
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALSÓ TAGOZATOS 

MUNKATERV 2016/2017-OS 

TANÉV 

 

 

 

 

 

 

 
      Felelős: Szabó Lászlóné 
 

  



1-4 évfolyam 

 

 

1. Év eleji létszámadatok: 

 

1.o. 17 tanuló ebből HHH-s 9 tanuló oszt.fő: Czibere Petra 

        Mile Tünde 

2.o. 18 tanuló ebből HHH-s 17 tanuló oszt.fő:  Szabó Tünde 

                     Szabó Lászlóné 

3.o. 16 tanuló ebből HHH-s 15tanuló         oszt.fő:  Ráczné Kiss Linda 

 

4.o. 18 tanuló ebből HHH-s 15tanuló         oszt.fő: Kiss Lászlóné 

 

2. Célok, feladatok: 

Munkaközösségünk célul tűzte ki: 

- új oktatási szabályok megismerése 

- nagy hangsúlyt fektetünk az integrációra és a képességfejlesztésre 

- fontosnak tartjuk a napi kapcsolatot a szülői házzal 

- Integrált oktatás keretében kooperatív tanulásszervezési technikák alkalmazását  

- Egyénre szabott feladatok alkalmazása 

- Folyamatos feladat: tanulóink szabálytudatának fejlesztése. Célunk, hogy az 

alapvető viselkedési formák, normák épüljenek be a mindennapjainkba, és 

alkalmazzák az együttélés szabályait (utcán, udvaron, folyosón,ebédlőben, stb.) 

 

 

Szeptember 

 

- A tanév indítása 

- Házirend ismertetése 

- Munkaterv összeállítása 

- Új motivációs rendszer elfogadása,bevezetése 

- Szülői értekezletek megtartása 

- Diák önkormányzati tisztségviselők választása 

- Tűzriadó 

- Ünnepélyes alapkőletétel (tornaterem) 

- Tantermek,folyosók dekorálása 

- „Kelemen” nap (tanításnélküli munkanap) 

Felelős: Osztályfőnökök 

 

Október 

- Differ mérés folyamatosan az első osztályban 

- A problémás gyerekek családlátogatása 

- Megemlékezés október 6-ról 

- Jó gyakorlatok (bemutató tanítás) Szabó Tünde matematika,2. osztály 

- Megemlékezés 1956.október 23-ról osztálykeretben 

Felelős: Osztályfőnökök 

 

 

 

 



 

November 

 

- A tanulók első negyedévi értékelése 

- Szülői értekezletek 

- Csenki Sándor Roma- mesemondó versenyen való részvétel 

- Jó gyakorlatok! Bemutató tanítás Egri Zsuzsanna magyar 

- Óvoda-iskola átmenet az óvodai pedagógiai program áttekintése az óvónőkkel 

közösen  

   

 

 

Felelős: Osztályfőnökök 

 

 

December 

- Díszítés! 

- Hagyományápolás Mikulás nap 

- Karácsonyváró (iskolai projekt) 

- Karácsonyi teremdíszítés, kézműveskedés 

- Karácsonyi ünnepség 

 

Felelős: Osztályfőnökök 

 

 

Január 

 

 

- Félévi szöveges értékelés elkészítése 

- Fogadóóra,szülői értekezlet 

- Feladataink a második félévre 

 

Felelős: Osztályfőnökök 

 

Február 

 

- Második negyedéves értékelés elkészítése 

- Szülői értekezlet 

- Farsangi készülődés 

- „Kiszebáb égetés” 

- Jó gyakorlatok! Bemutató tanítás Kenéz Szilvia történelem 

Felelős: Osztályfőnökök 

 

 

Március 

 

- Díszítés 

- Nőnapi megemlékezés. A fiúk megajándékozzák a lányokat, a maguk készítette 

meglepetéssel. 

- A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete (projekt) 



- Nemzeti ünnepünk: március 15 

 

Felelős: Osztályfőnökök 

 

 

 

Április  

- 1.o.gyerekek beíratása 

- Fogadóóra: egyéni beszélgetés a gyerekek problémáiról az érintett gyermekekkel 

és szüleikkel. 

- Díszítés 

- A lányok megajándékozzák a fiúkat húsvét alkalmából,saját készítésű 

meglepetéssel. 

- Fenntarthatóság, környezettudatosság témahét (projekt) 

- „Nárcisz” futás 

- Jó gyakorlatok! Bemutató tanítás Czibere Petra 1.o. matematika 

- Készülődés Anyák napjára 

 

Felelősök: Osztályfőnökök 

 

Május 

 

- Anyák napi ünnepségek 

- Multikulturális hét 1-8.osztály 

- Harmadik negyedéves értékelés elkészítése 

- Kihívás napja – közösen a polgármesteri hivatallal 

- Madarak és fák napja  

- Te- szedd! 

- Országos kompetenciamérés 4.6.8.osztály 

- Tanév végi programok szervezése 

- Év végi felmérések összeállítása, lebonyolítása 

 

Felelősök: Osztályfőnökök 

 

 

Június 

 

- Diákönkormányzati nap 

- Osztálykirándulások, iskolai kirándulások 

- A tanév zárása 

- Ballagás, tanévzáró 

 

Felelősök: Osztályfőnökök 

 

 

 

 

 

 

 


