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A FELSŐS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKATERVE 

 

 

2017/2018-as tanév
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Munkaközösségünk tagjai: 

 
Név 

 

Tanított tantárgyak, foglalkozások 

Földesi László történelem 5.,6.,8.o.  

hon-és népismeret 5.o. 

 

Györgyné Jungwirth Krisztina 

 

magyar nyelv-és irodalom 5-8.o 

tanulószoba 

tantárgyi fejlesztés 

magyar előkészítő 

 

Kovács Lajos 

 

matematika 4., 5., 6., 7.o 

fizika 7.o. 

testnevelés 6.o. 

tantárgyi fejlesztés 

korrepetálás 

 

Mavizer Erzsébet 

 

ének-zene 3.,4., 5-8.o 

délutáni foglalkoztató, tanulószoba 

énekkar 

gitár szakkör 

 

Németh Vilmos 

 

testnevelés 2., 5., 7., 8., 

sportkör 

tanulószoba 

 

Somogyi Katalin biológia 7-8.o.  

természetismeret 5-6.o.  

környezetismeret 1-4.o. 

erkölcstan 8. o. 

délutáni foglalkoztató, tanulószoba 

elsősegélynyújtó szakkör 

 

Somogyiné Lugosi Márta 

 

angol nyelv 3-8.o.  

történelem 7.o. 

korrepetálás 
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Téren Gyula matematika 8.o  

fizika 8.o.  

kémia 7-8.o.  

technika 5-7.o. 

tanulószoba 

óraadó két másik iskolában 

 

 

A felső tagozaton négy osztályban folyik oktató-nevelő munka. Munkaközösségünk tagjain 

kívül a felső tagozat munkájában részt vesz Sári Attila tanító, aki az informatika tárgyat 

oktatja, valamint két óraadó, Szauer Ivett rajz és Szökrényes Anita földrajz szakos tanárok. 

Az SNI-s és BTMN-es tanulók fejlesztését Galambos Szilvia gyógypedagógus ( intézmény-

vezető), Jakab Tünde fejlesztő-differenciáló pedagógus és Molnár Csilla logopédus végzi. 
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Munkaközösségünk legfőbb oktatási céljai: 

 

1. a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák megalapozása, készségek és képességek 

együttes fejlesztése az alkalmazásképes tudás középpontba állításával 

2. a digitális kompetencia fejlesztése  

3. a hatékony és önálló tanulási kompetencia további fejlesztése különböző 

tanulásmódszertani eljárások tanórákba való beépítésével 

4. a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel, tanulási 

zavarokkal, illetve részképesség-zavarokkal küzdő gyerekek felzárkóztatása és 

fejlesztése  

5. az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása 

6. a tanulószobai foglalkozásokon résztvevő tanulók hatékony segítése két csoportban 

7. a 8. osztályos tanulók sikeres felkészítése a központi felvételi vizsgára 

8. a 6. és 8. osztályos tanulók sikeres felkészítése az országos szövegértés-és matematika 

valamint angol nyelvi kompetenciamérésre 

 

Az oktatási célhoz kapcsolódó feladataink:  

 

- ismeretátadás helyett a képességfejlesztést előtérbe helyező pedagógiai szemlélet 

fejlesztése 

- a pedagógusok IKT eszközhasználatának és módszertani kultúrájának fejlesztése  

- az integrálást, differenciálást segítő módszerek megismerése szakmai nap keretében 

- felzárkóztató és tehetséggondozó foglakozások szervezése 

- hospitálás  

 

Munkaközösségünk legfőbb nevelési céljai: 

 

 tanulóink egészséges életmódra nevelése tanórákon (témahét keretében) és tanórán 

kívüli sport-és egyéb szabadidős foglalkozásokon 

 a környezet iránti felelős magatartás kialakítása (témahét keretében) 

 tanulóink művészetek iránti érdeklődésének felkeltése, esztétikai érzékük fejlesztése, a 

haza iránti szeretetük erősítése kulturális programjaink, szervezett műsoraink révén 
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A nevelési célhoz kapcsolódó feladatunk: 

 

1. a témahetek foglakozásainak gondos megtervezése, aktív részvétel azok 

lebonyolításában 

2. személyes példamutatás és az iskolai programok színvonalas előkészítésében és 

lebonyolításában való aktív részvétel 

 

 

 

Egyéb feladataink: 

 

1. egy pedagógus (Somogyiné Lugosi Márta) felkészülése a 2017. nov. 23-án sorra 

kerülő minősítésre 

3. a felsős munkaközösségre háruló feladatok egyenletes elosztása 

4. a tanévre vállalt egyéni tevékenységek megtervezése, s azok leadása a 

munkaközösség-vezetőnek 

5. a tanulók szaktárgyi versenyekre való felkészítése, a verseny időpontjainak és 

eredményeinek leadása a munkaközösség-vezetőnek 

6. a szülők folyamatos tájékoztatása végzett munkánkról, eredményeinkről iskolánk 

honlapján, Facebook oldalán 

7. egymás szakmai programjain, rendezvényein való részvétel (lehetőség szerint) 

8. részvétel iskolánk dokumentumainak véleményezésében, esetleges módosításában 

(szükség szerint)  

9. igény szerint együttműködés a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskolával  

 

 

A munkaközösség-vezető munkaköri leírásának alapján végzi munkáját, félévente beszámol 

az iskolavezetés felé a munkaközösség munkájáról, a versenyeken elért eredményekről. 
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Az alábbi eseményeken, rendezvényeken a munkaközösség minden tagjának kötelező 

részt vennie: 

 

 munkaközösségi foglalkozások (2017. aug. 29.; 2017.okt. második hete; 2018. febr. 3. 

hete; 2018. ápr. első hete) 

 nevelési / munkaértekezletek 

 tantestületi értekezletek 

 fogadóórák (2017. okt.11; dec. 12.; 2018. ápr. 05.) 

 szülői értekezletek (2017. szept.06.; 2018. február 06.) - osztályfőnökök 

 iskolai ünnepélyek, megemlékezések (október 23., karácsony, a magyar kultúra napja, 

március 15.; a nemzeti összetartozás napja) 

 az egész iskolát érintő programok (Márton-nap, témahetek, farsang, Vámbéry-napok) 
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Munkaközösségi foglalkozások 
 

 

 

1)  Időpont:  2017. augusztus 29. 

   

Téma: A munkaközösség oktatási és nevelési céljainak meghatározása, a 

foglalkozások témáinak kiválasztása, az éves feladatok elosztása 

 

Felelős:  Somogyiné Lugosi Márta 

 

 

2) Időpont:  2017. október 2. hete 

 

Téma: Az iskola házirendjének felülvizsgálata 

 

 

 Felelős:   Somogyiné Lugosi Márta 

 

 

3) Időpont:  2018. február 3. hete 

 

Téma: Felkészülés a Fenntarthatósági Témahétre 

 

Felelős:   Somogyiné Lugosi Márta 

   szaktanárok 

 

 

4) Időpont:  2018. április 1. hete 

 

Téma: A szakmai napon szerzett tapasztalatok értékelése, a bemutatott 

módszerek felhasználhatósága pedagógiai munkánkban 

 

Felelős:   szaktanárok 

 

 

Felkészülés a tanév végi programok lebonyolítására 

 

  

Felelős:   Somogyiné Lugosi Márta 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Rendezvények, programok 

 

 

Időpont Rendezvény Felelős 

2017. október 01. Idősek napja 

 

Mavizer Erzsébet 

2017. október 06. Megemlékezés az aradi vértanúkról 

osztálykeretben 

osztályfőnökök 

 

2017. október 06. Pályaorientációs nap? osztályfőnökök 

2017. október 

 

Szakmai program a 

dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin 

Alapiskola tanáraival 

Somogyi Katalin 

Somogyiné Lugosi Márta 

2017. október 20. 

 

Megemlékezés az 1956-os 

forradalomról és szabadságharcról 

Mavizer Erzsébet 

 

2017. november 10. 

 

Márton-napi lámpás felvonulás osztályfőnökök 

2017. november 13-

17. 

Egészséghét Somogyi Katalin 

Somogyiné Lugosi Márta 

szaktanárok 

2017. december 21. Karácsonyi műsor Györgyné Jungwirth Krisztina 

 

 2018. január 22. 

 

A magyar kultúra napja Galambos Szilvia 

2018. február 9. Farsang 

 

Somogyiné Lugosi Márta 

Somogyi Katalin (DÖK) 

2018. február 27.  Nyílt tanítási nap 

 

szaktanárok 

 

2018. március 14. 

 

Megemlékezés 1848. márc. 15-ről Földesi László 

2018. március 22. 

 

Szakmai napon való részvétel 

tanítási munkanap keretében 

 

2018. április 11. 

 

Megemlékezés a költészet napjáról 

osztálykeretben 

osztályfőnökök 

2018. április 23-27. 

 

Fenntarthatósági Témahét Somogyiné Lugosi Márta 

szaktanárok 

2018. június 1. Éneklő Ifjúság kórustalálkozó  

 

Mavizer Erzsébet 

 

2018. június 4. Nemzeti összetartozás napja 

 

Somogyiné Lugosi Márta 

2018. június 08. Osztálykirándulások osztályfőnökök 

2018. június 13-14. Vámbéry-napok 

 

Somogyiné Lugosi Márta 

osztályfőnökök 
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Az iskolai faliújság készítése 

 

 

Időpont 

 

Téma Felelős 

2017. november Egészséghét Somogyi Katalin 

Somogyiné Lugosi Márta 

2018. január A magyar kultúra napja  

 

Németh Vilmos 

2018. február Farsang 

 

Kovács Lajos 

2018. április A költészet napja Téren Gyula 

 

2018. május – június 

 

Osztálykirándulások osztályfőnökök 

Folyamatos Akikre büszkék vagyunk Somogyiné Lugosi Márta 
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Versenyek 
 

Tantárgyi és kulturális versenyek 

 

Időpont Verseny Felelős 

 

2017. nov. első fele 

 

Természettudományi 

vetélkedő – Reguly Múzeum 

Somogyi Katalin 

2017. november 28. 

(nevezés: nov. 14.) 

Varga Tamás matematika 

verseny iskolai forduló 

Kovács Lajos 

Téren Gyula 

2017. november 29. Vámbéry Ármin iskolai 

szavalóverseny 

Györgyné Jungwirth Krisztina 

2017. december 07. 

(nevezés: nov. 10.) 

7-8. osztályosok országos 

történelem versenye  

iskolai forduló 

Somogyiné Lugosi Márta 

2017. december  

 

Ányos-napi szavalóverseny Györgyné Jungwirth Krisztina 

2018. február Simonyi Zsigmond 

helyesírási verseny iskolai 

forduló 

Györgyné Jungwirth Krisztina 

2018. február London Bridge tesztverseny 

iskolai forduló-igény esetén 

Somogyiné Lugosi Márta 

2018. március 28. Egyéni népdalverseny 

kistérségi forduló 

Mavizer Erzsébet 

2018. április 13. Mesemondó verseny 5.o. 

kistérségi forduló 

Somogyiné Lugosi Márta 

 

2017. április Hermann Ottó tesztverseny 

iskolai forduló–igény esetén 

Somogyi Katalin 

2017. május 1. hete 

 

Matematika tantárgyi 

verseny 5-8. osztály 

kistérségi verseny 

Kovács Lajos 

Téren gyula 

Folyamatos (a tanév végéig) Tudásbajnokság levelező 

verseny  

szaktanárok 

 

 A Diáksport Szövetség kiírása szerinti sportversenyek, a Zirci járás versenykiírása szerint: 

 

5-6. évfolyam     fiú labdarúgás 

 7-8. évfolyam     fiú labdarúgás 

 5-8. évfolyam     leány labdarúgás 

 5-8 évfolyam    leány kézilabda 

 Atlétika versenyek 

 Mezei futóverseny. 

 

 

 



M616s Id6pont Felel6s

Angol nyelvi m6r6s 2018. m6jus 16. Somogyin6 Lugosi M6rta
m6r6si koordin6tor

Orszrigos
kompetenciam6r6s
szdve sdrtds. matematika

2018. mijus 23. Somogyi Katalin
mdr6si koordin6tor

NETFIT 2018. janufr 9-r{prilis 27. N6meth Vilmos
Koviics Laios

Kiizriti els6seg6ly vizsga 2018. m{jus Somogyi Katalin

MERESEK. VIZSGAK

Megiewz6s:

Viiratlanul felmertil6, megvitat6st ig6nyl6 t6ma esetdn rendkiviili munkakdzdssdgi foglalkoziis

hivhat6 dssze.

Cset6ny, 2017. szeptember 14.
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4wqftt- <Jv+r'v\ U\a-
Somogyit{€ Lugosi Mbrta

munkakdziissdg vezet6
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