benevezés 2011. IX. 18.
A versenykiírásokat folyamatosan követi Szkiba Ivánné.

Tanórán kívüli foglalkozások
1. Tehetséggondozás: Folyamatos az igényeknek megfelelően. Az évben heti 2 órás szakkör indul a
tehetséges és érdeklődő tanulók számára Szkiba Ivánné vezetésével.
2. Felzárkóztatás: A szükségleteknek megfelelően egyéni és csoportos foglalkozások keretében
biztosítjuk. Felelős: szaktanárok
3. Szakkörök :
- 8.c osztály részére felvételi előkészítő szakkör indul Szkiba Ivánné tanárnő vezetésével.
- 8. a, b osztályok részére felvételi szakkört tart Tárainé Mórocz Rita tanárnő.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel:
Szükség és igény szerint ahol tudtunk, ott segítünk.
SWOT-elemzés
1. Erősségeink:
- Korrepetálások
- Új eszközök ( interaktív tábla , projektív gömb ) alkalmazása
- Jó munkakapcsolat
- Szaktudás
- Gyermekcentrikusság
2. Gyengeségeink:
- Csoportbontások számának csökkenése (hetedik évfolyam)

-

- Következetesség a felzárkóztatásban
3. Lehetőségeink:
- Fejlesztő órák
- Tanulószoba
- Szertári modellek, eszközök gyakoribb alkalmazása
4. Veszélyek:
- Kevés a matematika órák száma
- Osztályösszevonás
- Óraszám (tanári) emelés
Egyebek:

Mellékletek megnevezése:Törökbálint, 2011. szeptember 2.
……………………………………………
Palkó Balázs
munkaközösség-vezető

MUNKATERV
Munkaközösség neve
Munkaközösségvezető
neve

tanév: 2011-12
Természettudományi
Izsák Dávid

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek: Balogh Zsuzsa földrajz 7.a;8.a,b,c;
Kovács Ildikó kémia 7.a,b,c, 8.a,b,c ;8.b,c biológia
Szkiba Ivánné fizika 8.c;7.a,b
Kárpátiné Hesz Teréz természetismeret 5.a,b,de; földrajz 7.b,c;biológia 7.a,b,c; 8.a
Izsák Dávid fizika 8.a,b; 7.c;
Papp Ildikó természetismeret 5.c;
Ujszászi Gabriella természetismeret 6.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
 Bolygónk a Föld (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 kémia
Ünnepek, egyéb programok
 Föld-napja
 Bolygónk a Föld – 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:
- Kaán Károly verseny március /felelősök: Hesz Teréz, Balogh Zsuzsa/
- Teleki Pál - 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,
Tisztasági verseny indítása,
Energia-őrjárat indítása
Szelektív hulladékgyűjtés folytatása
Papírgyűjtő doboz (5.osztályok)
Október

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

Korrepetálások indítása
Papírgyűjtés

Izsák Dávid
Papp Ildikó

Rajzpályázat (villanykapcsolók és csapok
mellé/fölé)
Múzeumok látogatása
Előadás – egészséges táplálkozásról és a
szenvedélybetegségekről (védőnő)
A 7.a és 8.c osztályok kirándulása Piszkéstetőre.

Kovács Ildikó

Balogh Zsuzsa és
Szkiba Ivánné
Kárpátiné Hesz Teréz
Izsák Dávid
Balogh Zsuzsa

November

Rajzpályázat elbírálása

December

Versenyekre jelentkezés elindítása,

Izsák Dávid

Január

honlapon : „Itt jártunk” oldal indítása (kirándulások
Öko-szemmel)
Fakultatív félévi mérések
Természettudományok a könyvtárban

Balogh Zs. és Bartos
Kinga
Szaktanárok,
Hesz Teréz, Balogh
Zsuzsa, Kovács Ildikó

Február

Március
Április

Felkészítés a PEMPSZI és TITOK által szervezett
versenyekre / iskolai fordulók/
Ökofarsang
Gyógynövénykert építése
PEMPSZI versenyek
Egészség-szombat a szülőkkel
Papírgyűjtés,
Föld-napja

szaktanárok

7-es oszt.-főnökök
Ujszászi Gabriella
Hesz Teréz, Balogh
Zsuzsa,
Papp Ildikó, Izsák
Dávid, Hesz Teréz

Május
Június

Iskolai túra
Szóbeli vizsga (kémia)

Törökbálint, 2011. szeptember 2.

Kovács ILdikó

Izsák Dávid
mkv.

MUNKATERV
Munkaközösség neve
Munkaközösségvezető
neve

tanév: 2011-2012
Osztályfőnöki
Kárpátiné Hesz Teréz

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek:
Osztályfőnökök:
5. a:.Izsák Dávid
5. b: Pilinyi Katalin
5. c: Papp Ildikó
5. d: Megyeri Lívia
5. e: Tárainé Mórocz Rita

Osztályfőnök helyettesek:

7. a:.Balogh Zsuzsa
7. b:. Palkó Balázs
7. c: Baki Orsolya

6.a: Újszászi Gabriella
6. b: Kárpátiné Hesz Teréz
6. c: Gyurica Anita

8. a: Lengyelné Tóth Ágnes
8. b: Kaszap Diána
8. c: Szkiba Ivánné

5. a: .Fábry Tímea
5. b: Tóth Zsolt
5. c: Szabóné Czupi Zsuzsanna
5. d: Brindza Erika
5. e: Pilinyi Katalin

7. a: Papp Ildikó
7. b: Kárpátiné Hesz Teréz
7. c: Izsák Dávid

6. a: Brindza Erika
6. b: Feczkó Andrásné
6. c: Baki Orsolya

8. a: Dr. Krammné Hampel Mária
8. b: Tárainé Mórocz Rita
8. c: Gyuricza Anita

2. Tárgyi feltételek: könyvek, videó kazetták (szexualitás, szenvedélybetegségek), osztályfőnöki kézikönyvek,
segédletek
Tanulócsoportok irányultsága, létszáma: 5. a:nemzetiségi német , 5.b: általános, 5.c: angol-informatika,
5.d.: általános, 5 .e.: nemzetiségi német, 6.a.: német nemzetiségi, 6.b.: általános, 6.c.: informatika-angol,
7.a.: nemzetiségi német, 7.b.: általános, 7.c.: angol-informatika, 8.a.: nemzetiségi német, 8.b.: általános, 8.c.:
informatika-angol
Fő feladatok a tanévben: végzős diákok beiskolázása, búcsúztatása, ünnepeinkre, hagyományainkra méltó
módon való megemlékezés, osztálykirándulások, erdei iskolák megszervezése, lebonyolítás, ökoiskolai
feladatok szervezése, közös program a szülőkkel, nyílt hétvége / mozgás-egészséges táplálkozás/ , olvasás
megszerettetése, könyvtár használat, projekt napok megszervezése, lebonyolítása , múzeum látogatások
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.
Ünnepek, egyéb programok: Mikulás, karácsony, farsang, Zimándy-nap, Szent-Flórián-nap, Nemzeti
Összetartozás Napja , Bolygónk a Föld- projekt nap,
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):— iskolán kívüli közös
programok kiplakátolása, kedvcsinálók kihelyezése a folyosókon
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.
Víz- és energiapazarlás csökkentésére plakát készítő verseny- október eleje Felelős: Izsák DávidKárpátiné- Palkó Balázs
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
A Kálvária és környéke tisztán tartása
Szelektív hulladékgyűjtés folytatása
szintenként, szerves hulladék gyűjtése,
udvari komposztáló használata
Öko-faliújság elkészítése, folyamatos
figyelése

FELELŐS(ÖK)
Kárpátiné Hesz Teréz
Kárpátiné H. Teréz
Balogh Zsuzsa
Osztályfőnökök
5-6. évfolyam
osztályfőnökei
Osztályfőnökök
Osztályfőnökök

Október

Hulladékgyűjtés
Kerekdomb futás
Továbbtanuláshoz szükséges adatok
bekérése, adatok egyeztetése.
Múzeumok, interaktív házak látogatása

Papp Ildikó, Tóth Zsolt
Osztályfőnökök
8. osztályos
osztályfőnökök
Osztályfőnökök

November

Szenvedélybetegségekkel, szexualitással
kapcsolatos előadás
Sziget dekoráció a szelektíven gyűjthető
anyagokról
Múzeumok, interaktív házak látogatása

Izsák Dávid
Kárpátiné H. T., Izsák
D. Szűcs S.
Osztályfőnökök

December

Mikulás ünnepség, Mikulás bál

Gyengén álló tanulók szüleinek értesítése
Karácsonyi ünnepély

8. osztályos
osztályfőnökök
Szaktanárok
osztályfőnökök

Olvasni jó! Osztályfőnöki órák elején 10
perces tanulói élménybeszámolók

Osztályfőnökök

Január

Továbbtanulási szülői értekezlet

Balogh Zsuzsa
Osztályfőnökök

Február

Olvasni jó! Osztályfőnöki órák elején 10
perces tanulói élménybeszámolók
Továbbtanulási felvételi lapok kitöltése,
továbbítása
Farsang – ökofarsang szervezése

Március

Erkölcs, hazaszeretet témakörében előadás
Projekt nap: Bolygónk a Föld

Április

Papírgyűjtés
Zimándy-nap
Felvételt nyert tanulók értesítése
Drogprevenció, előadó meghívása

Május

Osztálykirándulások, erdei iskolák
Sikertelenül felvételizett tanulók számára új
iskola keresése
Nyílt hétvége szervezése: sportolás,
egészséges táplálkozás jegyében

Június

Tisztasági verseny értékelése
Ballagás
Tanulói ügyelet értékelése

Törökbálint, 2011. szeptember 2.

8. osztályos
osztályfőnökök
7. osztályos
osztályfőnökök
Szűcs Sándor
Osztályfőnökök
Papp Ildikó,
Balogh Zsuzsa
Balogh Zsuzsa.
7-8-os
osztályfőnökök
Osztályfőnökök
8. osztályos
osztályfőnökök
osztályfőnökök, Papp
I., Tóth Zsolt,
Kárpátiné
Kárpátiné H. Teréz
Balogh Zsuzsa, 7.-8.
osztályos osztályfőnökök
Kárpátiné Hesz Teréz

Kárpátiné Hesz Teréz
mkv.

MUNKATERV
Munkaközösség neve
Munkaközösségvezető
neve

I.

tanév: 2011-2012
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 anyag költségét biztosítani
tudjuk.
A könyvtári eszközök rendelkezésünkre állnak, melyet gyakran igénybe is vesznek a csoportok.

Tanulócsoportok irányultsága, létszáma

csoport

terem

osztályok

nevelő

végzettség

létszám

gyógyped.asszisztens
szociálpedagógus

32

1.

6

1.a 1.e

Stánicz
Angéla

2.

8

3.c 1.c

Kuti
Hermina

tanító

35

3.

4

2.a 2.c

Serdült Zita

tanító

33

4.

7

3.a

Komendáné
Nemes Éva

tanító, edagógia
szakos tanár

22

5.

210

4.a 3.c

Terenyiné
Horváth
Dulcinea

tanító

21

6.

114

4.c 3.d

Kalmár Petra

hittanár

18

Décsi Csaba

gyógyped.asszisztens
szociálpedagógus

18

7.

5

Spec.csoport,
3.d 1.d

II.

Irányadó pedagógiai értékek

A napközi alapvető feladata, hogy szervezett formában biztosítsa az eredményes,nyugodt

tanuláshoz, illetve a szabadidő hasznos,változatos eltöltéséhez szükséges feltételeket.
Tevékenységével járuljon hozzá a tanulók autonóm személyiségének kibontakozásához.

Biztosítson olyan körülményeket, melyek által a gyerekek megtapasztalhatják a közösséghez
tartozás élményét.

A nevelő és oktatómunka érdekében jó munkakapcsolatot alakítunk ki az osztályfőnökökkel,
együttműködünk

a

szaktanárokkal.

munkaközösség tagjaival.

Folyamatosan

konzultálunk

az

alsós

és

felsős

Napközis munkánk során a legfontosabbnak tartott irányadó pedagógiai értékek
1. Egészség

testi, lelki egészség

az egészséges életmód iránti belső igény kialakítása

Az egészséges életmód szokásainak kialakítása, a helyes napi és heti rend 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.
2. Aktivitás
Tevékeny napközis élet, kezdeményezőkészség kialakítása

3. Érdeklődés

A valóság (az ember külső és – belső világa) megismerése, megértésére való törekvés
Művelődési igények kialakítása.

4. Kommunikációs, kooperációs képesség

Egyetértésre, megegyezésre, együttműködésre való törekvés.

5. Életfeladatokra való felkészültség ( gyakorlatiasság)
Az életkori követelményeknek, adottságokhoz mérten megfelelő gyakorlatias életvitel.
6. Produktivitás (kreativitás és innovációs képesség)
Az értékteremtésre való képesség és törekvés
7. Átfogó valóságérzékelés, -és értékelés
Az egészben, a rendszerben, a hosszú távú feladatokban való gondolkodás képessége.
8. Autonómia
Személyiség önállóságának kialakítása. Önálló döntésekre és tettekre való képesség.
Igényszint: az ember önmagával szemben támasztott követelményeinek színvonala és ennek
fejlesztése.
Felelősség: a felelősségtudat és felelősségvállalás egysége és ennek fejlesztése.
Célunk a fenti értékekre alapozva, az életkori sajátosságok figyelembevételével mindazon képességek,
kompetenciák fejlesztése, melyek a társadalmi és természeti környezetben való tájékozódást, az
ismeretek alkalmazását segítik elő, melyeknek végső célja az autonóm személyiség kibontakoztatása.
A fejlesztés szempontjából lényeges, hogy az érzelmi, motivációs tényezők is szerepet kapjanak.

III.

Kialakítandó, fejlesztendő kompetenciák, képességek

Kognitív kompetenciák
1. Megismerési képességek
- információszerző-és feldolgozó képesség
- kommunikációs képesség
- mindennapi élethelyzetekben való eligazodás képessége
- ismeretek új helyzetekben való alkalmazásának képessége
2. Intellektuális kompetenciák
- gondolkodás
 problémamegoldó gondolkodás (életből vett problémák lényegének megértése, a
megoldás

keresése

szempontjából

fontosnak

tűnő

tények,

körülmények

kiválasztása)
 kritikai gondolkodás (a rendelkezésre álló információ kritikus értékelésére való
késztetettség: ellentétes álláspontok egyenértékű megismerése, védelme, cáfolata
a két oldalon egymást váltó szereplőkkel
- információhasználat
- kreativitás
3. Tanulási kompetenciák
- tanulói motivációk fejlesztése
 az ismeretszerzés iránti belső motiváció
 permanens művelődés igényének kialakítása
- módszertani kompetenciák
 hatékony tanulási, tanulásszervezési módszerek elsajátítása, alkalmazása
 információs és kommunikációs technikák ill. eszközök használata
 Technikai eszközök használatának, kezelésének képessége

Személyes kompetenciák

1. Személyes értékek tudatosítása, a tanulást segítő érzelmi és motivációs tényezők
megerősítése
- személyes képességekbe vetett hit
- reális és pozitív önbizalom
- kudarctűrés
- önismeret, önfejlesztő képesség (egyéni erősségek, gyengeségek felismerésének
képessége)
- véleményalkotó és véleménynyilvánító képesség
- kezdeményezőképesség, vállalkozókészség
- cselekvőképesség, magabiztosság
- rugalmasság
- a saját munkáért, tanulásért való felelősségvállalás képessége

2. Életvezetési készségek, képességek
- önkiszolgálás képessége
- érzelmekkel való bánni tudás képessége
- szabadidő hasznos, tartalmas eltöltése
- társas kapcsolatok kiépítésének képessége
- autonóm cselekvés képessége
Szociális kompetenciák kialakítása,megerősítése
1. Az iskola általánosan elfogadott és támogatott viselkedési és illemszabályainak ismerete,
alkalmazása
2. Szociális kommunikáció képességei
- meghallgatás
- érdeklődés
- kérdezés
- kérés

- reagálás
- vita
- társalgás módjának megtanítása, gyakoroltatása különböző szituációkban
3. Jó szociális attitűdök és meggyőződések kialakítása: szociális készségek, képességek
folyamatos fejlesztése
- bizalom, empátia a társak iránt
- a másikra való odafigyelés képessége
- a másokkal való kapcsolatépítés képessége
- kompromisszum készség
- csoportmunkában való együttműködés
- különböző szerepek vállalása a csoporton belül
- konfliktuskezelés és megoldás
- tolerancia és tisztelet
- a „másság” elfogadása, segítő viszonyulás
- az agresszív és erőszakos viselkedésformák elleni fellépés
Az iskolai nevelésben kiemelt célunk, hogy a gyermekeket, tanulókat felkészítsük a szociális
segítségnyújtás lehetőségeire ,elsősorban karitatív tevékenységek által.

A célirányos és tudatos pedagógiai munka nagymértékben hozzájárulhat megerősödésükhöz.
Célul tűztük ki, a következőket:
- a gyermekek figyeljenek fel a környezetükben élő rászoruló emberekre
- szerezzenek tapasztalatotokat arról, hogy nemcsak egészségügyi problémák, de anyagi
gondok is okozhatnak hátrányt
- mérlegeljék, milyen módon tudnak segíteni embertársaiknak, különösen a sérült és idős
embereknek
- képesek legyenek lemondani felesleges tárgyaikról mások megsegítése céljából
- hajlandók legyenek munkát és időt szakítani a segítő tevékenységre

- alakuljon ki bennük késztetés, igény a rászorulók megsegítésére, ami ne csupán tanult
viselkedés legyen, hanem belső meggyőződéssé váljon
A cél megvalósítása érdekében minden hónapban kijelölünk egy csoportot adománygyűjtésre, melyet
a gyerekek személyesen adnak át a Magyar Caritas Szövetségnek.

IV.

A napközi alapvető feladatai

A következő nevelési területeken segítjük az iskolai célok megvalósulását:
1. Önálló tanulás, információk befogadása, feldolgozása, alkalmazása

- a tanulók érdeklődésének felkeltése
- a nyugodt tanulás környezeti feltételeinek biztosítása
- a munkaeszközök megfelelő használatának elsajátítása
- a tanulás tervezésének tanítása (sorrendiség, idő tervezése)
- a helyes tanulási technikák elsajátítása
- az igényes, kitartó munkavégzés szokássá alakítása
- kérdések ill. vélemény kulturált megfogalmazására nevelés, kommunikációs kultúra
alakítása

- a tanulók önművelődési igényének fokozatos kialakítása
- az önálló ismeretszerzés lehetőségének biztosítása
2. A szabadidő tartalmas, önálló felhasználására nevelés
A tanulók életkori sajátosságait, érdeklődési körét figyelembe véve igyekszünk minél
változatosabb szabadidős programot tervezni.

- különböző játékok megismertetése (konstrukciós, szabály, szerep, sport, csapat,
szituációs, dramatikus, önismereti, stb. játékok)

- kézműves tevékenységek, manuális foglalkozások
- vetélkedők (műveltségi, játékos, sport, környezetvédelmi, stb. )
- kulturális programok
- művészeti tevékenységek kipróbálása

- mesék dramatizálása
- versek tanulása, versmondás
- vers ill. mese illusztráció készítése
- jeles napok, világnapok- megemlékezés
- iskolán kívüli programok
3. Társas kapcsolatok, csoportélet, közösségformálás irányítása
- napirend szervezése
- csoportszabályok kialakítása
- csoportszokások, hagyományok kialakítása
- megbízásokkal a csoport iránti felelősség kialakítása
- csoportrendezvények kezdeményezése, szervezése, lebonyolítása
- a kulturált kommunikáció tanítása, elvárása a csoportban
- együttműködésre képes, egymásra figyelő, egymásnak segítséget nyújtó, a „másság” iránt
toleranciát tanúsító közösség kialakítása
- a közösséghez tartozás élményének biztosítása
4. Egészséges életmódra nevelés
- alapvető higiénés szokások megismertetése, alkalmaztatása
- általános testápolási és öltözködési szokások elsajátítása
- a kulturált étkezés szokásainak, illemszabályainak megismertetése, alkalmaztatása
- az egészséges táplálkozás alapvető elveinek megismertetetése
- mindennapos testmozgási lehetőségek biztosítása, környezet tisztaságának, rendjének
megőrzése
- esztétikus környezet kialakítása
5. Környezeti nevelés
- környezettudatos magatartás elősegítése
- személyes környezeti élmények nyújtásával a természet, az élővilág szépségének,
változatosságának felfedezése
- a környezetvédelem fontosságának megismertetése
- környezetvédő tevékenységek

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

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: Komendáné Nemes Éva, Kalmár Petra
Időpont: szeptember 29.
Adománygyűjtés: 4. cs. iskolakezdéshez szükséges felszerelések (ceruza, színes, írólap stb.)

2. Őszi levelek, termések gyűjtése, feldolgozása, dekoráció készítése
Felelős: csoportvezetők
Határidő: október- november
Adománygyűjtés: 7. cs. könyvek, videók, CD, DVD,

3. Márton napi szokások, dekorációk, lampion készítés
Felelős: csoportvezetők
Határidő: november eleje
Adománygyűjtés: 1. cs. téli ruhanemű

4. 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
Betlehemes műsor az Aranyalkony idősek otthonában Felelős: Komendáné, Stániczné

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

6. Eleven park
Felelős: Kalmár Petra
Határidő: január vége
Adománygyűjtés: 5. cs. játékok

7. Sportverseny vagy téli szánkózás, hóemberépítés
Felelős: Décsi Csaba
Határidő: február 28.
Adománygyűjtés: 6. cs. könyvek

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

9. Cirkusz látogatás
Felelős: Kuti Hermina
Határidő: március 31.
Adománygyűjtés: 3.cs. tavaszi ruhaneműk

10. Húsvéti vásár
Felelős: az összes csoportvezető a saját csoportjával
Határidő: április
Adománygyűjtés: 3. cs játékok

11. Napközis Csere- bere, megunt játékok
Felelősök: Horváth Dulcinea, Serdült Zita
Határidő: április közepe

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

15. Paprikáskrumpli-party
Felelős: Stánicz Angéla, Kuti Hermina
Határidő: május vége- június eleje
Adománygyűjtés: minden csoportban, tisztálkodási eszközök

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

Komendáné Nemes Éva

Kedd:

Labdajáték Horváth Dulcinea

Szerda:

Körjáték

Csütörtök:

Sorverseny Serdült Zita

Péntek:

Foci, kosár Kuti Hermina, Décsi Csaba

Kalmár Petra

Törökbálint, 2011. augusztus 31.

Stánicz István Lászlóné

MUNKATERV
Munkaközösség neve
Munkaközösségvezető
neve

tanév: 20011-12
Tanulószoba
Szűcs Sándor

Személyi és tárgyi feltételek
1.Személyi feltételek:
A munkaközösségünk 4 főből áll, Kóty Antalné, Bálint Emese, Fábry Tímea és Szűcs Sándor. Nagy előnyt
jelent az idén is, hogy a munkaközösség különböző szakos pedagógusokból tevődik össze. Így lehetőség van a
humán tárgyakban, a nyelvekben és a természettudományos tárgyakban a felzárkóztatás, korrepetálás.
2. Tárgyi feltételek: Logikai és társas játékok, puzzle-ok, labdák (futball és kosárlabda), tollas ütők, kártyák
Tanulócsoportok irányultsága, létszáma:
A tanévet 2 csoportban kezdjük:
I. csoport: 5. b, 5. c, 6.c osztályokból, összesen 27 diák. A tanulócsoportot vezeti: Kóty Antalné és Bálint
Emese.
II. csoport: 5.a, 5. d, 5. e, 6. b, 7.a, 8. c, összesen 26 diák. A tanulócsoportot vezeti: Fábry Tímea és Szűcs
Sándor.
Fő feladatok a tanévben: A tanulók számára kiemelt cél a napi tanulási szokás, feladattudat kialakítása, a
tanulásra való motiválás. Naponta tudatosítani kell a diákokban, hogy a szóbeli tanulnivaló is a házi feladat
része. Fontos feladat ezen kívül a felzárkóztatás, a tanulmányi eredmények folyamatos javítása is.
Fejleszteni kívánjuk tanulóink környezettudatos gondolkodását különböző tevékenységeken keresztül. Cél,
hogy a gyerekek felügyelet mellett töltsék el a délutánt, ahol a tanuláson kívül játékos kikapcsolódásban is
részesülhetnek.
Fejlesztés, tehetséggondozás: A különböző tárgyaknál (magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv,
stb.) szükség van fejlesztő, korrepetáló feladatsorok (teszt jellegű és játékos feladatsorok) használatára, mely
nagyban segíti a diákok fejlesztését, valamint felzárkóztatását az adott tantárgyban.
A tanév során szeretnénk továbbá, hogy tanulóink a kompetenciaméréseket (matematika, magyar nyelv és
irodalom) figyelembe véve, a különböző vizsgaszemléletű kihívásokra tudjanak felkészülni.
Szeretnénk tanulópárok kialakításával fokozni a tanulás hatékonyságát.

Kapcsolattartás más munkaközösségekkel: Kiemelten fontos a pedagógiai munka megvalósításánál a
munkaközösség más munkaközösségekkel való együttműködése. A projektnapra való felkészülésekben, a
pályázati anyagok elkészítésében, valamint a fejlesztési területek meghatározásában a humán, a nyelvi, a
természettudományos, valamint a matematika munkaközösségekkel, a környezetvédelemmel kapcsolatos
feladataink megvalósításában az osztályfőnöki és a természettudományos munkaközösségekkel szükséges az
együttműködés.
Szabadidős foglalkozások (szakkörök, sportkörök, művészeti körök): A tanulószobára járó diákok kirívó fegyelmezetlenség kivételével, valamint szülői, illetve tanári kérésre – részt vehetnek a különböző
szakkörök, sportkörök, művészeti körök foglalkozásain. A tanulás befejezése után lehetőség van
társasjátékainkkal, logikai játékainkkal való játékra, udvari foglalkozásokra, valamint rendelkezésünkre áll a
számítógépterem is.

Versenyek (házi, levelező, területi, egyéb) – időpont, felelős megnevezésével:
Katasztrófavédelmi vetélkedő: április 15. felelős: Szűcs Sándor.
Feladataink havi bontásban (naptár) – felelősök megnevezésével
HÓNAP
ESEMÉNY
Tanulószobai házirendi pontok
Szeptember

FELELŐS(ÖK)
Szűcs Sándor

Rajzpályázat

Bálint Emese

Gyógynövénykert kialakítása és fenntartása
tanév végéig folyamatosan
Hulladékgyűjtés

Kóty Antalné

Eszközigény

Bálint Emese

Madáretető, madárodú készítése

Szűcs Sándor

Iskolatörténeti vetélkedőre való felkészülés

Kóty Antalné

Madáretetők, madárodúk kihelyezése

Fábry Tímea

Fejlesztő anyagok matematikából, magyar
nyelv és irodalomból

Szűcs Sándor

Mikrokörnyezetünk tabló készítése

Bálint Emese

Madáretetés

Fábry Tímea

Félévi vizsgákra való felkészülés

Kóthy Antalné

Február

Madáretetés

Bálint Emese

Március

Hulladékgyűjtés

Fábry Tímea

Madáretetés.

Bálint Emese

Április

Katasztrófavédelmi vetélkedő

Szűcs Sándor

Május

Év végi vizsgákra való felkészülés

Kóty Antalné

Október

November

December

Január

Törökbálint, 2010. augusztus 31.

Fábry Tímea

…………………………….
mk. vezető

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: aerobik
vezetője: Papp Ildikó
Résztvevő évfolyamok:1-2. oszt. lányok
Célok: az aerobik alapvető mozgás műveltségének elsajátítása
Terv
Hónapokra lebontva
Október-november: lépések, szökdelések, különböző karmozgásokkal
December-január: a tanult elemek összekötése táncos elemekkel
Február-március: törzs és kargyakorlatok összekötése
Április –május: a tanult elemek összekötése, zenés gyakorlat tanulása

Dátum: 2011. szeptember.

Aláírás Papp Ildikó

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: atlétika
vezetője: Papp Ildikó
Résztvevő évfolyamok:5-8. osztályos fiúk, lányok
Célok: az atlétikus mozgásműveltség megismerése és elsajátítása
Terv
Hónapokra lebontva
Október-november: futó mozgással kapcsolatos gyakorlatok, rövid és hosszú
távfutással kapcsolatos mozgások
December-január: futó és szökdelő gyakorlatok, magasugrási technikákkal történő
ismerkedés
Február-március: dobó mozgásformákkal ismerkedés, hajítások, lökések gyakorlása
Házi versenyek
Április-május: a tanultak gyakorlása, játékos és versenyszerű formában
Dátum: 2011. szeptember

Aláírás Papp Ildikó

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: Felvételi előkészítő
vezetője: Szkiba Ivánné
Résztvevő évfolyamok: 8. c
Célok: A központi felvételi feladatsor sikeres megoldása 2012. január 21-én.
Terv
Hónapokra lebontva
szeptember: Sorozatok
október:
Előző évek központi felvételi feladatsorai (2011_1, 2011_2,
2010_1,2010_2.).
november: Előző évek központi felvételi feladatsorai (2009_1, 2009_2,
2008_1,20008_2.).
december: Előző évek központi felvételi feladatsorai (2007_1, 2007_2,
2006_1,2006_2.).
január:
Előző évek központi felvételi feladatsorai (2005_1, 2005_2,
2004_1,2004_2.).

Dátum: 2011-09-17

Aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: játékos torna
vezetője: Papp Ildikó
Résztvevő évfolyamok:1-2. osztályos fiúk
Célok: a különböző mozgásműveltségű területek megismertetése
Terv
Hónapokra lebontva
Október-november: az atlétikus alapképességek gyakorlása
December- január: a torna alapgyakorlatainak megismerése és művelése
Február-március: a labdás ügyességfejlesztés, különböző méretű labdákkal
Április-május:a tanultak ismétlése gyakorlása, bemutató órák tartása
Dátum: 2011. szeptember

Aláírás Papp Ildikó

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: Matematika szakkör
vezetője: Szkiba Ivánné
Résztvevő évfolyamok: 7. évfolyam
Célok: A tanévben megrendezett versenyeken való eredményes szereplés. A felkészülés
során fejleszteni a szövegértés, a probléma megoldás valamint a szociális
(csapatversenyek) kompetenciákat.
Terv
Hónapokra lebontva
szeptember: Bolyai Matematika Csapatverseny előző évi feladatsorainak megoldása.
október:
Bátaszéki Matematikaverseny előző évi feladatsorai
november: Varga Tamás Matematikaverseny előző évi feladatsorai
december: Zrínyi Ilona Matematikaverseny előző évi feladatsorai
január:
Zrínyi Ilona Matematikaverseny előző évi feladatsorai

Dátum: 2011-09-17

Aláírás

Szakköri tématerv
2011/2012 tanév
Játékos informatika 3. évfolyam

Készítette: Kánnár Gabriella

Hónap

Óraszám

Témakör

1.

Ismerkedés az iskolai környezettel
Számítógépterem rendszabályai

2.

Barátkozás a számítógéppel
A számítógép részei
Beszélgetés a számítógépekről

Szeptember
3.

4.
5.
Október

6.
7.

Ismerkedés az egér és a billentyűzet
használatával
Irányok, jobb és bal
Rajzoló programok megismerése
Paint „szerszámok” megismerése
Szöveg a rajzlapon

Tevékenység
Miben különbözik a
gépterem az
osztályteremtől?
A számítógép
bekapcsolása
A képernyőn megjelenő
információ megbeszélése
Egér használata, helyes
tartása, egérgombok
Egérkezelési gyakorlatok
játékokkal
Robotjátékok, labirintus
Egérkezelési gyakorlatok
játékokkal
Egyszerű alkotás nyomdák
használatával
Egyszerű kép rajzolása
Szövegdoboz,
szövegeszköztár
megismerése

Színkeverés felsőfokon

Színek beállításai,
kibővített paletta
használata

Kivágás, másolás, beillesztés

Csillagos ég készítése

Tükrözés, forgatás

Szimmetrikus alakzatok
keresése, rajzolása
forgatással, tükrözéssel
Mese választása
Képkockák tervezése
háttér, alakok, nyomdázás
Képregény színezése,
rajzolása
A készülő munkák
véglegesítése
A nyomtató használata
Az elkészült képregény
kinyomtatása, bemutatása

8.
9.
November

10.
11.
12.
13.

December

14.
15.
16.

Január

17.
18.
19.
20.
21.

Február

22.
23.

Március

Képregény szerkesztése
Képregény készítése
Képregény készítése
Képregény készítése
Képregény nyomtatása
Ismerkedés a Word szövegszerkesztő
programmal
Műveletek a szöveggel
Gépelési gyakorlatok játékosan
Mese szerkesztése
Illusztrációk készítése
Illusztrációk készítése
Farsangi meghívók tervezése
A Logo - program megismerése

24.

A Logo - program megismerése

25.

A Logo - program megismerése

26.

A Logo - program használata

27.

A Logo - program használata

Rajzprogram használata
(Clipart használata)
Rajzprogram használata
(Clipart használata)
Esztétikai tervezés,
betűalak, nagyság
választása
A Logo egyszerű utasításai
Rajzmező, parancsmező
fogalma
A teknőc utasításai
Előre, hátra, jobbra, balra
Rajzlaptörlés
Csillag, napocska rajzolása
Logo-játékok
Egyszerű alakzatok
rajzolása
Sokszögek rajzolás
(négyzet)

Április

28.

Logo-Motion használata

29.

Egyszerű animáció készítése a Logomotionnal

30.
31.

Május

Június

Egyszerű animáció készítése a Logomotionnal
Egyszerű animáció készítése a Logomotionnal

32.

Az internet használata

33.

Levélírás számítógépen

34.

Játékok az internetről

35.

Játékok az internetről

36.
37.

Kedvenc játékaink
Kedvenc játékaink

Eszköztárak megismerése,
kipróbálása
Adott képek, fájlok
betöltése, változtatása
mozgássá
Fázisrajzok készítése
Saját animáció készítése a
tanultak alapján
Irányított keresés
Böngészőprogramok,
részletes keresés
E-mail, billentyűzeten való
tájékozódás gyakorlása
Irányított keresés
Irányított keresés
Választott játékok
Választott játékok

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: Nyelvvizsga előkészítő Basic szintre
vezetője: Kszel Adrienn
Résztvevő évfolyamok: 6. évfolyam
Célok: A Pitman nyelvvizsga ezen szintjén lévő feladattípusok megismertetése, begyakoroltatása.
Általában a nyelvvizsgák követelményrendszerének megfelelő tudás megszerzése. Jártasság
kialakítása olyan rutin feladatokban, amelyekkel később is találkozni fog, ha tovább tanulja majd a
nyelvet. Az iskolai tananyag elmélyítése, bizonyos nyelvtani anyagokban. A szóbeli feladatokra
felkészülés, kis csoportos társalgási szituációkban. Magabiztosság kialakítása a tudatos, alapos
felkészítés eredményeként.
Terv
Szeptember: Október:
November: December:
Január:
Február:
Március:
Április:
Május:
Június:
-

feladatok, tananyagok gyűjtése
szülői értekezleten hirdetni ezt a lehetőséget
gyerekekkel egyeztetni az időpontot, kedvet csinálni a nyelvvizsgához
információk gyűjtése a nyelvvizsga idei változásairól
a szakkör elindítása
a nyelvvizsga bemutatása
tervek, célok megbeszélése
szükséges nyelvtani anyag megtanítása/elmélyítése
memoriterek, fogalmazások megírása, megtanításának elkezdése
írásbeli és szóbeli feladatokra gyakorló feladatok megoldása
fogalmazások megírása, megtanítása
írásbeli és szóbeli feladatokra gyakorló feladatok megoldása
szükséges nyelvtani anyag megtanítása/elmélyítése
egyéni készségfejlesztések
memoriterek, fogalmazások megírása, megtanítása
a nyelvtani anyag további feldolgozása
tárgy bemutatásának egyéni kidolgozása, megtanulása
témakörök szerinti fogalmazások
feladattípusok begyakorlása--> hallás utáni feladatok
feladattípusok begyakorlása--> írásbeli, szövegértés feladatok
egyénileg a szükséges kiegészítések, pótlások megtanítása
feladattípusok begyakorlása--> szóbeli feladatok
a próba nyelvvizsgára felkészülni, időpontot egyeztetni
a próba nyelvvizsga eredményei tükrében felkészülni az igazi vizsgára
a pitman nyelvvizsga iskolai megszervezése, lebonyolítása

Dátum: 2011. szeptember 9.

Aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011-2012
Szakkör neve: Bokréta /néptánc- haladó/
vezetője: Udvarhelyi Ildikó
Résztvevő évfolyamok: 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 két csoportra oszlik. A felső tagozatosok
Bokrétások száma két csoport indítását teszi szükségessé. A két csoportban a
tananyag nagyjából megegyezik, csak a feldolgozás mértéke különböző, ezen kívül
az ötödikesek csoportjában több lesz a játék. A fellépéseket részben megosztjuk a
csoportok között, alkalmanként pedig közös koreográfiát készítünk.

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
dél-alföldi, illetve a nagyobbaknak kalotaszegi táncok adják.
A polgári és a moldvai táncanyagot tovább bővítjük, a már megtanultakat sokat
táncoljuk.
Félévenként 1-2-szer táncházba megyünk, valamint részt veszünk a Hagyományok Háza
Figurás bérlet sorozatán.
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.

Ebben a tanévben jubileumra készülünk. 2o12-ben húsz éve, hogy az iskolában az első
tánclépéseket megtettük.
A jubileumi évet év végén egy hetes rendezvénysorozattal szeretnénk emlékezetessé
tenni , minden csoport bemutathatja az év folyamán tanult táncokból készült
koreográfiáit.
Nyári terv: ismét minél több gyerekkel tánctáborba menni.

Terv

l. félév
évnyitó sportdélután
várható szereplések
szüreti felvonulás
tánc-határok nélkül rendezvény
okt.23-i ünnepély
karácsonyi ünnepély
táncanyag
moldvai táncok: Cipik, Tevelug, Öves
dél-alföldi dalok,
csárdás, oláhos
székelyföldi polgári
kalotaszegi dalok,
csárdás, szapora 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
majális
jubileumi műsor
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,2o11.o9.21.

Udvarhelyi Ildikó, Bálint Emese

Szakköri munkaterv
Szakkör neve: Daloló
Vezetője: Kottmayerné Bálint Enikő
Résztvevő évfolyam: 2-4. évfolyam
Célok: A gyerekek zenei élményhez juttatása, a zenehallgatás, a közös zenélés megszerettetése.
Kreativitás, improvizációs készség fejlesztése. Zenei biztonság megszerzése többszólamú darabok éneklése
során.
Terv
Hónapokra lebontva
Szeptember:
1. Miről szól a daloló szakkör? A gyerekek reményei és elvárásai.
2. Már tanult dalok ismétlése, felelevenítése.
3. Kedvenc dalok éneklése.
Október: Cifra palota- népdal hónap
1. Táncok, mulató nóták: Hej, igazítsad jól a lábod; Ó, mely sok hal
2. Tréfák, gúnydalok: A rátóti legények; Nem vagyok én senkinek se adósa
3. Katonadalok: Sej, Nagyabonyban; A jó lovas katonának
4. Magyar táj: Erdő mellett estvéledtem; Erdő, erdő de magos a teteje
November: Isten szeretete
1. Ne félj, ne aggódj
2. Terád vár egy szép ország
3. Nézzétek az ég madarait
December: Készülődés karácsonyra
1. Tudom, az Úrnak terve van velem
2. Glória szálljon a mennybe fel
3. Go, tell it on the mountains
Január:
1. Kicsi vagyok én - kétszólamú
2. Bűvös csangettyű – egy szólamban

3. A csalogány – 3 szólamú kánon
4. W. A. Mozart: Oragna
Február: Halász Judit hónap
1. Ismert Halász Judit dalok éneklése: Micimackó, Bóbita, Csiribiri, Sehallselát Dömötör
2. Fenn az ég…
3. Köd előttem…
4. A mi kertünkben olyan dió van…
Március:
1. Ha nyílnak a tavaszi- Kétszólamú német népdal
2. Ha nyílnak a tavaszi- Kétszólamú német népdal
3. Megjött már a fecskemadár – kétszólamú műdal
4. Megjött már a fecskemadár – kétszólamú műdal
Április:
1. J. S. Bach : Üdv rád - kétszólamú
2. J. S. Bach : Üdv rád - kétszólamú
3. Hervadj rózsa hervadj- hangfüzés, hngtömb, kánon
4. F. Schubert: Altató -Ismerkedés a hajlítással
Május:
1. Bikini-Fagyi
2. Halász Judit- A napsugár
3. A pancsoló kisleány
4. Ó, felvirradt a szép óra
Június:
1. A kedvenc dalok éneklése
2. Az éves munka értékelése, kedvenc ritmusjátékok
Dátum: 2011. szeptember 19.

______________________
aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: Nyelvvizsga előkészítő Elementary szintre
vezetője: Kszel Adrienn
Résztvevő évfolyamok: 7. évfolyam
Célok: A Pitman nyelvvizsga ezen szintjén lévő feladattípusok megismertetése, begyakoroltatása.
Általában a nyelvvizsgák követelményrendszerének megfelelő tudás megszerzése. Jártasság
kialakítása olyan rutin feladatokban, amelyekkel később is találkozni fog, ha tovább tanulja majd a
nyelvet. Az iskolai tananyag elmélyítése, bizonyos nyelvtani anyagokban. A szóbeli feladatokra
felkészülés, kis csoportos társalgási szituációkban. Magabiztosság kialakítása a tudatos, alapos
felkészítés eredményeként.
Terv
Szeptember: Október:
November: December:
Január:
Február:
Március:
Április:
Május:
Június:
-

feladatok, tananyagok gyűjtése
szülői értekezleten hirdetni ezt a lehetőséget
gyerekekkel egyeztetni az időpontot, kedvet csinálni a nyelvvizsgához
információk gyűjtése a nyelvvizsga idei változásairól
a szakkör elindítása
az idei nyelvvizsga bemutatása, tavalyi tapasztalatok megbeszélése
tervek, célok megbeszélése
szükséges nyelvtani anyag megtanítása/elmélyítése
memoriterek, fogalmazások megírása, megtanításának elkezdése
írásbeli és szóbeli feladatokra gyakorló feladatok megoldása
fogalmazások megírása, megtanítása
írásbeli és szóbeli feladatokra gyakorló feladatok megoldása
szükséges nyelvtani anyag megtanítása/elmélyítése
egyéni készségfejlesztések
memoriterek, fogalmazások megírása, megtanítása
a nyelvtani anyag további feldolgozása
tárgy bemutatásának egyéni kidolgozása, megtanulása
témakörök szerinti fogalmazások
feladattípusok begyakorlása--> hallás utáni feladatok
feladattípusok begyakorlása--> írásbeli, szövegértés feladatok
egyénileg a szükséges kiegészítések, pótlások megtanítása
feladattípusok begyakorlása--> szóbeli feladatok
a próba nyelvvizsgára felkészülni, időpontot egyeztetni
a próba nyelvvizsga eredményei tükrében felkészülni az igazi vizsgára
a pitman nyelvvizsga iskolai megszervezése, lebonyolítása

Dátum: 2011. szeptember 9.

Aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011-2012
Szakkör neve: Felvételi előkészítő magyar nyelv és irodalomból
vezetője: Gyuricza Anita
Résztvevő évfolyamok: 8. évfolyam
Célok:
 Felkészítés a központi magyar felvételi vizsgára
 Rutinszerű feladatmegoldó-képesség fejlesztése

Terv
Szeptember




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

Október




Szövegértési gyakorlatok rutinszerű megoldása
Kreatív feladatok
Tájnyelvi szavak

November



Helyesírási gyakorlatok
Mondattani elemzések (egyszerű mondat elemzése, ágrajz készítése, 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, 2011. szeptember 12.
Gyuricza Anita

Szakköri munkaterv
Szakkör neve: Fő az egészség!
Vezetője: Tőkei Zita
Résztvevő évfolyam: 3. évfolyam
Célok: Az egészségtudatos életre való nevelés. Baleset esetén a veszélyhelyzetek felismerése, megoldása
csapatban illetve egyénileg is. Az emberi szervezet megismerése játékos formában.
Terv
Szeptember:
1. Szervezési feladatok: szükséges eszközök, anyagok bekérése. Szakkör szabályainak kialakítása,
ezeknek megbeszélése.
2. Játékos feladatok, csapatépítés.
3. Bemelegítő torna, mely ébredés után ajánlott, majd beszélgetés általánosságban az egészségről,
betegségről, sportolásról és az egészséges táplálkozásról.
4. Rajzok készítése több kis csoportban a különböző mozgásfajtákról. „Amerikából jöttem”.
Október:
5. Könnyebb balesetekből származó sérülések ellátása, ezeknek bemutatása, gyakorlása.Veszély
esetén segítség hívása, mentőszolgálat értesítése (bemutatkozás, helyszín ismertetése, probléma
megfogalmazása, diagnózis felállítása), szituációs játékok.
6. A szervezetünk és annak igényei. A helyes napirend kialakítása táblázat kitöltésével.
7. Mozogj sokat, lélegezz nagyokat. A csontok és az izmok szerepe, a tiszta levegő fontossága. Mit
tehetünk ezért?
8. Az éltető táplálék. A napi ötszöri étkezés fontossága, kellő folyadékbevitel nélkülözhetetlensége.
November:
9. A tisztaság fél egészség. Tisztálkodás, hajápolás, körömápolás, fogápolás.
10. Öltözetünk az egészségünk. A megfelelő ruházat kiválasztásának fontossága.
11. Fertőző betegségek. A betegségek jelei és a fertőző betegségek okai, azoknak terjedése,
gyógykezelése. A betegségmegelőzés fontossága.
12. Balesetek, betegápolás. A sérülések és kezelésük (horzsolás, égési sérülés, orrvérzés, idegen test
a szemben, rovarcsípés). Segítségnyújtás gyakorlata, eljátszása. Az otthoni betegápolás
ismérvei.
December:
13. A testünk felépítése.
14. A vér és a vérkeringés.
15. Pulzus, vérnyomásmérés és szívhang hallgatása sztetoszkóppal és ezeknek magyarázata.

Január:
16. Az evés és az ivás fontossága. Az ételek csoportosítása, különböző halmazokba helyezése.
17. A légzés.
18. A gondolkodás és az érzékelés.
19. a bőr és a szőrzet kialakulása feladata.
Február:
20. Hogyan működnek érzékszerveink?
21. A szem és a látás. Szemüveges vagyunk. Miért? Látásvizsgálat.
22. A fül és a hallás. A tapintás. Játék!
23. A szaglás és az ízlelés. Ízlelünk csukott szemmel ételeket, s szaglás alapján is meg kell állapítani
mi van előttünk.
Március:
24. Az egészséges életmód.
25. A beteg test titkai.
26. Látogatóban az orvosnál, szituációs helyzetgyakorlat.
Április:
27. Lázas állapot és annak pontos értékei. Lázcsillapítás a gyakorlatban.
28. A táplálék útja a szervezetben.
29. Vitaminok, gyógynövények, népi gyógymódok alkalmazása.
30. Mi számít egészségtelen ételnek? Vajon meg tudjuk egymást győzni, hogy mi is egészséges és mi
egészségtelen? A finomabb étel sokszor egészségtelenebb. Miért? Szituációs gyakorlatok.
Május:
31. Mi a helyzet, ha túl sokat eszünk?
32. Miért van szükségünk sokféleségre?
33. Együnk zöldséget és gyümölcsöt!
34. Helyes arányok a táplálkozásban.
Június:
35. Találjuk meg a sportunkat, mozogjunk rendszeresen.
36. Activity az eddigi fogalmakból. Toto az eddig tanultakból.

Dátum: 2011. szeptember 10.

______________________
aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011-2012
Szakkör neve: Gépelés
vezetője: Tárainé Mórocz Rita
Résztvevő évfolyamok: 5.-6.-7. évfolyam
Célok:
 Tízujjas vakírás alapjainak elsajátítása
 Gyorsabb billentyűzetkezelés
Terv
Október



A tízujjas vakírás lényege
a,s,d,f,j,k,l,é betűk gépelésének gyakorlása

November



i,m,r betűk gépelésének gyakorlása
1 perces másolási feladatok

December




v,o betűk gyakorlása
Szópéldák
Másolási gyakorlatok

Január



o,á,g betűk gyakorlása szópéldákban
1, 2 perces másolási gyakorlatok

Február


e,u,p betűk és szógyakorlatok

Március



t,n,c betűk gépelésének gyakorlása
1, 2,3 perces másolási feladatok

Április




h,ő,y betűk gyakorlása
Szópéldák
Másolási gyakorlatok

Május



b,ü betűk gyakorlása szópéldákban
1, 2, 3, 4 perces másolási gyakorlatok

Június



q,x,w betűk gyakorlása szópéldákban
1, 2, 3, 4 perces másolási gyakorlatok

Törökbálint, 2011. szeptember 8.
Tárainé Mórocz Rita

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011-2012
Szakkör neve: Informatika
vezetője: Szuna Attila
Résztvevő évfolyamok: 5. 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, 2011-09-19.

…………………….
Aláírás

Szakköri tématerv
2011/2012 tanév
Játékos informatika 1-2. évfolyam

Készítette: Kánnár Gabriella

Hónap

Óraszám
1.

Szeptember

2.

Témakör
Ismerkedés az iskolai környezettel
Számítógépterem rendszabályai
Barátkozás a számítógéppel
A számítógép részei
Beszélgetés a számítógépekről
Ismerkedés az egér használatával

3.

4.
5.
6.
Október
7.

Irányok, jobb és bal
Irányok, jobb és bal
Érzékszerveink szerepe az
információszerzésben
Érzékszerveink szerepe az
információszerzésben

Tevékenység
Információt közlő táblák, az
iskolában. Miben különbözik
a gépterem az
osztályteremtől?
A számítógép bekapcsolása
A képernyőn megjelenő
információ megbeszélése
Egér használata, helyes
tartása, egérgombok
Egérkezelési gyakorlatok
játékokkal
Robotjátékok, labirintus
Egérkezelési gyakorlatok
játékokkal
Előző órai játékok,
gyakorlatok
Látható, hallható, tapintható
jelek az iskolában és iskolán
kívül
Információ kifejezése
képekben
Piktogramok csoportosítása,
készítése

8.

Információ átadása többféleképpen
Információ átadása többféleképpen

9.

November

10.
11.
12.
13.

December

14.

Algoritmusok a világunkban
Algoritmusok a világunkban
Algoritmusok a világunkban
Rajzoló programok megismerése
Színezés
Képalkotás

15.
16.
17.
Január

18.
19.
20.
21.

Február

22.
23.

Március

Képregény készítése
Képregény készítése
Képregény készítése
A nyomtatás
Betűelemek rajzolása
Farsangi meghívók tervezése
Farsangi meghívók tervezése
A Logo - program megismerése

24.

A Logo - program megismerése

25.
26.

A Logo - program megismerése
A Logo - program használata

Információ kifejezése
beszéddel, rajzzal, írással,
mimikával, testbeszéddel.
Információ kifejezése
képekben
Szomorú, vidám stb.
fejecskék rajzolása
Helyes sorrend keresése
Mindennapi algoritmusok
Ha-akkor következtetések
Helyes sorrend
Algoritmusok eljátszása
(virágöntözés, fogmosás,
vásárlás, átkelés az úttesten)
Egyszerű alkotás nyomdák
használatával
Színező program használata
Ecset, kiöntő használata
Rajzlap készítése egy
kiválasztott ünnep
jelképeivel
Nyomdázás
Mese választása
Képkockák tervezése
háttér, alakok, nyomdázás
Képregény színezése,
rajzolása
A nyomtató használata
Az elkészült képregény
kinyomtatása, bemutatása
Szavak nyomdázása vagy
gépelése
Rajzprogram használata
(Clipart használata)
Esztétikai tervezés, betűalak,
nagyság választása
A Logo egyszerű utasításai
Rajzmező, parancsmező
fogalma
A teknőc utasításai
Előre, hátra, jobbra, balra
Rajzlaptörlés
Csillag, napocska rajzolása
Logo-játékok
Egyszerű alakzatok rajzolása

Április

Május

Június

27.

A Logo - program használata

28.

Az internet fogalma

29.

Az internet használata

30.
31.

Az internet használata
Az internet használata

32.

Levélírás számítógépen

33.

Levélírás számítógépen

34.

Játékok az internetről

35.

Játékok az internetről

36.
37.

Kedvenc játékaink
Kedvenc játékaink

Sokszögek rajzolás
(négyzet)
Irányított keresés
Életkoruknak megfelelő
weboldalak megtekintése
Irányított keresés
Életkoruknak megfelelő
weboldalak megtekintése
Keresőprogramok használata
Keresőprogramok használata
E-mail, billentyűzeten való
tájékozódás gyakorlása
E-mail, billentyűzeten való
tájékozódás gyakorlása
Irányított keresés
Irányított keresés
Választott játékok
Választott játékok

Szakköri munkaterv
Szakkör neve: Játékos természet
Vezetője: Bálint Enikő, Nagy Noémi
Résztvevő évfolyam: 3-4. évfolyam
Célok: A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. Játékos, gyakorlati úton hívja fel a gyerekek
figyelmét a környezeti problémákra, s kelt motivációt bennük arra, hogy óvják, védjék azt. A tapasztalatszerzés során sokkal
mélyebb, intenzívebb tudás birtokosaivá válhatnak.

Terv
Hónapokra lebontva
Szeptember:
1. Felkészülés a „búvárkodásra” (3 óra)
- ismerkedés a szakkörrel és egymással
- a természetjárók tízparacsolata
- empátiakészséget és fantáziát fejlesztőtő természetismereti játék az erdőben
Október:
2. „A naprendszer és én” (4 óra)
- ismeretek a világegyetemről, a bolygókról
- a Föld keletkezése
- a csillagok , a Nap , a Hold
- a naprendszer makettjének elkészítése
3. Életünk a Nap (4 óra)
- Miért létfontosságú a Nap a bolygónk számára?(energia- szél, párolgás,
évszakok, nappal-éjszaka, fotoszintézis stb.)
- veszélyforrásai
- fénytípusok, és hatásuk a természetre
- Kísérletek: A párolgás megfigyelése; a fehér fény színekre bontása; lenyomat
készítése Nap segítségével

November:

4. Időjárás és éghajlat (4 óra)
- az időjárás és az éghajlat fogalma, kialakulása
- a légkör hőmérsékletének hatása a természetre
- hőtan, hőtágulás, hőérzet
- kísérletek: A fénysugarak beesési szöge, a hősugarak elnyelődése; a hőmérséklet
hatása az állatokra (egy hal megfigyelése)
December:
5. Halmazállapot változások a természetben (4 óra)
- a víz halmazállapotainak megfigyelése
- az állatok védekezése a hideg ellen
- kísérletek: olvadás, fagyás
- Miért nem fagy be az óceán télen? – kísérlet
- „Fogj hópelyhet”
Január:
6. „Kicsi a bors, de erős!” (3 óra)
- mozgás, erő, energia a természetben
- mozgásformák az élővilágban (emberek, állatok, növények,molekulák)
- egyéb mozgások a természetben (földrendés, cunami, szél stb.)
- érdekességek az állatvilágból
- Kísérletek: Pl. Miért esünk el?
Február:
7. „Hallod a csalogány édes dalát…” (3 óra)
- a természet hangjai
- emberi és állati hangok
- mesterséges hangok
- akusztika
- kísérletek a hangokkal: madzagtelefon készítése

Március:
8. Környezetszennyezés a bolygónkon (4 óra)
- a környezetszennyezés fajtái
- megjelenése a mesterséges és természetes környezetben
- Vita: papír szatyor vagy műanyag szatyor
- Városunk vizsgálata: milyen fajta környezetszennyezés figyelhető meg a
környezetünkben
- Kísérlet: Olaj eltávolítása a „tengervízből”
Április:
9. A gyógyító természet (4 óra)
- A szennyezés hatása az emberre, az állatokra, a természetre
- kedvező és káros anyagok
- segít a természet: gyógynövények – gyógytea készítése
- Kísérletek: A ködképződés és a légszennyezés kapcsolata;
A levegő porszennyezettségének vizsgálata leveleken
Május:
10. Védem, mert szeretem! (4 óra)
- előzetes gyűjtőmunka után tabló készítése a fenti témában

Dátum: 2011. szeptember 19.

_________________________________

aláírás

_________________________________

aláírás

Szakköri munkaterv
Szakkör neve: Játékos természet
Vezetője: Bálint Enikő, Nagy Noémi
Résztvevő évfolyam: 3-4. évfolyam
Célok: A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. Játékos, gyakorlati úton hívja fel a gyerekek
figyelmét a környezeti problémákra, s kelt motivációt bennük arra, hogy óvják, védjék azt. A tapasztalatszerzés során sokkal
mélyebb, intenzívebb tudás birtokosaivá válhatnak.

Terv
Hónapokra lebontva
Szeptember:
1. Felkészülés a „búvárkodásra” (3 óra)
- ismerkedés a szakkörrel és egymással
- a természetjárók tízparacsolata
- empátiakészséget és fantáziát fejlesztőtő természetismereti játék az erdőben
Október:
2. „A naprendszer és én” (4 óra)
- ismeretek a világegyetemről, a bolygókról
- a Föld keletkezése
- a csillagok , a Nap , a Hold
- a naprendszer makettjének elkészítése
3. Életünk a Nap (4 óra)
- Miért létfontosságú a Nap a bolygónk számára?(energia- szél, párolgás,
évszakok, nappal-éjszaka, fotoszintézis stb.)
- veszélyforrásai
- fénytípusok, és hatásuk a természetre
- Kísérletek: A párolgás megfigyelése; a fehér fény színekre bontása; lenyomat
készítése Nap segítségével

November:

4. Időjárás és éghajlat (4 óra)
- az időjárás és az éghajlat fogalma, kialakulása
- a légkör hőmérsékletének hatása a természetre
- hőtan, hőtágulás, hőérzet
- kísérletek: A fénysugarak beesési szöge, a hősugarak elnyelődése; a hőmérséklet
hatása az állatokra (egy hal megfigyelése)
December:
5. Halmazállapot változások a természetben (4 óra)
- a víz halmazállapotainak megfigyelése
- az állatok védekezése a hideg ellen
- kísérletek: olvadás, fagyás
- Miért nem fagy be az óceán télen? – kísérlet
- „Fogj hópelyhet”
Január:
6. „Kicsi a bors, de erős!” (3 óra)
- mozgás, erő, energia a természetben
- mozgásformák az élővilágban (emberek, állatok, növények,molekulák)
- egyéb mozgások a természetben (földrendés, cunami, szél stb.)
- érdekességek az állatvilágból
- Kísérletek: Pl. Miért esünk el?
Február:
7. „Hallod a csalogány édes dalát…” (3 óra)
- a természet hangjai
- emberi és állati hangok
- mesterséges hangok
- akusztika
- kísérletek a hangokkal: madzagtelefon készítése

Március:
8. Környezetszennyezés a bolygónkon (4 óra)
- a környezetszennyezés fajtái
- megjelenése a mesterséges és természetes környezetben
- Vita: papír szatyor vagy műanyag szatyor
- Városunk vizsgálata: milyen fajta környezetszennyezés figyelhető meg a
környezetünkben
- Kísérlet: Olaj eltávolítása a „tengervízből”
Április:
9. A gyógyító természet (4 óra)
- A szennyezés hatása az emberre, az állatokra, a természetre
- kedvező és káros anyagok
- segít a természet: gyógynövények – gyógytea készítése
- Kísérletek: A ködképződés és a légszennyezés kapcsolata;
A levegő porszennyezettségének vizsgálata leveleken
Május:
10. Védem, mert szeretem! (4 óra)
- előzetes gyűjtőmunka után tabló készítése a fenti témában

Dátum: 2011. szeptember 19.

_________________________________

aláírás

_________________________________

aláírás

Szakköri tématerv
2011/2012 tanév
Kalando-zoo projekt 1-2. évfolyam
(levelezős verseny+képzőművészeti foglalkozások)

Készítette: Kánnár Gabriella

Hónap
Szeptember
Október
November
December
Január
Február

Időkeret

Témakör

Tevékenység

4-6

Az örökbe fogadott kisállatról plakát,
kisszótár, kiselőadás, tabló
( választható) készítése
Levelezős verseny indítása a Kalandzoo projekten belül I. forduló

7-8

Rajzpályázat az örökbefogadott
állatok élőhelyeiről

Pályázati
kiírás+értékelés
Osztályonként
Feladatlap
készítése+értékelése
osztályonként
Pályázati
kiírás+értékelés
Osztályonként
Feladatlap
készítése+értékelése
osztályonként
Foglalkozás szervezése
3-4 fős csoportok
osztályonként
Pályázati
kiírás+értékelés
Osztályonként

(óra)
1-3

9-10
11-14
15-18

Levelezős verseny II. forduló
Kézműves foglalkozás: Állatkert
készítése papírból
Állatos farsangi álarcok készítése

Hónap

Időkeret
(óra)

Témakör

Március

19-21

Levelezős verseny III. forduló

Április

22-25

Levelezős verseny IV. forduló

Május

26-29
30-34

Vetélkedő az állatokról
Kirándulás a budapesti Állatkertbe

Június

35-37

Fotokiállítás a projekt képeiből

Tevékenység
Feladatlap
készítése+értékelése
osztályonként
Feladatlap
készítése+értékelése
osztályonként
Vetélkedő
szervezése+értékelése
osztályonként 5 fős
csapat
Kiállítás szervezése

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011-2012
Szakkör neve:”Fürge ujjak”kézimunka szakkör
Vezetője: Vita Hajnalka
Résztvevő évfolyamok: 1-2. évfolyam
Célok: Megismertetni a gyermekekkel a kézimunka szépségét, varázsát és megtanítani őket egy-egy munka
megvalósítására. A kézimunkázás nemcsak munka legyen, hanem kellemes és hasznos szabadidőtöltés is.
Szeretném, ha a gyerekek bele tudnák vinni a kézimunkába a kreativitásukat, amely sokféle szinten
mutatkozik meg a gyermekeknél. A gyermek számára fontos, hogy tevékenykedjen, hogy fejlődjön ki benne
az önkifejező, alkotó tevékenység képessége. A szakköri tevékenység által fejlődjön kézügyességük,
térlátásuk és kitartásuk. A változatos kézimunkák megismertetése és megtanítása, a szép tudatos érzékelése
és gyakorlása a manuális készség fejlesztése is a céljaim között szerepelnek. Célom, hogy a gyerekek ne
csak észrevegyék a szépet, hanem ők is tegyenek érte. Minden tevékenységükben törekedjenek a szépre, a
nemesen egyszerűre, a tiszta kivitelezésre, a jó ízlésre.

Október

Terv

− A kézimunkára alkalmas anyagok ismertetése
(fonal, cérna, különböző anyagok bemutatása melyek kézimunkára alkalmasak, tű)
− Őszhöz kapcsolódó tevékenységek:pl. gesztenyebáb készítése ,krumpli nyomda, szőlő quilling technikával.

November

− Játék a fonallal: fonalgrafika, fonálfonás.

December

− Karácsonyi készülődés
− Dekupázs technika segítségével különböző dísztárgyak, könyvjelzők, kis fali dísz készítése

Január

− Papírtechnikákkal való foglalkozás pl. origami, papírdomborítás, újra papír készítése.
Február

− Ismerkedés hímzési módokkal.

Március

− Tetszés szerint folytatni és befejezni a megkezdett hímzést

Április

− Ismerkedés más kézműves technikákkal
− Harisnyavirág készítése

Május, június

− A tanult dolgok ismétlése, esetleg a megkezdett munkák befejezése
− Gyümölcssaláta készítése

Dátum:2011-09-17

Vita Hajnalka

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011-2012
Szakkör neve: KISOKOS (tehetséggondozó)
vezetője: Balázsné Godavszky Erzsébet
Résztvevő évfolyamok: 4. évfolyam
Célok:
 A matematikai látásmód, a gondolkodás fejlesztése
 Felkészülés a Bolyai Matematika Csapatversenyre, és a Zrínyi Ilona Matematika
Versenyre

Terv
1-2., A szakkör rendjének kialakítása
A Bolyai Matematika Csapatverseny feladatsorának megoldása
 A 2007. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása, javítása
3-4. A Bolyai Matematika Csapatverseny feladatsorának megoldása
 A 2008. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása, javítása
5-6. A Bolyai Matematika Csapatverseny feladatsorának megoldása
 A 2009. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása, javítása
7-8. A Bolyai Matematika Csapatverseny feladatsorának megoldása
 A 2010. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása, javítása
9-10. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 1997. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
11-12. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 Az 1998. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
13-14. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 Az 1999. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
15-16. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 A 2000. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása

17-18. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 A 2001. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
19-20. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 A 2002. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
21-22. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 A 2003. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
23-24. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 A 2004. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
25-26. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 A 2005. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
27-28. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 A 2006. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
29-30. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 A 2007. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
31-32., A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 A 2008. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
33-34., A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 A 2009. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
35-36. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának megoldása:
 A 2010. megyei forduló feladatainak értelmezése, megoldása és javítása
37., Az idei Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatsorának közös megoldása

Törökbálint, 2011. szeptember 1.

Balázsné Godavszky Erzsébet

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve:
Labdajátékok
Vezetője: Lantosi Istvánné, Világi Enikő
Résztvevő évfolyamok: 3. ,4. évfolyam
Célok: - mindennapos testmozgásra szoktatás
- labdaügyesség fejlesztése
- sportszerű viselkedésre nevelés
- szabályok betartása
- új játékok megismertetése
- szabadidő hasznos eltöltése

Terv
Szeptember
Balesetvédelmi oktatás. Ismerkedés a szakkör tagjaival.
Kedvenc labdajátékok összegyűjtése.
Labdacica, A kör közepén, Labdás futás
Ravasz labda, Labdarablás, Fogós ütő
Labdás fogók, Pontgyűjtés, Itt a labda, hol a labda?

Október

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, 2011. szeptember 1.

Lantosi Istvánné

Világi Enikő

Szakköri munkaterv
Szakkör neve: Tehetséggondozó Matematika Szakkör
Vezetője: Ginál Beáta
Résztvevő évfolyam: 3. évfolyam
Célok: Logikai- és probléma megoldó gondolkodás fejlesztése. Csapatmunka erősítése.
Terv
Hónapokra lebontva
Szeptember:
1. Szervezési feladatok: szükséges eszközök, anyagok bekérése. Szakkör szabályainak kialakítása.
2. Legkedvesebb matematikai játékaink!
3. Bóyai csapatversenyre készülünk. Csapatok kialakítása. Ismerkedés a verseny feladatsorokkal.
Válogatás a 2007-es feladatsor feladataiból
4. 2007-es Bóyai feladatsor teljes megoldása ellenőrzése.
Október:
5.
6.
7.
8.

2008-as Bóyai matematika verseny feladatsor megoldása, ellenőrzése.
2009-es Bóyai matematika verseny feladatsor megoldása, ellenőrzése.
2010-es Bóyai matematika verseny feladatsor megoldása, ellenőrzése.
A 2011-es feladatsor megoldásainak ellenőrzése, verseny tapasztalatainak megbeszélése.

November:
9. Számító gépes logikai, fejlesztő játékok. Játékóra.
10. Játék a mértékváltásokkal: hosszúság mérése.
11. Játék a mértékváltásokkal: hosszúság mérése.
12. Játék a mértékváltásokkal: az idő mérése.
December:
13. Játék a mértékváltásokkal: az idő mérése.
14. 2002-es Zrínyi Ilona Matematika Verseny Feladatsor megoldása, ellenőrzése.
15. 2003-as Zrínyi Ilona Matematika Verseny Feladatsor megoldása, ellenőrzése.
Január:
16. Játékóra. Legkedvesebb matematikai játékaink!
17. 2004-es Zrínyi Ilona Matematika Verseny Feladatsor megoldása, ellenőrzése.
18. 2005-ös Zrínyi Ilona Matematika Verseny Feladatsor megoldása, ellenőrzése.
19. 2006-os Zrínyi Ilona Matematika Verseny Feladatsor megoldása, ellenőrzése.

Február:
20. Kenguru Matematika Verseny feladatsorok megismerése. 3.-4. évfolyam számára.
2008-as feladatsor megoldása.
21. 2009-es Kenguru Matematika Verseny feladatsor megoldása, ellenőrzése.
22. 2010-es Kenguru Matematika Verseny feladatsor megoldása, ellenőrzése.
23. 2011-es Kenguru Matematika Verseny feladatsor megoldása, ellenőrzése.
Március:
24. Kenguru Matematika verseny tapasztalatainak megbeszélése, a 2012-es feladatsor
megoldásainak ellenőrzése, javítása.
25. 2007-es Zrínyi Ilona Matematika Verseny Feladatsor megoldása, ellenőrzése.
26. 2008-as Zrínyi Ilona Matematika Verseny Feladatsor megoldása, ellenőrzése.
27. 2009-es Zrínyi Ilona Matematika Verseny Feladatsor megoldása, ellenőrzése.
Április:
28. 2010-es Zrínyi Ilona Matematika Verseny Feladatsor megoldása, ellenőrzése.
29. 2011-es Zrínyi Ilona Matematika Verseny Feladatsor megoldása, ellenőrzése.
30. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak ellenőrzése, javítása. Tapasztalatok
megbeszélése.
31. Matematikai játékok a számítógépen.
Május:
32. Játék a mértékváltásokkal: a súlymérték
33. Játék a mértékváltásokkal: a súlymérték
34. Játék a mértékváltásokkal: az űrmérték
35. Térbeli testek építése kockákból. Alaprajzok leolvasása.
Június:
36. Játék a tükörrel. Tükrözések.
37. Az éves tapasztalatok megbeszélése. Játék: logiszorik.
Dátum: 2011. szeptember 04.

______________________
aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011-2012
Szakkör neve: Felvételi előkészítő matematika
vezetője: Tárainé Mórocz Rita
Résztvevő évfolyamok: 8. évfolyam
Célok:
 Felkészítés a központi matematika felvételi vizsgára
 Rutinszerű feladatmegoldó-képesség fejlesztése
Terv
Szeptember




5-7. évfolyam tananyagának átismétlése
A matematika feladatok értékelési kritériumának megismerése
Számolási feladatok begyakorlása

Október



Alapműveletek gyakorlása
Kreatív feladatok

November



Szöveges feladatok elemzése, megoldása
Geometriai feladatok

December



Halmazelméleti, kombinatorikai feladatok
Százalékszámítás

Január


Komplex felvételi feladatsorok megoldása egyénileg 45 perc alatt

Törökbálint, 2011. szeptember 8.
Tárainé Mórocz Rita

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: MATEMATIKA
vezetője: Hegedüsné Garda Éva
Résztvevő évfolyam: harmadik/a osztály
Célok: A Bolyai Matematika Csapatversenyre, a Zrínyi Ilona Matematika Versenyre és a Kenguru
Matematika Versenyre való felkészülés
Terv
Órákra lebontva
1. A szakkör rendjének kialakítása.
 Szükséges felszerelések
 A csoportszervezés módjai.
 Eszközök, játékok számbavétele.
2. Műveletek, nyitott mondatok, szöveges feladatok
 Műveleti sorrend
 Nyitott mondatok igazsághalmazának megállapítása
 Szöveg alapján egyenlet felírása, számolás, eredmény értelmezése
3-4. A Bolyai Matematika Csapatverseny feladatsorainak értelmezése és megoldása:
A 2007-es megyei forduló feladatsora
5-6. A Bolyai Matematika Csapatverseny feladatsorainak értelmezése és megoldása:
A 2008. októberi megyei fordulójának feladatsora
7-8. A Bolyai Matematika Csapatverseny feladatsorainak értelmezése és megoldása:
A 2007. országos döntő feladatsora
9-10. A Bolyai Matematika Csapatverseny feladatsorainak értelmezése és megoldása:
A 2008. országos döntő feladatsora
11-12. A Bolyai Matematika Csapatverseny feladatsorainak értelmezése és megoldása:
A 2009. évi megyei forduló feladatsora
13-14. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása:
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása.
15-16. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása:
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
17-18. Játékóra
21-22. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása:
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása

23-24. Zrínyi Ilona Matematika Verseny feladatainak megoldása:
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
25-26. Kenguru Matematika Verseny feladatainak megoldása: .
 A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
27-28.


Kenguru Matematika Verseny feladatainak megoldása:
A feladatok megoldása, értelmezése, javítása

29. Kenguru Matematika Verseny feladatainak megoldása:

A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
30. Kenguru Matematika Verseny feladatainak megoldása:

A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
31. Kenguru Matematika Verseny feladatainak megoldása:

A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
32. Kenguru Matematika Verseny feladatainak megoldása:

A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
33. Kenguru Matematika Verseny feladatainak megoldása:

A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
34. Kenguru Matematika Verseny feladatainak megoldása:

A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
35. Kenguru Matematika Verseny feladatainak megoldása:

A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
36. Kenguru Matematika Verseny feladatainak megoldása:

A feladatok megoldása, értelmezése, javítása
37. Játékóra

Törökbálint, 2011. szeptember 1.

Hegedüsné Garda Éva

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011-2012
Szakkör neve: Matematika tehetséggondozás
vezetője: Tárainé Mórocz Rita
Résztvevő évfolyamok: 5.-6. évfolyam
Célok:
 Matematika versenyekre való felkészülés
 Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
 Ismerkedés matematikai játékokkal
Terv
Szeptember



Felkészülés a Bólyai Matematika Csapatversenyre
Közös feladatmegoldás gyakorlása

Október



Kombinatorikai feladatok
Gyufás feladatok

November



Geometriai feladatok
Térgeometria

December



Matematikai játékok
Bűvös számalakzatok

Január



Felkészülés a Zrínyi Ilona Matematikaversenyre
Tesztfeladatok gyakorlása

Február



Felkészülés a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyre
Tesztfeladatok gyakorlása

Március



Érdekes számok, számpárok
Skatulyaelv

Április



Pascal háromszögre épülő feladatok
Naptár a matematikában

Május



Logikai szita
Fejek és lábak

Június


Matematikai játékok párban

Törökbálint, 2011. szeptember 8.
Tárainé Mórocz Rita

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011-2012
Szakkör neve: MiniBokréta /néptánc-kezdő/
vezetője: Udvarhelyi Ildikó
Résztvevő évfolyamok: 1., 2
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 etűd jellegű táncokat
tanulunk még a moldvai, a magyar polgári ill. a német táncok közül.

Hangsúlyt kell helyezni a közösségépítésre is, ehhez szükség van felszabadult együttlétet biztosító táncos
programokra. /Pl.: szülő-gyerek tánc, játékos vetélkedő…/

A népi kultúra megismeréséhez hozzátartoznak a népszokások, melyre külön figyelmet
fordítani, részben azok eljátszásával, részben egy-egy szokás filmről való
megnézésével. Részt veszünk a Hagyományok Háza Jeles napok c. rendezvényén is.
Szükséges egy-egy művészi élményt nyújtó előadás, videó részlet megtekintése is.

Ebben a tanévben jubileumra készülünk. 2o12-ben húsz éve, hogy az iskolában az első
tánclépéseket megtettük.
A jubileumi évet év végén egy hetes rendezvénysorozattal szeretnénk emlékezetessé
tenni , minden csoport bemutathatja az év folyamán tanult táncokból készült
koreográfiáit.
Terv
l. félév
október: 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

január:

ll. félév
február:

párkerülés sétalépéssel
tapsos motívumok a német táncokban
Floischitta, Patschtanz
karácsonyi ünnepkör
Zöld erdőben…motívumfűzés
páros gyakorlatok
sarok-spicc, váltóugrás
csujjogatások
höcögés szövegmondással
Ez a lábam…motívumfűzés
Der Spielmann

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
tavaszi szokások: kiszehajtás, zöldágjárás
dudálás, cifra, nyílt rida
Erre gyere… motívumfűzés
Judenpolka
április:
ugró és hangjegyérték gyakorlatok
húsvéti szokások
szerepjátszó, utánzó játékok
egyszerű ugrós motívumok párban
Derék gyerek a prücsök… motívumfűzés
május:
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, 2o11.o9.21.
Udvarhelyi Ildikó

Szakköri munkaterv
A szakkör neve: Nyelv-ész
Vezetője: Hegedüsné Garda Éva
Résztvevő évfolyam: harmadik

Célok: a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen és a Bendegúz Anyanyelvi Versenyre való
felkészülés, eredményes szereplés

1.

A szakkör rendjének kialakítása, csoportszervezés

2-3.

Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen feladatainak megoldása 2009.

4-5.

Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen feladatainak megoldása 2010.

6-7.

Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen feladatainak megoldása 2011.

8-9.

Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen feladatainak megoldása , országos 2009.

10-11.

Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen feladatainak megoldása , országos 2010.

12-13.

Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen feladatainak megoldása, országos 2011.

14-15.

Az idei Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen feladatainak megoldása.

16-17.

Ó. Nagy Gábor: Szólások, közmondások c. könyvéből szólások keresése,
értelmezése.

18.
19.
20.

Játék összetett szavakkal. Varázsbetű.
Egy- és többjelentésű szavak. A szótagolásról.
Közös előtag és közös utótag keresése. Szólánc.

21-22.

Bendegúz Anyanyelvi Verseny feladatainak értelmezése és megoldása

23-24.

Bendegúz Anyanyelvi Verseny feladatainak értelmezése és megoldása

25-26.
27-28.

Bendegúz Anyanyelvi Verseny feladatainak értelmezése és megoldása
Bendegúz Anyanyelvi Verseny feladatainak értelmezése és megoldása

29-30.

Bendegúz Anyanyelvi Verseny feladatainak értelmezése és megoldása

31-32.

Bendegúz Anyanyelvi Verseny feladatainak értelmezése és megoldása

33.

Az idei Bendegúz Anyanyelvi Verseny feladatainak értelmezése és megoldása

34.

Anyanyelvi játékok

35.

Anyanyelvi játékok

36.

Anyanyelvi játékok

37.

Legkedvesebb játékaink

Szakköri munkaterv
Szakkör neve: Bendegúz Nyelvi Szakkör
Vezetője: Ginál Beáta
Résztvevő évfolyam: 3. évfolyam
Célok: A nyelvi kifejező képesség változatosságának felfedezése, szabályok kutatása, nyelvi logika,
összefüggések észrevetetése. Megszerzett ismeretek helyes alkalmazása.
.
Terv
Hónapokra lebontva
Szeptember:
1. Szakkör feladatai, csoportszervezés feladatai és szabályai. Szakkörhöz szükséges eszközök
bekérése.
2. Figyelem fejlesztő gyakorlatok: betűkkel, számokkal, betűkombinációkkal.
3. Nyelvi játékok: dadogós szavak, intarziák, kérdésben a válasz.
4. Ó. Nagy Gábor: szólások és közmondások c. könyvéből közmondások keresése.
Október:
5.
6.
7.
8.

Ó. Nagy Gábor: szólások és közmondások c. könyvéből szólások keresése.
Mia különbség a szólás és a közmondás között. Csoportosítások, válogatások.
Kutató munka a könyvtárban: könyvek keresése nyelvtani szabályokról.
Versmondó versenyre készülünk! Tehetséggondozás.

November
9. Versmondó versenyre készülünk! Tehetséggondozás.
10. Bendegúz Anyanyelvi Verseny 2000. évi iskolai fordulós feladatsorának kitöltése.
11. Játék összetett szavakkal, rejtvények.
12. Betű táblázatok. Útvonalkeresés, szólások.
December:
13. Szóbarkácsolás: 1-1 betű elhagyásával új szó alkotása. Szóképzések.
14. Bendegúz Anyanyelvi Verseny 2000. évi megyei fordulós feladatsorának kitöltése.
15. Játékóra:Scrabble
Január:
16. A magánhangzók jelentés módosító szerepének bizonyítása. Szótagolás, elválasztás.
17. Egy mássalhangzó megváltoztatása a szó jelentését módosítja. Értelmes szavak keresése
betűhalmazból.
18. Játékóra:Scrabble
19. Szavak szerkezete: szóelemzés. Szólánc betűcserével.

Február:
20. Hibás szólások javítása. Észtorna: nyelvi rejtvények megfejtése.
21. Közös előtag, közös utótag keresése. Szólánc.
22. Bendegúz Anyanyelvi Verseny 2002. évi iskolai fordulós feladatsorának kitöltése.
23. Prózamondó versenyre készülünk! Tehetséggondozás.
Március:
24. j-ly a szavakban. Helyesírási ToTó.
25. Bendegúz Anyanyelvi Verseny 2002. évi megyei fordulós feladatsorának kitöltése.
26. Bendegúz Anyanyelvi Verseny 2003. évi iskolai fordulós feladatsorának kitöltése.
27. Bendegúz Anyanyelvi Verseny 2003. évi megyei fordulós feladatsorának kitöltése
Április:
28. Anyanyelvi versenyre készülünk: Bendegúz Anyanyelvi Verseny 2004. évi megyei fordulós
feladatsorának kitöltése.
29. Bendegúz Anyanyelvi Verseny 2005. évi megyei fordulós feladatsorának kitöltése.
30. Bendegúz Anyanyelvi Verseny 2005. évi országos fordulós feladatsorának kitöltése.
31. Bendegúz Anyanyelvi Verseny 2006. évi megyei fordulós feladatsorának kitöltése.
Május:
32. Bendegúz Anyanyelvi Verseny 2006. évi országos fordulós feladatsorának kitöltése.
33. Mondatalkotások eszperente nyelven.
34. Játékos nyelvi rejtvények: keresztrejtvények.
35. Játék a szófajokkal: összekeveredett szófajok válogatása.
Június:
36. Játékóra: Scrabble.
37. Éves munka értékelése, versenyeken elért eredmények jutalmazása, tapasztalatok
megbeszélése.
Dátum: 2011. szeptember 04.

__________________________
aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011-2012
Szakkör neve: Origami
Vezetője: Nagy Adél
Résztvevő évfolyamok 1-2. évfolyam
Célok: Az origami a papírhajtogatás művészete. A szakkör célja, hogy a gyerekek bepillanthassanak
ebbe a művészetbe. A kezdetben egyszerű lépések begyakorlásától kezdve jutunk el a picit
bonyolultabb lépésekhez is. Közben fejlődik kézügyességük, kompozíciós készségük, szépérzékük. A
szakkör mintát adhat a szabadidő értelmes eltöltéséhez is.
Terv

Hónapokra lebontva

Szeptember: A szakkör rendjének kialakítása, alapvető hajtási jelek megbeszélése.
Őszhöz kapcsolódó hajtogatások: kosár, alma, körte, szilva, falevél
Október:

Kislány, házikó, virág, bokor, gomba hajtogatása

November:

Házi állatok hajtogatása pl. papagáj, kacsa,tyúk ,kakas, kiscsibe ,kutya
halacska,cica

December:

Mikulás hajtogatása . Készülődés a Karácsonyra, fenyő, csillag, hópehely
hajtogatása.

Január:

Ujjbábok: Piroska, farkas, nagyanyó, vadász ,kosár borosüveg,róka, mackó,
hajtogatása

Február:

Holló, kiselefánt,egér, mackó, pandamaci,
kismalac,bohóc hajtogatása

Március:

Tálaló daru, szíves függő hajtogatása

Április:

Hóvirág, tulipán, tavaszi virágok

Május:

Pillangó, katica, napocska hajtogatása

Június:

Béka, hajó, halacska,szívószál virág hajtogatása.

Dátum: 2011. szeptember 12.

Aláírás: Nagy Adél

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011/2012
Szakkör neve: Rajz szakkör
vezetője: Szerzőné Fiedler Mónika

Résztvevő évfolyamok: 1.-2. évfolyam
Célok: Mese illusztrálás- oldott légkörben, nem csak tehetséges gyerekeknek.
Mindennapra egy mese c. könyv alapján

Terv
Szeptember
A szakkör rendjének kialakítása, eszközök
A veréb ( 259.o)
A kincset érő macska (266.o)
A macska, mint szakács (281)
A királyt érő békák (285.o)
Október
A városi patkány meg a mezei patkány (295.o)
A róka és a farkas (301)
A macska és a róka (308)
A telhetetlen gólya (310)
November
A fehér majom (326)
A kutya és a ló (330)
A vaddisznó és a vadmalacok (331)
A tücsök (347)
December
Jön a Mikulás!
Fügécske, az őzike (354)
A tizenkét hónap (352)
Három karácsonyi galamb (374)

Január
A csuka büntetése (18.o)
A kecskegida és a farkas (19)
A teve meg az egér (34)
A farkas és az ember (35)
Február
Az elefántok barátja (46)
A nyúl és az elefánt (55)
A hiú kakas és a felültetett róka (59)
A róka, mint pásztor ( 60)
Március
A nyúl meg a tavaszi hó (70)
Az oroszlánfejű szamár (73)
A medve, a majom és a disznó (84)
Kutya-macska barátság (88)
Április
A lajhár és az eső (102)
A fecskék (110)
A kacsa meg a kígyó (113)
A sakál meg a sün (118)
Május
A giliszta meg a százlábú (145)
Mese a piros kalapos békákról (170)
A hattyú, a csuka meg a rák (171)
Bárányka, halacska
Június
Az éves munka értékelése

Törökbálint, 2011. szeptember 1.
Szerzőné Fiedler Mónika

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011/2012
Szakkör neve: Rovásírás szakkör
vezetője: Szerzőné Fiedler Mónika

Résztvevő évfolyamok: 3.-4. évfolyam
Célok: Rovásírás megtanulása, ezáltal memória és egyéb kompetenciák fejlesztése
Terv
Szeptember
A szakkör rendjének kialakítása, eszközök
Beszélgetés az írásról, jelentőségéről
A rovás ábécé bemutatása
Nevünk leírás rovás jelekkel
Október
SZ,Í,I,D,GY betűképe, gyakorlása
A betűk elkészítése gyurmából
Kartonból betűkészítés
S,G,L,P- megtanulása
November
Ü,R,CS,Z- megtanulás
Betűk gyurmából, kartonból
Betűfelismerés tapintás útján
V,Ú,U,A,Á,M,K betűk megtanulása
December
Gyurmabetűk felismerése tapintással, eddig tanultakból szóalkotás
N, Ó,O, Ő,É,E betűk képe, kiválasztásuk bekarikázással
Kartonbetűk elkészítése
NY,Ű, LY,F,H betűk megtanulása

Január
Játék a betűkártyákkal
Táblára 6-7 rovásjel írása, ki tud többet emlékezetből?
Egymás hátára rovás
Szókártyák készítése,- játék
Február
3-4 szókártya húzása, ezekkel mondatalkotás
6-8 szó rovással, letörlés után ki tud többet emlékezetből
Diktálás utáni írás
Szépírás gyakorlás
Március
Szólottó
Tréfás feladatokat tartalmazó mondatok húzása
Mondatok másolása
Szókártyák válogatása főfogalom szerint
Április
Hangos olvasás mondatonként
Szólottó
Írás gyorsasági verseny
Szétvágott, összekevert mondatok rendezése
Május
Számrovás
Kártyakészítés számokkal
Hangoztatja- felmutatja játék
Számfeladatok
Számok –betűk játék
Június
Az éves munka értékelése

Törökbálint, 2011. szeptember 1.
Szerzőné Fiedler Mónika

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011-2012.
Szakkör neve: Tehetséggondozás magyar nyelv és irodalomból
vezetője: Kaszap Diána
Résztvevő évfolyamok: 6. évfolyam
Célok:
 Felkészítés a házi, városi, területi, megyei és országos versenyekre
 Eredményes versenyeztetés

Terv
Szeptember





Az 5. osztályos anyag átismétlése
Játékos feladatok megoldása
Felkészülés a Volf György Anyanyelvi versenyre
Felkészülés a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyre

Október




Felkészülés a Volf György Anyanyelvi versenyre
Felkészülés a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyre
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



Földrajzi nevek és azok –i képzős helyesírása

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, 2011. szeptember 12.
Kaszap Diána

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: Tehetséggondozás magyar nyelv és irodalomból
vezetője: Szabóné Czupi Zsuzsanna
Résztvevő évfolyamok:5. évfolyam
Célok: Felkészítés a házi, városi, területi, megyei, és országos versenyekre
Eredményes versenyeztetés
Az anyanyelvi és irodalmi tudásszint emelése
Terv
Szeptember:A szakkör rendjének kialakítása
Ki mit tud? A tanult nyelvtani ismeretek ismétlése, gyakorlása
Felkészülés a Volf György Anyanyelvi Versenyre
Szólások, közmondások,
Helyesírási gyakorlatok
Feladatsorok megoldása egyénileg,feladatok értelmezése és javítása
Október:

Felkészülés a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyre
Szövegértési, fogalmazási gyakorlatok
Helyesírási feladatok, az írásjelek használata
Tájnyelvi szavak
Feladatsorok megoldása, javítása

November: Felkészülés az iskolai helyesírási versenyre
Helyesírási gyakorlatok
Bendegúz Anyanyelvi Vetélkedő feladatai/2010/
Felkészülés a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny iskolai fordulójára
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny feladatai/2010/
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny feladatai/2010//
December: Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny feladatai/2009/
Bendegúz Anyanyelvi Vetélkedő feladatai/2010/
Felkészülés a Kazinczy Versenyre
Január:

Bendegúz Anyanyelvi Vetélkedő feladatai/2009/
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny feladatai/2009/
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny feladatai/2008/
Felkészülés az iskolai vers-és prózamondó versenyre
Február:

Mássalhangzótörvények
Helyesírási gyakorlatok
Hangalak és jelentés a szavakban
Kreatív feladatok

Március: Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny feladatai/2008/
Bendegúz Anyanyelvi Vetélkedő feladatai/2009/
Felkészülés a Pátyon megrendezésre kerülő Területi Vers-és Prózamondó versenyre
Április: Feladatok a toldalékos szavak köréből
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny feladatai /2007/
Bendegúz Anyanyelvi Vetélkedő feladatai/2008/
Május:

Költői eszközök felismerése, szövegalkotási feladatok
Helyesírási gyakorlatok
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny feladatai /2007/
Bendegúz Anyanyelvi Vetélkedő feladatai/2008/

Június:

Játékóra
Az éves munka értékelése

Dátum: 2011.09.12.

Szabóné Czupi Zsuzsanna
Aláírás

Tehetséggondozás
3.b osztály/kéthetente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Csoportalakítás, az évi tevékenységek megbeszélése
Könytári látogatás, használt lexikonok megismerése
Búvárkodás a lexikonokban – lexikonhasználat
Bálint Ágnes:Egy egér naplója című meseregény olvasása
Levelező versenyekre való jelentkezés, Manó Tanoda
Versenylapok megoldása, szövegértés és magyar nyelv
Ismeretterjesztő szövegek ismertetése, megoldásának módja
Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi, felolvasás
Kompetencia – magyar nyelv és irodalom
Felhasználói szövegek ismertetése, elemzése
Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi – felolvasás
Felhasználói szövegek ismertetése, feldolgozása
Kompetencia – magyar nyelv és irodalom
Versenylapok kitöltése: Manó Tanoda
Versírás adott rímpárokkal
Önálló meseírás, saját képzelet alapján
Sulilexikon: Szólások és közmondások
Versenylapok kitöltése: Manó Tanoda
Kompetencia – magyar nyelv és irodalom

Törökbálint, 2011.09.01.

Aláírás
Szép Margit

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: „Túl az Óperencián…” – meseszakkör
Vezetője:

Kuizsné Virág Edina

Résztvevő évfolyamok: 1. évfolyam
Célok: 1.) A csapatban való munka örömének megismertetése.
2.) A gyermekek képzeletvilágának fejlesztése.
3.) A „régi idők” meséinek megismertetése.
4.) Szókincsbővítés és a kifejezőkészség fejlesztése.
Terv

Hónapokra lebontva

Szeptember:
1.) Szervezési feladat. Miről szól a „Túl az Óperencián…” szakkör?
2.) Varga Katalin: A kesztyű című mese megismertetése. A meséhez
kapcsolódó szavak gyűjtése.
3.) Varga Katalin: A kesztyű című meséjében szereplő állatok jellemvonásainak összegyűjtése, rokon értelmű szavak keresése. Dramatizálás.
4.) Diafilmvetítés: Nyuszi Pista kalandjai I-II. rész. A történet feldolgozása
tanítói kérdések segítségével. Tanulság megfogalmazása.
Október:
5.) Nyuszi Pista kalandjai I-II. részében szereplő állatok jellemvonásainak
összegyűjtése. „Mit tennél, ha te lennél a helyében?” – szerepjáték.
6.) Nyuszi Pista kalandjai I-II. rész. Beszélgetés az erdőben élő, de a
mesében nem szereplő állatokról, tulajdonságaikról. Állatokról szóló szólások,
közmondások gyűjtése.
7.) Mondókák megismertetése, tanulása. („Hétfőn egy szem makkot leltem…”,
„Hüvelykujjam almafa…”, „Egy – megérett a meggy…”.)
8.) Gárdonyi Géza: A kutya meg a nyúl című verses meséjének bemutatása, a
szereplők jellemvonásainak összegyűjtése.

November:
9.) Gárdonyi Géza: A kutya meg a nyúl című verses meséjének dramatizálása.
A tanulság levonása. „Mondj olyan mesét, amelyben kutya vagy nyúl szerepel!
– mesegyűjtés.
10.) Zelk Zoltán: A három nyúl című meséjének feldolgozása. Szómagyarázat,
rokon értelmű szavak gyűjtése.
11.) Zelk Zoltán: A három nyúl című meséjéhez mese befejezések kitalálása.
„Folytasd a mesét másként!”
12.) Kvízjáték: az eddig megismert mesékkel kapcsolatban. (Találós kérdések,
mese- felismerés szavak, mondatok segítségével, hiányos mondatok
kiegészítése a felismert mese alapján.)
December:
13.) „Folytasd a mesét!” – mesealkotás.
14.) Diafilmvetítés: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. A történet feldolgozása a
tanító kérdései segítségével. Tanulság levonása.
15.) „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című mese dramatizálása bábok
segítségével.
Január:
16.) Mondókatanulás: a tanult mondókák felelevenítése. Új mondóka tanulása:
Új év, új év, új esztendő…
17.) A három kismalac című mese megismertetése. Beszélgetés a ház körül
élő állatokról, azok jellemzőiről.
18.) A három kismalac című mese kapcsán beszélgetés a házépítés
fortélyairól, szókincsbővítés.
19.) Diafilmvetítés: A kismalac meg a farkasok. A szereplők tulajdonságainak
összegyűjtése.
Február:
20.) A kismalac meg a farkasok című mese dramatizálása bábok segítségével.

21.) Kányádi Sándor: Az okos kos című meséjének bemutatása. A szereplők
tulajdonságainak összegyűjtése, kiegészítése.
22.) Kányádi Sándor: Az okos kos című meséjéből a vásár fogalmának
megismerése. „Mi minden kapható a vásárban?” Boltos játék – illemtan
(megszólítás, érdeklődés, kérés, köszönés formáinak elsajátítása)
23.) Tréfás mondókák és nyelvtörők megismertetése, a legkedvesebbek
megtanulása.
Március:
24.) Kányádi Sándor: Tűvé-tevő. A mese szereplőinek, azok tulajdonságainak
összegyűjtése. Beszélgetés a tűt használó foglalkozásokról (cipész, varrónő).
25.) Kányádi Sándor: Volt egyszer egy varga című verses meséjének
megismerése. Szókincsbővítés: a versben elhangzó szerszámok felsorolása,
azok használatának megismerése.
26.) Diafilmvetítés: Mazsola és Tádé. A mese tanulságának levonása. A
helyes viselkedés szabályai.
27.) Meseszövés: Mazsola és Tádé szereplésével új mese alkotása,
dramatizálása.
Április:
28.) Mosó Masa mosodája című mese bemutatása, szereplők megnevezése.
Beszélgetés a tisztálkodás helyes módjáról.
29.) Mosó Masa mosodája című meséhez kapcsolódó szavak gyűjtése. Mi
kellett a mosáshoz régen és ma?
30.) Kvízjáték: Rejtvények megoldása az eddig megismert mesékkel
kapcsolatban. Mesereklám; Ismerd fel!; Kérdezz! - Felelek verssorral; Szólánc.
31.) Diafilmvetítés: Süsü a sárkány. Szómagyarázat, szókincsbővítés.
Május:
32.) Móra Ferenc: Nagyhatalmú Sündisznócska című mese feldolgozása.
Mesealkotás ismert mesefigurákkal.
33.) A. A. Milne: Micimackó (részlet). A szereplők tulajdonságainak
összegyűjtése.

34.) A. A. Milne: Micimackó (részlet). Szókincsbővítés, a meséhez kapcsolódó
szavak gyűjtése.
35.) Varga Katalin: A kesztyű lakói nyaralni mennek. Ki hová megy nyaralni?
Kedvenc nyaralóhelyek.
Június:
36.) Diafilmvetítés: Róka Rudi a Balatonon. A mese szereplőinek jellemzése, a
tanulság levonása.
37.) Róka Rudi a Balatonon című mese kapcsán beszélgetés a nyaralásról és
a balesetek megelőzéséről.

Dátum: 2011.szeptember 01.

-----------Aláírás

SZAKKÖRI MUNKATERV
Szakkör neve: Varázsvilág (olvasókör)
vezetője: Bartos Kinga
Résztvevő évfolyamok: 5-6. évfolyam
Célok:
- Útra kelünk és barangolunk a mesék és varázslatok világában a képzeletünk, valamint
a népmesék, tündérmesék, mondák, legendák és ifjúsági regények segítségével.
- Fejleszteni a résztvevők olvasási készségét, képzelőerejét, szövegalkotását, nyelvi
kifejezésmódját játékokkal, ötletekkel, kreatív írással, vizuális megerősítéssel.
- Olvasóvá nevelés
Terv
Hónapokra lebontva
Október:
Út a varázsvilágba – átjárók, bejáratok, kapuk
(Szemelvények: C. S. Lewis: Narnia krónikái: A varászló, a boszorkány és a ruhásszekrény; F. H. Burnett: A
titkos kert; Michael Ende: A végtelen történet)
November:
Óperenciás-tengeren innen, Üveghegyen túl – barangolások a mese- és varázsvilág
tájain
Az égig érő fa
(Tündérmesék, Népmesék)
December:
Várak, királyok, királylányok
Történelem – mese – varázslat: magyar történelmi mondák, legendák
Január:
Manók, törpék, óriások, sárkányok – a mese- és varázsvilág lényei
Tündérvilág – népmesék, tündérmesék, ifjúsági regények
(Szemelvények: Tony Wolf: Mesél az erdő… - sorozat; Szabó Magda: Tündér Lala; Elisabetta Gnone: Fairy
Oak)
Február:
Varázslók és boszorkányok – a mesék világa
(Szemelvények: népmesék; tündérmesék; Békés Pál: A kétbalkezes varázsló; C. S. Lewis: Narnia krónikái;
L. F. Braun: Óz, a csodák csodája; Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány)

Március:
Varázslók és boszorkányok – Harry Potter világa
(J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve
J. K. Rowling: Harry Potter – szemelvények)
Április:
Csiribú-csiribá: Varázsigék, bűbájok
(Varázslat a filmvásznon)
Május:
A mi Varázsvilágunk – képzeletbeli világ megalkotása, kreatív írás
Június:
Élményeink a varázsvilágból - kedvencek

Dátum: Törökbálint, 2011.szeptember 5.

Bartos Kinga
Aláírás

„VARÁZSKEZEK” ALKOTÓKÖR
2011-2012

Alkotókör vezetője : Lantosi Istvánné
Résztvevők : 4.b osztály tagjai (6 fő) Kovács Maja
Kovács Norbert
Molnár Kata
Haddad René
Kiss Virág
Sitku Zsófia
Ideje : Páratlan hét péntek 12-12 45-ig
Páros hét csütörtök 12-12 45-ig
Alkotókör célja : A kimagaslóan tehetséges, jó grafikai készségekkel rendelkező gyerekeket új
technikákkal megismertetni, képességeiket fejleszteni. munkáikból kiállítást rendezni, rajzpályázatokon résztvenni.

Hónapokra lebontva

Terv

Szeptember : Állatportrék készítése ( festés, mintázás)
Október : Gyümölccsendélet, őszi táj festése ( játék a színekkel)
November : Aktuális ünnepkör – Halloween
Márton-nap ( illusztrációk, álarcok , lámpások készítése)
December : Betlehemi bábok készítése, karácsonyi üdvözlő lap festése (új technikák bevezetése: batikolás,
agyagozás)
Január : Játék a fényekkel ( árnyjáték készítése)
Az elkészített „mestermunkákból” kiállítás rendezése.

Törökbálint 2011 szeptember

Lantosi Istvánné

SZAKKÖRI MUNKATERV
2011-2012.
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 (helyesírásunk alapelvei, földrajzi nevek és azok –i
képzős alakjai)
Mondattani elemzések (egyszerű mondat elemzése, ágrajz készítés, mondat
szerkesztése ágrajz alapján)

December




Költői kifejezőeszközök felismerése a lírai műfajokban
Mondattani elemzések (alá- és mellérendelő összetett mondatok felismerése)
Komplex feladatsorok megoldása egyénileg, segítséggel

Január


Komplex felvételi feladatsorok megoldása egyénileg 45 perc alatt

Törökbálint, 2011. szeptember 12.
Kaszap Diána

Szabadságolási terv - pedagógusok részére – 2012. 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 2012. évi szabadságukat az alábbiak szerint vehetik ki:
2012. április 5,6 – összesen 2 munkanap
2012. június 27- augusztus 24. – összesen 44 munkanap
Tisztelt Kollégám!
Az alábbi nyilatkozatot kitöltve Gátiné Mártinak leadni szíveskedjetek 2011. október 1-jéig az iskolatitkárságon!
Palkóné Szabó Gabriella
ig.
NYILATKOZAT
Alapszabadságom ¼ részét –maximum 5 munkanapot – a 2012-es év szorgalmi idejében:
ki szeretném venni

nem szeretném igénybe venni

( A megfelelő aláhúzandó!)
Amennyiben ki szeretné venni, kérem nyilatkozzon a kivétel idejéről:
2012……….hó …….-tól ……….hó ………napjáig.
Törökbálint, 2011. 09.02.

……………………………….
aláírás

NYILATKOZAT
Hozzájárulok 2012. évi szabadságom kettőnél több részletben történő kiadásához.
Törökbálint, 2011. 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, 2011. szeptember 2.
Baki Orsolya

Hegedüsné Garda Éva

Deák Ferencné

