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1. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

- Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, 

munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire; 

- Segíti a tanulóközösség kialakulását, segíti és koordinálja az osztályban tanító 

pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével; 

- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét; 

- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület 

elé terjeszti; 

- Szülői értekezletet tart; 

- Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

fél évi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatot adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása; 

- Segíti és nyomon követi az osztálya kötelező orvosi vizsgálatát; 

- Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével; 

- Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében; 

- Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére; 

- Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását; 

- Rendkívüli esetben órát látogat az osztályban. 

 

 



2. Év eleji létszámadatok: 

 Osztálylétszám HHH-s HH-s SNI-s BTM-es 

1.o. 

Szabó 

Lászlóné 

Szabó Tünde 

19 fő 18 fő 1 fő 1 fő - 

2.o. 

Czibere Petra 

Ráczné Kiss 

Linda 

18 fő 15 fő 3 fő - 1 fő 

3.o. 

Mile Tünde 

Enikő 

17 fő 12 fő 5 fő - 2 fő 

4.o. 

Kucska Erika 

15 fő 12 fő 1 fő - 1 fő 

5.o. 

Kenéz Szilvia 

Magdolna 

17 fő 11 fő 3 fő - 1 fő 

6.o. 

Faragóné 

Zöld Ibolya 

21 fő 16 fő 2 fő 1 fő 2 fő 

7.o. 

Egri 

Zsuzsanna 

16 fő 13 fő 1 fő - - 

8.o. 

Békési Zoltán 

18 fő 13 fő 1 fő 2 fő - 

Összesen  141 fő  110 fő 17 fő  4 fő 7 fő 

 

3. Célok, feladatok a 2015/2016-os tanévre: 

- Az iskola Pedagógiai Programjában szereplő nevelési és oktatási célok 

megvalósítása; 

- Esélyteremtés – felzárkózatás és tehetséggondozás; 



- Esélyegyenlőségi programok (Útravaló-MACIKA, Út a szakmához) folytatása 

(amennyiben lehetséges); 

- Együttműködés – partnerkapcsolatok erősítése (szülői házzal, Gyermekjóléti 

Szolgálattal, Roma Kisebbségi Önkormányzattal, védőnői hálózattal); 

- Értékeink, hagyományaink tisztelete, ápolása; 

- Az integrált oktatás keretén belül a kooperatív tanulási technikák elsajátítása, 

alkalmazása. 

 

4. Feladatok havi lebontásban: 

Augusztus:  

- Gólyatábor; 

Felelősök: Szabó Lászlóné, Szabó Tünde 

- Tanévnyitó értekezlet; 

Felelős: Szabó László 

- Tanévnyitó ünnepség; 

Felelős: Faragóné Zöld Ibolya 

- Munka- és balesetvédelmi oktatás; 

Felelős: Szabó László 

Szeptember: 

- Tankönyvosztás; 

Felelősök: Kiss Lajosné, osztályfőnökök 

- Igényfelmérés az új szabadidős tevékenységek bevezetéséhez (tanulói, szülői); 

- Az iskola házirendjének ismertetése; 

- Tűzriadó; 

Felelős: Szabó László 

- Kelemen-napi programok előkészítése: szülői és tanulói tájékoztatás; 

- Kelemen-nap; 

Felelősök: Szabó László, Kenéz Szilvia, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök 

- Diákönkormányzati képviselők megválasztása; 

Felelős: Kenéz Szilvia 

- Szülői értekezlet, fogadóóra; 



- Tanmenetek bemutatása; 

Felelős: alsós-felsős munkaközösség-vezetők 

 

 

Október: 

- Foglalkozások beindítása; 

Felelősök: a programban résztvevő pedagógusok 

- Jeles napok a hónapban: október 6-a, október 23-a; 

Felelős: Egri Zsuzsanna, osztályfőnökök 

- A „Méz napja”-projekt előkészítése, lebonyolítása; 

Felelősök: Békési Zoltán, osztályfőnökök 

- Hagyományőrzés, múltunk ismerete, tisztelete; 

- Tanterem díszítése, tisztaság megőrzése; 

Felelős: osztályfőnökök 

- Szakmai nap (bemutató tanítás) 

Felelős: Mile Tünde Enikő 

- Csenki Sándor Roma Mesemondó verseny helyi fordulója 

 

November: 

- Halottak napja, Mindenszentek. Emlékezzünk szeretteinkről; 

- Tanulók első negyedéves értékelése; 

- Csenki Sándor Roma Mesemondó verseny területi fordulója; 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Szülői értekezlet, fogadóóra; 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Szakmai nap (Bemutató tanítás) 

Felelős: Kucska Erika 

- Továbbtanulási tájékoztatók, nyílt napok; 

Felelős: Békési Zoltán 

- Készülődés Halloween-re, tanteremdíszítés 

Felelősök: osztályfőnökök 



 

December: 

- Adventi készülődés, tanteremdíszítés, Télapó-ünnepségek; 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Hagyományőrzés a szeretet ünnepe jegyében. Decemberi népszokások. Télapó, 

Lucázás, Betlehemezés; 

- Központi felvételire való jelentkezés; 

Felelős: Békési Zoltán 

- Projektmunka: Karácsonyi ünnepség 

Felelős: Egri Zsuzsanna 

 

Január: 

- Az első félév értékelése; 

- Félévi értesítések; 

- Szülői értekezlet, fogadóóra; 

- Célok, feladatok meghatározása a második félévre. 

Felelősök: osztályfőnökök 

Február: 

- A második negyedéves értékelés elkészítése; 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Tanári fogadóóra; 

- Készülődés a farsangra, teremdíszítés. 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Farsangi projekt; 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Nyolcadikosok jelentkezési lapjának továbbítása; 

Felelős: Békési Zoltán 

- Szakmai nap (Bemutató tanítás); 

Felelős: Faragóné Zöld Ibolya 

 



Március: 

- Nőnap megünneplése, ajándék a lányoknak; 

- A „Pénz hete”-projekt; 

Felelősök: Osztályfőnökök, szaktanárok 

- Nemzeti ünnepünk, március 15-e; 

Felelős: Egri Zsuzsanna 

- Hagyományőrzés, kokárda-készítés; 

- A víz világnapja: március 22. Projektmunka kezdete, teremdíszítés; 

Felelős: Békési Zoltán. 

- Módosító tanulói adatlapok megküldése; 

Felelős: Kenéz Szilvia 

 

 

Április: 

- Nyílt nap szervezése; 

Felelősök: szaktanárok, osztályfőnökök 

- Szakmai nap (Bemutató tanítás); 

Felelős: Kenéz Szilvia 

- Húsvéti készülődés: tojásfestés, teremdíszítés; 

- Hagyományőrzés, húsvéti népszokások; 

- Készülődés anyák napjára. 

Felelősök: osztályfőnökök 

 

Május: 

- A harmadik negyedéves értékelés elkészítése; 

- Szülői értekezlet, tanári fogadóóra; 

- Anyák napi ünnepségek; 

Felelősök: osztályfőnökök 

- Madarak és fák napja. (Természettudományos projekt) Projektmunka, 

teremdíszítés. 

Felelős: Békési Zoltán, Kucska Erika 



 

- Multikulturális hét; 

Felelős: Czibere Petra, osztályfőnökök, szaktanárok 

- Idegennyelvi mérés 

Felelős: Szabó Lászlóné 

- Országos kompetenciamérés; 

Felelős: Szabó Lászlóné, osztályfőnökök 

 

 

Június: 

- Év végi értékelés, szülői értekezlet; 

- Osztálykirándulások; 

Felelősök: Osztályfőnökök 

- Diák-önkormányzati nap. 

Felelős: Kenéz Szilvia 

- Ballagás; 

Felelős: Békési Zoltán, Egri Zsuzsanna 

- Tanévzáró ünnepség; 

Felelős: Faragóné Zöld Ibolya 

- Tanévzáró értekezlet; 

Felelős: Szabó László 


