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Helyzetelemzés 

 

Munkaközösségünk tagjai: 

 

Sári Attiláné   1. osztályos osztályfőnök 

Nagyné Müller Mária  2. osztályos osztályfőnök 

Jakab Tünde   3. osztályos osztályfőnök 

Enyinginé Bognár Tímea 4. osztályos osztályfőnök 

Sári Attila   az 1. és 4. osztályban testnevelést tanít 

 

 

 

Tanulói létszámok:  1. osztály 18fő 

    2. osztály 20 fő 

    3. osztály 20 fő 

    4. osztály 21 fő 

 

      1-4 osztály összesen: 79 fő 

 

 

 

 

Az alsó tagozatban a négy évfolyamon 4 osztályban folyik az oktatás nagyfelmenő 

rendszerben. Tanítanak az alsó tagozatban az osztálytanítókon kívül tanító szakos tanárok és 

tanárok is az alábbiak szerint: 

 

 Mavizer Erzsébet ének szakos tanár ének-zene tárgyat a 3. és 4. osztályokban 

 Németh Vilmos biológia- testnevelés szakos tanár testnevelést a 2. osztályban  

 Somogyi Katalin tanító-biológia szakos tanár környezetismeret tárgyat az 1-4. 
osztályokban 

 Somogyiné Lugosi Márta történelem-angol szakos tanár angol nyelvet a 3-4. 
osztályokban 

 Sári Attila tanító testnevelést az 1. és 3. osztályokban 

 

Az SNI tanulók száma az alsó tagozatban 2 fő, fejlesztésüket Molnár Csilla logopédus végzi. 

A BTMN-es tanulók száma 11fő, velük - a szakvéleményüknek megfelelően -  Galambos 

Szilvia igazgató gyógypedagógus és Jakab Tünde fejlesztő differenciáló pedagógus 

foglalkozik. 

A délutáni tanodába az alsó tagozatból 47 tanuló iratkozott be. Közülük az 1. és 3. 

osztályokból alakult egy 23 fős csoport, a 2. és 4. osztályokból pedig egy 24 fős csoport. 

 Így - a szülőket is segítve - ezeknek a tanulóknak a délutáni tanulása biztosított szakszerű 

felügyelettel és segítséggel. 
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"Iskolánk célja, hogy boldog, kiegyensúlyozott gyermekekkel találkozhassunk nap, mint nap. 

Ezért az iskolai élet középpontjába a gyermeket állítjuk. 

Minden pedagógiai, gazdasági, fizikai és adminisztratív tevékenység a gyermekek 

eredményes neveléséért történik." 

        /Pedagógiai programunkból/ 

 

Kiemelt pedagógiai feladataink a 2017/2018-as tanévben 

 

Az iskolai életet meghatározó alapdokumentumok felül vizsgálata, szükséges módosítások 

végrehajtása. 

 

Integrálás és differenciálás a napi pedagógiai munkában. 

 

Egészséghét – Egészséges életmódra nevelés témahét keretén belül, tanmenetekben tervezve. 

 

Fenntarthatósági Témahét- környezetvédelemre és környezettudatos szemléletre nevelés. 

 

A pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó minősítési eljárások támogatása. 

 

 

További feladataink 

 

Oktatási feladatunk kiinduló alapja a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése. 

A személyiségfejlesztés érdekében partnereinkkel, elsősorban a szülőkkel és a gyermekekkel 

foglalkozó minden felnőttel együttműködve, folyamatosan alakítjuk a gyermekeink 

személyiségét, figyelembe véve az életkori és egyéni sajátosságaikat.  

Minden egyes gyerek a legkülönfélébb személyiségfaktorokkal kompetenciákkal, 

képességekkel rendelkezik, amelyek egészen egyediek, és amelyeket fejleszteni kell. 

Ha kiváló, akkor is, hiszen a tehetség is fejlesztésre szorul, különben elvész. 

 

A legfontosabb oktatási feladat kisiskoláskorban az alapkészségek mind magasabb fokú 

elsajátítása, időt hagyva a gyakorlásra, érésre, a lemaradók segítésére korrepetálások, egyéni 

foglalkozások, differenciált osztálymunka és kooperatív munka alkalmazásával. 

 

Feladatunk, hogy minden gyermeket a képességeinek megfelelő tempójú tanulásra 

késztessünk. Kiemelkedően fontos minden tantárgyból, és minden szinten a tanulás tanítása. 

 

Az alsó tagozaton fontos nevelési feladat az alapvető tanulási és magatartási normák 

viselkedési és higiéniás szokások, szokásrendszerek következetes  kialakítása, a 

kommunikációs képességrendszerek kibontakoztatása és elvárható használatának 

megkövetelése. 

Az alapfokú nevelés alapozó jellegű, mely a családi és az óvodai nevelésre épül éppen ezért, a 

helyi óvodával és a szülőkkel is igyekszünk folyamatos, jó kapcsolatot kialakítani. 

Munkatervünkben 4 közös foglalkozást és egy-egy látogatást is terveztünk. 
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Nevelőmunkánkban fontos a következetesség, mert ez is eredményezheti a színvonalas 

munkavégzést. Erősítjük, tanulóink körében, hogy a szorgalomnak, tudásnak és a munkának 

becsülete legyen. 

A 2017/2018-as tanévben is fontos feladatunk az oktatás színvonalas elvégzése és nevelési 

feladataink megvalósítása.  Minden pedagógusnak kötelessége, hogy a helyi tantervben 

rögzítettek, és a tanmenetek alapján készüljön fel az óráira és végezze a munkáját. 

A tanóra hatékony kihasználásával lássa el munkaköri feladatait. 

 

Céljaink, feladataink megvalósítása érdekében a tanítási órákon kívül is igyekszünk olyan  

programokat szervezni tanulóinknak, ahol tehetségüket kibontakoztathatják. Törekszünk arra, 

hogy minél több tanuló átélhesse a kreatív alkotás és a siker örömét.  

 

A feladatok megvalósításának módjai: 

 

 Az óvodákkal és az óvónőkkel való kapcsolatunk tervezett és a tanév során 
folyamatos. 

 

 Napközis kollégáinkkal, a gyógypedagógussal, a fejlesztő differenciáló pedagógussal 

és a logopédussal rendszeresen konzultálunk. 

 

 Továbbra is erősítjük a szülőkkel való kapcsolatunkat fogadóórákon, szülői 
értekezleteken a nyílt tanítási napokon és a családlátogatásokon. 

Számítunk a szülők segítségére a kirándulások és a színházlátogatások alkalmából is. 

 

 A tehetséggondozás érdekében szorgalmazzuk a tanulmányi levelezős versenyeket és 
a kulturális megmérettetéseket (szavalóversenyek, népdaléneklési versenyek). Ezekre 

folyamatosan felkészítjük a jelentkező tanulóinkat. Ebben a tanévben kistérségi 

anyanyelvi versenyt hirdetünk 1.2.3.4. osztályosok számára 

 

 Az osztályközösségek erősítését, a közösségi szellem kialakítását közös programok 

szervezésével alapozzuk meg: színházlátogatások, vetélkedők, osztálykirándulások, 

osztályprogramok alkalmával. 

 

 Ápoljuk hagyományainkat, és a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe 
vételével ünneppé tesszük ünnepnapjainkat. Immár hagyományként, témanap 

keretében ünnepeljük meg a Magyar népmese napját. 

 

 Azért dolgozunk, hogy minden tanuló szerezze meg a követelményekben 
meghatározott alapkészségeket, és képességének megfelelő eredményt érjen el. 

 

 

 Kialakítjuk az egészséges életmód szokásrendszerét. A szokások kialakításában 

alkalmazzuk a követelés, gyakoroltatás segítségadás, ellenőrzés, ösztönzés módszereit. 

Bekapcsolódunk és tevékenyen részt veszünk az iskolai egészséghét és a 

fenntarthatósági témahét programjaiban. 
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Tervezett munkaközösségi foglalkozásaink 

 

 

 

1. A tanév munkájának megtervezése, a munkaközösségi munkaterv összeállítása 

elfogadása, a programfelelősök megnevezése. 

Ideje: 2016. szeptember első hete  

Felelős: Sári Attiláné 

 

 

 2. Az iskolai házirend felülvizsgálata 

Ideje: 2017. október 10. 

Felelős: Sári Attiláné 

 

 

3. Felkészülés a fenntarthatósági témahétre  

A témahét tervezett programjai. Az Ovi-suli gyermekprogramjainak előkészületei. 

Ideje: 2018. február 15. 

Felelős Sári Attiláné 

 

 

4. A kistérségi anyanyelvi verseny feladatlapjainak összeállítása. 

Előkészületek a tanév végi versenyek, rendezvények lebonyolítására.  

Felelős: Sári Attiláné 

Ideje: 2018. április 2. hete 
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ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG 

 

 

 

PROGRAMOK, ÜNNEPÉLYEK   IDŐPONT, FELELŐS 

   

Tanévnyitó ünnepély    2017. augusztus 31. 

       A műsorért felel: Enyinginé Bognár Tímea 

Témanap: A magyar népmese napja  2017. szeptember 29.  

Faliújság készítése     Felelős: Sári Attiláné 

Ünnepélyes megnyitó és a  

meseértő verseny értékelése   Felelős: Nagyné Müller Mária 

Témanap osztályonként 1-4. oszt.   Felelősek: 1-4. osztályfőnökök 

      

Községi Idősek Napja    2017. október 

Műsor       Felelős: Jakab Tünde 

 

Megemlékezés az Aradi Vértanúk   2017. október 06. 

Napjáról osztálykeretben    Felelősök: 1-4. osztályfőnökök 

 

Az 1. osztályosok megfigyelése   2017. október 13-ig 

a DIFER méréshez, jelzés az igazgatónak   

A mérés elvégzése     2017. december 1-ig 

       Felelős: Sári Attiláné 

 

Iskolai sakkverseny     2018. április 3. hete 

       Felelős: Nagyné Müller Mária 

 

Márton napi lámpás felvonulás   2017. november 10. 

       Felelősök 1-4. osztályfőnökök 

 

Egészséghét - témahét    2017. november 13-17. 

       az osztályprogramokért felel:  

       Sári Attiláné és az osztályfőnökök 

    

Színházlátogatások szervezése   folyamatos a tanévben 

       Felelősök: Sári Attiláné, Sári Attila  

  

Vámbéry szavalóverseny    2017. november 29. 

       Felelős: Sári Attiláné 

 

Farsang      2018. február 9. 

       Felelős: Sári Attiláné és az osztályfőnökök 

 

Nyílt tanítási nap     2018. február 27. 

       Felelős: minden pedagógus 
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Szakmai nap Gyermekek Háza Budapest  2018. március 22. 

 

  

Egyéni népdaléneklési verseny   2018. március 28. 

Kistérségi verseny     Felelős: Sári Attiláné 

 

A költészet napja      2018. április 11. 

megemlékezés osztálykeretben   Felelősök: 1-4. osztályfőnökök  

 

Fenntarthatósági témahét    2018. április 23- 27. 

       Felelősök: Sári Attiláné és osztályfőnökök 

 

Anyák napja      2018. május első vasárnapja 

ajándékkészítés, verstanulás   Felelősök: 1-4. oszt. osztályfőnökök 

 

Mesemondó verseny 1-5. osztályosoknak  2018. április 13. 

Kistérségi verseny     Felelős: Sári Attiláné 

 

Osztálykirándulások    2018. május 25. 

       Felelősök: Osztályfőnökök 

 

Kistérségi feladatmegoldó anyanyelvi  2018. május 4. 

verseny 1. 2. 3. 4. osztályosok számára  Felelős: Sári Attiláné 

 

 

Vámbéry napok, Vámbéry gála   2018. június 13. 14. 

Sportnap, gyermeknap    Felelősök: osztályfőnökök 

 

 

 

Iskolai faliújság készítése  

    

Tanévkezdő      2017. augusztus 31. 

       Felelős: Sári Attila 

  

A magyar népmese napja    2017. szeptember 29. 

       Felelős: Sári Attiláné 

        

Az 1956. októberi forradalom emlékére  2017. október 23. 

       Felelős: Sári Attila 

        

Karácsony      2017. december 

       Felelős: Jakab Tünde 

         Nagyné Müller Mária 

         

1848/49. Forradalom és Szabadságharc  2018. március 15. 

       Felelős: Enyinginé Bognár Tímea 

          Nagyné Müller Mária  
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Iskola- Óvoda - közös programok szülőkkel és a leendő 1. osztályosokkal 

 

Ovi - Suli 1. előadás a szülőknek   2017. november 
 

Ovi - Suli 2. Játékos mozgásfoglalkozás  2018. február 19-23 között 
       Felelős: Sári Attila 

 

Látogatás az óvodai nagycsoportba  2018. március 5-9 között 

       Felelős: a leendő 1. osztályos nevelő 

 

Ovi - Suli 3. Nyusziváró játszóház   2018. március 27. kedd 

  kézműves foglalkozás  Felelős: Sári Attiláné   

     

Ovi - Suli 4. Játékos interaktív foglalkozás 2018. április 9-13 között 

       Felelős: Enyinginé Bognár Tímea 

 

A nagycsoportos óvodások látogatása   2018. május 03. csütörtök 
az 1. osztályban     Felelős: Sári Attiláné 

 

„Suliváró” szülői értekezlet    2018. május 14. hétfő 

       Felelős: a leendő elsős nevelő 

 

Versenyek 

 

Iskolai sakkverseny     2018, április 4. 

       Felelős: Nagyné Müller Mária 

 

Vámbéry szavalóverseny    2017. november 28. 

       Felelős: Sári Attiláné 

 

Ányos napi versenyek     2017. december 

       Felelős: Enyinginé Bognár Tímea 

 

Egyéni népdaléneklési verseny   2018. március 28. 

Kistérségi verseny     Felelős: Sári Attiláné 

 

Masszi József Szavalóverseny   2018. április 

       Felelős: Jakab Tünde 

 

Mesemondó verseny 1-5. osztályosoknak  2018. április 13. 

Kistérségi verseny     Felelős: Sári Attiláné 

 

Kistérségi feladatmegoldó anyanyelvi  2018. május 4. 

verseny 1. 2. 3. 4. osztályosok számára  Felelős: Sári Attiláné 

 

Teki -totó levelezős verseny    Folyamatos a tanévben 

       Felelősök: a felkészítő pedagógusok 
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Tudásbajnokság levelezős verseny   Folyamatos a tanévben 

       Felelősök: a felkészítő pedagógusok 

Kapcsolat  a szülőkkel 

 

Osztályszülői értekezletek 

2017. szeptember 1-6-ig az 1-8 évfolyamon:  

     1. évfolyam- szeptember 01. 

  2. 3. és 4. évfolyamon – szeptember 05. 

     

 2018. február 5. 1-4. évfolyamok 

 

 

Fogadónapok 

2016. október 11. 2016. december 12. 2017. április 05. 
 

A fogadónapokon kívül minden pedagógus heti rendszerességgel 1 óra fogadóórát tart, 

melyről a tanév elején tájékoztató füzeten keresztül értesíti a szülőket. 

A személyes kapcsolattartás része, hogy az osztályfőnökök szükség szerint 

családlátogatásokat végeznek. 

 

Nyilvános tanítási órák    2018. február 27.  (2 tanítási óra) 

Nyilvános tanítási óra az óvodások számára:  2018. május 3. (1 tanítási óra) 

 

 

 

Csetény, 2017. szeptember 14. 

         Sári Attiláné 

            munkaközösség-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szinhizl6toeatisi terv

1-3 osztdlyosok

A tan6v sor6n 3 alkalommal a Pegazus B66szinhiz eloaddsait tekintik meg helyben, a
kastdlyban.
Az el6ad6sok cime: Pitypang cirkusz - zen6s b6bcirkusz

Argy6lus ds Tiind6rsz6p Ilona - zen6s b6bj6tdk
A kis Mukk - zends b6bjAtek

Az id<ipontok egyeztetds alatt. A bdrletet a sziil6k v6s6rolj6k.(3500,- Ft/fd, amely 2 rdszletben
fizethetci)
Felel6se: Sriri Attila 6s az osztiilyf6ndkdk

A 2-3-4. oszt6lvokb6l ielentkez<i tanul6k

K6t el6ad6sra sz6l6 b6rlet a Veszpr6mi Pet6fi Szinh6zba

Az eload6sok cime: Hamupiprike - klasszikus mesej6t6k
Rig6csor kirrilyfi - mesemusical

A b6rletet a szi.il6k vrisdroljdk, (2000,- Ft/f6) az fitikdlts6ghez a Sziviwhny Atapitv6ny jdrul
hozzit.
Felel6se: S6ri Attil6nd ds az oszt6lyftindkdk.

Cset6ny, 2017. szeptember 14.
6k ae,L,
S6ri Attil6n6

munkakdzdss6g-vezet6
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