
 

 

 

 

A Buji II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

alsó tagozatos munkaközösségének munkaterve  

2019-20-as tanévre 

 

 

 

 

Készítette: az alsós munkaközösség 



 

A munkaközösség tagjai tagjai: 

1. osztály: Dr. Némethné Kósa Mónika, Bartáné Szanics Éva 

 

2. osztály: Losonczki Mária, Popovics Kitti 

      3.   osztály: Toma Erzsébet, Győrffy-Kiss Enikő 

      4. osztály:   Laub Ilona   

      Árvai Csilla 

 

Tanulóink létszáma, összetétele alsó tagozaton 

osztály létszám SNI HH HHH 

1.o. 15 -   

2.o. 15 2   

3.o. 18 1   

4.o. 18    

összesen: 

 

66 3   

 

 



Feladat Felelős Határidő Teljesülés   kritériuma                                     Ellenőrzés 

Augusztus     

Erzsébet napközis táborok,  

Tematikus alkalmak, 

Erzsébet ottalvós élménytáborok 

Losonczki Mária, 

Popovics Kitti 

Bartáné Szanics 

Éva 

Toma Erzsébet, 

Győrffy-Kiss 

Enikő 

Laub Ilona 

Árvai Csilla 

Dr. Némethné 

Kósa Mónika 

 

 

2019. 

08.23. 

Büszkén számolhatok be arról, hogy a nyári szabadságunk 

ideje alatt kivétel nélkül minden alsós tanító néni vállalkozott 

a felsorolt táboroztatások valamelyikére. Tudjuk, hogy a 

táborok megtervezése, szervezése, lebonyolítása, majd az 

elszámolás nagy terhet ró a csoportvezetőkre, mégis 

mindannyian szívesen vállaltuk tanítványaink érdekében. 

A szülői és tanulói visszajelzések alapján a résztvevő 

gyerekek minden alkalommal jól érezték magukat, nagyon 

sok élménnyel gazdagodtak. Köszönet illeti az alsós 

munkaközösség minden tagját ezért! 

igazgató 

 

• Tantermek otthonossá alakítása, 

•  Olvasósarkok kialakítása,  

• Táblák újravonalazása, 

• Szekrények rendezése 

 

 

Munkaközösség 

2019.  

08. 29. 

A termek rendezettek, a dekorációknak funkciójuk van, készen 

állunk a tanulók fogadására. 

mk.v. 

Aktív részvétel településünk Lecsófőző 

falunapján 

 

 

Munkaközösség 

tagjai 

2019. 

08.24. 

Részvétel igazgató 

  

Munkaközösségi értekezlet:  

• éves munkaterv megbeszélése, új 

javaslatok elfogadása 

 

 

Mk.v. 

2019.  

08.30. 

Éves munkaterv elkészülte 

Megbeszélések 

mk.v. 



 

Órarendek kialakítása 

 

 

Tanítók 

2019. 

09.02. 

Zökkenőmentes munkarend igazgató helyettes 

 

Szeptember 

    

Tanévnyitó ünnepség,  

• Az  1. osztályosok  ünnepélyes 

fogadása, diák-avatás 

• Műsorral készül a 2.osztály 

• Tankönyvek kiosztása 

• Bizonyítványok összeszedése 

 

 

2. osztály tanítói 

2019. 

09.02. 

Részvétel. mk.v. 

 

 

igazgató helyettes 

 

Tűz-és balesetvédelmi oktatás 

 

 

Osztályfőnökök 

2019. 

09.02. 

Megtörtént igazgató 

 

Ügyeleti rend megbeszélése 

Ajánlatunk: Az alsós folyosó helyett 

udvari ügyeletet vállalnának az új 

szárnyban tanító kollégák. Minden reggel 

7.30- 7.45-ig órarendjüknek megfelelően, 

megegyezés szerint ügyelnek az alsós 

folyosón és  a főépületi felső folyosón  

 

 

Tanítók 

2019. 

08.30. 

 

Hatékonyabb ügyelet 

igazgató helyettes 

 

Tanmenetek kiegészítése és aktualizálása 

a témaheteknek megfelelően. 

 

 

Osztályfőnökök, 

tanítók 

2019. 

09.30. 

 

A kiegészített tanmenetek feltöltve a központi számítógépre. mk.v. 

• Fogadóórák tartása a munkaterv 

szerint 

Tanítók 2020. 

06.15. 

 igazgató 



• A szülői értekezletek havi 

rendszerességgel történő tartása 

nem bizonyult hatékonynak, ezért 

inkább közös és osztály 

programjainkba, kirándulásokra, 

foglalkozásokra, családi napokra 

vonnánk be tanítványaink szüleit 

hangsúlyosabban.(aktív részvétel, 

szendvics készítés, kíséret, közös 

játék stb.) 

• Ennek célja: A szülők jobban 

megnyílnának, partnerszámba 

véve éreznék magukat. 

Szülők minél nagyobb létszámmal vesznek részt az az iskola 

életében. 

  

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését 

célzó programok fejlesztése; 

Az óvodások nyomon követésének, 

iskolai életbe való beilleszkedésének 

megfigyelésére közös munkaterv 

kidolgozása az óvodapedagógusok 

bevonásával 

 

 

 

Leendő 

1.osztályos 

tanítónő: Győrffy 

–Kiss Enikő, 

óvónők 

 

2020. 

06.15. 

 

A munkaterv elkészítése és a benne foglaltak teljesülése. A 

beilleszkedés zökkenőmentes. 

igazgató 

„Boldog iskola” pályázat bevezetése az 

1. és a 4. évfolyamon 

• továbbképzés 

• havonta 1 boldogságóra 

megtartása 

 

Dr. Némethné 

Kósa Mónika 

Árvai Csilla 

2020. 

06.15. 

 Két tanulócsoportban havonta egy boldogságóra megtartása. 

 

igazgató 

Gyermekvédelmi felelős, osztálytanítók, 

óvónők megbeszélése a veszélyeztetett és 

HHH- tanulókról  

 

Gyermekvédelmi 

felelősök, 

tanítónők, óvónők 

2019. 

09.15. 

Az osztályfőnökök bejegyzik  HH, HHH, veszélyeztetett 

tanítványaikat a KRÉTA naplóba. 

igazgató helyettes 



 

E-napló  pontos vezetése 

• Jegybeírás minden hónap 

5.napjáig 

• Naplóellenőrzés minden hónap 

10-éig. 

 

 

 

Tanítók 

Szaktanárok 

 

Osztályfőnökök 

2020. 

06.15. 

 A naplók pontosan vezetve vannak,  a hiányzások 

csökkennek. 

igazgató 

 

Life changer program keretében 

motivációs pontrendszer vezetése, majd 

az összegyűjtött pontok felhasználása az 

„Okoshopban” tanévente 3alkalommal 

 

 

 

Osztályfőnökök 

2020. 

06.15. 

A pontszerző füzetben nyilvántartjuk a szerzett frankókat. 

Évente három alkalommal összesítjük, a DÖK patronáló 

rendelkezésére bocsájtjuk. 

igazgató 

Aktív részvétel a EFOP-3.1.5-16pályázat 

tevékenységeiben 

• képzések 

• találkozók 

• megbeszélések 

• dokumentálás 

 

Bevont 

pedagógusok 

2020. 

06.30. 

A ránk bízott feladatokat maradéktalanul elvégeztük. igazgató helyettes2019.  

 

Október 

    

3 hetes projekt 

„Csodálatos állatvilág” címmel, az 

állatok világnapja alkalmából 

 

Munkaközösség 

2019. 

11.01. 

Megszervezzük, lebonyolítjuk. igazgató 

 Megemlékezés az aradi vértanúkra 

tanítási órán. 

 

Osztályfőnökök 

2019. 

10.06. 

Megemlékezünk. igazgató 

Benevezések a ,Móra, online tanulmányi 

versenyekre(Böngész) elmegyünk, 

lelkiismeretesen felkészítünk. 

 

Tanítók 

2019. 

10.30. 

 

Benevezünk, lelkiismeretes felkészítünk. mk.v. 



 

Difermérés elvégzése  az 1.osztályban 

 

1.osztályban 

tanítók 

2019. 

09.30. 

Felmérések és értékelések elkészülte mk.v. 

Október 23. NEMZETI ÜNNEP 

alkalmából megrendezett ünnepségen 

való részvétel. 

 

 

Osztályfőnökök 

2019.  

10.23. 

Megemlékezünk. igazgató 

Egyéni hospitálások elkezdése-

tapasztalatcsere 

 

 

Érintett nevelők 2020. 

06.15. 

A tapasztalatainkat megosztjuk. mk.v. 

Papírgyűjtés Osztályfőnökök 2019. 

11.01. 

Lebonyolítjuk. igazgató 

November 

 

    

Őszi nyílt nap  az óvónők ,igazgató, 

munkaközösség vezető látogatása az első 

osztályban. 

 

Árvai Csilla 

Bartáné Szanics 

Éva 

Dr.Némethné 

Kósa Mónika 

2019. 

11.15. 

Az óralátogatás és annak értékelése mindkét első osztályos 

tanítónál megtörténik. 

mk.v. 

Színházlátogatás Osztályfőnökök 2019. 

12.01. 

Osztályonként lebonyolítjuk. mk.v. 

Úszásoktatás a 4.évfolyamon 

 

Érintett nevelők 2020. 

06.15. 

Megtörténik. igazgató 

Portfóliók feltöltése Árvai Csilla, 

Győrffi- Kiss 

Enikő, 

Dr. Némethné 

Kósa Mónika 

 

2019. 

11.25. 

A portfóliókat a meghatározott időpontig feltöltjük. igazgató 

December 

 

    



Mikulás-napi mókázás 

• Kitűnő tanulók látogatása az 

Önkormányzatnál, 

• Találkozás a Mikulással 

osztályonként 

• Látogatás a Futurobi játszóházba, 

karácsonyi udvarba 

• Közös Mikulás klubdélután 

DISCO-val, tombolával, játékkal, 

szülők bevonásával( 

szervezéseben, lebonyolításban, 

szendvicskészítésben) 

 

 

 

Munkaközösség 

2019. 

12.06. 

 

A csasztuskákat tanítványainkra szólóan megírjuk, a 

kirándulást és a klubdélutánt megszervezzük, a szülők 

segítségét igénybe vesszük, a rendezvényt lebonyolítjuk. 

mk.v. 

Adventi témahét 

• Osztálytermek  ünnepi díszbe 

öltöztetése 

• Látogatás az Adventi Udvarban 

• Karácsonyi műsoron való 

részvétel 

• Iskolába hívogató óvodásoknak 

• Adventi teadélután  

 

Rajz és technikát 

tanító nevelők 

 

 

 

Osztályfőnökök 

2019. 

12.20. 

A termeket az ünnepi hangulatnak megfelelően 

feldekoráljuk, a műsoron részt veszünk, a teadélutánt 

osztálykeretben megtartjuk. 

mk.v. 

 

Január 

 

    

 Félévi felmérés a 4. évfolyamon 

(matematika, hangos olvasás, nyelvtan, 

szövegértés) 

Igazgató, Mk.v.  

2020. 

01.30. 

Felmérések megtörténnek. igazgató helyettes 

Szaktárgyi felmérések (a tanmenetek 

szerint) 

Tanítók 2020. 

01.30. 

A félévi értékelés elkészül. igazgató helyettes 

Munkaközösségi megbeszélés:  

Mk.v. 

2020. 

01.15. 

Az első félév tapasztalatait megosztjuk, munkánkat 

értékeljük. 

 

mk.v. 



• Beszámoló készítése a félévi 

munkáról 

• I.félévi munkánk értékelése 

• Farsang előtti teendők;  

• Jótékonysági rendezvény előtti 

teendők megbeszélése 

A félévi beszámoló elkészül. 

          Félévi értékelések, 

1-2.osztály szöveges értékelés 

Osztályfőnökök 2020. 

02.15. 

A szöveges értékelés elkészül. mk.v. 

Félévi szülői értekezlet 

 

Tanítók 

Osztályfőnök 

Leendő 

osztályfőnök 

2020. 

02.15. 

A félévi szülői értekezletet megtartjuk. mk.v. 

 

Február 

 

    

Farsangi mulatság megszervezése 

• Kiszebáb készítés 

• Télűzés 

• 14-16 óráig 

• Az alsós osztályok tanulóiból 

válogatott vegyes csoport közös 

produkcióval készül 

• Jelmezbemutató 

• Iskolába hívogató óvodásoknak 

Közös tánctanulás az 

óvodásokkal 

Munkaközösség 

 

 

 

 

Leendő 

1.osztályos 

tanítók 

2020. 

02.30. 

A kiszebábok osztályszinten elkészülnek, a telet elűzzük. 

A jelmezbemutató megtörténik, a farsangi rendezvényt 

lebonyolítjuk. 

igazgató 

Alsó tagozatos nevelők minősítése Árvai Csilla 

Győrffy-Kiss 

Enikő 

Dr. Némethné 

Kósa Mónika 

2020. 

06.15. 

Három alsós nevelő pedagógus II.fokozatba kerül. igazgató 



 

 

Március 

 

    

Pénz7 osztályfőnökök 2020. 

03.06. 

Megtartjuk. igazgató 

Jótékonysági bál szervezése, 

lebonyolítása. 

• Részvétel dekorálásban, 

• Gyermekműsor adása 

• Aktív részvétel a rendezvényen 

Szülők bevonása 

munkaközösség-

vezető 

2020. 

03.10. 

Sikeres, színvonalas jótékonysági rendezvény, magas báli 

bevételt érünk el. 

igazgató 

 Március 15. NEMZETI ÜNNEP 

tiszteletére rendezett emlékműsor 

meghallgatása 

  

osztályfőnökök 

 

 

2020. 

03.15. 

Részt veszünk. igazgató 

 

Nyílt tanítási napok 

 

 

Munkaközösség 

2020. 

03.30. 

Magas számú szülői részvételt érünk el. igazgató 

Digitális témahét  2020. 

03.27. 

Megtartjuk. mk.v. 

 

Április 

 

    

 

Fenntarthatósági-környezettudatossági 

témahét 

• Zöld matek 

 

 

 

osztályfőnökök 

2020. 

04.24. 

Megtartjuk. mk.v. 

   

2020. 

Lebonyolítjuk.  



Könyvtári vetélkedő a jövendő 

1.osztályosok számára 

 

Leendő alsós 

tanító: 

Győrffy-Kiss 

Enikő 

Árvai Csilla 

04.30. 

Május 

 

    

 

Anyák nap köszöntők (osztályszinten) 

 

 

Osztályfőnökök 

2020. 

05.08. 

Tanítványainkat felkészítjük, az édesanyákat ünnepi 

műsorral, a gyermekek által készített apró ajándékkal 

meglepjük 

mk.v. 

     

Matematika  

Magyar 

Környezetismeret háziverseny  

lebonyolítása  

  

Matematikát 

tanítók 

2020. 

06.15. 

A versenyeket lebonyolítjuk, tanítványaink kiemelkedő 

teljesítményét értékeljük. 

mk.v. 

Június     

Rákóczi -hét 

 

 

 

Dr.Némethné 

Kósa Mónika 

2020. 

06.15. 

Hagyományainkhoz híven a Rákóczi-hétre változatos 

programokat szervezünk. 

igazgató helyettes 

Kirándulások napközis táborokon belül Táborvezetők 2020. 

08.30. 

Napközis táborok beszámolói. igazgató 

 

Szöveges értékelések: 1. osztály 

Jeggyel: 2-4.osztály 

 

 

Osztályfőnökök, 

szaktanárok 

2020. 

06.15. 

Az év végi bizonyítványok elkészülnek. igazgató 

Részvétel a ballagáson  

• sorfal 

• 4.osztály  tanterem dekorálás 

Osztályfőnökök 2020. 

06.15.. 

Részt veszünk. mk.v. 

 

Tanévzáró ünnepély 

 

Tanítók 2020. 

06.30. 

Megtartjuk, a bizonyítványokat kiosztjuk. igazgató 



 

Záró munkaközösségi megbeszélés: 

• Éves munkánk értékelése 

 

 

 

Mk.v. 

2020. 

06.30. 

Az év végi munkaközösségi beszámoló elkészül. mk.v. 

 

Minden kedves kollégámnak eredményes tanévet kívánok!               

Buj, 2019. augusztus 29.                                                                                                          Dr. Némethné Kósa Mónika munkaközösség-vezető 


