
Helyzetelemzés 
 

 

Statisztikai adatok 

Iskola 

 

 

 

 

ALSÓ 

TAGOZAT 

  

   

         

Osztály 

Létszám 

(fő) Jogv.szünetel (fő) 

Róm. kat. Ref. Evang. 

1.A 23 0 13 9 1 

1.B 17 0 5 10 2 

2.A 16 +1 6 10 - 

2.B 15 0 7 8 - 

3. 23 0 11 12 - 

4. 17 0 9 8 - 

Összesen: 111 1 51 57 3 

 

 

 

 

FELSŐ 

TAGOZAT 

  

   

         

Osztály 

Létszám 

(fő) Jogv.szünetel (fő) 

Róm. kat. Ref. Evang. 

5. 21 +1 11 10 - 

6. 25 0 11 14 - 

7. 20 +1 12 7 1 

8. 14 +1 10 4 - 

Összesen: 80 3 44 35 1 

   

   

Iskolai tanulólétszám összesen: 191 fő + 4 fő jogviszonya szünetel 

 

ÓVODA 

  

  

 

   

  

 Margaréta csoport  23 fő   

 Napocska csoport 23 fő   

 

   

  

 Összesen: 46 fő   

  

  

 

  

 



 

Az óvodában 21 katolikus, 12 református, 4 evangélikus gyermek van. Kilenc fő nem 

nyilatkozott. 

 

Nevelőtestület : 29 fő + 4 hitoktató ( 1 róm. kat., 2 ref., 1 evangélikus) 

 

Tanár:   9 fő 

Tanító:  9 fő   

Anyanyelvi lektor: 1fő 

Óvodapedagógus: 4 fő 

Ebből részmunkaidős: 2 fő (tanár)  

Fejlesztő pedagógus:1 fő 

Óraadó tanár: 6 fő  

Hitoktató: 4 fő (nem intézményi költségvetésből)  

 

Adminisztráció: 

 

 1 fő intézményi titkár, étkezési díj számfejtője és díjbeszedője 

 1 fő rendszergazda (50% részmunkaidős) 

 

 Technikai dolgozók:  

  

1 fő könyvtáros (50% részmunkaidős) 

1 fő pedagógus asszisztens (50% részmunkaidő) 

                                   2 fő dajka 

                                   4 fő takarító (ebből 2 fő 50% részmunkaidős) 

                                   2 fő karbantartó, portás 

 

 

Személyi változás:  

 

Vass-Kerekes Réka angoltanár gyermeket vár, ezért a tanévet már nem kezdi meg, távolléte 

idején Balogh Alexandra tölti be a státuszát. 

Páhoki Tamásné tanítónő nyugdíjazását kérte, helyére Graziano Mária tanítónő (angol 

műveltségi területtel) került. 

Országh-Barassó Márta tanítónőt a két első osztály indulása miatt vettük fel. 

Angol anyanyelvi lektorunk Audrey Miller Howard amerikai állampolgár. 

Pedagógus asszisztens (50% részmunkaidős): Békési Annamária 

 

Egyéb változások: 

 

Az osztályok száma 9-ről 10-re változott. 

Az 1.A osztály angol-magyar kétnyelvű tanrenddel, egész napos iskola keretprogram szerint 

tanul. 

A megnövekedett osztálylétszámok miatt 5. és 6. osztályban csoportbontásban tanítjuk az 

angolt és az informatikát, valamint 5.6.7. osztályban a technika, életvitel és gyakorlat 

tantárgyat.  

 

  Megbízások: 

 



- igazgatóhelyettes: Antóni Anikó 

- óvodai szakmai vezető: Áy Józsefné  

- alsós munkaközösség vezető: Hegedüs Béláné 

- természettudományi munkaközösség vezetője: Bertalanitsné Tar Katalin 

- humán tárgyak munkaközösség vezetője + DÖK segítő tanár: Egyed Gábor 

- osztályfőnöki munkaközösség vezető és ifjúság védelem: Belsőné Baranyi           

  Gizella 

- osztályfőnökök: 

1.A (egésznapos iskola): Országh-Barassó Márta 

       Dákai Zoltánné 

1.B: Bácsi Andrásné 

2.A: Kissné Mohácsi Szilvia 

2.B: Gaál Judit Eszter 

3.  : Hegedüs Béláné 

4.  : Horváth Zsuzsanna 

5.  : Egyed Gábor 

6.  : Bertalanitsné Tar Katalin 

7.  : Bartalos Beatrix 

8.  : Belsőné Baranyi Gizella 

 

 

A nevelés és oktatás tárgyi feltételei 

 

 

Nyári felújítás:  

 tisztasági meszelés (karbantartók végezték) 

 konyha területéből irattár leválasztása gipszkarton fallal  

 (karbantartók végezték) 

 helyettesi irodából tanterem kialakítása  

 udvar rendbetétele 

 tereprendezés az udvari játékok alá új gumiszőnyeg került 

(önkormányzati támogatásból) 

 udvari játékok biztonsági ellenőrzése 

 tűz-, villám-, és érintésvédelmi ellenőrzés, hiányosságok feltárása 

(javítások folyamatban) 

 Pályázati pénzből új tanulói padokat, székeket és táblákat 

rendeltünk az új alsó tagozatos osztályaink számára, melyek 

tanévkezdésre sajnos nem érkeztek meg. 

 Önkormányzati támogatásból modern, interaktív táblát vásároltunk 

1300000Ft-ért 

 Részben szülői, részben önkormányzati támogatásból 23 db. tanulói 

tabletet rendeltünk. 

 A Járási Kormányhivatal adományából az óvodába modern, 

gerinckímélő fektetőket és készségfejlesztő játékokat vásároltunk.  

 Mindenkori anyanyelvi lektoraink részére az Egyházmegye 

szolgálati lakást vásárolt. 

 

                      



Az első tanítási napon elvégzett munkavédelmi szemle kirívó hiányosságot nem tárt fel, a 

karbantartók nyáron gondos munkát végeztek. 

 

Kiemelt intézményi képzési - nevelési célok 

 

-     a hitélet további gazdagítása (minden reggel közös áhítat, tanítási órák előtt és után ima, 

hetente óvodai hittan felekezetek szerint), 

   nevelőtestületi lelkigyakorlat szeptemberben 

-  a tanulás támogatása változatos módszerek alkalmazásával 

-  pedagógiai feladatok, tevékenységek tervezése, a megvalósításhoz kapcsolódó önreflexiók 

-  alapképességek (értő olvasás, számolási készség) erősítése: az alsó tagozat minden 

évfolyamán heti két óra felzárkóztató foglalkozás van 

-  szociális hátrányok kompenzálása 

-  tehetséges gyermekek segítése (tehetséggondozó foglalkozások keretében) 

-  a kompetencia mérések tapasztalatai alapján színvonalas szakmai munka végzése 

- egészséges életmódra nevelés 

- környezettudatos nevelés: részvétel a Fenntarthatósági témahét programban 

- a határon túli magyar lakta települések megismertetése 

- a leendő elsősök részére iskola előkészítő foglalkozások tartása heti rendszerességgel 

- tudatos pályaválasztás támogatása: pályaorientációs nap (szülők bevonásával) 

- idegen nyelvtanulás népszerűsítése: angol szakkör alsó tagozaton anyanyelvi tanárral 

- kétnyelvű (magyar-angol) osztály indult szeptembertől felmenő rendszerben 

- felső tagozaton a heti három angol órából egyet anyanyelvi lektor tart 

- a digitális kompetencia fejlesztése tanulóknál, tantestületnél: új interaktív tábla, tanulói 

tabletek használata 

- a művészet, mint közösségi élmény népszerűsítése (közös öröméneklés más intézmények 

bevonásával) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanév rendje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tanév: 2019. szeptember 02 - 2020. június 15. (hétfő) 

Az első félév vége: 2019. január 24. (péntek) 

A tanév 180 tanítási napból áll. 

Tankönyvek érkezése: augusztus 01. Köszönet Hegedüs Bélánénak áldozatos munkájáért, 

Dákai Zoltánnénak a segítségéért. 

 

Az  iskolai szünetek: 

 Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a  szünet utáni első 

tanítási nap 2019. november 4. (hétfő). 

 Téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).  

 Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első 

tanítási nap 2020. április 15. (szerda).  

 

 Alakuló értekezlet: 2019. augusztus 26. (hétfő) 8:00 óra  

Munkavédelmi oktatás: 2019. augusztus 27. (kedd) 10:30 óra 

Javítóvizsga: 2019. aug. 28. (szerda) 8.00 óra 

Tanévnyitó értekezlet: 2019. augusztus 30. (péntek) 8:00 óra 

 

 

Veni Sancte 
2019. szeptember 1. (vasárnap 

9.00)  

Első tanítási nap 

Szülői értekezlet: 

1.A és 1. B                    

 

2019. szeptember 2. (hétfő) 

 

Szülői értekezlet 

2-8. osztály 
2019. szeptember 11. (szerda)  

Lelkigyakorlat és 2019. október 3-4. (csütörtök- Tanítás nélküli munkanapok 



továbbképzés péntek) Győrújbarát 

Öröméneklés a 

zenei világnap 

alkalmából 

2019. október 1. (kedd)  

Aradi vértanúk 

2019. október 05. (szombat) 

2019. október 7. (hétfő) 

Városi ünnepély - szereplés 

Iskolai ünnepély 

DIFER mérés 

határideje 
2019. október 11. 

2019. október 25-ig jelezni a 

létszámot,  

Okt. 29-ig (kedd) elvégezni a 

vizsgálatot 

Szt. Teréz napja 2019. október 15. (kedd) szentmise 

 Iskolai ünnepély:  2019. október 22. (kedd) Az 1956-os forradalom évfordulója 

Őszi szünet 
2019. október 26-tól  2019. 

november 3-ig 

Utolsó tan. nap: 2019. október 25. 

(péntek) Első tan. nap: nov. 

4.(hétfő) 

 Szent Imre-nap 2019. november 5. (kedd) Tanítás nélküli munkanap 

Fogadóóra 2019. november 20. (szerda) 1-8. osztály 

Advent 1. 2019. november 29. (péntek) Gyertyagyújtás 1. 

 

Iskolanyitogató I. 

 

2019. december 4. (szerda) 

 

Szent Miklós 

 

2019. december 6. (péntek) 

 

 

Advent 2. 

Szombati 

munkanap 

2019. december 7.  Gyertyagyújtás 2. 

Advent 3. 2019. december 13. (péntek) Gyertyagyújtás 3. 

Pályaorientációs 

nap 2019. december 14. (szombat) 

tanítás nélküli munkanap 

 



Adventi vásár 2019. december 17-20.  

 Karácsonyi 

ünnepély 

Advent 4. 

2019. december 20. (péntek) Gyertyagyújtás 4. 

Téli szünet 
2019. december 21-től  2020. 

január 5-ig  

Utolsó tan. nap: 2019. dec. 

20.(péntek) 

Első tan. nap: 2019. január 6. 

(hétfő) 

Magyar kultúra 

napja 
2020. január 22. (szerda) megemlékezés 

 Első félév vége 2020. január 24. (péntek) 
Félévi értesítők kiosztása: 2020. 

január 31-ig 

Osztályozó 

értekezlet 

2020. január 27. (hétfő) 

 

14.00: felsős 

16.00: alsós 

Félévi értekezlet 2020. január 29. (szerda) 14.00 

Szülői értekezlet 2020. február 5. (szerda) 16.30 (16.00: SZM) 

 

Iskolanyitogató II. 
2020. február 12. (szerda)  

Farsangi bálok 

 

2020. február 13. (alsós), 14. 

(felsős) 

Tanítás: 12.00-ig, bál: 14.00-17.00 

(alsós), tanítás: 12.00-ig, bál: 14.30-

19.30 (felsős) 

Jótékonysági gála 2020. február 7. (péntek)  

Jótékonysági bál 2020. február 22. (szombat) 18.00 ebédlő 

Hamvazószerda 2020. február 26.  8.00 kistemplom szentmise 

Egyházmegyei 

ifjúsági 

zarándoklat 
2020. március 5-8. osztályok 

 Iskolai ünnepély 2020. március 13. (péntek)  

Iskolanyitogató 2020. március 18. (szerda)  



III. 

 

Nyílt órák  
2020. április 6. (hétfő) első osztályokban 

Böjti szünet 2020. április 7. (kedd) 8. (szerda) Tanítás nélküli munkanapok 

Költészet napja 2020. április 11. (csütörtök) megemlékezés 

 Fogadóóra 2020. május 6. (szerda) 
 

Idegen nyelvi 

mérés 2020. május 20. (szerda)  

Tanév végi vizsga 

8. oszt. 2020. május 25. (hétfő) magyar, matematika, történelem 

Tanév végi vizsga 

7.oszt. 2020. május 26. (kedd) magyar, matematika, történelem 

Országos 

kompetenciamérés 2020. május 27. (szerda)  

Osztálykirándulás 

NETFIT feltöltés 

 

2020. május 29. (péntek) 

 

 

Osztályozó 

értekezlet 
2020. június 15. (hétfő)  

Utolsó tanítási 

nap 
2020. június 15. (hétfő) 

Gyermeknapi rendezvények: 12.00-

ig 

Tanévzáró 

értekezlet 
2020. június 17. (szerda)  

Ballagás 2020. június 19. (péntek) 17.00  

Tanévzáró 

ünnepély 

2020. június 21. 8.00-kor az 

iskolában 

 

 

Tanévzáró 

szentmise 
2020. június 21. (vasárnap) 9.00  

Erdei iskola 2020. június   4. osztály 



 

 

 

A hat tanítás nélküli munkanap: 

2019. október 3-4. lelkigyakorlat, továbbképzés 

2019. november 5. Szent Imre-nap 

2019. december 14. pályaorientációs nap 

2020. április 7-8. böjti szünet 

Iskolanyitogatók: I. 2019. december 4. (szerda), II. 2020. február 12. (szerda), III. 2020. 

március 18. (szerda) 

Farsangi bálok: 2020. február 13. (alsós), február 14. (felsős) 

Hulladékgyűjtések: ősszel és tavasszal (DÖK szervezéssel) 

Anyák napi ünnepélyek: megbeszélés szerint 

Kórus tábor: június 

Napközis tábor: június vége 

 

 

 

Minőségbiztosítás 

- Tanfelügyeleti ellenőrzés + vezetői önértékelés 

- Pedagógus minősítések, Ped. II.: 

Antóni Anikó 

Bertalanitsné Tar Katalin 

Hegedüs Béláné 

Horváth Zsuzsanna 

 

 

 

 



Intézményi önértékelés 

Az intézményi önértékelés ebben a tanévben is folytatódik. 

Az önértékelési csoport vezetője: Radziwonné Vörös Zsuzsanna 

Tagjai: 

- Áy Józsefné óvodapedagógus, óvodai szakmai vezető 

- Antóni Anikó igazgatóhelyettes 

- Hegedüs Béláné alsós munkaközösség vezető 

- Belsőné Baranyi Gizella osztályfőnöki munkaközösség vezető 

- Both Andrásné óvodapedagógus 

A 2017/2018-as tanév végére a nevelőtestület minden tagja első alkalommal elvégezte az 

önértékelést.  Az önértékelési terv az azt követő öt tanévre: 

 

Önértékelési terv –Pedagógus, intézményvezető, intézmény 

 

 

 S.sz. 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/21 2021/2022 2022/2023 

  

A 

nevelőtestület 

minden tagja 

első 

alkalommal 

elvégezte az 

önértékelést. 

  

  

  

  

  

  

  

  

5 5 5 5 2 

% 28% 45% 68% 90% 100 % 

1. 

Tóthová 

Gabriella 

Antóni 

Anikó 
A 2021 évi 

minősítési 

tervbe 

bekerültek 

+ 

időarányosan 

a testület 

további 

tagjai 

 

 

Átfogó, 

teljes körű 

intézményi 

önértékelés 

A 2020 évi 

minősítési 

tervbe 

bekerültek 

+ 

időarányosan 

a testület 

további 

tagjai 

A 2020 évi 

minősítési 

tervbe 

bekerültek 

+ 

időarányosan 

a testület 

további 

tagjai 

2. 

Bertalanitsné 

Tar Katalin 

Horváth 

Zsuzsanna 

3. Egyed Gábor 

Dákai 

Zoltánné 

4. 

Hegedüs 

Béláné 

Kissné 

Mohácsi 

Szilvia 

5. 

Both 

Andrásné 

Fodor 

Józsefné 

6.   

7.  
Radziwonné 

Vörös 

Zsuzsanna – 

vezetői 

önértékelés  

8.  

9.  

10.  

11.  

Össz. 18 5 10 14 17 18 

Összes értékelt 

pedagógus száma: 5 10 15 20 22 

Összes értékelt 

pedagógus százaléka: 28% 45% 68 % 90 % 100 % 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkatervek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Az alsó tagozat munkaterve 

 

2019-2020. tanév 

 

A munkaközösség tagjai: 

osztályfőnökök: 

1.a Dákai Zoltánné – Országh-Barassó Márta 

1.b Bácsi Andrásné 

2.a Kissné Mohácsi Szilvia 

2.b Gaál Judit Eszter 

3. Hegedüs Béláné 

4. Horváth Zsuzsanna 

 

tanítók, napközis nevelők: 

Nagy Ferencné 

Balogh Alexandra 

Tóthová Gabriella 

Mórocz-Herceg Erzsébet 

Graziano Mária 

 

pedagógiai asszisztens: 

Békési Annamária 

 

Céljaink: 

 a tanulói létszám növelése, az emelkedett létszám megtartása 

 tanulóink színvonalas nevelése, oktatása 

 egységes nevelési elvek kialakítása, alkalmazása a nevelő-oktató munka során 

 a vallásos nevelés elvei hassák át a tanítási órákat, a tanítók munkáját és a tanulók 

hozzáállását és viselkedését 

 a nevelő-oktató munkánk során figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit, 

eltérő fejlődési ütemüket; a tehetségeseket minden lehetséges módon 

továbbfejlesztjük, a gyengébben haladókat folyamatosan felzárkóztatjuk 

 a szülőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, rendszeresen tájékoztatjuk őket a 

gyermekükkel és az iskolával kapcsolatos tudnivalókról 

 tájékoztatjuk, figyelmeztetjük a szülőket, ha gyermekük fejlődése érdekében 

intézkedéseket tartunk szükségesnek, a hátrányos tanulóknál családlátogatással is 

igyekszünk feltárni a probléma gyökerét 

 a szülőkkel együttműködve igyekszünk a szociokulturális hiányosságokat csökkenteni, 

megszüntetni 

 a képességek kibontakoztatására sokféle gyakorlati tevékenységet alkalmazunk 

 a megszerzett tudást tudják hasznosítani a mindennapi életükben 

 a kompetencia alapú oktatás és a digitális oktatás hatékony alkalmazására törekszünk 



 a tanulói és szülői javaslatokra érdemi választ adunk 

 egészséges életmódra nevelünk 

 a környezet védelmére és a természet szeretetére nevelés elméleti és gyakorlati 

feladatokkal 

 az esztétikai nevelés minden tanítási órába és szabadidős tevékenységbe épüljön be  

 

Feladataink: 

 minden tantárgy tanítása során törekszünk a színvonal további emelésére, a kialakult 

jó közösségi élet további formálására 

 iskolánk szellemiségének megfelelően a vallásos hit elmélyítése tanulóinkban, a 

hittanon megszerzett ismeretek beépítése a mindennapi életbe, rendszeres gyakorlása  

 a vallásukat kevésbé gyakorló gyermekek és családjaik ösztönzése a hit gyakorlására, 

ebben fontos a pedagógusok példamutatása 

 a fegyelmezett, udvarias viselkedés megkövetelése 

 a törzsanyag hatékony elsajátíttatása változatos módszerekkel, a képességeknek 

megfelelő differenciálással 

 a különböző kompetenciák fejlesztése úgy, hogy a tantárgyi követelményeket 

eredményesen teljesítsék a tanulók 

 a szülők rendszeres tájékoztatása szülői értekezleteken, fogadóórákon valamint a 

tájékoztató füzeten és az e-naplón keresztül 

 nyitott órák szervezése igény szerint 

 közös programok szervezésével a szülőket közelebb hozni az iskolához (pl.: 

színházlátogatás, családi nap, kirándulás, közös ünnepi készülődés) 

 családlátogatások szervezése 

 folyamatos kapcsolattartás a gyermekvédelemmel, logopédiával, védőnővel 

 új kiadványok, tankönyvek, módszerek megismerése 

 a tanítók tapasztalatainak megosztása egymással pl.: versenyre készítés, felmérés 

összeállítása, értékelés 

 a füzetvezetés rendszeres ellenőrzése, igényes munkára szoktatás 

 a tananyagból a kevésbé fontos dolgok szelektálása 

 az alapkészségek fokozottabb elmélyítése 

 az oktatással kapcsolatos törvényi változások figyelemmel kísérése 

 új kollégák segítése 

 kölcsönös óralátogatások szervezése 

 rendszeres kapcsolattartás az óvodánkkal, közös programok szervezése 

 a leendő elsős tanító foglalkozásokat szervez a nagycsoportos óvodásainknak 

 iskolanyitogató foglalkozásokra várjuk a város és a környező települések leendő elsős 

gyermekeit és szüleiket 

 megemlékezés egyházi és társadalmi ünnepekről 

 hazaszeretetre nevelés 

 az interaktív tananyag egyre szélesebb körű alkalmazása lehetőség szerint 

 tehetséggondozás, szakkörök szervezése 

 felkészítés tanulmányi versenyekre  



 nehezen haladók, lemaradók felzárkóztatása 

 iskolai könyvtár használatára szoktatás 

 kapcsolattartás a város kulturális intézményeivel 

 színház- és múzeumlátogatások szervezése 

 egészségügyi problémával küzdő gyermekek állapotának figyelemmel kísérése, 

javítása (gyógytestnevelés) 

 helyes táplálkozásra, rendszeres testmozgásra nevelés  

 az 1. és 2. osztályosok úszásoktatásra kísérése 

 kiemelt feladatunk a most induló magyar – angol két tanítási nyelvű osztály 

programjának megalapozása, kialakítása, folyamatos segítése 

 

Feladataink havi bontásban 

 

Szeptember: 

o éves program tervezése, megbeszélése, órarendek elkészítése 

o tantermek rendezése, díszítése 

o szept. 1. Veni Sancte  

o szept. 2. ünnepélyes tanévnyitó, első tanítási nap: házirend ismertetése, tűz- és 

balesetvédelmi tudnivalók felelevenítése 

o tanévnyitó értekezlet, szülői értekezletek 

o délutáni csoportok, ebédeltetés rendjének kialakítása 

o elsős tanulók segítése, óvoda – iskola közti átmenet megkönnyítése 

o szakköri jelentkezések, levelezős versenyekre jelentkezések, gyermekújságok 

rendelése előzetes felmérés alapján 

o foglalkozások megszervezése nagycsoportosainknak a leendő elsős 

tanítóval/tanítókkal 

o az év eleji felmérések elvégzése, értékelése 

o elsősök megfigyelése – DIFER mérés  

o szept. 16. IKT továbbképzés 

o őszi hulladékgyűjtés 

 

Október: 

o okt. 1. öröméneklés 

o okt. 3 - 4. lelkigyakorlat és szakmai nap, Győrújbarát (tanítás nélküli nap) 

o megemlékezés az aradi vértanúkról 

o Tó - futásra alsós gyerekek kiválasztása, kísérése 

o okt. 15. Szent Teréz 

o okt. 22. iskolai ünnepély, megemlékezés az ’56-os eseményekről 

o őszi szünet okt. 26 - nov.3. 

 

 

November: 



o nov. 5. Szent Imre – nap (tanítás nélküli nap) 

o levelezős versenyek figyelemmel kísérése 

o nov. 20. fogadóóra 

o DIFER mérés eredményének jelentése 

o nov. 29. advent I. gyertyagyújtás, az iskola ünnepváró díszítése 

 

December: 

o dec. 4. Iskolanyitogató I. – plakátok elkészítése, program szervezése (leendő elsős 

tanító segítése) 

o készülődés a karácsonyi műsorra (osztályonként) 

o dec. 6. Mikulás 

o dec. 7. (szombat) munkanap, advent II. gyertyagyújtás 

o dec. 14. (szombat) munkanap, advent III. gyertyagyújtás, pályaorientációs nap 

o dec. 20. advent IV. gyertyagyújtás, karácsonyi ünnepség  

o decemberi péntek délutánokon adventi kézműves foglalkozások szervezése kicsiknek 

és nagyoknak – előzetes jelentkezéssel 

o téli szünet dec. 21 – jan. 5. 

 

Január: 

o megemlékezés a Vízkeresztről 

o félévi felmérések megírása, értékelése, félévi értékelések készítése 

o jan 22. megemlékezés a Magyar kultúra napjáról 

o jan. 24. I. félév vége 

o jan. 27. osztályozó értekezlet, félévi értesítők megírása, kiosztása 

o jan. 29. félévi értekezlet 

o készülődés a farsangi bálra, gálaműsorra 

 

Február: 

o febr. 5. félévi szülői értekezlet 

o febr. 7. Gála 

o febr. 12. Iskolanyitogató II. 

o febr. 14. farsangi bál 

o febr. 22. jótékonysági keresztény bál 

o febr. 26. hamvazószerda 

o osztálykirándulások szervezése, buszfoglalások 

o 4. osztály: erdei iskola szervezése 

 

Március: 

o márc. 13. iskolai ünnepély 

o márc. 18. Iskolanyitogató III. 

o házi verseny szervezése alsósoknak hangos olvasásból és szépírásból évfolyamonként, 

hagyományteremtő szándékkal (díjazás megszervezése) 



o jelentkezés mesemondó versenyre (Csorna) 

o felkészülés a költészet napi szavalóversenyre és rajzpályázatra (felsősökkel közösen) 

 

Április: 

o ápr. 6. nyitott órák, szünet előtti utolsó nap 

o ápr. 7 – 8.böjti szünet 

o ápr. 9 – 14. tavaszi szünet 

o költészet napi megemlékezés?? 

o elsősök beiratkozása 

o készülődés az anyák napi ünnepségre 

o ápr. 20 – 24. fenntarthatósági témahét: osztályonként megszervezni a programot, lehet 

délutánra alsós összevontan is 

o tavaszi hulladékgyűjtés 

 

Május: 

o anyák napi ünnepségek szervezése osztályonként 

o bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése 

o máj. 6. fogadóóra 

o máj. 20. idegen nyelvi mérés 

o máj. 27. OKÉV mérés 

o máj. 22. alsós kirándulás 

o máj. 29. felsős kirándulás 

o megemlékezés a madarak, fák napjáról 

 

Június: 

o gyermeknapi programok 

o jún. 15. utolsó tanítási nap, osztályozó értekezlet 

o jún. 19. ballagás 

o jún. 21. évzáró: iskolai, Te Deum 

 

Az alsótagozat munkaközösségi megbeszéléseit az aktuális feladatokhoz igazítjuk. Várhatóan 

4 alkalommal lesznek előadások az egyes osztályoknak az egészséges életmódról, helyes 

tisztálkodásról, megfelelő táplálkozásról. Ennek időpontját még nem tudjuk. 

Tervezünk még múzeumlátogatásokat és színházlátogatást is, ezek dátumát, idejét később 

egyeztetjük. 

 

Komárom, 2019. szeptember 02. 

 

 

Hegedüs Béláné 

alsós mk. vez. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

2019/2020 

„Légy nagylelkű, és megértő! Senki se jöjjön úgy hozzád, hogy ne érezné magát jobban és 

boldogabban, amikor távozik. Légy Isten jóságának élő kifejeződése. Legyen kedvesség 

arcodon, szemedben, mosolyodban, és meleg kézfogásodban!” (Teréz anya) 

 

A felső tagozat osztályfőnöki munkaközössége ebben a tanévben 4 fővel alakult meg. A felső 

tagozat idén is 4 osztállyal indult. 

Iskolánk két tannyelvű intézmény lett, megnőtt a gyermeklétszám, ezért az osztálytermek 

számát is bővíteni kellett. A felső tagozatban is történtek létszám változások. 

 

A felső tagozat osztályfőnöki munkaközösségének tagjai: 

Egyed Gábor az 5.o. osztályfőnöke  

/Diákönkormányzat segítőtanára, humán munkaközösség vezetője/ 

osztálylétszám: 21 fő  (a 6.osztályból bukott 1 fő) 

 

Bertalanitsné Tar Katalin a 6.o. osztályfőnöke  

/Természettudományi munkaközösség vezetője/ 

osztálylétszám: 25 fő   ( 2 fő elment, 1fő bukott ) 

 

Bartalos Beatrix                 a 7.o. osztályfőnöke  

osztálylétszám: 20 fő   (4fő elment, 4 fő érkezett) 

 

Belsőné Baranyi Gizella    a 8.o. of. osztályfőnöke  

osztálylétszám: 14 fő    ( nem volt változás) 

(Osztályfőnöki munkaközösség vezetője, ezen belül család- és ifjúságvédelmi felelős) 

 

A szeptemberi évkezdés az osztálytermek dekorációjával vette kezdetét.  

Minden osztályfőnök igyekezett barátságos, kellemes környezetet kialakítani a tantermében.  

 

Az alakuló értekezleten megfogalmaztuk az osztályfőnök feladatait, az osztályfőnöki órák 

fontosabb témaköreit, céljait, ami alapján elkezdtük munkát. 



Az osztályfőnök feladata: 

 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket.  

 Elősegíti a társadalmi normákhoz, katolikus hitvallás, és az iskolai elvárásokhoz  

igazodó értékrend kialakítását és elfogadását. 

 Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

 

 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

 

 Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

 

Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a  

 

szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

 

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen –havonta  

 

– tájékoztatja a szülőket. 

 

 A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt a szaktanár jelzése 

alapján  

 

legalább egy hónappal írásban értesíti a tanuló ellenőrzőjén keresztül. 

 

Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket    

 

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

 

Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének     

 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 

A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra.  

 

 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői munkaközösség munkáját. 

 

 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és kéthavonta fogadó órákat tart.  

 

 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó gyengébb képességű tanulókkal. 

 



 Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a  

 

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálattal. 

 

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai  

 

munkáját. 

 

 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

 

 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a  

 

tanulók magatartás és szorgalom osztályzatára. 

 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

egész  

 

tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

 

 A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli, majd írásbeli   

 

figyelmeztetések fokozataiban részesíti.  

 

 Törekszik a tanulók fegyelmének javítására, az egymással szemben tanúsított helyes   

 

magatartásformák, beszédstílus kialakítására, valamint a tanuláshoz való pozitív   

 

hozzáállás elérésére. 

 

 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat  

 

a digitális naplóban hetente összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén az iskolai  

 

házirendben előírt feltételek alapján jár el. 

 

 A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki 

órákat,  

 

azokra előre felkészül. 

 

 Elkészíti az osztálystatisztikákat. 

 



 Betartja az alapvető erkölcsi és katolikus normákat a tanulókkal. 

 

 Kitölti és vezeti az e-naplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség  

 

esetén gondoskodik azok pótlásáról. 

 

 Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

 

 Tanév elején kitölteti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi   

 

tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások).  

 

Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai  

 

szakszerűségét. 

 

 A  környezetvédelem, közvetlen és  tágabb  környezetünk  rendben  és  tisztán  tartása  

 

(szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelmi napok, városi rendezvények). 

 

 A szülőket közelebb hozzuk az iskolához. A nevelésben együttműködésre sarkaljuk,  

 

közös értékrendet alakítsunk ki, hiszen csak így lehet eredményes munkát végeznünk. 

 

Az osztályfőnöki óra témakörei: 

 Önismeret 

 A tanulás tanítása 

 Társas kapcsolatok 

 Család szerepe 

 Konfliktuskezelés 

 Testi és lelki egészség 

 Viselkedéskultúra - külön hangsúlyt fektetve a közösségi háló használatával    

kapcsolatban is. 

 Pályaorientáció 

 Jelenismeret 

 Felelős, keresztény állampolgárrá nevelés 

 Globális környezeti és gazdasági problémák – okai, hatásai és esetleges 

megoldási lehetőségek 



 Iskola története és Szent Imre élete 

 

Az osztályfőnöki órák legfontosabb célja: 

 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 A tanulók segítése önismeretük, személyiségük fejlesztésében, életpályájukra 

való felkészítésében. 

 A hit a tudás, valamint a hit és az élet szintézise. 

 Az egészséges életmód megtanulása, a testi és lelki egészségre nevelés. 

 A szociális képességek (társas kultúra, kapcsolatteremtés, kommunikáció, 

empátia, tolerancia, konfliktuskezelés, stb.) fejlesztése. 

 Segítségnyújtás a tanulók iskolában és iskolán kívül szerzett élményeinek 

feldolgozásában, továbbá a mindennapi életben felmerülő problémák 

felismerésére és lehetséges megoldásaira 

 Hangsúlyozott feladat a hitélet fontosságának megerősítése 

 

Az osztályfőnöki munkához kapcsolódó tevékenységek 

o A tanulás iránti motiváció felkeltése mindegyikünk számára napi feladatot 

jelent, hiszen a tanuláshoz való megfelelő viszony kialakítása nagyon fontos.  

o A diák – tanár kapcsolat nagyon jól működik minden osztályban. Bizalommal 

fordulhat a tanárához minden diák, bátran megoszthatják a problémáikat. 

o Az ENSZ útjára indította a „Világ legnagyobb tanóráját”, a gyermekek 

világszerte egy időben ismerhetik meg a fenntartható fejlődést szolgáló 

globális célokat, amelyek a társadalom kiemelt problémáira kívánnak 

megoldást nyújtani: a mélyszegénység felszámolásával, az esélyegyenlőség 

megteremtésével, a minőségi oktatás biztosításával és a környezetünk 

védelmével. Ezt az órát a Bertalanitsné Tar Katalin tanárnő tartja meg. 

 



o A Fenntarthatósági témahét kiemelt témáiból (energia, a klímaváltozás, 

egészségnevelés) választanak az osztályfőnökök és dolgozzák fel az 

osztályukkal. 

o A pályaorientácós nap keretén belül szülőket hívunk meg, akik beszélnek 

munkájukról, a volt tanítványok a mostani iskolájukról. Ellátogatunk asztalos 

műhelybe, cukrász üzembe, malomba, a robotikával ismerkedhetnek meg 

tanulóink.  

 

o Az iskolában folyó nevelő-oktató munka feladatai közé tartozik a 

középiskolára való felkészítés. Nyolcadikos tanulóink a sikeres iskolaválasztás 

érdekében október hónapban osztályfőnöki óra keretén belül a középiskolák 

kiküldött munkatársától kapnak tájékoztatást, beszélgethetnek a különféle 

szakmákról, az azokhoz szükséges képességekről. Lehetőséget biztosítunk 

diákjainknak a középiskolák által szervezett nyílt tanítási napokon való 

részvételre. 

 

o Áprilisban a fenntarthatósági hét keretén belül az osztályfőnökök az előre 

megadott témát  

 

o Az év elején minden osztályban felmérte az ifjúságvédelemmel foglalkozó 

kolleganő a hátrányos helyzetű tanulókat, és a családsegítő szolgálatnak jelentette. 

Folyamatos kapcsolattartás működik ebben az egységben.  

 

o A tanulmányi munka mellett igyekeztünk hangsúlyt fektetni tanulóink 

szabadidős kikapcsolódásra. 

 

 Szakköröket, előkészítőket, énekkart szervezünk. 

 Az ünnepekre a már megszokott színvonalas műsorokkal készül 

az irodalmi színpad és az énekkar 

 Szent Imre kupa  

 

o Diákjaink egészségügyi ellátását a gyermekorvos és a védőnő biztosítja. Több 

alkalommal tart tisztasági vizsgálatot. 



o Az egészséges életmód kialakításához az iskola (állam) is hozzájárult, a felső 

tagozatosok tejet kaptak naponta. 

o Fokozott figyelmet fordítunk az iskolai berendezések és felszerelések megóvására.  

o Az év során két alkalommal szervezünk hulladékgyűjtést. 

o Az év folyamán tűzriadót is tartunk. 

 

                                                                    Belsőné Baranyi Gizella  

                                                                                         felsős of.mk.vez. 

 

Komárom, 2019. szeptember 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gyermekvédelmi tevékenység a Szent Imre Római Katolikus Általános 

Iskola és Óvodában 

 2019/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Iskolai gyermeklétszám: 

Tanulói létszám: 191 fő                             

Alsós tanuló: 111fő                                     

Felsős tanuló: 80 fő                                  

Napközisek létszáma: 81 fő 

Tanulószobások létszáma: 31 fő              

 

Az óvodai gyermeklétszám:            

A 2019/2020-es tanév elején felmértem az iskolában az osztályfőnökök és az óvoda 

gyermekvédelmi felelősének segítségével a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek 

létszámát. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők: 10 fő 

 

 

Gyermekétkeztetés kedvezményben részesülők (50%) 

                                         -  3 vagy több gyerekes család: 25 fő 

 

Ingyenes étkeztetésben részesülők :  óvodások 47 fő 

                                                   iskolások  25fő 

 
 

Prevenciós tevékenységeink: 

     -      Az osztályfőnökök segítségével feltárjuk a problémát. 

     -      Telefonon felvesszük a kapcsolatot a szülő(k)vel. 

     -      Személyes találkozót beszélünk meg, amikor a szülő bejön az iskolába beszélgetni         

            az osztályfőnökkel és a családvédelmi felelőssel, és próbáljunk a problémát kifejteni      

            és közösen megoldást keresni. 

     -      A családlátogatások alkalmával felmérjük a gyermekek otthoni környezetét, szociális      

            hátterüket.  

- Tapasztalatom, hogy a szülők és a gyermekek is nyitottabbak a saját, személyes       

            környezetükben. Közvetlenebb módon tudjuk megbeszélni így a problémákat.  

            Próbálunk elfogadható, közös megoldást találni.  

- Ha ezek után sem látunk változást a probléma kezelésében, akkor felvesszük a     



            kapcsolatot a  KOMÁROMI TÁM-PONT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI   

 

            INTÉZMÉNY  munkatársaival. 

 

- Munkánk eredményessége érdekében szoros és jó kapcsolatot építettünk ki más   

           intézmények szakembereivel: az iskolaorvossal, a védőnővel, a fejlesztőpedagógussal,      

           a rendőrség  munkatársaival. 

 

Aktuális gyermekvédelmi problémák, amelyek meghaladják kompetenciánkat 

A gyermekek veszélyeztetettségének okai nagyon különbözőek, de eredetükben mégis 

hasonlóak.  

Elsődleges probléma a gyermeknevelési, a magatartászavar és a család életviteléből adódó 

probléma. A családon belüli konfliktusos esetek száma nem növekszik, de egyre kevésbé 

toleránsak a szülők, ingerlékenyek, feszültségeiket nem tudják kezelni.  Gyakorta jellemző 

problémakezelési mód a családokban, szülőknél az agresszió, a gyermekek lelki 

bántalmazása.  

A szülők többsége a munkahely elvesztése miatt anyagilag is nehéz helyzetbe kerül. Ez a tény 

a családokban a problémák felerősödését, a családok felbomlását okozta. Egyre több a nehéz 

sorsú gyermek, akiknek segítenünk kell. Ennek ellenére a hátrányos helyzetű gyermekek 

száma az új törvények értelmében csökkentek. 

   A szülők értékrendje nagyon megváltozott az elmúlt évekhez képest.    

   Sajnos néhányuk a gyermek elmondása alapján véleményez egy-egy problémát, -   amit már 

az    

   iskola a szülők tudtára kell, hogy adjon – a  gyermeke mellé állva a pedagógust  hibáztatja.    

   Általában ezek a szülők azok, akik tehetetlennek a gyermekük viselkedésének kezelésében. 

   Emellett az közvetítések nagyon sok esetben családon kívülre kerültek. Sajnos vannak olyan    

   normák és értékek, amelyek közvetítésére az iskolai közeg nem alkalmas. Így pl. a tolerancia   

   készség, másokhoz való alkalmazkodás képessége,szülők és gyermekek kölcsönös tisztelete, 

az   

   alapvető illemszabályok megtanulása,amelyet sok család nem „tanít” meg gyermekének. 

   Ennek hiánya a gyermek iskolai jelenlétében, viselkedésében, sokszor küllemében is     

   megnyilvánul, amit nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudunk tartósan megváltoztatni. 

  

 



  Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal 

Intézményünk gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeresen tájékozódik az    

osztályfőnököktől a gyermekekkel kapcsolatos problémákról.  

Az utóbbi években az osztályfőnökök veszik fel a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálat 

munkatársával, és jelzi a problémát. A gyermekek jellemzését is az osztályfőnök írja, és 

továbbítja. 

 

Komárom, 2019 szeptember 2. 

 

 

 

 

Belsőné Baranyi Gizella 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
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„A gyermek feje nem edény, amit meg kell 

tölteni, hanem fáklya, amit lángra kell 

lobbantani.” 

/Galilei/ 

 

 

 

 

 

 

 

A természettudományi munkaközösség munkaterve 

2019/2020-as tanév 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



A munkaközösség tagjai, tanított tantárgyak: 

 Balázs Albert     fizika  

 Bartalos Beatrix      testnevelés 

Belsőné Baranyi Gizella     matematika 

Bertalanitsné Tar Katalin   földrajz, természetismeret, mkv. 

 Egyed Gábor     diákönkormányzat- vezető (DÖK) 

 Egyedné Hargitai Ildikó   kémia, matematika tehetséggondozás  

 Lengyel Gabriella     biológia  

 Tóth Bertalan     informatika  

 Országh-Barassó Márta   technika (felsős lány) 

Somogyi András      technika (felsős fiúk) 

 

A munkaközösségünk működésének személyi és tárgyi feltételei jók. A szakos ellátottság 

teljes, a fizika, kémia, informatika és részben a technika tantárgyakat óraadó tanárok tanítják. 

 Az idei tanévben is történtek változások a munkaközösség összetételében és a 

feladatkörökben. A biológia tantárgy tanítását ebben a tanévben 7. és 8. évfolyamon egyaránt 

Lengyel Gabriella tanárnő tanítja. Egyedné Hargitai Ildikó a kémia tantárgy tanítása mellett 

matematikából tehetséggondozást, versenyfelkészítést tart az 5. és a 6. évfolyamos tehetséges 

tanulók számára. 

Újdonság továbbá, hogy a technika, életvitel és gyakorlat tantárgyat csoportbontásban 

tanulják felsős diákjaink. A lányokat Országh-Barassó Márta, míg a fiúkat Somogyi András 

oktatja.  

Az 5. és a 6. osztályban a magas létszám miatt szükségessé vált az informatika tantárgy 

esetében is a csoportbontás.  

 

A munkaközösség célja: 

 A munkaközösség fő célja, hogy összefogja és segítse a természettudományos 

tantárgyakat tanító pedagógusok munkáját.  

 

A munkaközösség feladatai: 

 A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése. 

 Alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének megfelelően. 

 A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítésének kölcsönös 

segítése a tantárgyak közötti koncentrációval. 



 Kiemelt feladatunk: felkészíteni a tanulókat az országos kompetenciamérésre, a 7. és 8. 

évfolyamon a tanév végi vizsgára, illetve a 8. évfolyamon a központi felvételire. 

 A tehetséges tanulók motiválása, tehetséggondozása, versenyeken való részvételük 

ösztönzése, a tanulók felkészítés.  

 A szemléltető eszközök rendben tartása, tervszerű fejlesztése. 

Szeretnénk folytatni a falitérképek bővítését. Szükség van „Európa domborzata és 

országai”, illetve a „Föld domborzata” című térképek beszerzésére, ugyanis ezek hiánya 

évek óta probléma. 

 Az interaktív tábla rendszeres használata tanórán, illetve a tanórán kívüli 

foglalkozásokon. 

 Az egészséges életmód fontosságának felismertetése tanórán és tanórán kívül. 

 Munkaközösségünk kiemelt feladatának tartja a környezetvédelemre, a fenntartható 

fejlődésre, a környezettudatos magatartásra nevelés fontosságát. Célunk, hogy a 

természettudományos órákon rendszeresen hangsúlyozzuk e témák jelentőségét.  

 Az idei tanévben szeretnénk bekapcsolódni a Fenntarthatósági témahét programjaiba. 

 Természetjáró kirándulások szervezésével (félévente 1 alkalom) szeretnénk közel hozni 

a természetet és annak szépségeit a gyerekekhez, hogy megtanulják tisztelni és vigyázni 

azt. 

 A környezeti nevelés részeként folytatjuk a téli madáretetést az osztályok bevonásával, 

és a technika órákon készített madáretetők kihelyezésével. Szeretnénk, ha minél több 

tanuló felismerné a madárvédelem fontosságát, ezért a tavalyi évek sikerén felbuzdulva, 

ismét versenyt hirdetünk a „Legmadárbarátabb osztály” cím elnyeréséért. 

 Lehetőség szerint részt veszünk a KAPI által szervezett - és egyéb- szaktárgyi 

továbbképzéseken.  

 

Munkaterv: 

Szeptember: 

- A munkaközösség megalakulása, az éves feladatok megbeszélése 

- Tanmenetek elkészítése, leadása 

- Szakkörök, felvételi előkészítő beindítása 

- „A világ legnagyobb tanórájának” megtartása 

- Szent Imre-kupa első fordulójának lebonyolítása (alsó, felső: labdarúgás) 



- A DÖK alakuló ülése, vezetőinek megválasztása, az éves munka 

megszervezése, feladatok megbeszélése, kiosztása, az iskola újság tartalmának 

megbeszélése  

- Hulladékgyűjtés megszervezése (DÖK) 

- Iskolai kirándulás szervezése (Úti cél: Burgenland: Kismarton – Fraknói vár – 

Lánzséri várrom)  

Október, november, december: 

- Versenyekre nevezés: a jelentkezők függvényében 

 matematika: Zrínyi I., Bolyai, Tudásbajnokság 

 kémia: Hevesy György kémiaverseny 

 fizika: „Ifjú fizikus” verseny 

 földrajz: „Itthon, otthon vagy!” Országos földrajzverseny 

- Az Állatok világnapja (Okt. 4.) alkalmából figyelemfelkeltő plakát kihelyezése 

az aulában 

- Szent Imre- kupa 2. fordulója, (floorball) 

- Tófutás 

-  Szent Imre kupa 3. fordulója (alsó: teremfoci, felső: kosárlabda) 

- Az Ifjú fizikus verseny első fordulója 

- Diákolimpia –körzeti úszóverseny 

- Készülődés a téli madáretetésre (plakát kihelyezése, az osztályoktól 

madáreleség begyűjtésének megkezdése) 

- Mikuláskupa – városi úszóverseny 

- Diákolimpia – megyei úszóverseny 

- Az elkészített madáretetők kihelyezése, a téli madáretetés megkezdése 

 

Január, február, március 

- „Itthon, otthon vagy!” Országos földrajzverseny- iskolai fordulója 

- Hevesy György. kémia verseny – iskolai fordulja 

- Zrínyi Ilona matematika verseny I. fordulója  

- Az Ifjú fizikus verseny 2. fordulója 

- Farsangi bál megszervezése (DÖK)  

- Szent Imre-kupa 4. fordulója (asztalitenisz)  



- Munkaközösségi értekezlet: a félév értékelése, a következő félév feladatainak 

megbeszélése 

- Szent Imre-kupa 4. fordulója (alsó: floorball, felső: kosárlabda) 

- A Víz világnapja (plakát kihelyezése az aulában) 

- Hevesy György kémia verseny – megyei fordulója 

- Szent Imre-kupa 5. fordulója 

 

 

Április, május, június: 

- Plakát kihelyezése a Föld napja alkalmából 

- „Itthon, otthon vagy!” Országos földrajzverseny - országos döntője (szóbeli 

forduló) 

- Az Ifjú fizikus verseny 3. fordulója 

- Városi elsősegélynyújtó verseny 

- Hulladékgyűjtés megszervezése (DÖK) 

- Erődfutás 

- Nyuszi kupa a Petőfi iskolában 

- Szőnyi pentatlon 

- Szent Imre-kupa 6. fordulója (alsó, felső: labdarúgás) 

- Tavaszi természetjáró kirándulás szervezése  

- Országos kompetenciamérés matematikából a 6. és 8. évfolyam számára 

- Év végi vizsga 7. és 8. évfolyamon matematikából 

- Természetismereti házi verseny 5. és 6. évfolyamon a Madarak és a Fák napja 

alkalmából 

- Szent Imre-kupa 7. fordulója (atlétika) 

- Munkaközösségi értekezlet: Az éves munka értékelése. 

 

 

 

 

Komárom, 2019. szeptember 02. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG 

éves munkaterve 

2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Giuseppe Mezzofanti olasz bíboros és nyelvész (1774-1849) Frankl Ágoston cseh 
nyelvésznek a következőket mondta a magyar nyelvről, amelyet 57 más nyelven 
kívül szintén beszélt: 

 „Tudja, melyik nyelvet tartom a görög és latin mellett, minden más nyelv előtt, 
leginkább dallamosnak és a verselés szempontjából leginkább fejlődésre képesnek? 
A magyart! Az új magyar költők verseit ismerem, ezeknek dallamossága teljesen 
magával ragadott. Ügyeljen, ebben a nemzetben egyszerre csak fel fog tündökölni 
egy költői lángész, aki teljességgel igazolja jóslatomat. A magyarok, úgy látszik, még 
maguk sem tudják, micsoda kincs lakozik nyelvükben". 

  

 

Humán munkaközösség 
A munkaközösség vezetője:  Egyed Gábor (magyar nyelv és irodalom) 

A munkaközösség további tagjai: 

    Bertalanitsné Tar Katalin (történelem) 

    B.Baranyi Gizella (ének) 

    Bros Gergely (r.k. hittan) 

    Antóni Anikó (r.k. hittan) 

    Csekes Andrásné (ref. hittan) 

    Máté László (ref. hittan) 

    Miklós Józsefné (evangélikus hittan) 

    Radziwonné Vörös Zsuzsanna (angol nyelv) 

    Balogh Alexandra (angol nyelv) 

    Audrey Miller Howard (angol nyelv) 

    Szakácsi Jánosné (német nyelv) 

    Hegedüs Béláné (rajz) 

    Nagy Éva (könyvtáros) 

 

A munkaközösség feladatai, céljai:  

A magyar nyelvnek, mint nemzeti kincsnek megőrzése, ápolása, fontosságának 

hangsúlyozása. 

A megjelölt szaktárgyak oktatásában a színvonal emelése a szakmai problémák 

megvitatásával.  

A módszertani és elméleti ismeretek kiszélesítése a szakirodalomban és folyóiratokban 

megjelenő cikkek ajánlásával, megbeszélésével. 

A tantárgyak közötti koncentráció lehetőségeinek kiszélesítése. 

A tehetséggondozás érdekében a tanulmányi versenyekre való felkészítés. 

A gyenge tanulók felzárkóztatása egyéni feladatok adásával, korrepetálással. 

Házi versenyekre feladatsorok összeállítása.  

Igényesség a tanulók írásbeli munkáival kapcsolatban. 

Óralátogatások lehetőség szerint, tapasztalatok átadása. 

Az iskolai ünnepélyek megrendezésében együttműködő munka. 



A tantárgyi követelmények és a tanítási módszerek megismerése. 

Az iskola kulturáltságának emelése: a fegyelem, 

     a szép beszéd, 

     a tiszta környezet megkövetelésével. 

Az iskola egyházi jellegének megfelelően:  

    méltó megemlékezés a keresztény ünnepekről, 

 egyházi témájú irodalmi, művészeti alkotások felhasználása a 

tantárgyak tanításában,  

 tanulmányi kirándulásokon az egyházi műemlékek lehetőség 

szerinti megtekintése. 

 Részvétel a reggeli áhítatokon. 

 

Rendezvények, programok, tevékenységek: 

 

Szeptember, október, november 

- Tanévnyitó ünnepély (versek, énekkar, hangosítás biztosítása) 

- Veni Sancte  

- A tanmenetek ellenőrzése. 

- Munkaközösségi foglalkozás: a munkaközösség éves programjának megbeszélése. 

- A tanév során megrendezendő versenyek időpontjának tervezése, a felelősök 

kijelölése. 

- Szépolvasási verseny (alsó tagozat) 

- Öröméneklés megszervezése a városi intézmények és a helyi önkormányzat 

bevonásával. 

- Bólyai anyanyelvi csapatversenyre való felkészülés és az utazás megszervezése. 

- Arany János magyar nyelv és irodalom versenyre való felkészülés. A házi forduló 

megszervezése és lebonyolítása. 

- Megemlékezés az aradi vértanúkról (irodalmi színpad és énekkar műsora). 

- Megemlékezés az 1956-os forradalomról (irodalmi színpad és énekkar műsora). 

- A Szent Imre-napra való felkészülés és annak lebonyolítása. 

- Az egyházmegyei szavalóverseny megszervezése, lebonyolítása. 

- Házi szépkiejtési illetve helyesírási verseny szervezése (5-8. évfolyamon). 

-  



December, január, február 

- Az iskolagálában való aktív részvétel. 

- A tantárgyaknál adott szaktárgyi versenyekre való felkészítés és részvétel. 

- Egységes nevelői eljárások, követelmények a versenyekre való felkészítésben, a házi 

versenyek megrendezésében. 

- Szent Miklós napja (a Mikulás fogadása a DÖK bevonásával, játékos kézműves 

foglalkozás megszervezése és lebonyolítása) 

-  karácsony (DÖK és az alsós évfolyamok, felsős irodalmi színpad és énekkar 

műsorának megszervezése és lebonyolítása) 

- Nyugdíjas Egyesület karácsonyi műsorában fellépés (irodalmi színpad, énekkar) 

- Házi hittan verseny (január) 

- Megemlékezés a kultúra napjáról (január) (irodalmi színpad, énekkar) 

- Farsangi bál megszervezése a DÖK bevonásával. 

 

Március, április, május, június 

- Angol  nyelvi háziverseny 

- Könyvtárfoglalkozások megszervezése, lebonyolítása (5-8.évf.) 

- Mária zarándoklat Könnyező Szűzanya tiszteletére 

- Készülődés az Arany János megyei szavalóversenyre (Mocsa) 

- Egyházmegyei kerületi hittanverseny (március) 

- A március 15-i ünnepi műsor megszervezése az irodalmi színpaddal és az énekkarral. 

- Petőfi-szavalóversenyre való felkészülés. 

- Baranyi József Járási Népdaléneklési Versenyen való részvétel (április 05.) 

- Költészet napja (házi szavalóverseny rajzpályázattal) 

- Rajzpályázat és kiállítás a Föld napja alkalmából (április) 

- Nec Arte, Nec Marte, helytörténeti verseny 

- Házi történelmi verseny (április) 

- Versíró pályázat hirdetése (április) 

- Elsőáldozási főpróba, elsőáldozás 

 

- Idegen nyelvi mérés (4.6.8. évfolyam) 

- Országos kompetenciamérés (4.6.8. évfolyam) 



- Egyházmegyei énekverseny (május) 

- Szép olvasási verseny (házi forduló) 

 

-  Megyei szép olvasási verseny (felső tagozat, Mocsa) 

- Népdaléneklési verseny (május) 

- Trianon 100 éves évfordulója (Nemzeti Összetartozás Napja; június 04.) 

- Eukarisztikus programokba való bekapcsolódás 

- A tanév végi tanulmányi vizsga megszervezése, lebonyolítása magyar nyelv és 

irodalom és történelem tantárgyakból 7. és 8. évfolyamon. 

- A tanév végi felmérések feladatsorainak összeállítása. 

- Gyermeknapi programokba való bekapcsolódás (június) 

- A tanév tapasztalatainak megbeszélése. 

- A szakköri munkák, házi versenyek értékelése. 

- A tanév során felmerült problémák megoldásának újabb lehetőségei (javaslatok 

megvitatása). 

- Te Deum 

 

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, 
életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint 
a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, 
idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként." 

 (Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és lélekről). 
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Szeptember 

- Tanévindítás, a diákönkormányzat tagjainak megválasztása, az éves munkaterv 

megbeszélése. 

- Az iskolarádió és az iskola honlapjának anyagának összeállításában való részvétel, 

feladatok, felelősök kiosztása. 

- Hulladékgyűjtés megszervezése, lebonyolítása. 

- Szent Imre-kupa beindítása, alsó és felső tagozat; labdarúgás 

Október 

- Megemlékezés – koszorúzás a 13 aradi vértanú tiszteletére. 

- Szent Teréz – napi szentségimádásra és szentmisére való előkészület. 

- Megemlékezés október 23-a tiszteletére. 

- Szent Imre-kupa, floorball 

- Iskolanyakkendő mennyiségének felmérése, igény szerint megrendelése 

November 

- Szent Imre-nap megszervezése ( a gálaműsorban való aktív részvétel) 

- Szent Imre újság (Sz-Irka) cikkeinek aktuális begyűjtése (digitális formában), DÖK 

hírei 

- Szent Imre-kupa (alsó: teremfoci; felső: kosárlabda) 

December 

- Mikulás fogadása (kézműves foglalkozás megszervezése és lebonyolítása) 

- Adventi vásár megszervezése, lebonyolítása. 

Január 

- Szent Imre-kupa (asztalitenisz) 

Február 

- Az iskolai farsang megszervezése és lebonyolítása 

- Szent Imre-kupa (alsó: floorball; felső: kosárlabda) 

Március 

- A tavaszi hulladékgyűjtés megszervezése, lebonyolítása. 

- Március 15-i megemlékezés 

- Szent Imre-kupa 

 

 

 

Április 

- A Szent Imre újság (Szirka) anyagának összeállítása 

- Szent imre-kupa, alsó és felső tagozat; labdarúgás 

- Költészet napjának programjaiba való aktív bekapcsolódás 

 

Május 

- Szent Imre újság (Szirka) kiosztása 



- Szent Imre-kupa; kislabdahajítás, 60 m-es futás, távolugrás, 7-8.évf. súlylökés, 

labdarúgás az iskola sportpályáján. 

- saláta/gyümölcsnap megszervezése, lebonyolítása 

 

Június 

- A gyermeknapi programok megszervezése, lebonyolítása 

- Szent Imre-kupa érmeinek és okleveleinek megvétele, eredményhirdetés, díjak 

átadása. 

- A 8. osztályos DÖK tagok búcsúztatása, a DÖK éves munkájának értékelése. 
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Óvodai munkaterv  

 

a 2019/2020-as nevelési évre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Értékelés:  
 

A nyári élet megszervezésekor, melyre a nevelési év végén került sor maximálisan 

figyelembe vettük az intézményükben folyó munkálatokat, nyári karban tartásokat. A 

szülői igények felmérése után megterveztük a szükséges szervezési feladatokat, 

(csoportbeosztás, szabadságolási terv) és ennek alapján kialakítottuk a nyári napirendet. 

Az időjárásnak megfelelően igyekeztünk a legtöbb időt a szabadban, környező 

játszótereken, és az óvoda udvarán tölteni. A változatosság jegyében heti, napi 

programokkal készültünk:  

 Kézműves tevékenységek: festés, zsírkrétázás, ragasztás, hajtogatás, fűzés, 

nyírás, homokvárkészítés, sározás, vízfolyatás. 

 Mozgásos tevékenységek: motorozás, kerékpározás, célba dobás, ugróiskola, 

ügyességi és fogójátékok. 

 Beszélgetés nyári tervekről, kívánságokról, élményekről. Legkedvesebb mesék 

kérés alapján, kötetlen mondókázás, verselés. Kedvenc énekek, dalos játékok 

felelevenítése. 

 A nyári természeti jelenségek vihar, eső, mennydörgés, felhők vonulása, 

szivárvány, napsütés erősségének megfigyelése, átbeszélése. 

 

A gyermekek, a szülők, és a mi véleményünk alapján sikerült élmény dússá tenni az 

óvodában töltött időt.  

 

2. Működési feltételek 

 

 

2.1. Személyi feltételek: 

 

Személyi létszám megfelel a törvényi előírásnak. 

 

Nevelőmunkát: 4 fő óvodapedagógus 

   2 fő szakképzett dajka 

 

Szakmai vezető:  Áy Józsefné 

Óvodapedagógusok:  Áy Józsefné 

Both Andrásné 



Fodor Józsefné 

Gönczy Kinga 

 

Dajkák: Kovács Mária 

   Rádulyné Papp Zsuzsanna 

 

Állományon kívül:  

          1 fő fejlesztőpedagógus segíti a nevelőmunkát 

 

 

2.2. Gyermekcsoportok alakulása: 

 

A 2019/2020. nevelési év gyermekek létszámával, csoportok alakulásával összefüggő adatai: 

Gyermekcsoportok száma: 

 Vegyes életkorú csoportok: 2 

 Gyermeklétszám:47 fő + 3 fő elő felvételis 

 Tanköteles korú, óvodában maradt gyermekek száma: 14 fő 

 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos adatok: 

 Nagycsaládosok száma: 11fő 

 Kedvezményes étkezésben részesülők száma: 47 fő 

 Átmeneti nevelésben, gyámság alá helyezett gyermek: 0 fő 

 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma: 0 fő 

 Veszélyeztetett gyermekek száma: 0 fő 

 Hátrányos helyzetű gyermekek száma:0 fő 

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek: 0 fő 

 

Sajátos nevelési igényű, fejlesztésben, felzárkóztatásban részesülő gyermekek: 

 Gyógytorna: felmérés alatt 

 Logopédia: felmérés alatt 

 Fejlesztő pedagógia: felmérés alatt 

Csoportok szervezése 

 

 



Margaréta csoport 25+ 1 fő Szeptember1-én: 8 kisgyermek érkezett 

Óvónők: 

 Áy Józsefné 

            Fodor Józsefné 

 

Dajka néni: 

 Rádulyné Papp Zsuzsanna 

 

Napocska csoport: 22+2 Szeptember1-én:4 kisgyermek érkezett 

Óvónők: 

Both Andrásné 

Gönczy Kinga 

Dajka néni: 

 Kovács Mária 

 

2.3. Tárgyi feltételrendszer: 

 

Tárgyi feltételeik fejlesztésében célok: 

 Nevelési programhoz kapcsolódva és a 11/1994 (VI.8.)MKM rendelet 7.sz. melléklete 

szerint az eszközök és felszerelések biztosítása. 

 Az óvoda küllemének, esztétikumának, állagának óvása, szépítése. 

 Folyamatos karbantartási munkálatok elvégzése, esetleges balesetveszély 

megszüntetése, játszóterek felülvizsgálata. 

 

Tárgyi fejlesztések: 

A faházakat és a hintákat lefestettük. 

Az étkezéshez szükséges eszközök pótlása, bővítése (tányér, pohár, evőeszközök, tálaló 

edény).  

Sikeres pályázat eredményeként a tornaszobánk eszköztára bővült.  

A költségvetésben tervezett nevelő-oktató munkát segítő eszközöket, anyagokat 

beszereztük. 

 

 



3. A nevelési év rendje: 

 

Szorgalmi időszak: 2019. szeptember1.- 2020. május 31. 

Nyári élet: 2020. június1.- 2020. augusztus 31. 

Nevelés nélküli munkanapok: 2019. 10. 3-4. 

                                                 2020. 04. 09. 

                                                 2020.05. 29. 

                                                 2020. 08. 19. 

                                                 

4. A 2019/2020-as nevelési év előkészítése, céljaink, feladataink: 

 

4.1. Nevelési év előkészítése: 

 

 A nevelési év előkészítése, szervezése, a gyermekek fogadására.  

 Az éves munkaterv megvitatása. 

 Munkatársi és nevelőtestületi értekezletek. 

 Az új szülők és gyermekek fogadása, óvodai életbe való bevezetése, az azzal való 

ismerkedés tervezése, szervezése  

 Csoportbeosztás ismertetése, (óvónőkkel való ismertetése) 

 Esetleges családlátogatás. 

 Beszoktatás megbeszélése. 

 Bölcsődéből érkező gyermekek szervezett látogatása, az intézményi kapcsolat 

szorosabbá tétele,  

 Nyár folyamán belátogatások az óvodába, ismerkedés. 

 

4.2. A nevelései év zavartalan működését nehezítő tényezők: 

 

 A nevelési év során bekövetkező tárgyi eszközök javítása, folyamatos pótlása. 

 A korszerűsítési munkálatok alatt a csoportok zavartalan működésének biztosítása  

 

4.3. Céljaink:  

 

 Az új törvények értelmezése intézményünk tekintetében 



 Az új pedagógiai dokumentumok bevezetése, vezetése 

 A keresztény szellemű nevelés biztosítása. Az óvoda és a családok kapcsolatának 

erősítése, közös családi élmények biztosítása ünnepek alkalmával.  

4.4. A nevelési évre kitűzött feladataink: 

 

 Helyi Nevelési Program folyamatos színvonalas megvalósítása, a programmal 

kapcsolatos tapasztalatok elemzése, értékelése 

 A katolikus értékek erősítése, közvetítése a gyermek által a családban  

 A katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során  

 Minőségi munkára való törekvés 

 Hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása, a szülőföldhöz való kötődés 

alapozása; 

 A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások (környezettudatos 

magatartás) alakítása; 

 A természetes társas kapcsolatok alakítása, segítése 

 A pályázati erőforrások felkutatása, és kihasználása. 

 

4.5. Szakmai megbízott vezetői feladatai: 

 

 Előző nevelési év csoportnaplóinak ellenőrzése. 

 Az előző év Felvételi, és mulasztási naplóinak ellenőrzése, lezárása. 

 Az új nevelési év Felvételi, és mulasztási napló vezetése. 

 Óvodai felvételi előjegyzési napló vezetése. 

 Évnyitó értekezlet 

 A csoportos szülői értekezletek lebonyolítása, koordinálása 

 A stratégiai dokumentumok nyilvánosságának kihirdetése 

 Törzskönyvi adatok rögzítése 

 A 3 vagy több gyermekes szülők összeírása, étkezési támogatás 

 A gyermekek adatainak frissítése 

 „Feljegyzés a gyermekek fejlődéséről” fejlesztési napló kitöltésének figyelemmel 

kísérése 

 Kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadóval, Logopédus Szakszolgálattal 

 Az óvodai tankötelezettek számbavétele 



 Októberi statisztika előkészítése 

 KPSZTI továbbképzéseire való jelentkezés, helyettesítés megszervezése 

 Népszokások, vallási ünnepek, megemlékezések szervezése, koordinálása  

 Csoportlátogatás, csoport dokumentációjának ellenőrzése 

 Az iskolaérettségi vizsgálatra küldendő gyermekek névsorának leadása a Nevelési 

Tanácsadóba 

 Szabadságigény felmérése, nyári szabadság ütemezése 

 Szülői értekezlet az iskolába menő gyermekek szüleinek 

 Hiteles könyvvizsgálói anyag előkészítése 

 Csoportnaplók heti tervének ellenőrzése 

 A nyári zárás idejének megbeszélése, kihirdetése 

 Az intézményvezető által aláírt iskolaérettségi szakvélemények kiadása 

 Óvodai, iskolai beíratás időpontjának kifüggesztése, óvodai beiratkozás 

 Tanévzáró értekezlet megszervezése 

 A munkarend és az ügyeleti rend aktualizálása 

 A nagytakarítás megszervezése lebonyolítása 

 Névsorok elkészítése, az adatok frissítése 

 Az új gyermekek szüleinek értekezlet szervezése, az óvoda házirendjének 

megismertetése, tájékoztatás a térítési díj mértékének csökkentéséhez szükséges 

dokumentumok beszerzéséről 

 Óvodából távozó gyermekek adatainak lezárása, dokumentálása 

 Egyéb helyi sajátosságokból adódó feladatok. 

 

4.6. A nevelőközösség együttműködésével kapcsolatos feladatok: 

 

A pedagógusok feladatai: 

 

Információ áramlás javítása 

Felelős: minden pedagógus 

Határidő: folyamatos 

 

 

 



Dokumentáció pontos vezetése 

 

Felelős: minden pedagógus 

 

Feladata:  

 csoportnapló vezetése 

  felvételi és mulasztási napló vezetése, hiányzások ellenőrzése, igazolások begyűjtése, 

rendszerezése, 

 „Feljegyzés a gyermekek fejlődéséről” fejlesztési napló kitöltése, fejlesztési javaslat 

alapján gyermekek fejlesztése 

 Szakvélemény elkészítése  

Határidő: folyamatos 

 

Egyéni feladatok: 

 

Pályázati felelős: 

Felelős: Minden pedagógus  

Feladata: a pályázatok figyelése, koordinálása 

Határidő: folyamatos 

 

Jegyzőkönyvvezetés: 

Felelős: Both Andrásné 

Feladata: jegyzőkönyvek, emlékeztetők vezetése, adminisztráció  

Határidő: folyamatos 

 

Könyvárusítás: 

Felelős: Csoportonként 1fő 

Határidő: alkalmanként 

 

Újságárusítás: 

Felelős: Csoportonként 1fő 

Határidő: folyamatos 

 



Faliújság, bejárat díszítése: 

Felelős: Áy Józsefné, Both Andrásné, Gönczy Kinga, Fodor Józsefné,  

Feladat: aktuális díszek, programok, hírek, gondolatok elhelyezése 

Határidő: folyamatos 

Fényképfelelős: Minden óvónő 

Feladata: az óvodai élet eseményeinek képi dokumentálása 

Határidő: folyamatos 

 

Az óvoda arculatfelelős: Áy Józsefné, Fodor Józsefné, Both Andrásné, Gönczy Kinga 

Feladata: újságcikkek, televíziós riportok az óvodáról, és eseményeiről 

Határidő: folyamatos 

 

Kapcsolattartás:  

Város intézményeivel való kapcsolattartás: Áy Józsefné 

Jókai Mór Városi Könyvtár: Áy Józsefné 

Klapka György Múzeum: Gönczy Kinga 

Egressy Béni Művészeti Iskola: Fodor Józsefné 

Sportegyesületek: Both Andrásné 

 

5. Továbbképzések: 

 

5.1. Önképzés: 

 

Az önképzés lehetősége adott  

 a munkaközösségben való aktív részvétellel 

 tapasztalatok átadásával 

 szakmai napokon való részvétellel 

 szakirodalom figyelemmel kísérésével. 

Javasolt szakirodalom: 

                        KAPI kiadványai 

- Közös kincsünk a Biblia! 

- Küldött vagy! 

- Ajándék a világ! 



Katolikus kis könyvtár füzetei 

Az Óvodai Nevelés folyóirat 

 

 

5.2. Szervezett továbbképzések: 

 

KAPI által szervezett továbbképzéseken a tavalyi évhez hasonlóan szeretnénk jelentkezni. 

 

5.3. Munkaközösségek: 

 

Pedagógiai munkaközösség munkaterve: 

 Az Óvodai Munkaterv módosítása 

 Célok, feladatok megbeszélése az új törvények alapján 

 Az Óvoda Nevelési Program tapasztalatainak összegzése 

 Az éves anyag tartalmának folyamatos bővítése 

 

5.4.Házi bemutatók  

 

Elsődleges célunk a bemutató foglalkozások során az elméleti ismeretek kipróbálása, az 

egymás munkájának megismerése.  

 

5.5. Nyíltnapok: 

 

A nyílt napjaink alkalmával szeretnénk a szülőknek lehetőséget adni, hogy bepillanthassanak 

az óvoda mindennapjaiba. A családi délután szervezésekor elsődleges célunk a családokat 

közös élményekhez juttatni.  

Nyitott napokat szervezünk azoknak a családoknak, akik érdeklődnek óvodánk iránt.  

 

5.6.Tapasztalatcserék: 

 

A közelünkben lévő óvodák és más katolikus intézményekkel való kapcsolat kialakítása. 

 

 



6. A nevelőtestületi értekezletek rendje: 

 

Az óvónői értekezletek: 

Tanévnyitó értekezlet (2019.szeptember 4.) 

A nyári élet értékelése 

A 2019-2020-as nevelési év munkatervének ismertetése, kiemelt feladataink, 

rendezvényeink. 

Nevelési értekezletek ( rendszeresen) 

Az aktuális szervezési és pedagógiai feladatok meghatározása 

Félévi értekezlet 2020 január 

Az első félév értékelése, második félév feladatainak pontosítása 

Tanévzáró értekezlet (2020. június) 

Az év kiértékelése, a nyári élet megszervezése 

 

 

7. Munkatársi értekezletek 

 

Dajkai értekezletek: 

A 2019-2020-as nevelési év munkatervének ismertetése, kiemelt feladataink, rendezvényeink 

Munkaköri leírásokról tájékoztató 

A csoportok együttműködése, összhangban az óvónővel 

Az óvodai nevelési program ismertetése 

A nevelési év értékelése, nyári élet előkészítése, szabadságolási terv készítése. 

 

8. Ünnepek, rendezvények és felelőseik 

  

Tanévnyitó szentmise 

Helyszín: Jézus Szíve Nagytemplom 

Felelős: minden pedagógus 

Időpont: szeptember 1. 

 

Szűz Mária köszöntése 

Helyszín: Kis templom 



Felelős: Both Andrásné 

Időpont: szeptember 11. 

 

 

 

Szülői értekezlet 

Helyszín: óvoda 

Felelős: Áy Józsefné  

Időpont: szeptember 23. 

 

Őszi kirándulás  

Helyszín: Csoportonként 

Felelős: Minden óvónő 

Időpont: október  

 

Szüreti mulatság 

Helyszín: óvoda 

Felelős: Minden Óvónő 

Időpontja: szeptember 24. 

 

Könyvtár, Múzeum látogatás 

Felelős: Áy Józsefné,  

Időpont: a megadott időpontokban 

 

Idősek világnapja 

Helyszín: Kistemplom 

Felelős: Áy Józsefné, Both Andrásné, Gönczy Kinga, Fodor Józsefné 

Időpontja: október 1. 

 

Szent Teréz napja 

Helyszín: az intézmény kápolnája 

Felelős: a délelőttös óvónők 

Időpont: október 15. 

 



Nemzeti ünnepünk október 23. 

Felelős: délelőttös óvónő 

Időpont: október 22. 

 

 

Szent Imre nap 

Helyszín: óvoda, Szent István Templom 

Felelős: minden óvónő 

Időpont: november 5. 

 

Szent Márton nap 

Helyszín: óvoda udvara és környéke 

Felelős: Both Andrásné, Áy Józsefné 

Időpont: november 11. 

 

Szent András nap 

Helyszín: óvoda 

Felelős: minden délelőttös óvónő  

Időpont: november 30. 

 

Advent, elcsendesedés 

Gyertya gyújtás  

December 2-tól minden hét hétfőjén csoportonként. 

 

Szent Miklós nap 

Helyszín: óvoda 

Felelős: Áy Józsefné 

Időpont: december 6. 

 

Luca nap 

Helyszín: óvoda, csoportonként 

Felelős: délelőttös óvónők 

Időpont: december 13. 

 



Óvodai Karácsony 

Helyszín: óvoda, csoportonként 

Felelős: minden óvónő 

Időpont: december 17- 18. 

 

Intézményi Karácsony 

Helyszín: Jézus Szíve Nagytemplom 

Felelős: minden pedagógus 

Időpont: december 20. 

 

Szülői értekezlet, szülői fórumok 

Helyszín: óvoda 

Felelős: minden pedagógus 

Időpont: január 14- 18. 

 

Farsang 

Helyszín: óvoda 

Felelős: minden pedagógus 

Időpont: február 21. 

 

Télbúcsúztató- Kiszebáb égetés 

Helyszín: óvoda udvara 

Felelős: minden óvónő 

Időpont: február:25.  

 

Hamvazószerda 

Helyszín: Szent István templom 

Felelős: délelőttös óvónők 

Időpont: február 26. 

 

Nemzeti Ünnepünk Március 15. 

Helyszín: Városháza mögötti Kopjafa 

Felelős: minden pedagógus 

Időpont: március 13. 



 

Nyílt nap – érdeklődőknek 

Helyszín: óvoda 

Felelős: minden pedagógus 

Időpont: Márton nap, farsang és a húsvéti időszakban 

Helyszín: óvoda 

Felelős: minden pedagógus 

Időpont: november 11. 

               2020. február 21. 

               2020.április 08. 

 

Nyílt nap a nagycsoportosoknak 

Helyszín: iskola 

Felelős: délelőttös óvónők 

 

Májusfa-állítás  

Helyszín: óvoda 

Felelős: minden pedagógus 

Időpont: április 30. 

 

 Anyák napja 

Helyszín: óvoda 

Felelős: minden pedagógus 

Időpont: május 6-7. 

 

Tavaszi kirándulás csoportonként 

Időpont: május 

 

Gyermekhét 

Helyszínek: óvoda, Közösségi Ház, külső programoktól függően  

Felelősök: minden pedagógus 

Időpont: május 25-28. 

 

Kincskeresés, családi nap 



Helyszín: óvoda 

Felelősök: minden pedagógus 

Időpont: június 03. 

 

 

 

Pünkösd 

Helyszín: óvoda 

Felelősök: minden pedagógus 

Időpont: június 01. 

 

Évzáró, Ballagás 

Helyszín: óvoda 

Felelősök: minden pedagógus 

Időpont: június 3-4. 

 

9. Látogatási és Ellenőrzési terv 

 

A minőségi munka biztosítása érdekében a csoportokat látogatjuk, a pedagógusok munkáját 

ellenőrizzük különböző szempontok alapján. 

Általános szempontok: 

 csoportnapló 

 felvételi és mulasztási napló 

 éves terv, heti terv 

 adminisztrációs feladatok 

 egyéni fejlesztési napló 

 

A pedagógiai ellenőrzések minden esetben segítő jellegűek. 

Az értékelés általános szempontjai: 

 A felkészülés alapossága 

 A játékosság foka 

 Differenciálás mértéke 

 Egyéni bánásmód 



 Erkölcsi nevelés jegyei  

 Pedagógusi attitűd 

 

 

 

 

10. Az óvoda kapcsolatrendszere 

 

Belső kapcsolataink: 

Az óvodai nevelés a családi nevelésre épül, ezért elsődleges partnerünk a szülő. 

 

A kapcsolattartás formái: 

 Napi kapcsolat gyermek átadáskor 

 Fogadó órák (egyeztetés alapján) 

 Szülői értekezletek 

 Ünnepélyek 

 Nyílt napok 

 Kirándulások 

 Családlátogatások 

 

Külső kapcsolat az óvodai élet során 

 

 Komáromi Tám-Pont Család és Gyermekjóléti Intézmény 

 Gyermekvédelmi Ügyintéző 

 Nevelési Tanácsadó 

 Szakértői Bizottság 

 Karitász csoportok 

 Máltai Szeretetszolgálat 

 Kisebbségi szervezetek 

 Az egészségügyi szervezetek 

 A közművelődési intézményekkel 

 

 



Szülői Szervezet tagjai:  

     

Margaréta csoport:   

   Molnárné Fehér Virág 

  

Napocska csoport:  Galambosné Wágner Rita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Óvodai eseménynaptár 2019- 2020 

 

 

Szeptember: 

  Munkatársi értekezlet 

 Bölcsődéből, otthonról, más óvodából érkező gyerekek fogadása 

 Folyamatos beszoktatás 

 Szűz Mária szent neve – Köszöntés: ima, ének, ajándékok 

 Nagycsoportos gyermekek úszásoktatásának első alkalma 

 Intézményi munkatársi értekezlet 

 Autómentes nap, gyalog és kerékpárral az óvodába 

 Védőnői tisztasági szűrővizsgálat  

 Szülői értekezlet  

 Udvarszépítés, kültéri dekoráció készítése 

 Mini Manó, Tappancs fejlesztő újság szülői igényének felmérése és megrendelés 

 Színházlátogatás a városi Közösségi Házban, az bábelőadás címe: Az üveghegyen túl 

 Szüret az óvodában – szőlőszemezés, préselés, mustkóstolás. Dalok, dalos játékok, 

táncház a szüret jegyében. Vendégeink: Idősek Napközi Otthonának lakói; 

Bölcsődések 

 09.30. Népmese napja, megemlékezés csoportonként, a gyermekek legkedvesebb 

népmeséinek dramatizálása. Vendégünk a másik csoport volt. 

 

Október:  

 Idősek világnapja, alkalmából az egyházközség szép korú tagjai köszöntés a szentmise 

után. Másnap a város Idősek Napközi Otthonában a megjelent szép korúakat 

köszöntünk óvodásainkkal 

 Hulladékgyűjtés, papírgyűjtés 

 Úszásoktatás minden csütörtökön a nagycsoportosoknak 

 10. 07. Az állatok világ napja, rajzkiállítás a gyermekek alkotásaiból csoportonként 

 Folyamatos őszi udvartakarítás a gyerekekkel (levélgereblyézés) 

 10. 14. Szent Teréz napja – Oltárdíszítés, ima a kápolnában; virághagyma ültetés Szent 

Teréz tiszteletére  



 10.21. Nemzeti ünnep – megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 

emlékére csoportonként  

 Ismerkedés a leendő elsős tanítónénikkel 

 Fogadó óra csoportonként, igény szerint egyeztetett időpontban  

 Óvodai őszi kirándulás.  

 

November: 

 11.05. Szent Imre nap – Megemlékezés óvodánk védőszentjéről (kézművesség, lovagi 

torna) 

 Továbbra is úszás a nagycsaládosokkal 

 Szent Márton nap – Márton napi népszokások felelevenítése, lampionos felvonulás 

szülőkkel, gyerekekkel, iskolásokkal, bölcsődésekkel, fényjáték szülői felajánlásra 

 András napi vigasság csoportonként 

 Fényképezkedés. 

 Fogadó óra csoportonként, igény szerint egyeztetett időpontban 

 Részvétel a Mozdulj Komárom elnevezésű rendezvényen 

 

December: 

 Adventi elcsendesedés, Adventi előkészületek 

  Szent Miklós az óvodában 

  Luca napja – Lucázás az óvodában csoportonként 

 Karácsonyi ünnepség csoportonként. 

 Részvétel az intézmény közös karácsonyi ünnepségén a Jézus Szíve nagytemplomban 

 Fogadó óra csoportonként, igény szerint egyeztetett időpontban. 

 

2020. Január:  

 01. 07. Vízkereszt, Háromkirályok napja 

 01. 22. A magyar kultúra napja (magyar népmese dramatizálása csoporton 

 Fogadó óra csoportonként, igény szerint egyeztetett időpontban. 

 

Február: 

 Szülői értekezlet témája: Iskolaérettség. 

 Egészség hét: Táplálkozás 



                                  Tisztálkodás 

                            Környezet  

                                  Baleset megelőzés 

           Farsang 

           Télbúcsúzt- Kiszebáb égetés 

 Fogadó óra csoportonként, igény szerint egyeztetett időpontban. 

   

 Március: 

 03. 14. Nemzeti ünnepünk 

 Víz világnapja- séta a Duna-partra, Rüdiger tóhoz. 

 Óvodai szakvélemény átadása a szülőknek 

  

 

 Április: 

 Fényképezés az óvodában. 

 04.8-án Nyílt Nap az óvodában, mely a Húsvét jegyében. 

 Védőnői szűrés. 

 Föld napja – virágültetés az óvodában, a nap a környezetvédelem jegyében zajlik. 

 

Május: 

 Májusfa állítás 

 Anyák napja csoportonként  

 Gyermekhét: 

 kézműves foglalkozások  

 sportverseny 

 kirándulások 

 fagylaltozás 

                                         

 Nagyok búcsúsztatása. Ügyességi versenyek, kincskeresés kedvenc 

meseszereplőinkkel az óvoda udvarán.  

 

Június: 

 Pünkösdi népszokások felelevenítése. 

            BALLAGÁS.                            

           Tanévzáró értekezlet 



 

 

Tervezett programok: 

 

 Könyvtárlátogatás; Múzeumlátogatás 

 Úszásoktatás a nagycsoportosoknak 

 Komáromi Napok – óvodás programok; folyamatos jelenlét a komáromi kulturális 

életben 

 Mozi látogatás 

 Nagycsoportosokkal látogatás az első osztályosoknál 

 Városi pályázatok (rajz, egészségnevelés) 

 Komárom város nevezetességeinek megismertetése és látogatása 

 A KAPI által szervezett továbbképzéseken folyamatosan részt veszünk 

(Továbbképzési Terv) 

 OTP-MOL Bozsik Intézményi Labdarúgó Program 

 Facebook intézményi profil folyamatos feltöltése 

 Újságcikkek (Hitvallás, Komárom városi és környéki portálokon) 

 Beszámolók, összefoglalók eseményeinkről a Komárom Városi Képújságban, 

hírportálokon, plakátokon. 

 

 

 

Komárom, 2019. szeptember 2.     Áy Józsefné 

 

          szakmai vezető 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Záró rendelkezés: 

 

A 2019/2020-as nevelési év munkaterve a nevelőtestület javaslati és egyetértő vélemény 

nyilvánítása alapján készült. 

 

 

A nevelőtestület a munkatervet egységesen elfogadta. 

         

                                                          

 

 

Komárom, 2019. augusztus 30. 

 

 

 

 

 

Radziwonné Vörös Zsuzsanna 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


