Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola
munkaterve a 2017/18. tanévre
„A pedagógus munkája áldásos és felelősségteljes.
Egy zsarátot kap, s rajta áll, hogy hamu, vagy fáklya lesz belőle”


I.

Herman Ottó <

Helyzetelemzés: Az elmúlt tanév feladatainak végrehajtása, ebből adódó feladatok
A munkatervünkben meghatározott feladatokat, programokat teljesítettük, sőt a
tanév folyamán aktuális feladatokkal bővítettük. A tanmenetekben tervezett
célkitűzések, feladatok teljesültek.
Céljaink között szerepelt a 4,0 vagy 4 fölötti tanulmányi átlag megtartása, emelése,
amelyet sikerült elérnünk. Új hagyományként megjelent a „Hónap diákja cím”
elnyerése osztályonként, melyet azok a tanulók kaphatnak, akik önmagukhoz képest a
legtöbbet fejlődtek, szorgalom, tanulmányi munka terén. Olyan motiváló hatása volt,
hogy volt olyan lemorzsolódással veszélyeztetett 6. osztályos tanuló, aki 1,7-es
javítással 4-es átlag fölé emelkedett a tanulmányi munkában. Továbbra is motiváló
hatása van az „ötösgyűjtő” versenynek. Fő alapelvünk a dicséret, a pozitív megerősítés,
ezért megszűnt a szorgalmas tanulók irányába történő provokáló magatartás.
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma az OH tájékoztatása alapján:
5-8. évf.
létszáma
2016/17. I. félév

225 fő

2016/17. II. félév 225 fő

lemorzsolódással
veszélyeztetett –
nem éri el a 3,0
szintet
32 fő
24 fő

%

tanulmányi
átlageredmény
1,1 romlott

14,2%

0 fő

10,7%
nagy város
kategóriában
10%

0 fő

A tanév fő feladatain kívül továbbra is fontos feladat a tanulók egyéni fejlesztése, a
gyermekek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése.
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Amint a két táblázatból kitűnik, a kollégáknak van bőven feladatuk. A tanulóink iskolai
fejlesztőfoglalkozásra járnak illetve tantárgyi korrepetálásban is részesülnek. A
pedagógusok a tanmenetekben egyénre szabottan meghatározzák a fejlesztési
területeket, melyeket a tanórákba beiktatnak. Egyéni fejlődési lapot vezetnek, ahol a
tanuló haladása nyomon követhető.
2016/17.

tanulók száma

aránya

Sajátos nevelési igényű (SNI)

16

4%

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség (BTMN)

52

12%

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult

134

29%

Állami gondozott (Nevelő szülő)

4

1%

Hátrányos helyzetű (HH)

32

7%

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)

7

2%

A következő tanévben is különös figyelmet fordítunk a tanulóink fejlődése érdekében.
Munkánkat nagymértékben fogja befolyásolni az a tény, hogy ebben a tanévben fő állású
pszichológussal bővült a dolgozói létszám, aki nagy lelkesedéssel, vette fel a munkát.
További segítség lenne, ha a logopédus, valamint még egy fejlesztő pedagógus segítené a
munkánkat.
2017/18

tanulók száma

aránya

Sajátos nevelési igényű (SNI)

15

3%

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség (BTMN)

55

11%

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult

106

21%

Állami gondozott (Nevelő szülő)

7

1%

Hátrányos helyzetű (HH)

27 fő

5%

Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)

19 fő

4%

Ezek az adatok még változni fognak, hiszen szeptember első heteiben is folyamatosan hívja a
Pedagógiai Szakszolgálat a gyermekeket vizsgálatra.
Ezért továbbra is feladat még:
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Az iskola Pedagógiai Programjában szereplő nevelési és oktatási célok megvalósítása.
Esélyteremtés- felzárkóztatás, tehetséggondozás.
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása.
Együttműködés (Gyermekjóléti Intézet, Családsegítő Központ, védőnő, szülői ház)
Prevenció, külsős szakemberek, előadók bevonásával
Továbbra is cél a modern oktatási formák alkalmazása, az élményalapú oktatás
biztosítása, Motiváció.
A 2017/18. tanév nyitó adatai 2017. szeptember 1-jei állapot szerint:

évfolyam

létszám

SNI
2 fő

1. évf.
2. évf.
3. évf.
4. évf.
5. évf.
6. évf.
7. évf.
8. évf.
magántanuló
szülő
kérésére
Összesen

63 fő
62 fő
55 fő
62 fő
66 fő
69 fő
66 fő
45 fő

1 fő

SNI
3 fő

3 fő
4 fő
1 fő
2 fő
1 fő

1 fő
1 fő
1 fő

BTMN
3 fő
5 fő
4 fő
11 fő
8 fő
8 fő
8 fő
8 fő

magántanuló számított
orvosi
létszám
papírral

1 fő
1 fő

64 fő
62 fő
58 fő
64 fő
73 fő
70 fő
70 fő
47 fő

tanulói
jogviszony
szünetel –
nincs a
létszámban
1 fő
1 fő
7 fő
2 fő
1 fő
4 fő
1 fő
2 fő
3 fő

488 fő

12 fő

3 fő

55 fő

2 fő

508 fő

22 fő

Intézményünkben külön problémát okoz a külföldre távozó tanulók nyomon követése, gyakran
kutatnunk kell a gyermekek hollétének feltérképezésében. Sajnos aktív tanulói jogviszonnyal
rendelkező tanulók igazolatlan hiányzása miatt már év elején több felszólítást küldtünk ki. Ezeket
a tanulókat később nagyon nehéz felzárkóztatni. A gyermekjóléti szervezetek még mindig nem
működnek hatékonyan.
A hiányzások terén fő feladat:
 igazolatlan hiányzások csökkentése
 szülői felelősségvállalás erősítése
 külső szervezetekkel való hatékony kapcsolattartás a veszélyeztetettség elkerülésére
II.

A tanév fő feladatai

II.1. Szervezetfejlesztés



Év Pedagógusa kitűntetés megtartása.
A jó munkahelyi légkör megtartása - Higgadt, nyugodt, egymást segítő magatartás
tanúsítását a hatékony oktató - nevelő munka érdekében.
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Pályázati lehetőségek kihasználása - növelve ezzel:
- a pedagógusok szakmai fejlődését,
- az iskola hírnevét,
- az eszközfejlesztés lehetőségét.
Feladatunk: területek, személyek meghatározása, szükséges dokumentumok előkészítése,
pályázat benyújtása.

1. Szakmai értekezletek témái: Szakmai nap – élményalapú oktatás; Nevelési értekezlet:
Gyermekagresszió - bűnmegelőzés
Kiemelt feladatok:





Higgadt, nyugodt munkahelyi légkör megtartása.
Alternatív tanítási módszerek hatékony ötvözése a hagyományokkal.
A drámapedagógiai elemek beépítése a mindennapi munkába.
A projekt szemlélet, erősítése-mélyítése.

II.2. Oktatás – nevelés
Pedagógiai programunkban, a Minőségirányítási programunkban és a helyi tanterveinkben
megfogalmazottak és az előző évi eredmények alapján feladataink:





igazolatlanul mulasztott napok számának csökkentése;
tanulók társas kapcsolatainak koordinálása, konfliktuskezelés;
a gyermekek motiválása, eredményes munkára bírása;
képességmérés eredményeit figyelembe véve e tanévben is: felsőben a gondolkodás,
alsóban a figyelem fejlesztésére kell nagy hangsúlyt fektetni;
 kompetenciamérés eredményének javítása, eredményes felkészítés;
 Érd természeti értékeinek hatékonyabb megismertetése, védelme, ápolása;
 Versenyek eredményességének növelése.
Kiemelt feladatok:









Iskolai tanulmányi átlag megtartása legalább 4-es szinten.
Kiemelt feladat továbbra is az emeltszintű oktatásban a versenyeredmények emelése,
nyelvvizsgák további szervezése.
Tehetséggondozás.
Felzárkóztatások, korrepetálások eredményességének növelése.
Szövegértés fejlesztése.
Mindennapos testnevelés eredményes megvalósulásából, szervezéséből fakadó
feladatok.
A nevelés hangsúlyosabbá tétele.
Erőszakmentes együttélés erősítése
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Magatartási morál javítása – konfliktuskezelő programok szervezése
Környezetvédelem, környezettudatosság területéhez kapcsolódva: különféle
gyűjtések (papír, PET palack, elem), vetélkedők, valamint környezetünk szépítése,
őszi – tavaszi takarítások, kertrendezés.
Osztályokban, 3 udvari szinten szelektív hulladékgyűjtés.
Napköziben egy-egy ünnephez, évszakhoz projekt módszer alkalmazása.
Kulturált étkezés szabályainak betartása.
Hagyományaink ápolása szintén fontos
Pályázati lehetőségek keresése, pályázatok írása (jelenleg 2 nyertes Határtalanul! program
szervezése van folyamatban: Erdély: 1 M 660 E, Horvátország: 3 M)
Erdélyi testvériskolai kapcsolat erősítése, erdélyi gyermekek fogadásának megszervezése
Önkormányzati civil pályázaton a Parkváros gyermekeiért alapítvány 260 E Ft,- nyert, a
program megvalósítására.

Továbbra is nagy figyelmet kell fordítanunk:
-

A tanórák védelmére.
Rendszeres ellenőrzés, értékelés a tanítási órákon, pozitív megerősítés, élményalapú
oktatás megvalósítása.
A beiskolázás eredményességére.
Szabadidős tevékenységek színvonalára.
Szülőkkel való kapcsolattartás további erősítésére.

Iskolai szinten meghirdetett egész tanévben folyó versenyek:







Ötöst gyűjtő verseny
Tanulmányi verseny
Környezet szépítési verseny
Hónap diákja
Félévhez képest átlagán legtöbbet javító (készség tárgyak nélkül) osztály cím (új)
„Bukásmentes osztály” – jutalom +1 nap tanulmányi kirándulás

Tanulmányi kirándulások
E tanévben sincs igény külön tanítás nélküli napra tanulmányi kirándulás szervezésére. Ennek oka,
hogy nem mindenki tudja befizetni a költségeket, illetve a nehezen kezelhető, magatartászavaros
tanulókat nem szívesen viszik a pedagógusok iskolán kívüli programokra. Évfolyamszinten, ill.
egyes osztályokban szerveződnek kirándulások felsőben; alsó tagozaton könnyebb a szervezés a
tananyaghoz kapcsolódó kirándulások, séták megtartásával.
Egy-egy tantárgy kapcsán, ahol megoldható, tömbösített órák szervezésével a tananyaghoz
kapcsolódó kiállítás megtekintése bevált módszer. Ezzel e tanévben is élni fognak a szaktanárok.
Ebben a tanévben is tervezünk szülők kérésére erdei iskolát, nyári tábort, valamint továbbra is
pályázunk az Erzsébet program adta lehetőséget kihasználva táborokra.
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II.3. Gazdálkodás, tárgyi feltételeink








Tárgyi feltételeink megóvására, környezetünk szépítésére, védelmére, parkosítására
továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Továbbra is ki kell használni a szülők
felajánlásait.
Gazdálkodásunkkal kapcsolatos teendőket 2017. január 1-jétől az Érdi Tankerületi
Központ munkatársai végzik, segítik, bár 2017. január 1-jétől az igazgató is nagyobb
teret kapott ezen a területen. Feladatunk a jó munkakapcsolat fenntartása.
Az adminisztráció területén a pontosság, a naprakészség fejlesztése a kiemelt
feladat.
Étkezési díjak befizettetése, hátralékok csökkentése.
Az épületben lévő balesetveszélyek megszüntetése!
Pályázási lehetőségek hatékony kihasználása.
tanulóbarát környezet kialakítása.

II.4. Minőségirányítási programban meghatározott kiemelt feladatok elvégzése
II.5. Kapcsolataink
Az intézmény munkáját támogató, segítő szervezetekkel a jó munkakapcsolat fenntartása e
tanévben is cél.
 Továbbra is kiemelt feladatunk a Bem téri óvoda nevelőtestületével kapcsolatunkat
szorosabbá fűzni az eredményesebb beiskolázás érdekében. Nyíltnapok, bemutatók
szervezése. Közös továbbképzési programok, szakmai előadások szervezése.
 Gyermekjóléti Szolgálat, Pedagógiai Szakszolgálat, Rendőrség, Szepes Gyula
Művelődési Ház, Érdi Földrajzi Múzeum, Városi Csuka Zoltán Könyvtár, tankerület
iskoláival az eddigi gyakorlat szerinti jó kapcsolat megtartása
Fenti feladatok megvalósításához az iskola minden dolgozójának elkötelezett és együttműködő
közreműködésére van szükség.

III.

A tanévindítás feltételei
III.1. Személyi feltételek
Álláshelyek
Pedagógus

NOKS

Technikai

2016/17. tanév

45

5

9

2017/18. tanév

48

7

9

tanító - tanár

pszichológus

bővülés

iskolatitkár
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Sajnos a meghirdetett állásokat nem sikerült teljes mértékben feltölteni: 3 álláshely óráit a
pedagógusok elrendelt túlórában fogják ellátni.
Személyi változások:
Az előző év pedagógus álláshelyéről távozott két fő: 1 kolléganő munkahelyéhez közeli
intézménybe ment dolgozni GYES után, 1 kolléga a Lukin László Zeneiskola igazgató-helyettese
lett. 1 helyettesítő kolléga távozott, mert az állás helyen lévő kolléga munkába állt Gyes mellett.
NOKS – kollégáknál rendszergazda személyében változás történt, valamin 1 iskolatitkár és egy
iskolapszichológus álláshellyel bővültünk. Technikai dolgozók tekintetében nincs változás, bár 2
kolléga nyugdíj előtti felmentését fogja tölteni az elkövetkező hónapokban.
Távol lévő dolgozók:
1 fő pedagógus – GYED
1 fő NOKS – GYED
Minősített pedagógusok száma:
-

PED II.

14 fő

-

Mesterpedagógus:

3 fő + óraadóként 1 fő

Szakvizsgával rendelkezik:

7 fő (ebből 2 fő 2 szakvizsgával)

Több diplomával rendelkezik:

12 fő

1 fő minősítésére kerül sor 2017 októberében.
Továbbtanulás:
1 fő – Eszterházy Károly Egyetem Biológia tanárképzés (2 év, másoddiploma)
1 fő – Testnevelési Egyetem középiskolai testnevelő tanári szak (5 félév, másoddiploma)
1 fő Elte Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar – Tanulásban akadályozottak szakirány (3 év,
másoddiploma)
Továbbtanulási szándékát jelezte:
1 fő Mentorpedagógus – pedagógus szakvizsgára felkészítő továbbképzési szakra
1 fő etikatanári mesterképzés – Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar (4félév)
A

továbbképzések

az

elfogadott

Továbbképzési

programban,

Beiskolázási

tervben

megfogalmazott kitételeknek megfelelnek.
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Rövidtávú továbbképzések a Beiskolázási terv alapján történnek, de minden olyan továbbképzési
lehetőséget ki fogunk használni, amelyet térítésmentesen biztosít a POK vagy más akkreditált
továbbképzést nyújtó szervezet keretén belül.

III.2. Tárgyi feltételek
Tárgyi feltételeink még mindig nem elégségesek. Technika, tornaterem, kistornaterem kivételével
nincsenek szaktantermeink. A tantárgyakhoz szükséges taneszközök, kísérleti eszközök hiányosak.
Informatikai eszközeinket pályázatokból valamint a Parkváros Gyermekeiért Alapítvány
segítségével tudjuk elégséges szinten tartani az oktatáshoz. 1 interaktív táblánk van a könyvtárban.
Az elektronikus napló bevezetése két éve megtörtént, de hozzá a technikai feltételek nem
biztosítottak. A pedagógusok a saját laptopjaikat hozzák-viszik. A tanári szoba kicsi, 28
pedagógusnak, 3 fő NOKS-nek van asztala az irodában ill. a stúdióban (48 pedagógus álláshely, 7
NOKS!). Délután az egésznapos iskolát igénylő tanulók magas száma miatt az osztálytermekben
sem lehet dolgozni. A munkahelyi pozitív légkör megtartása bár kiemelt feladat, azért ez az állapot
nagymértékben befolyásolja a kollégák hangulatát. Az iskolaépület régi szárnyában, valamint a
fehérházban az öltöző szekrények elöregedtek, a tornaterem öltözőinek padjai is cserére szorulnak.

IV.

A munkaterv megvalósulását segítő belső ellenőrzési terv

Feladat
Ügyeleti rend ellenőrzése
Tanmenetek ellenőrzése
Tanügyi nyilvántartások,
adminisztráció, statisztikák
ellenőrzése
Belső szabályzatok
felülvizsgálata, aktualizálása
Tantermek, folyosók
esztétikus, a korosztálynak
megfelelő, a tanulást segítő
dekorálása, környezetünk
ápolása, szépítése

Felelős
of. mk. vezetője, DÖKvezetője, Kiss Ilona igh.
mk. vezetők, igazgató

Határidő
egész évben folyamatosan

ig.helyettesek

október 5.

ig.helyettesek, igazgató

egész évben folyamatosan

oszt. f. mk. vezető, DÖKvezető

szeptember utolsó hete,
december első hete, január
utolsó hete,
április első hete.

szeptember 30.
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Év eleji, félévi, év végi
évfolyamszintű felmérések
ellenőrzése
Alsóból felsőbe történő
átmenet ellenőrzése,
értékelése

mk. vezetők, ig.helyettesek
volt oszt. főnökök, mk.
vezetők, ig.helyettesek

november 28.

Első évfolyamosok
beilleszkedése, haladási
ütemük

alsós mk. vezető, igh.,
igazgató

november 28.

folyamatos

Újonnan belépő pedagógusok
munkájának ellenőrzése.
mk. vezetők, ig.helyettesek,
igazgató
Nyolcadikos tanulók
továbbtanulás előtti
Kiss Ilona igh.
tanulmányi munkájának,
igazgató
magatartásának,
szorgalmának ellenőrzése.
Beiskolázás (8. évf.), az
Kiss Ilona igh.
ezzel járó adminisztráció
Tanügyi nyilvántartások
átfogó ellenőrzése
Beiskolázás (1. évf.)
eredményessége, az ezzel
járó adminisztráció
Negyedik évfolyamosok
tanulmányi fejlődésének,
eredményességének
vizsgálata.
Munkaidő-nyilvántartás
ellenőrzése
Szabadságok vezetése,
változásjelentések
Tanév eredményességének
vizsgálata minden területre
kiterjedően
Félévi, év végi beszámolók
elkészítése

november 28.
január-február

Február eleje

Január
Ig. helyettesek
Június
Igazgatóhelyettesek, igazgató április, május

igh.; igazgató

május

gazd. üi., ig.helyettesek

folyamatos

gazd. üi., igazgató

folyamatos

mk. vezetők, ig.helyettesek,
igazgató

június

mk. vezetők, ig.helyettesek,
igazgató

Január
Június
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V.

Az iskolai tanév helyi rendje

2017. október 7. (szombat) helyi szokás szerint munkanap – hagyományőrző nap, helyette 2017.
december 22. (péntek) pihenő nap.
Szombati munkanapok:
2018. március 10. (szombat) munkanap – 2018. március 16. (péntek) pihenő nap.
2018. április 21. (szombat) munkanap – 2018. április 30. (hétfő) pihenőnap
Az iskolai és a kollégiumi munkaterv határozza meg az iskolai, kollégiumi tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az
intézményvezető kikéri a fenntartó, iskolaszék, kollégiumi szék, az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség, az intézményi
tanács, a tanulókat érintő programokat illetően az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat, továbbá, ha a gyakorlati képzés nem az
iskolában folyik, a gyakorlati képzés folytatójának véleményét is: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1)

V.1. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontjai, azok felhasználása
Tanítás nélküli munkanapok
1. Teleki nap

2017. október 27. (péntek)

2. Pályaorientációs nap

2017. november 9. (csütörtök)

3. Nevelési / félévi értekezlet

2018. február 5. (hétfő)

4. Szakmai nap

2018. április 21. (hétfői munkanap)

5. Tantestületi tanulmányi kirándulás

2018. május 18. (péntek)

6. Gyermeknap - DÖK

2018. június 1. (péntek)

Az iskola éves munkatervet készít, amely tartalmazza a szabadon meghatározható tanítás nélküli munkanapokat: Nkt. 27. § (3),
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) a)
Az iskolában a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg a tanítás nélküli munkanapok számát.1 A tanítás nélküli
munkanapok számát az iskola igazgatója a fenntartó egyetértésével megnövelheti abban az esetben, ha az iskola az Nkt. 30. § (2)(3) bekezdéseiben2 meghatározottak megtartásával az ehhez szükséges időt megteremti.
Az iskolai tanítás nélküli munkanapon és a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon - a szülő igénye esetén - az iskola és a
kollégium ellátja a kiskorú tanuló felügyeletét: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (5)-(6)

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 5. § A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott
pedagógiai célra az általános iskolában 6, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 7,
a szakgimnáziumban 8 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a
nevelőtestület véleményének kikérésével - az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs
célra használható fel.
2
Nkt. 30. § (2) Alapos indokkal, a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek - a szombat igénybevételével - hat tanítási nappal is megszervezhetők
abban az esetben, ha a tanulók részére legalább harminchat óra megszakítás nélküli heti pihenőidő és az elmaradt heti pihenőnapok igénybevétele egy vagy több összefüggő tanítási szünetként - a tanítási félév során biztosítható.
(3) A fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója - az elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is - elrendelheti a hat
tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási
szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani.
1
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V.2. Az iskolai szünetek időtartama: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) b), 14/2017. (VI. 14.) EMMI
rendelet 6. §

Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november
6. (hétfő).
A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3.
(szerda).
A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4.
(szerda).
V.3. Ünnepek és emléknapok
A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak
emlékét, példáját őrző:
Iskolai megemlékezés időpontja
 aradi vértanúk (október 6.),

2018. október 6. 8:00

 kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.),

2018. február 23. 8:00

 holokauszt áldozatai (április 16.),

2018. április 16. 8:00

 Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.),

2018. június 4. 8:00

 március 15-ei nemzeti ünnep- alsó tagozat

2018. március 14. 10:00

 október 23-ai nemzeti ünnep

koszorúzás

11:00

felső tagozat

12:00
2018.október 20. 8:00

 iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknap Teleki nap:
2018. október 27. 10:00
megemlékezések időpontjai: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) c) pont
Az iskolai, a kollégiumi élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontjai: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) d)
pont

11

V.4. Értekezletek, fogadó órák
Információs értekezletet tartunk minden hónap első hétfőjén 14:15 és 16:15 órakor.
Ezeken az értekezleteken a témák:
1. Elmúlt hónap értékelése
2. Aktuális hónap várható programjai
3. Aktuális rendezvények pontosítása – szervezési feladatok
4. Egyebek
Fogadó órák:
az e-napló bevezetése miatt szülői fogadó órák passzív látogatottsága miatt novemberben és
áprilisban két egymást követő napon (2017. november 13-14., 2018. április 16-17.). Telefonos
egyeztetés alapján: bármikor.
Szülői értekezletek: szeptember, február május első hétfője felső tagozaton; első hete alsó
tagozaton az osztályfőnökök értesítése szerint.
Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3.
§ (2) e) pont

V.5. Nyílt nap
Minden évben februártól április végéig 5 alkalommal hétfőnként „Iskolakóstolgató”
foglalkozásokat tartunk a leendő elsőseink és számára. Célunk az óvoda – iskola átmenet
zökkenőmentes biztosítása.
Nyílt hét – a 2. félévben, ahol a fő tantárgyak óráiban betekintést nyerhetnek a szülők.
Az intézményszintű rendezvényekre a szülőket, nagyszülőket szeretettel várjuk.
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontja: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3.
§ (2) f) pont

V.6. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
2018. január 9. és 2018. április 27. között kell megszervezni és 2018. június 1-jéig kell feltölteni a
NETFIT rendszerbe.
Az alapfokú művészeti iskola és kollégium kivételével a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja: 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 3. § (2) g) pont
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V.7. A diákközgyűlés összehívása
A DÖK tagjainak véleményét a törvényben meghatározott módon az iskolai
dokumentáció ismertetése alapján a felnőtt vezető kikéri. Üléseit minden hónap első
keddjén tartja, ill. alkalom szerint is összehívható, ha az iskolai program úgy kívánja.
Diák Parlament minden év januárjában.
V.9. Egyéb
Téma és projekt napok:
 Állatok világnapja
o saját kisállat megmutatása
o menhellyel kapcsolat felvétel
o rendőrség
o állatok az irodalomban (akár rövid előadás?)
 Több helyszínes ügyességi verseny
o Interspar- játszótere
o Új Közösségi ház
o iskola- kísérletek
o udvar- tájékozódás
o bolt- egészséges táplálkozás
 Zöld percek- mozdulj
o kerékpár túra
o gyalogos túra
o görkori-udvar
o kresz vetélkedő
 Újra hangoló
o Láss csodát!





előadás- pl: Kubassek János
filmek
udvar rendezés
makett készítés- pl. madáretető

 Ózon világnapja
o meteorológia
o ea. a Földről- geológus hívása
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o csillagászat
o vulkán készítés
 Hulladékgyűjtési világnap
o kukalógia
o újrahasznosítás
o papírgyűjtés
 Akadályverseny
o ügyességi- Fundoklia
o szellemi- iskola
 Iskolai „ Internetes általános műveltségi verseny” – irodalom, történelem, zene,
média, sport és természetismeret. Korcsoportonként, 4 feladatlap (okt.-dec.-febr.ápr.) munkaközösségektől feladatok, feladatbank és utána azok szerkesztése.
Eredményhirdetés az iskola 85. születésnapján áprilisban
Minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdés: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2) h) pont

VI.

Tanulmányi versenyek
A tanulmányi versenyeken, melyeket az oktatásért felelős miniszter hirdet meg,
igyekszünk elindulni.
Sikeresen veszünk részt az országos levelezőversenyeken évek óta, természetesen
folytatjuk a hagyományt. A meghirdetett tankerületi versenyek mindegyikén részt
veszünk.
Hagyományaink szerint saját szervezésű versenyeink tankerületi szinten:
Teleki Kupa asztalitenisz verseny / Diákolimpia
Földrajzi utazók és felfedezők
Teleki számítástechnikai verseny
Alsó tagozatosok helyesírási versenye
5.-6. osztályosok „Nyelvünkben élünk verseny”
Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. Az iskola a 14/2017.
(VI. 14.) EMMI rendelet 3. mellékletének jegyzékében nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá nemzetközi tanulmányi
diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői
szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács véleményének kikérését követően a fenntartó egyetért: 14/2017. (VI.
14.) EMMI rendelet 9. § (2)-(3), 3. melléklet.

14

Új versenyeket szeretnénk tankerületi szinten beindítani a meglévők mellett:
1. „Környezet- és természetvédelmi prezentációs verseny”.
Cél: lakóhelyünk, környezetünk megismerése, megismertetése, személyes tapasztalatok
alapján bemutatása két évszakban (ősz-tél, tél- tavasz). Mutassuk be gyerekszemmel
értékeinket. Ismerjük meg a valóságban környezetünket, környékünket.
A feladat során a saját élményeket fotókkal, kisfilmmel, ismertetőkkel bemutatni,
hívogatóvá tenni a többiek számára is.
Értékelés: internetes szavazással – a kollégák munkájának megkönnyítése érdekében
Szeptemberi meghirdetés, májusi beadási határidő
Két kategória:
- Érd és környéke
- Pest megye
7. Tankerületi idegennyelvi dráma verseny meghirdetése:
A nevező csoportok egy-egy max. 15 perces angol vagy német nyelvű előadás felvételét küldik el
iskolánknak az adott témában - ezeket pedagógusaink zsűrizik.

VII.

Projektoktatás
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti3 projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az
oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

a) pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és 2018. március 9. között,
b) digitális témahét 2018. április 9. és 2018. április 13. között,
c) fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és 2018. április 27. között.
A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon,
továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti:
14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet 10. § (1)-(2)

VIII. Eseménynaptár
VIII.1. Tankerületi Rendezvények
október:

Teleki Kupa asztalitenisz verseny / Diákolimpia
Földrajzi utazók és felfedezők

március: Alsó tagozatosok helyesírási versenye
5.-6. osztályosok „Nyelvünkben élünk verseny”
Teleki számítástechnikai verseny

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7. § (4) A nevelőtestület és az intézményvezető döntése alapján a pedagógiai
program tartalmazza az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszereket, beleértve a projektoktatást is. A
projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a tanulók érdeklődésére, a tanulók és a
pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján.
3
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Igyekszünk alkalmazkodni más intézmények versenyeihez: idegen nyelv, matematika, logikai,
ügyességi, sport …
VIII.2. Iskolai rendezvények/programok

2017. augusztus – szeptember
2017. 08. 31.
2017. 09. 08.
2017. 09. 15.

17:00
11:00
15:00

2017. 09. 15.
2017. 09. 18-20
2017. 09. 27.
Október
6.
7.
13.
20.
2.
24.
25.
27.
24.-27.
November
9.
10.

13-17.

14:00

Tanévnyitó ünnepély
Fúvós hangszerek: bemutató 3.-6. évfolyamon
Közlekedésbiztonsági nap – Érdi Aréna
Logiscol bemutató 3.-6. évfolyam számára
„Te szedd”
Papírgyűjtés
Gardrób színház előadása 1.-2. évfolyam számára

Aradi vértanuk
Szüreti bál/hagyományőrző nap
Steve Jobs nap
56-os forradalom
Állatok hete - projekthét
Asztalitenisz verseny
Földrajz verseny
Teleki nap
Erdélyi gyerekek fogadása

Felelős
Humán mk.
SZMK/igazgató
Term. Tud. Mk.
Idegennyelvi mk.
DÖK
Term. Tud. Mk.
Term. Tud. Mk.
Felső

Pályaorientációs nap
Felsős zenés délután
Márton napi vásár
Márton napi népszokások
Ruhabörze
Egészség hét
Házi vers, próza, szépolvasó
Mesemondó verseny
Adventi készülődés

osztályfőnökök
DÖK
Napközi

Adventi témahét
Mikulás
Osztálykarácsony
Sportkarácsony

Osztályfőnökök/szaktanárok
Osztályonként, DÖK

DÖK, Term. Tud. Mk.
Humán mk.
alsó
Mindenki

December

Január
DÖK-parlament
Magyar kultúra hete
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Február
5.

23.
Március
5.-9.
14.
22.
26.

27.
Április
9-13.
11.
16.
21.
22.
23-27.
27.

21. szombat
30.

Nevelési/félévi értekezlet
Farsang
Kommunista és egyéb
diktatúrák áldozatai
Energia projekt hét
Pénz hét
15-i ünnepély
Víz világnapja
Nyelvünkben élünk
Képességmérés
Húsvéti készülődés
Iskolakóstolgató
Városi szám. Tech. Verseny
Digitális témahét
Költészet napja
Holokauszt áldozatai
Szakmai nap
Föld napi vetélkedő
Fenntarthatósági hét
Tánc világnapja
Szintmérők írása
Határtalanul! Erdély
Környezetvédelmi nap
környezeti projekt vége
internetes műv. Verseny vége
Tánc világnapja

Humán munk.k.
Term. Tud. Mk.
3. évfolyam
Humán mk.
2. 4. évf.
Alsó
Term. Tud. Mk.

Humán mk.
Humán mk.
DÖK
DÖK
Term. Tud. Mk.
4. évf.

Gerencsér Csilla

Május

18.
Június
1.
4.
12.
14.
15.
21.

Anyák napja
Madarak és fák napja
Határtalanul! Horvátország
Népdalverseny
Nevelőtestületi kirándulás
Gyereknap
Nemzeti Összetartozás Napja
Legek kirándulása
8. évfolyam búcsú műsora
Ballagás
Bizonyítványosztás

Term. Tud. Mk.
Humán mk.

DÖK nap
Humán mk.
DÖK
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Készítette: Patkóné Séra Ilona igazgató
Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2017/18. tanév munkatervét a nevelőtestület a csatolt
dokumentumok alapján 2017. augusztus 31-én egyhangúlag elfogadta.

Patkóné Séra Ilona igazgató

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2017/18. tanév munkatervét az SZMK és az Intézményi
Tanács a csatolt dokumentumok alapján 2017. szeptember 13-án egyhangúlag elfogadta.

Slenker Éva

Brindzik Zsuzsanna

SZMK elnöke

Intézményi Tanács elnöke

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2017/18. tanév munkatervét a diákönkormányzat a csatolt
dokumentumok alapján 2017. szeptember 12-én egyhangúlag elfogadta.

Nonn Ilona
DÖK felnőtt vezetője
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Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

NEVELÉSI

MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK

MUNKATERVE

A 2017/2018-AS TANÉVRE

Készítette:

Brindzik Zsuzsanna
Munkaközösség vezető
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I. Helyzetelemzés – a munkaközösség célja

A 2017/ 2018-as tanévben iskolánkban az alsó tagozaton 12 osztály, a felső tagozaton 11 osztály
működik. A tanulói létszám 513 fő, melyből 244 fő alsó tagozatos, 246 fő felső tagozatos tanuló. Az
osztályfőnökök többsége évek óta iskolánkban tanító, több éves osztályfőnöki gyakorlattal rendelkező
pedagógus. Lázár Éva és Földesiné Ollé Tímea először osztályfőnökök .Az alsó tagozaton
évfolyamonként 1-1 iskolaotthonos osztály működik. 3 fő pedagógiai asszisztens, 1fő fejlesztő
pedadógus, 1fő pszichológus és a védőnő segíti munkánkat. A fejlesztő pedagógus alsós és felsős
gyerekekkel egyaránt foglalkozik..

A munkaközösség célja, hogy tanulóink a nevelési-oktatási folyamatokban olyan ismeretek birtokába
jussanak, olyan tevékenységeket folytassanak, amelyek segítik eligazodni őket az emberi
közösségekben.

Fontos feladatunk
Az iskola Pedagógiai Programjában szereplő nevelési és oktatási célok megvalósítása.
Esélyteremtés- felzárkóztatás, tehetséggondozás.
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása.
Intézményi ellenőrzésnek való megfelelés.
Együttműködés (Gyermekjóléti Intézet, Családsegítő Központ, védőnő, szülői ház )
Eleget tenni az intézményi ellenőrzésnek.
Tanulóink legyenek fogékonyak az emberi kapcsolatokra, barátságokra.
Prevenció, külsős szakemberek, előadók bevonásával
Sajátítsák el a kulturált magatartási formákat és a megfelelő kommunikációt a közösségben.
Alakuljon ki bennük (ill.erősödjön) a környezettudatos életre való törekvés, óvják természeti
környezetüket.
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II.A tanévindítás feltételei :

II.1. Személyi feltételek

Osztályfőnökök

Ssz.

osztály

Osztályfőnök

1.

1.a

Somogyi Zs.-Solymossy Sz.

16.

2.

1.b

Nagyné Kósa Erzsébet

F9

3.

1.c

Libinyiné Kecskés Katalin

3

4.

2.a

Varga Gréta

4

5.

2.b

Szelpné Herczog Margit

13

6.

2.c

Móroczné Nagy Éva

15

7.

3.a

Kiss Lajosné

17

8.

3.b

Némethné Fülöp Marianna

5

9.

3.c

Gadaneczné Makra Piroska

14

10.

4.a

Nagy Lászlóné

F2

11.

4.b

Faragóné Szappanos Ilona

F3

12.

4.c

Séra Mária

19

13.

5.a

Nonn Ilona

12

14.

5.b

Földesiné Ollé Veronika Tímea

18

15.

5.c

Lázár Éva

11

16.

6.a

Spolár Edit

28

17.

6.b

Török Emilia

20

tanterem

26

18.

6.c

Vinczéné Lőrinc Judit

23

19.

7.a

Kovácsné Bézi Erika

25

20.

7.b

Kühner Fruzsina

24

21.

7.c

Brindzik Zsuzsanna

2

22.

8.a

Frank Lászlóné

22

23.

8.b

Csuta Cecília

21

Az osztályfőnök szerepe és tevékenységrendszere:
„ A gyereknevelés kreatív vállalkozás. Inkább művészet, semmint tudomány.”
/ Bettelhein/
Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, összehangolja
az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. A tanulókkal közösen
tervezi, elemzi és alakítja az osztály életét, bekapcsolódva az iskola egészének nevelési
rendszerébe. Az osztályfőnöki munka kritikus pontja a torz családi nevelési minták és szokások
ellensúlyozása, a negatív társadalmi hatások kivédése.
Az osztályfőnök az osztályán belül három csoport munkáját fogja össze, irányítja, koordinálja,
szervezi:
Az osztály tanulóinak közösségét.
Az osztályban tanító tanárok közösségét.
Az osztályba járó tanulók szüleinek, gondviselőinek közösségét.
Az osztályfőnök munkája sokrétű, az iskolai élet több színterére is kiterjed.
Az osztályfőnök feladatai és hatásköre :

• az iskola pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit,
• együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását,
• koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját,
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• aktív kapcsolatot tart a szülők közösségével, az osztályban tanító tanárokkal,
• figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, gondot fordít a
hátrányos helyzetű tanulók segítésére,
• a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát,
• szülői értekezletet tart, az e- napló útján rendszeresen tájékoztatja a szülőket gyermekük
magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, szükség esetén levélben, illetve telefonon megkeresi a
szülőket,
• ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (az osztálynapló vezetését, a félévi és év végi
statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt.),
• tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít,
közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében,
• javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére,
• osztálykirándulások szervezése, lebonyolítása,
• az iskola közösségi életében az osztályra háruló feladatok megoldását koordinálja.

II.2. Tárgyi feltételek .

Minden osztálynak saját tanterme van. A nyári szünetben festési munkálatok folytak: tantermek, vizes
blokkok, öltözők, lábazat. A termek melletti öltözőszekrényekbe lehet a váltócipőt, kabátokat elhelyezni.
Udvarunk tágas, de a megrepedezett beton burkolat balesetveszélyes.
Az osztályfőnökök munkáját segítő eszközök: Osztályfőnöki kézikönyvek: Életvezetés, Tanulás tanítása, a
gyermekek megismerését segítő tesztek. Aktuális cikkekkel, nevelési témájú könyvek bemutatásával, a
továbbképzéseken hallottak megosztásával segítjük egymás munkáját.
.
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III. A

tanév feladatai







Higgadt, nyugodt munkahelyi légkör megőrzése, egymás segítése.
Intézményi ellenőrzésnek való megfelelés.
A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatása.
Tehetséggondozás.
Osztályközösségek összetartásának erősítése érdekében szabadidős – és közösségépítő
programok szervezése.
Tanulóink neveltségi szintjének emelése. Erőszakmentesen kezeljék a konfliktushelyzeteket.
Diákügyelet további szervezése.
Az „ Arizona szoba” további működtetése.
A tanulók társas kapcsolatainak koordinálása, figyelmük felhívása az ártó tényezőkre
Mulasztott napok számának további csökkentése.
Helyes munkarend fejlesztése, tanulóink motiválása, munkára bírása a minél jobb tanulmányi
eredmény elérése érdekében, a négyes átlag megtartása.
A tanulók magatartásának és szorgalmának egységes értékelése, hónap diákja.
A házirend következetes betartatása.
Egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra nevelés. Legyenek tisztában a különféle káros
szenvedélyek negatív hatásaival.
Sportos életmód fontosságának hangsúlyozása: minél több gyermek sportoljon rendszeresen, a
mozgás váljon életük részévé
Külső előadók meghívása a rendkívüli osztályfőnöki órákra.
Megújult, megszépült iskolánk megóvása az ÖKO iskola megtartása. Környezettudatos nevelés:
szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, szűkebb és tágabb környezetünk szépítése, rendezése,
környezetvédelem.
Az eredményes beiskolázás érdekében tanulók, szülők tájékoztatása, segítése különböző
programokkal.
Szülők bevonása az iskola életébe.
Szülők megfelelő tájékoztatása, felelősségtudatuk erősítése.
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IV. Eseménynaptár

Rendkívüli osztályfőnöki órákat a következő témákban tervezünk.

-

Bethesda kórház előadása az égés veszélyeiről, drog prevenció.
Rendőrség előadása közlekedésbiztonság, bűnmegelőzés, gyermekekre leselkedő veszélyek
témában.
Internet veszélyei
Mentők: elsősegélynyújtás, újraélesztés a 8. évfolyamon.
Pályaválasztást segítő program folytatása
Védőnő és a gyermekorvos továbbra is folytatja felvilágosító munkáját.

Augusztus – Szeptember

Munkaközösségi értekezlet: éves feladatok, javaslatok, házirend.
Szülői értekezlet minden évfolyamon.
Tanári és tanulói folyosó ügyelet és az Arizona-szoba ügyeletének megszervezése.
Adminisztrációs feladatok
Te Szedd! Országos szemétszedési akcióban való részvétel a Polgárőrség segítségével.
Papír- és pet palack gyűjtése.
Osztálytermek, folyosók díszítése
Osztályfőnöki tanmenetek elkészítése helyzetelemzéssel
Őszi osztálykirándulások szervezése.

.
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Október

A Hagyományőrző nap előkészítése, szülők, gyerekek mozgósítása.
Megemlékezés az Aradi Vértanúkról.
Megemlékezés Okt. 23-ról.
Fogászati szűrés minden évfolyamon.
Pályaválasztási kiállítás megtekintése ( 8. évfolyam)
Teleki Nap
Alsóból a felsőbe való átmenet tapasztalatai: megbeszélés munkaközösségi értekezlet keretében.

November

Osztályfőnöki óra témája: egészséges táplálkozás.
Vetélkedő a gyerekeknek az egészséges életmóddal kapcsolatban.
Összevont szülői
kapcsolatban.

értekezlet

a

8.

osztályos

tanulóknak

és

szüleiknek

a

továbbtanulással

Bemutatkoznak a környező középiskolák

December

Osztály – és folyosódekorációk elkészítése a közelgő ünnepekre.
Adventi készülődés.
Télapó ünnepségek osztálykeretben.
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Teleki Sportkarácsony: sportversenyek, kézműves foglalkozások.
Ajándékkészítés.
Fenyőünnepségek osztálykeretben.

Január

Osztályfőnökök féléves értékelése: osztály tanulmányi munkája, magatartása.
Munkaközösségi értekezletek: Féléves munka értékelése:
eredmények, hiányosságok, további feladatok.
Nevelési értekezlet
Készülődés a Farsangra.

Február

Szülői értekezletek: az első féléves munka értékelése.
Továbbtanulási lapok összegyűjtése.
Farsang: szervezési feladatok, jelmez és dekoráció készítés.
Osztályok, folyosók dekorálása farsangra.
Védőnő előadásai a különböző évfolyamokon:
o
o
o

5. évfolyam: Egészséges táplálkozás
6. évfolyam: Egészséges táplálkozás, dohányzás káros hatásai.
7-8. évfolyam: Serdülőkor
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Március- Április

Tavaszi környezetrendezés, udvar, virágoskertek takarítása.

Termek, folyosók dekorálása
Nőnapi megemlékezés.
Nyuszi futás
Ünnepi műsor március 15-én. A gyerekek felkészítése a méltó ünneplésre.
Föld Napja.
Víz Világnapja
Papírgyűjtés
Tánc Világnapja

Május

Anyák napi ünnepségek, műsorok osztálykeretben.
Szülői értekezletek. Szülők értesítése az esetleges bukásokról.
Ballagással kapcsolatos szervezési feladatok.
Ballagási műsor
Osztálykirándulások szervezése.
Javaslatok a Leg-ek buszára.
Június
Gyermeknappal kapcsolatos szervezési feladatok.
Munkaközösségi értekezleten: éves munka értékelése, feladatok a következő tanévre.
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V. Ezen munkatervet a munkaközösség a 2017.augusztus 30- i munkaközösségi értekezleten megismerte
és elfogadta.

Brindzik Zsuzsanna
Mnk. vez.

Érd, 2017-09-10.
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Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

alsós munkaközösségének munkaterve

a 2017/18 –es tanévre

Készítette: Kiss Lajosné munkaközösség vezető
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I. Helyzetelemzés

Az alsó tagozaton 12 osztály működik, minden évfolyamon három, iskolaotthonos osztályok: 1.a, 2.b és a
3.c.
Az évfolyamokon angol és német nyelvcsoportos oktatás működik.
Napközis és felsős kollégáink angolt, németet, éneket, rajzot, technikát, természetismeretet, testnevelést
tanítanak alsóban. Mindennapos testnevelésben, hittan vagy erkölcstan oktatásban részesül az összes
évfolyam.
Munkánkat segíti logopédus, fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens, könyvtáros, védőnő és az idei
tanévtől pszichológus.
Mind a négy évfolyamon a K3 tantervvel tanítunk.

II. A tanévindítás feltételei
Személyi feltételek:

Osztályfőnökök

1.a Somogyi Zsuzsanna, Solymossy Szilvia (iskolaotthonos osztály)
1.b Kósáné Nagy Erzsébet
1.c Libinyiné Kecskés Katalin

2.a Varga Gréta
2.b Szelpné Herczog Margit, Soós Edit (iskolaotthonos osztály)
2.c Móroczné Nagy Éva
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3.a Kiss Lajosné
3.b Némethné Fülöp Mariann
3.c Gadaneczné Makra Piroska, Mayer Róbertné (iskolaotthonos osztály)

4.a Nagy Lászlóné
4.b Faragóné Szappanos Ilona
4.c Séra Mária

Tárgyi feltételek:
A nyári szünetben több tantermet kifestettek, a folyosók és a vizesblokkok is fertőtlenítő festést kaptak.
Terveink között szerepel az udvar szépítése, szülői segítséggel. Az osztálytermek szépek, saját kezűleg
készített dekorációval tesszük otthonosabbá.
Az alsó tagozat két épületben van elhelyezve, a 4.a és 4.b az alsó épületben, a többi osztály a főépületben.
Az 1.b osztály is az alsó épület egyik emeleti termébe került ebben a tanévben. Alsó tagozaton az Apáczais
tankönyvekből tanítunk, melyek időre megérkeztek. Ebben a tanévben új elektronikus naplót használunk
a Kréta naplót.
A mindennapos testnevelés és a sok betanítás miatt nagyon nehéz megtervezni az órarendet,
az ebédelés továbbra is zűrzavaros a megnövekedett óraszám miatt.

III. A tanév fő feladatai

Feladataink az oktatás-nevelés területén:
-

tudatos készség és képesség fejlesztés
BTM –s, SNI-s tanulók harmonikus fejlesztése
37

-

pontosság, rendszeresség, munkafegyelem
korrekt tájékoztatás, mérési eredmények kézbe adása
drámapedagógiai projekt program alkalmazása
környezeti nevelés, igényes környezet kialakítása, ÖKO program
egészséges életmódra nevelés, fizikai erőnlét növelése
mindennapi testedzés, testnevelés hatékony megvalósulása az egészségfejlesztést szolgáló
gyakorlatokkal (gimnasztikai gyakorlat, testtartást javító gyakorlatok)
óraszám és a tananyag összehangolása
tanmenetek kidolgozása tanulócsoportokra, fejlesztési terv
mulasztások, bukások csökkentése, a minimum szint elérése
olvasóvá nevelés, könyvtári órák
az értő olvasás fejlesztése
jó hangulatú, változatos óravezetés
alternatív tanulási módszerek ötvözése a hagyományossal
tanórán kívüli tevékenységek megtartása ill. szervezése
versenyeken való eredményes részvétel
gondolkodás, figyelem fejlesztése
kulcskompetenciák fejlesztése
évfolyam szintű mérések
emeltszintű csoportok mérése (nyelvvizsga)
szocializáció fejlesztése
munkára nevelés, a munka becsülete
esélyegyenlőség – tanulási kudarcnak kitett tanulók segítése
az intézmény menedzselése
óvodával való kapcsolat erősítése
belső értékelés kidolgozása és megvalósítása
felkészülés a szakfelügyeletre és a minősítésre
új e-napló bevezetése

Kiemelt feladatok:
-

Javítóvizsgák eredményességét megtartani, lemorzsolódás csökkentése.
Versenyek eredményeinek emelése, tehetséges tanulók kibontakoztatásának segítése.
Helyes munkarend fejlesztése (pontosság, rendszeresség, munkafegyelem)
A tanulók 90 %- a legyen képes betartani a tanórák rendjét, önállóan, fegyelmezetten dolgozni a
tanóra folyamán!
A tanulók 90 %- a képes legyen a tantervi követelményeket elsajátítani! A tanulmányi átlag 4.0
megtartása.
Helyes értékítélet, önellenőrzés, önértékelés képességének kialakítása, fejlesztése a tanulókban.
Kulturált viselkedés, pozitív énkép kialakítása.
Társas kapcsolatok koordinálása pl. közösségi oldalak helyes használata.
Érd természeti értékeinek megismerése.
Közös értékelési rendszer betartása.
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Évfolyamszintű felmérések %: 91-100 % - 5
76- 90 % - 4
56- 75 % - 3
41 - 55 % -2
0 - 40 % - 1
Tollbamondás értékelése:
Alsó tagozaton a vessző hiba nem számít helyesírási hibának.
2. osztály 20-25 szó
3. osztály 40-50 szó
4. osztály 70-75 szó

Hibaszámok értékelése: 0 - 5 hiba 5
6 - 10 hiba 4
11 - 15 hiba 3
16 - 20 hiba 2
20 hiba felett 1

Osztályozás tollbamondásra:
0-5 hiba 5
6-10 hiba 4
11-15 hiba 3
16-20 hiba 2
20 hiba fölött 1
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Iskolai szintű versenyek:
-

Szép füzet
Ötös gyűjtő
Mesemondó verseny
Hónap tanulója

Szülőkkel való kapcsolattartás:
- üzenő füzet
-

telefon
e-mail
e-napló
szülői értekezlet
fogadóóra
családlátogatás

IV. Eseménynaptár

Szeptember:
- Évnyitó ünnepély: versek 2. évfolyam
- a tanév beindítása
- órarendek, e-napló, tanmenetek megírása
- ügyeleti rend beosztása
- versenyek meghirdetése
- Gyümölcsnapi vetélkedők évfolyamszinten
- udvar szépítése
Október:
-

Szüreti mulatság
Hulladékgyűjtés
fogászati szűrés
képességmérés 1. évfolyamon
levelezős versenyek beindítása
őszi kirándulások
Teleki ünnepély (3. évfolyam)

40

November:
-

volt 4.-es osztályfőnökök látogatása az 5. évfolyamon
házi Mesemondó verseny
óvó nénik látogatása az 1. évfolyamon
1. évfolyamosok óralátogatása
sportversenyek
színházlátogatások

December:
-

területi mesemondó versenyen való részvétel
diagnosztikai mérés az 1. évfolyamon
szakmai nap
ünnepi vásár
színházlátogatások
Mikulás ünnepség

-

karácsonyi megemlékezés, osztálykeretben

Január:
-

félévi felmérők írása és értékelése
Nevelési értekezlet
eredmények, hiányosságok megbeszélése, javaslatok a jövő félévre
óvodai szülőértekezlet
1. félév zárása, bizonyítványok kiosztása, beszámolók készítése

Február:
-

Félévi értekezlet
Farsang
versenyeken való részvétel

Március:
-

ISKOLAKÓSTOLGATÓ előkészítő foglalkozások óvodásoknak
Március 15-ről való megemlékezés
felkészülés városi versenyekre
képességmérés 2. és 4. évfolyamon
Városi helyesírási verseny
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Április:
-

Költészet Napja – versmondások, vetélkedők
szintmérők írása 4. évfolyamon
nyílt nap
elsősök beíratása
városi versenyeken való részvétel
Tánc Világnapja
hulladékgyűjtés

Május:
-

Anyák napi megemlékezések osztályszinten
óvodások látogatása
nyelv vizsga 4. évfolyamon

Június:
-

Gyermeknap, sportnap
Legek busza
tanulmányi kirándulások
a tanév értékelése beszámolók alapján
évzáró, bizonyítványosztás (évzárós versek: 1. évfolyam)

Munkaközösségi értekezleteket 2 havonta ill. szükség esetén tartunk.

Óralátogatási terv:

November – 1. évfolyam és új nevelők
Május – 4. évfolyam

V. Ezen munkatervet az alsós munkaközösség a 2017. augusztus 30-i ülésén elfogadta.
Érd, 2017. szeptember 9.

Kiss Lajosné
mk. vez.
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Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola
HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK
MUNKATERVE
a 2017/18-as tanévre

Készítette: Frank Lászlóné
mk.vez.
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Munkatervünk az iskolai munkatervben meghatározott szempontok, területek, azok feladatai és a 2017.
augusztus 31-én megtartott munkaközösségi értekezleten elhangzottak alapján készült.

I.

HELYZETELEMZÉS

Mint minden évben, most is az előző tanév tapasztalatait felhasználva állítottuk össze munkatervünket,
illetve az abból adódó feladatainkat, melyeket beépítjük majd a tanmeneteinkbe.
1. Személyi feltételek
Magyar nyelv és irodalmat tanít:
Frank Lászlóné: 5.a; 6.c; 7.b; 8.a
Kovácsné Bézi Erika: 5.b, c,7.a; Buglyó Karola: 7.c; 8.b
Spolár Edit: 6.b, 6.a, b
Történelmet tanít:
Csuta Cecília: 7.c, 8.a, 8.b
Kiss Ilona 6.c, 7.b
Kovácsné Bézi Erika: 5.a, 6. a, 7.a
Török Emília: 6.b
Lázár Éva: 5.c, b

Rajzot tanít:
Vinczéné Lőrinc Judit: 5.-8. évfolyam
Ének-zenét tanít:
Buglyó Karola: 5.-8. évfolyam
Hon és népismeret:
Spolár Edit: 5.a;5.b;5.c
2. Tárgyi feltételek
A,

Az idei tanévben minden évfolyamon a K3 szerint folyik az oktatás. Magyar nyelv és irodalomból
folytatjuk a tavaly elkezdett tankönyvcsaládot (Radóczné Bálint Ildikó irodalom és Széplaki
Erzsébet nyelvtan tankönyveit). Ezek a könyvek tartalmukban nagyon jól taníthatóak, tanulhatóak,
gyermek közeliek. A feladatok megoldhatóak, differenciálásra alkalmasak.

45

Történelemből az OFI kiadványait használjuk (Horváth Péter és szerzőtársai munkája). A tankönyv
méretében, súlyában és tartalmában túlméretezett. Hatalmas mennyiségű információ, ezek egy
(nem kicsi) része középiskolai, sőt egyetemi tanagyag. Természetesen bátran lehet szelektálni, ez
a szabadság.
A munkafüzetekben még mindig több hibás, vagy értelmezhetetlen feladat van, amiket a 8.
osztályos munkafüzetben nem javítottak. A feladatok között is szelektálni kell, pl. a gyerekek
képességeihez és érdeklődéséhez igazodva.
Változatlanul elhibázottnak tartjuk a tananyag struktúrájának megváltoztatását.
Továbbra is nehézséget okoz, hogy rajzból nincs könyvük a gyerekeknek. Pozitív változás hon-és
népismeretből, hogy a könyvtár pár éve kapott 30 darab tankönyvet, melyeket órai használatra
megkaphatják az ötödikesek. Így eredményesebben tudunk dolgozni.
Tankönyveink:
Magyar nyelv
- OFI Magyar nyelv 5.-7.évf. (Széplaki Erzsébet)
Magyar irodalom

- OFI Irodalom 5.-8.
(Radóczné Bálint Ildikó-Virág Gyuláné)

Történelem

- OFI - Horváth Péter: Történelem 5.-8.

Ének-zene
Hon-és népismeret

- OFI - Daloskönyvsorozat 5.-8.-ig
- OFI – Baksa Brigitta: Szülőföldünk

A tantárgyak esetében sem szaktantermileg, sem a szemléltető eszközök területén változás nem
történt. Tavaly új táblákat kaptunk, de tantermeink állaga, a benne lévő használati tárgyak állapota
évről évre romlik. Ha némely szülő nem érezné fontosnak, hogy a gyermeke viszonylag
normálisabb, tisztább teremben tanuljon, akkor sokkal elavultabb lenne az iskolánk. Az idén
nyáron több teremben is volt tisztasági festés, aminek örülünk. Termeink otthonossá tételével
továbbra is próbálkozunk.
II. A TANÉV FŐ FELADATAI
Munkaközösségünk az iskolai munkatervben megfogalmazott célokkal, feladatokkal egyetért, és továbbra
is törekszik annak maximális teljesítésére.
 Fontos célunk továbbra is magyar nyelvtanból és történelemből a bukási arány további
csökkentése, bár ez az idén szépen csökkent.
 Kiemelt feladat továbbra is a gyermekek motiválása. A főbb tárgyak esetében több-kevesebb
sikerrel, de a rajz órákon ez igen eredményes.
 Folyamatos feladat a kulcskompetenciák fejlesztése, megvalósulásuk a szakórákon.
 Az olvasás vonzóbbá tétele. Úgy tűnik, ehhez hozzájárul az új tankönyvek tartalma, felépítése is.
De ezt a célt szolgálják többek között a kötelező olvasmányok játékos feldolgozásai, a könnyített
olvasmányok adása (ld. Klasszikusok újramesélve). A lehetőségekhez mérten benevezünk minél
több olvasási versenybe (ld. versenyek).
 Keressük az alternatív tanulási módszereket, s ezeket megpróbáljuk hatékonyan ötvözni a
hagyományokkal.
 Továbbra is fő feladatunk a tanórák módszertanának változtatása, azok színesítése mozgásos
feladatokkal, videós és internetes órákkal, interaktív táblával, játékkal. A kooperatív tanulás
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elterjesztését továbbra is fontosnak tartjuk. Az idei tanévben célunk minél több drámapedagógiai
elem beépítése a tanórákba. Igény szerint a szakmai napon bemutatót vállalunk.
Változatos óravezetés, kooperatív technikák, IKT-s eszközök alkalmazása. Egyre többen
próbálkozunk ez utóbbival, de az általunk többször megfogalmazott probléma még nem oldódott
meg.
Alkalmazzuk, ill. célunk olyan további fejlesztő játékok tanítása, amelyek a tanulók kreativitását,
gondolkodását, figyelmét, és a tanuláshoz szükséges egyéb képességeit fejlesztik.
Minden tanév kiemelt feladta felsőben a gondolkodás fejlesztése. Ezt szolgálják pl. a memoriterek,
a szövegtanulás, a memóriajátékok, melyeket lehetőség szerint a tanórákba is beépítünk.
Tanulóinkat nagyon nehéz rávenni a gondolkodásra.
Ismételten szeretnénk központi helyet adni a figyelem fejlesztésének, mert sajnos, ezen a téren is
vannak teendőink.
Továbbra is kiemelt iskolai feladat az iskolai tanulmányi átlag 4-es szintjének megtartása, esetleg
növelése.
Fő feladatunk a helyesírás fejlesztése, melyet változatos tollbamondásokkal, rengeteg íratással,
játékos helyesírási feladatlapokkal próbálunk megvalósítani, illetve az írás képességének
fejlesztése, a szépírás igényéhez való visszafordulás segítése.
A BTMN-es, SNI-s tanulók felzárkóztatása, sikerélményhez juttatása.
Kapcsolat fenntartása a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival.
A helyes munkarend fejlesztése tanulóinkban, a pontosság, rendszeresség megkövetelése.
A munkafegyelem erősítése következetességgel, a házi feladatok ellenőrzésével, folyamatos
számonkéréssel, s a pedagógusoknál az e-napló naprakész vezetése, pontos órakezdés,
munkahelyre érkezés.
Igényes, otthonos környezet kialakítása érdekében tantermeink, folyosónk dekorálása, azok
megőriztetése fontos feladatunk.
Iskolánk ÖKO – programjába való bekapcsolódás pl. rajzpályázattal, de részt veszünk az ÖKO egyéb
iskolai rendezvényeiben is.
Szakmai műhelymunkánkat ötletcserével, team munkával, ill. a szakmai programokon való
részvétellel, beszámolókkal tervezzük erősíteni.
Továbbra is célunk a könyvtár kihasználása a tantárgyi órákon (könyvtári órák) ill. azon kívül.
A kompetenciamérés eredményeinek javítása vagy legalább szinten tartása. (Sajnos ez
nehézségekbe ütközik az osztályok különböző értelmi képességei miatt.)
A versenyek eredményessége végett gyakrabban szervezünk házi versenyeket.
A városi és országos szervezésű versenyek nagyon drágák, eddig problémát okozott a tanulók
elszállítása is ezek helyszíneire. Sajnos továbbra is egyre nehezebb bevonni diákjainkat a
versenyekbe. A rossz tapasztalatok (becsületes szervezés!) is visszahúzzák őket, valamint a
megnövekedő 7., 8. órák, ill. leterheltség miatt is egyre kevesebb diákot tudunk versenyzésre
ösztönözni.
A projekt szemlélet erősítése is folyamatos pl.: a leckék végén található összefoglalás részeként,
vagy poszterek készítésekor, Power Point-os bemutatók készítésével.
A tanulás tanítása továbbra is feladat.
Hagyományaink ápolása szintén fontos feladat, az iskola erre irányuló tevékenységeiből nem
maradunk ki, s aktív közreműködői maradunk, s ezzel a viselkedéskultúra fejlesztéséhez is
hozzájárulunk. Ez utóbbi célt szolgálja a mozi-, múzeum- és színházlátogatás is.
Pályázatok írása (jelenleg két Határtalanul! program szervezése van folyamatban)

IV. ESEMÉNYNAPTÁR
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1. Nyitó értekezlet augusztus 31.
2. Október 6-ai megemlékezés
Felelős: Kovácsné B. E.
3. Október 23-a megünneplése
Felelős: Rábainé R. K.
4. Színházlátogatás (ősszel)
Felelős: Frankné
5. Intézményünkbe látogató erdélyi diákok fogadása
6. Óralátogatás
Felelős: Frankné
7. Együtt szaval a nemzet
8. Munkaközösségi értekezlet – a félév értékelése január vége
Felelős: Frankné
9. "Határtalanul! " osztálykirándulás a hetedik évfolyamon Erdélybe (a kirándulás legfőbbképpen az
irodalom tanítására épül, beleépítve a hozzá kapcsolódó tantárgyakat) és az ehhez kapcsolódó
témanap megtartása. A másik program alkalmával a Délvidék és Horvátország kincseivel
ismerkedünk meg. Ez inkább a történelem tanítására épül.
Felelős: hetedikes osztályfőnökök, Frankné, Rábainé
10. Költészetnapi megmozdulás
Felelős: magyarosok
11. Március 15-i megemlékezés
Felelős: 7. évfolyam osztályfőnökök
12. Holokauszt emléknap
Felelős: Csuta Cecília
13. Tánc világnapja
14. Színházlátogatás (tavasszal)
Felelős: Frankné
15. Nemzeti összetartozás napja
Felelős: Kiss Ilona
16. Munkaközösségi értekezlet – éves munka értékelése, szintmérők összehasonlítása az előző
eredményekkel, feladataink a következő évre ebből adódóan (június)

Évfolyamszintű iskolai felmérések

Szintmérők (magyar nyelv, helyesírás, szövegértés) 6. és 8. évf.
Országos mérés
Kompetenciamérés – május 22.
Versenyek, vetélkedők, pályázatok
1. Zene világnapja
Felelős: Buglyó K.
2. Házi vers- és prózamondó verseny –november közepe
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Felelős: Frankné – Kovácsné – Buglyó K. – Spolár Edit
3. Kazinczy – verseny házi fordulója november vége
Felelős: Frankné – Kovácsné – Buglyó K. – Spolár Edit
4. Anyanyelvi verseny házi fordulója – február eleje
Felelős: Frankné – Kovácsné – Buglyó K. – Spolár Edit
5. Városi/területi versenyeken való részvétel (Kazinczy-verseny, vers- és prózamondó, valamint rajz
versenyek)
Felelős: Frankné - szaktanárok
6. Költészetnapi vetélkedő
Felelős: Frankné – Kovácsné – Buglyó K. – Spolár E.
7. Költészet napi területi rajzpályázat
Felelős: Vinczéné L. Judit
8. „Nyelvünkben élünk” tankerületi verseny nevezési lapjának elküldése, a verseny megszervezése,
lebonyolítása – március
Felelős: Patkóné – Frankné
9. Országos versenyeken való részvétel – igény szerint (Szivárványhíd, Időutazó, Nyelvmester, Bolyai
Anyanyelvi csapatverseny, Irodalom, Bendegúz, Jonatán szövegértés, Olvasni jó!, Titok, Száguldó
Mátrixok …) - folyamatos
10. Hagyományőrző népdaléneklési verseny - tavasszal
Felelős: Buglyó K.
Ezen munkatervet a munkaközösség megismerte és elfogadta.
.
Frank Lászlóné
2017. szeptember 7.
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IDEGEN NYELVI ÉS PÁLYÁZATÍRÓ
MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE
a 2017/18-as tanévre

Készítette: Rábainé Radó Katalin
mk.vez.

Érd, 2017. szeptember 9.
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Munkatervünk az iskolai munkatervben meghatározott szempontok, területek, azok feladatai és a
munkaközösségi értekezleten elhangzottak alapján készült.
II.

HELYZETELEMZÉS

Mint minden évben, most is az előző tanév tapasztalatait felhasználva állítottuk össze munkatervünket,
illetve az abból adódó feladatainkat, melyeket beépítjük majd a tanmeneteinkbe.
1. Személyi feltételek
Angolt tanít:
Rábainé Radó Katalin: tagozat: 2.évf., 3.évf., 4.évf., 6.évf., 8.évf.
normál: 4.évf., 6.évf.
Németh Nóra: tagozat: 5.évf., 6.évf., 7.évf.
normál: 4. évf., 8.évf.
Nagy Viktória: tagozat: 1. évf.
normál: 5. évf., 6.évf.
Németet tanít:
Török Emília: tagozat:2.évf., 3.évf., 5.évf., 7.évf.
normál: 8.évf.
Lázár Éva: tagozat:1. évf., 4.évf.
normál: 5. évf., 6.évf.

2. Tárgyi feltételek
A,

Az idei tanévben minden évfolyamon a KAT3 szerint folyik az oktatás. Ebben az évben is váltottunk
tankönyvcsomagot több angol nyelvból, mert a tavalyi tagozatos tankönyv nem vált be. Reméljük
az MM Publications tankönyvei ismét hozzák azt a színvonalat, amit a Spark tankönyvcsaládnál
megszoktunk.
A normál csoportoknál negyedikben visszatértünk a Happy Street 1-hez, a nyolcadikosoknak a Full
Blast 3-as kötetét rendeltük, a többi évfolyamon továbbra is az English Zone-t használjuk.
A német tankönyvek tekintetében nem volt változás.
Tankönyveink:
Német

Angol

- Hallo Anna
- Das Neue Deutschmobil tk. sorozat
- Happy House 1. 2.
- Happy Street 1. 2.
- Full Blast 1 – 4.
-English Zone1 -2.
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B,

Tizenkettedik éve tanítjuk az idegen nyelvet első osztálytól kezdve heti 2 órában. E tanévben angol
nyelvből az 1., 2., 3., 4., 5., 7. és a 8. évfolyamokon egy, a 6. évfolyamon kettő tagozatos csoport
indult. Az 1., 2. 3., 4., és 7. évfolyamokon egy-egy német tagozatos csoportunk van és a 4., 5. 6., 7.
és 8. évfolyamokon pedig idén is tudtunk egy-egy normál óraszámú német nyelvi csoportot
indítani.
A tavalyi felmérések alapján idén is szeretnénk vizsgáztatni a tagozatos tanulókat a 4., 6. és 8.
évfolyamon. A vizsgáztatást májusra. ill. a nyolcadikosokét februárra, a felvételi előtti időszakra
tervezzük.
Ebben a tanévben május közepén ismét lesz országos idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfolyamon.
Reméljük, hogy a mérés előtt az idén kapunk újabb mintafeladatokat. Célunk, hogy a tavalyi
mérésnél jobb eredményt érjünk el, bár ez hatodik évfolyamon német nyelvből nehéz lesz, hiszen
csak egy normál csoportunk van, amely főként gyengébb képességű tanulókból áll.
"Idegen nyelvi szintmérés az általános iskolában " című, a TÁMOP program keretében
megvalósított pályázatunk mentoráló intézményi programját idén is fenntartjuk.

C,

A nyelvtanítás tárgyi feltételei változtak. kevesebb szaktantermünk van: a 26-os tanterem és az
un. „új épületben” (fehér ház) lévő 2 tanterem, mely utóbbiakat idén is a hittanosokkal és a
fejlesztő pedagógusokkal megosztva használhatunk. Ez azt jelenti, hogy a hétfői és keddi napokra
ide nem tervezhetünk órát.
Ez nem okoz akkora gondot, mivel a fehér házban lévő tantermek használatánál nehézséget okoz
a gyerekek öltöztetése, kísérése és ezzel egyidejűleg az ügyeletesi feladatok ellátása. Az öltözködés
- főleg télen 10-20 percet is elvehet egy-egy tanórából. Ezért megpróbáltuk úgy szervezni az órák
beosztását, hogy minél többet tudjunk a főépületben tartani, lehetőleg a könyvtár interaktív
táblájának rendszeres használatával. Reméljük, hogy ez az idén is megvalósítható lesz.
Már a tavalyi tanévben is kaptunk minőségi magnókat de ez még mindig kevés iskolai szinten, jó
lenne még 2-3 darabot beszerezni, hiszen nagy teremben a meglévő kis magnók hangja elvész. A
TÁMOP Mentoráló intézmény pályázatán igényelt CD-lejátszók helyett mini-hifi berendezéseket
kaptunk, ezek viszont nehezen mozdíthatóak. Ennek a pályázatnak köszönhetően a 26-os terem
berendezése megújult, de az új padok silány minőségűek, az éleket sok padnál már folyamatosan
javítani kell.
Egyes csoportok számára sok kiegészítő anyagot kell összeállítanunk – vagy azért, mert igen jól
fejleszthetőek, vagy azért mert több gyakorlásra van szükségük, mint amennyit a tankönyv és a
munkafüzet tartalmaz.
A csúsztatott órák nem váltak be tavaly az idegennyelv oktatásban, így kértük az
igazgatóhelyetteseket, hogy az órarend összeállításánál ezt vegyék figyelembe. Sajnos a felsős
gyerekeket is felügyelni kell fél kettő és kettő között, idegen nyelvi hetedik óránál ez a
nyelvtanárok feladata.
Termeink otthonossá tételével (dekoráció, festés …) továbbra is próbálkozunk.
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II. A TANÉV FŐ FELADATAI
Munkaközösségünk az iskolai munkatervben megfogalmazott célokkal, feladatokkal egyetért, és továbbra
is törekszik annak maximális teljesítésére.
 Kiemelt feladat továbbra is a gyermekek motiválása. A normál csoportok esetében ez sokszor nem
eredményes.
 Folyamatos feladat a kulcskompetenciák fejlesztése, megvalósulásuk a szakórákon.
 Keressük az alternatív tanulási módszereket, s ezeket megpróbáljuk hatékonyan ötvözni a
hagyományokkal.
 Továbbra is fő feladatunk a tanórák módszertanának változtatása, azok színesítése mozgásos
feladatokkal, videós és internetes órákkal, interaktív táblával, játékkal. A kooperatív tanulás
elterjesztését továbbra is fontosnak tartjuk. Az idei tanévben célunk minél több drámapedagógiai
elem beépítése a tanórákba. Igény szerint a szakmai napon bemutatót vállalunk.
 Változatos óravezetés, kooperatív technikák, IKT-s eszközök alkalmazása.
 Alkalmazzuk, ill. célunk olyan további fejlesztő játékok tanítása, amelyek a tanulók kreativitását,
gondolkodását, figyelmét, és a tanuláshoz szükséges egyéb képességeit fejlesztik.
 Minden tanév kiemelt feladta felsőben a gondolkodás fejlesztése. Ezt szolgálják pl. a memoriterek,
a szövegtanulás, a memóriajátékok, melyeket lehetőség szerint a tanórákba is beépítünk.
Tanulóinkat nagyon nehéz rávenni a gondolkodásra.
 Ismételten szeretnénk központi helyet adni a figyelem fejlesztésének, mert sajnos, ezen a téren is
vannak teendőink.
 Továbbra is kiemelt iskolai feladat az iskolai tanulmányi átlag 4-es szintjének megtartása, esetleg
növelése.
 A BTMN-es, SNI-s tanulók felzárkóztatása, sikerélményhez juttatása.
 Kapcsolat fenntartása a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival.
 A helyes munkarend fejlesztése tanulóinkban, a pontosság, rendszeresség megkövetelése.
 A munkafegyelem erősítése következetességgel, a házi feladatok ellenőrzésével, folyamatos
számonkéréssel, s a pedagógusoknál az E-napló naprakész vezetése, pontos órakezdés,
munkahelyre érkezés.
 Igényes, otthonos környezet kialakítása érdekében tantermeink, folyosónk dekorálása, azok
megőriztetése fontos feladatunk.
 Iskolánk ÖKO – programjába való bekapcsolódás részvétel az ÖKO egyéb iskolai rendezvényeiben
is. (Javaslat: az udvarra szelektív hulladékgyűjtő kihelyezése, mert jelenleg nincs papír és
műanyaggyűjtő
 Szakmai műhelymunkánkat ötletcserével, team munkával, ill. a szakmai programokon való
részvétellel, beszámolókkal tervezzük erősíteni.
 Továbbra is célunk a könyvtár kihasználása a tantárgyi órákon (könyvtári órák) ill. azon kívül.
 A kompetenciamérés eredményeinek javítása vagy legalább szinten tartása. (Sajnos ez
nehézségekbe ütközik az osztályok különböző értelmi képességei miatt.)
 A versenyek eredményessége végett idén szervezünk házi versenyeket.
 A városi és országos szervezésű versenyek, levelezős versenyek nagyon drágák lettek. Továbbra is
problémát okoz a tanulók elszállítása is ezek helyszíneire. Egyre nehezebb bevonni diákjainkat a
versenyekbe. A rossz tapasztalatok (becsületes szervezés!) is visszahúzzák őket, valamint a
megnövekedő 7., 8. órák ill. leterheltség miatt is egyre kevesebb diákot tudunk versenyzésre
ösztönözni.
 A projekt szemlélet erősítése is folyamatos pl.: a leckék végén található összefoglalás részeként,
vagy poszterek készítésekor, Power Point-os bemutatók készítésével.
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A tanulás tanítása továbbra is feladat.
Idegen nyelvi felvételire és az év végi országos mérésre való felkészítés.
Hagyományaink ápolása szintén fontos feladat, az iskola erre irányuló tevékenységeiből nem
maradunk ki, s aktív közreműködői maradunk, s ezzel a viselkedéskultúra fejlesztéséhez is
hozzájárulunk. Ez utóbbi célt szolgálja a mozi-, múzeum- és színházlátogatás is.
Pályázati lehetőségek keresése, pályázatok írása (jelenleg a Határtalanul! program szervezése van
folyamatban)
Erdélyi testvériskolai kapcsolat erősítése, erdélyi gyermekek fogadásának megszervezése

IV. ESEMÉNYNAPTÁR
17. Nyitó értekezlet augusztus 29.
18. Iskolai és általunk idén bevezetésre kerülő versenyek meghirdetése: szeptember 30.
19. Október 23-a megünneplése
Felelős: Rábainé Radó Katalin
20. Intézményünkbe látogató erdélyi diákok fogadása (október)
21. Óralátogatás
Felelős: Rábainé
22. Munkaközösségi értekezlet – a félév értékelése január vége
Felelős: Rábainé
23. "Határtalanul! " osztálykirándulás a hetedik évfolyamon Erdélybe, valamint Horvátországba (a
kirándulás legfőbbképpen az irodalom tanítására épül, beleépítve a hozzá kapcsolódó
tantárgyakat) és az ehhez kapcsolódó témanap megtartása.
Felelős: hetedikes osztályfőnökök, Frankné, Rábainé
24. Határtalanul! pályázat megírása a jelenlegi 6. évf. részére
25. Munkaközösségi értekezlet – éves munka értékelése, szintmérők összehasonlítása az előző
eredményekkel, feladataink a következő évre ebből adódóan (június)

Évfolyamszintű iskolai felmérések
Idegen nyelv
Kimenő 8. évf. - március
Tagozatosok 4., 6.
- május
Országos mérés
Év végi központi idegen nyelvi mérés

54

Versenyek, vetélkedők, pályázatok
11. Városi/területi versenyeken való részvétel (,tárnoki karácsonyi vetélkedő, Andreetti-napok,
Batthyány-napok, Bolyai )
Felelős: Rábainé és a szaktanárok
12. Országos versenyeken való részvétel – igény szerint (Szivárványhíd, Bendegúz, online versenyek
…) - folyamatos
13. Hagyományteremtő házi fordítási verseny: megadott idegennyelvi szövegek lefordítása,
eredményhirdetés iskolánk fennállásának 85. évfordulóján
Felelős: Németh Nóra.
14. Tankerületi idegennyelvi dráma verseny meghirdetése: a nevező csoportok egy-egy max. 15
perces angol vagy német nyelvű előadás felvételét küldik el iskolánknak, ezeket pedagógusaink
zsűrizik.
Felelős: Rábainé.

Ezen munkatervet a munkaközösség megismerte és elfogadta.
.

Rábainé Radó Katalin

2017. szeptember 9.
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Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

A reál munkaközösség munkaterve

2017/2018-as tanév

Készítette: Kubassek Jánosné
munkaközösség-vezető
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I. Helyzetelemzés

 Az előző tanév feladatait végrehajtottuk, a kitűzött céljaink nagy részét elértük.
Az elmúlt tanév munkatervének elemzéséből, illetve tapasztalatainkból adódó
feladatok a következő tanévre:
 A 6. és 8. évfolyam szintmérőinek eredményeiből a következő feladatokat
lehet megfogalmazni:
o Matematika: A szintmérők eredménye a tavalyi évhez képest egy kis javulást mutat. A

o

o

8. évfolyamon még mindig a mértékváltás, és a műveleti sorok okoznak problémát, de
legrosszabbul a Pitagorasz-tétel alkalmazása nem ment. A 6. évfolyamosok eredménye
átlagosnak mondható. A legtöbb hibát a műveletvégzéses, geometriai ismeretek,
szövegértéses feladatokban láthattuk, de ugyanilyen mértékben nem tudták megoldani a
mértékváltásokat sem. Ehhez a méréshez az is hozzátartozik, hogy a kompetenciamérés
előtt/után írja meg a két évfolyam, és év végére nagyon elfáradnak, nem tudnak
koncentrálni. A mérés eredményeként leginkább fejlesztendő terültek: műveleti sorrend,
mértékváltás, Pitagorasz-tétel alkalmazása, egyenletek.
Földrajz: A 6-os szintmérők viszonylag jól sikerültek. A jövő évben fejlesztendők:
térképes, tájékozódási gyakorlást igénylő feladatok, fogalmak pontosítása. Ennek oka
lehet, hogy nem sok lehetőségünk van ezeket a nehéz fogalmakat a gyakorlatban is
használni.
Biológia: A 6. évfolyamon megírt szintmérő jó eredményt mutatott a rész-egész
kapcsolat, a kiegészítés, és az összefüggések területén. Fejlesztendő terület: a
fogalommeghatározás és ezek alkalmazása a gyakorlatban.

o Testnevelés:
A testnevelési órák számának növekedésével tornateremben tartandó órák lehetősége
osztályonként egyre kevesebb. A mindennapos testnevelési órák többségét az udvaron
kell megtartani. Ezeken az órákon három lehetőség közül választhatnak változatlanul a
tanulóink.
A testnevelés tantárgy évente történő felméréseit mind társadalmi szinten, mind az egyes
gyermekek fejlődését tekintve alapvetően fontosnak tartjuk.
A 2017-ben folytatódik a Netfit felmérés, ahol a mérések alapján a tanulók maguk tűzik ki,
hogy milyen fittségi állapotot szeretnének elérni. Ennek eredményei a szülők és
gyermekek számára is az interneten elérhetők lesznek.
A tankerületben szervezett versenyeken, és a diákolimpia versenyein továbbra is részt
veszünk.

 Pótvizsgára bukottak összehasonlítva a tavalyi évekkel:
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2014/2015-ös tanév
végén

2015/2016-os tanév végén

2016/2017-os tanév végén

matematika

8 fő

matematika

7 fő

matematika

4 fő

fizika

14 fő

fizika

9 fő

fizika

4 fő

földrajz

2 fő

földrajz

6 fő

földrajz

2 fő

kémia

1 fő

kémia

1 fő

biológia

1 fő

biológia

2 fő

testnevelés

4 fő

term. ismeret

4 fő

 A pótvizsgára bukottak száma az előző évekhez képest jóval alacsonyabb, mely
köszönhető a felsős tanulószobában nyújtott korrepetálásoknak.
 Az automatikusan bukott tanulók (9 fő) magas száma abból is adódhat, hogy a
tanuláshoz való hozzáállásuk sem a tanórán, sem a tanulószobán nem volt
megfelelő. Sajnos az ellenőrzők és az e-napló láttán azt tapasztaljuk, hogy a
szülők nem felügyelik gyermekük előmenetelét.
 Képességmérés eredményeit vizsgálva a 6. évfolyamon a legnagyobb
hangsúlyt a gondolkodásra, és ennek fejlesztésére kell fektetni; a 8.
évfolyamon pedig az emlékezetre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni.
Kiemelnénk, hogy a 6. évfolyamon természetismeretből eredményesen
lehetett támaszkodni az alsós tananyagra (az emlékezés fejlesztése jobb
eredményt mutatott).
 Az órák vezetésének változatosabbá tétele továbbra is feladatunk.
 Az idén minden évfolyamon KAT3 szerint tanítunk, tartós tankönyvekből.
 Az új tanterv és az új tankönyvcsomagok, a megnövekedett
tananyagmennyiség, és az óraszámok nem megfelelő aránya nem a
korosztálynak megfelelő – sem tartalmilag, sem mennyiségileg.
 Év elején kavarodást okozott az új tankönyvek és a használt tankönyvek
különböző tartalma és szerkezete. Szerencsés lenne, egy-egy új tankönyv
rendelésnél az egész évfolyamnak ugyanazon évi kiadást kérni.
 Ígéretet kaptunk, hogy az új internet kapcsán az egész iskolában kialakítják az
internetes lefedettséget.
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II. A tanévindítás feltételei

1.) Személyi feltétel:
Munkaközösségünkhöz tizenhárom nevelő tartozik. Tíz féle tantárgyat tanítunk.
Több tantárgy gyakorlatilag egy kézben van, ezért a szakos helyettesítés nehezen
megoldható.

2.) Tárgyi feltétel:
Eszközeink nagyrészt elavultak, régiek.
Tornatermünk megszépült, eszközeink javítására nagyrészt sor került. Új ping-pong
asztalokat kaptunk a tavalyi évben.
A kapuk állapota sem túl fényes, felújításra szorulnak, illetve a két oldalt található,
kapuk mögötti/feletti „védő” kerítés több helyen megrongálódott, veszélyes. A
napokban a háló nagy részét kicserélték. A betonos pálya melletti a lépcső nagyon
balesetveszélyes, jó lenne a jövőben azt is balesetmentessé tenni.
A változatosabb órák megtartásához, projektmunkákhoz, és a kooperatív
módszerek alkalmazásához szükségünk lenne projektorokra, és vászonokra.
A fizika és kémia szertár nagyon szegényes és régi eszközöket tartalmaz.
Eszközigényeinket minden évben leadjuk, de nagyon kevés érkezik belőle.
Vegyszerek, fizikai mérőeszközök, tanári bemutató kísérleti eszközök, technikához
több nyersanyag. A nyolc éve kért vízbontó készülék a tavalyi évben megérkezett.
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III. A tanév feladatai

 Az iskolavezetés által megfogalmazott feladatokkal egyetértünk, azt
megpróbáljuk valamennyien lehetőségeink szerint maximálisan teljesíteni.
Kiemelt feladataink egész évben:













Bukások számának csökkentése.
Korrepetálás, segítségnyújtás a rászoruló gyerekeknek.
A tehetséges tanulókkal külön foglalkozunk (erőnk és lehetőségeink szerint).
8-os felvételi előkészítőt igény szerint tartunk a szükséges tantárgyakból.
A mindennapos testnevelés megoldása egyre nagyobb problémát okoz, mivel
a 8 évfolyam számára nem tudunk megfelelő mozgásteret/ mozgáshelyet
biztosítani.
Gyógytestnevelési foglalkozást biztosítunk.
Kiemelt feladatunk a 4-es szintű iskolai tanulmányi átlag megőrzése!
Könyvtári órák hatékonyabb szervezése.
Múzeumpedagógiai órákon való részvétel (MFM).
Igyekszünk a versenyek eredményességét növelni.
Rendszeresen részt veszünk a VMG labor (kémia, és biológia) foglalkozásain a
7.-8. évfolyamos tanulóinkkal.
Rendszeres munkát végzünk a környezetvédelemhez kapcsolódva:
o Papír- és PET palack gyűjtés
o Kupakgyűjtés
o Kertrendezés
o Energiahét szervezése
o Fenntarthatósági témahét szervezése
o Tankerületi Környezetvédelmi prezentációs vetélkedő
o Érd természeti értékeinek hatékonyabb megismerése, védelme és
ápolása érdekében védett területeinket látogatjuk.
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IV. Munkaközösségi eseménynaptár

A levelezős versenyen való részvételünk csökkenő képet mutat, ennek oka lehet
egyre gyakrabban a nevezési díj befizetése. Szeretnénk, ha egy-egy tehetséges
tanulónkat az alapítvány ilyen téren támogatni tudná.
Az év folyamán több versenyt is hirdetnek – ezek időpontját még nem tudjuk, de
lehetőségeink szerint elvisszük rá a gyerekeket. (A szállítás is egyre több problémát
okoz, anyagi és felelősség szempontjából is.)
Tantárgyi levelezős versenyeken is részt vesznek tanulóink – igyekszünk segíteni
nekik.

Eseménynaptár:

szeptember
- Hulladékgyűjtés
- Gyümölcsnap
- Te szedd!
- Internetes Műveltségi Vetélkedő meghirdetése (4 fordulós)
- Tankerületi Környezetvédelmi prezentációs vetélkedő meghirdetése

október
- Bolyai csoportverseny
- Állatok hete
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- Steve Jobs nap
- Teleki városi földrajz verseny
- Teleki kupa asztalitenisz verseny

november
- Egészséges életmód vetélkedő
- Egészséghét
- Vörösmartys tantárgyi versenyeken való részvétel

december
- Teleki sportvetélkedő
- Adventi készülődés

január
- Félévi munka értékelése, további feladatok megfogalmazása
- Munkaközösségi értekezlet

február
- Farsang

március
- Teleki városi számítástechnika verseny
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- Pénz7
- Víz világnapja
- „Energiahét”

április
- Föld napja vetélkedő
- Környezetvédelmi nap
- Tánc világnapja
- Digitális témahét
- Fenntarthatósági témahét
- Természetvédelmi vetélkedőn való részvétel
(Gárdonyi iskolában - 5.-6. osztály)
- Tankerületi Környezetvédelmi prezentációs vetélkedő eredményhirdetés
- Internetes Műveltségi Vetélkedő eredményhirdetés (4 fordulós)

május
- katasztrófavédelmi és elsősegélynyújtó verseny
- városi mezei futóverseny
- madarak és fák napja
- 6. és 8. évfolyamos szintmérés, értékelés
- 6. és 8. évfolyam kompetenciamérés
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A VMG laborban foglalkozásokat tartunk rendszeresen szeptembertől májusig.
Valamennyi tagunk valamennyi iskolai rendezvényen aktívan részt vesz.

Az évi három munkaközösségi értekezleten kívül naponta megbeszéljük egymással
a problémákat. A sok feladat ellátása csak egymás kisegítésével lehetséges.

Ezen munkatervet a munkaközösség a 2017. augusztus 30-i munkaközösségi ülésén
megismerte és elfogadta.

Érd, 2017. szeptember 7.
Kubassek Jánosné
munk. vez.
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Az ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA
Napközis munkaközösség munkaterve
2017/2018-as tanévre

Készítette: Faragóné Szappanos Ilona
munkaközösség vezető

Érd, 2017. szeptember 9.
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Nevelés
Az iskola mind jobban átfogja a tanulók egész élettevékenységét, s ennek jegyében gazdag
lehetőségeket biztosít a szabadidő értelmes eltöltésére, szabadidős szokásaik kialakulását,
személyiségük formálódását, szocializációjukat, az iskola nevelési és oktatási céljainak
megvalósulását. A gyermekek fejlesztésének fontos színtere a délutáni időszak. Az ekkor végzett
tevékenységek kölcsönhatásban vannak a délelőtti és a családi életen belüli történésekkel,
együttesen
alakítva
így
a
személyiséget.
A napközi alapvető feladata, hogy szervezett formában biztosítsa az eredményes, nyugodt
tanuláshoz és a szabadidő hasznos, változatos eltöltéséhez szükséges feltételeket. Biztosítson olyan
körülményeket, amelyek által a gyermekek megtapasztalhatják a közösséghez tartozás élményét és
fontosságát.
Sajnos azonban egyre magasabb a tanulók óraszáma, ebben a tanévben minden évfolyamon heti 5
testnevelés óra van. Ez azzal a ténnyel jár, hogy a diákok elfáradnak, mire leülnek a délutáni
tanuláshoz. Több csoportban is előfordul, hogy negyed 3 után érnek vissza az ebédlőből, melynek
időpontja a téli időszakokban még későbbre tevődik. Így elmaradnak a rendkívül fontos
szabadidős- és játékfoglalkozások, amire egyre nagyobb igény lenne a rohanó, agyonhajszolt
napokban.
Helyzetelemzés
Próbálunk nagy hangsúlyt fektetni a peremhelyzetű, magányos tanulókra. Az osztályfőnökökkel
együtt felmérjük a hátrányos helyzetűeket és a veszélyeztetetteket, az ezekből adódó problémákat
rendszeresen megbeszéljük, egyeztetjük. A napközis nevelői feladatokat tanítónők és tanárnők
látják el. A csoportok egy része párhuzamos osztály tanulóiból szerveződött, másik része ún.
vegyes csoport pl. 4.a és 5.a tanulói, 1.b és 3. b tanulói. A napközis csoportok elhelyezése
tantermekben történik. Minden csoport rendelkezik az önálló tanuláshoz és szabadidős
tevékenységekhez szükséges eszközökkel. A technikai foglalkozások megtartására idő hiányában
nincs lehetőség. A napközis foglalkozási tervek elkészítése megadott időpontra történik.
Csoportvezetők:
1.napközis csoport: Nagy Judit
2. napközis csoport: Csehiné Misó Piroska
3. napközis csoport: Góré Tiborné
4. napközis csoport: Horváthné Hunyadvári Anita
5. napközis csoport: Kovács Mónika
6. napközis csoport: Nagy Marietta
7. napközis csoport: Spolár Edit, Berényi Andrásné
8. napközis csoport: Madar Olívia
9. napközis csoport: Csuta Cecília
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A munkaközösség céljai:












A gyermekek komplex személyiség fejlesztése;
Szabadidő hasznos eltöltése;
Tanítás-tanulás folyamatának segítése a tanulási időben;
Egészséges életmódra nevelés:
Mozgáskultúra fejlesztése,
Egészséges táplálkozás,
Higiéniás szokások rögzítése,
Környezettudatos magatartás kialakítása, viselkedési normák megteremtése;
Magyarságtudat formálása, néphagyományok megismerése, ápolása;
A tanulás iránti vágy felkeltése,
Logikus gondolkozásra nevelés.

Célunk még az alapkészségek fejlesztése, a kooperatív tanulási technikák ismertetése, alkalmazása
a délutáni munka során, valamint a kompetenciák fejlesztése.
A napközis nevelő feladata:
Szokásrend kialakítása (étkezési rend, ebédlői rend, udvari szabályok)
Ebédeltetési idő megismerése, betartása
Magatartás-szorgalom értékelése változatos módszerekkel
Heti értékelés
Csoportszabályok állítása a gyermekekkel
Iskolai, közösségi szabályok betartatása
A nyugodt tanulás körülményeinek biztosítása
A tanulás segítése, a házi feladat mennyiségi ellenőrzése, de lehetőség szerint minőségi
ellenőrzése is
 Törekvés az iskola állapotának fenntartására, megóvására.
 Az étkezések befizetésének ellenőrzése a befizetett csekk alapján történik vagy személyes
bemutatással, vagy az üzenő füzetbe történő beragasztással. Amennyiben nem fizetik be a szülők
az étkezési díjat határidőre, haladéktalanul értesíteni kell az intézmény vezetőjét valamint az
iskolatitkárt.
 A gyerekek adatainak megismerése az elektronikus naplóból, valamint a tájékoztató füzet
illetve az ellenőrző segítségével történik.









A napközis munkaközösség programja:
A programterv – a napközi alapelveit figyelembe véve – a következő bontásban készül:
– tanulási, szervezési feladatok
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– szabadidős tevékenységek
– társas kapcsolatok fejlesztését szolgáló tevékenységek
– egészséges életmódra nevelés
A programok tervezésénél fontosnak tartjuk a rugalmasságot, hogy a gyerekek igényéhez és az
időjáráshoz is alkalmazkodni tudjunk.
A csoport napközis nevelőjének döntése, hogy a tervezett program mikor kerül megvalósításra.
Kivéve a minden napközis csoportra vonatkozó szabadidős programokat, pl. Szüreti bál
megrendezése.
A heti tervek elkészítésénél ügyelünk arra, hogy minden napra jusson valamilyen tervezett
szabadidős tevékenység.
A napirendben rögzítjük az ebéd idejét, ez változó, hiszen órarendfüggő. Megjelenik a védett
tanulás ideje, de ha a szülő el szeretné vinni gyermekét, akkor otthonra marad a házi feladat
elkészítése és a tanulás. A játékos sportot mindennap próbáljuk biztosítani tanulóink részére. Ebben
a tanévben is az életkori és mentális sajátosságokat figyelembe véve szervezzük a programokat.
Péntek délutánonként a csoportvezetők gondoskodnak a csoportjuk igényeit szem előtt tartva
tartalmas időtöltésről.
A napközi rendje:
1. Ebéd előtt az induló csoportokban létszámegyeztetés, saját termeikben való elhelyezés,
ebédeltetés következik.
2. Ebéd után - 14.00-ig - minden csoport, a lehetőségekhez mérten az udvaron tartózkodik (kivéve
rossz idő esetén), biztosítva a tanulók mozgásigényének és friss levegőn való tartózkodásának
kielégítését.
3. Tanulóidő: A napközis foglalkozások minden csoportban, ugyanabban az időben kezdődnének,
de a „csúsztatott” ebédelési rend miatt ez nem egységes. Elméletileg 14.00-15.30-ig tartana, de
előfordul több csoport esetében a 14 óra 30 perces kezdés is. Ilyenkor törekszünk a csendre,
tiszteletben tartva egymás munkáját.
4. 16.00-17.30-ig ügyeleti idő.
Nagy hangsúlyt fektetünk a helyes tanulási módszerek kialakítására ( pl. időbeosztás súlyozása a
feladatokhoz képest, sorrend, a tananyagnak megfelelő legoptimálisabb módszer , stb. ).
Differenciált formában lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra és a hátrányok
kompenzálására is.

68

Tanulmányi munka:
A napközi tevékenységrendszere kiegészíti, bővíti a tanórai munka keretében folyó nevelő-oktató
munkát, de olyan művelődési anyagot is közvetít, ami a gyermeki személyiség minél sokoldalúbb,
teljesebb fejlődését szolgálja.
Nevelőmunkánk vázát a tanulók egész személyiségének alakítása, formálása adja, kellő hangsúlyt
kapva az értelmi képességek fejlesztése mellett az érzelmi és erkölcsi nevelés is, figyelembe véve
az eltérő adottságokat, képességeket, igényeket, körülményeket.
Az egészséges életre neveléshez tartozik az is, hogy gyerekeinket megtanítsuk tanulni.
Önállóságra, önellenőrzésre, az egymásnak nyújtó segítségadásra s egyben a gyermekek
képességeire, igényeire építve szervezzük meg tevékenységeinket, hogy a tanulás is örömforrás
legyen számukra.
Közös előkészítés után önállóan, állandó ellenőrzés mellett tanulják meg a legalapvetőbb
technikákat, oldják meg a feladatokat. A hangos olvasást igyekezünk minden nap közösen, és ha
az idő is engedi, egyénileg is gyakorolni. Nagy figyelmet próbálunk fordítani az írásbeli házi
feladatoknál a külalakra, ugyanis kell kialakítani az igényességre való igényt a tanulókban.

„A pedagógus munkája áldásos és felelősségteljes.
Egy zsarátot kap, s rajta áll, hogy hamu vagy fáklya lesz belőle.”
Herman Ottó
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AZ ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA

DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MUNKATERVE A 2017/18.
TANÉVRE

KÉSZÍTETTE: NONN ILONA
DÖK VEZETŐ
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A DIÁK-ÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE

A diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszerveződő közössége, melynek keretében a
tanulók a diákönkormányzatot segítő tanár, illetve a pedagógusok segítségével, saját
fejlettségüknek megfelelő szinten önállóan intézik saját ügyeiket. Fontos színtere ez a törvény
adta jogok gyakorlásának, melyet a diákság a választott képviselőin keresztül valósít meg. E
szervezet biztosítja a szabad véleménynyilvánítást a tanulók, illetve közösségeik ügyeiben,
illetve javaslatokat tehetnek a tanulókat érintő kérdések megoldására. Az egyénileg, illetve a
kisebb közösségek által elvállalt feladatok felelősségtudatra nevelik a diákságot.

Csoport profil:
A diákönkormányzat diákvezetője: Für Alexandra 8.a és Székely Zoltán 7.b osztályos tanulók. A
diákönkormányzat tagjai a 4., 5., 6., 7., 8. évfolyam osztályainak (14 osztály) 2-2 fős képviselőiből
tevődik össze, valamint a harmadikosok is képviseltethetik magukat.

Feladatok:
A DÖK éves munkaterve szorosan kapcsolódik az ÖKO- iskola programjaihoz a különböző
gyűjtésekkel, vetélkedők megszervezésével környezettudatos életmód megismertetésével,
valamint aktív részvétellel a környezetvédelmi pályázathoz kapcsolódó tevékenységekben.
Kapcsolódunk az Éghajlatvédelmi Szövetség által meghirdetett:„Mozdulj a klímáért” programra,
tankerületi Természetvédelmi vetélkedőt szervezünk, és a környezettudatos nevelés elősegítésére
iskolai szintű „energia projektet” is szervezünk.
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A diákönkormányzat feladata a meglévő hagyományok ápolása és újak kialakítása, mely erősíti a
közösségbe tartozást és a tanulók önálló kezdeményezéseire épít. Fontos a választott képviselők
felelősségteljes és tudatos munkára való biztatása, a jogok és kötelezettségek
szétválaszthatatlanságának helyes értelmezése, a tudatos, önmagát és döntéseit vállalni tudó, a
közösségért tenni akaró „polgárok” nevelése.
A diákönkormányzat feladata a szabadidős tevékenységek megszervezése, melyek olyan örömet
adó munkaformák köré szervezett foglalkozások, amelyek kötődnek a tanulók személyes
életéhez, társadalmi és egyéni problémáihoz és hatása nem csak csoporton belül érvényesül,
hanem az iskola más területeire is kihat. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a diákok
valóban aktív részesei legyenek az iskolában folyó minden fajta tevékenységnek, ne csak
„megtörténjenek” velük a dolgok.
Az illemkódex ismerete napjainkban is elengedhetetlen. Iskolánk saját illemkódexének
összeállításában képviseljük a diákok érdekeit, remélve, hogy így könnyebb lesz betartani az ott
felállított értékrendeket.
A Házirend módosításában, valamint betartásában, betartatásában is fontos szerepe van az
iskola Diákönkormányzatának.

RENDEZVÉNYTERV:
Szeptember
 gyümölcsnap alsó évfolyamon osztályszinten
 gyümölcsnap felső évfolyamon
 a takarítási világnap keretein belül környezetünk szépítése kertrendezés
(szülők, gyerekek, tanárok)
 papír- és PET palack gyűjtés
 Kutatók éjszakája
 gyümölcsnapi vetélkedő
 Környezetvédelmi vetélkedő meghírdetése
Október
 Állatok hete
 „Menő-Manó” avatás- ötödikesek felsősökké fogadása
 Mozdulj a klímáért
 Teleki nap
 szüreti batyus bál (szülőknek, gyerekeknek és tanároknak)
 Steve Jobs- nap
o
Interaktív kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban
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November
 egészséges életmód vetélkedő
 „gyűjtők” napja - gyűjtemények kiállítása
 Magyar Tudomány Ünnepe
 „Fizika show- természettudományok gyermekeknek
 suli-buli
 Adventi készülődés
December
 karácsonyi projekt hét- Adventi vásár
 télapóvárás alsó és felső évfolyamokban
 TS – Teleki Sportkarácsony (szülőknek, gyerekeknek, tanároknak)
 színház látogatás
Január
 művészeti délután
 diákparlament
Február
 farsang alsó évfolyamokon osztály szinten
 farsang felső évfolyamokon
 kirándulás: a DÖK képviselőkkel szánkózás
Március
 nemzeti ünnep – magyar napok
 Környezetvédelmi vetélkedő: „ vizes programok
 Energia projekt- energia hét
 pénz-hét
Április






Föld napja – Föld napi vetélkedő
„Hulladék hét”
költészetnapi teaház
tánc- világnap
papírgyűjtés

Május
 kertrendezés
 Legek busza
Június
 Gyermeknap
 ballagás
 hagyományteremtés - kirándulás évfolyam szinten
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A rendezvényterv sikeres megvalósításához feltétlenül szükség van a diákok aktív részvételére,
hiszen mindez nekik, értük készül, és nagymértékben számítunk a gyerekeken kívül a szülők és a
kollégák támogatására, segítésére.
A diákönkormányzat megbeszélései: minden hónap első kedd délutánján, 14 órakor. A
megbeszélés témái minden esetben igazodnak az aktuális hónap programjaihoz, valamint a
felmerülő problémákhoz.

2017.09.10.

Nonn Ilona
DÖK vezető
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Érdi Teleki Sámuel
Általános Iskola
Könyvtárának
munkaterve

2017/2018-as
tanév

Készítette:
Kordé Tünde
könyvtáros-pedagógus

Érd, 2017.09.08.
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A könyvtár személyi feltételei
Személyi feltételek:
Jelen helyzetben, Kordé Tünde, könyvtár-pedagógus munkakörben látom el a teendőket, heti
kötelező 32 órás munkaidővel. A feladatkört 2017. április 4. óta töltöm be, mivel előző könyvtáros
közös megegyezéssel elhagyta az iskolát.

A könyvtár tárgyi, technikai feltételei
A könyvtár megfelelő működéséhez elengedhetetlenül fontosak a megfelelő tárgyi és technikai
eszközök megléte, illetve beszerzése.
Az új tanévben a legfontosabb teendők a tárgyi feltételek javítása tekintetében a következőek:
- egy zárható, a célra alkalmas raktárhelyiség, szekrénysor kialakítása a könyvtár számára – Ez
szeptember hó elején megvalósult. A fölszinti folyosón 6 db szekrényt ürítettünk ki a könyvtár
számára, melyet lakattal is elláttak.
- nagyobb mértékű állománygyarapítás, főleg mesekönyvek és ifjúsági regények területén.
- folyóiratok rendszeres előfizetése, járatása a könyvtárba
- az Ökopolc állománygyarapítása
- a pedagógiai állományrész gyarapítása
- könyvtámasztékok beszerzése
-a lehetőségekhez mérten, a tanulást és az önálló információszerzést segítő informatikai
infrastruktúra kialakítása: vagyis számítógépek, és egy multifunkcionális készülék (szkennernyomtató-fénymásoló) beszerzése (pl. informatikai pályázatok útján)
- a könyvtár dekorálása, díszítése, otthonosabbá tétele, fotel, babzsák beszerzése

Állományrészek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok
Az új tanévben is rengeteg olyan, állományrészekkel kapcsolatos munkafolyamat van, amelyet
lehetőleg minél előbb el kell végezni. Ezek a munkafolyamatok fogják alapjaiban meghatározni a
könyvtár mindennapjait, túl az olvasószolgálaton, illetve a könyvtár pedagógiai felhasználásán.

Jelenleg a legfontosabb állománygondozási feladatok:
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- a SZIREN integrált könyvtári rendszer adatbázisában nem szereplő, papír alapú leltárkönyvben
vezetett dokumentumok bevitele a SZIREN rendszerébe, katalogizálása, raktári jelzetének és
lelőhelyének megállapítása
- minden papír alapú nyilvántartás lezárása, megszüntetése
- a SZIREN-ben már szereplő dokumentumok katalógustételeinek felülvizsgálata, szükség esetén
a tételek módosítása, javítása (teljes állományra vonatkozóan)
- az egyes gyűjteményrészek szakrend szerinti kialakítása, a raktári jelzetek (Cutter-számok, ETO
szakjelzetek) folyamatos pótlása, és az ezek szerinti való raktározás
- minden kölcsönözhető státuszú kötet kutyanyelvvel történő ellátása
- az audiovizuális könyvtári állomány felvitele a SZIREN adatbázisába
- selejtezés (fizikai elhasználódás, illetve tartalmi elavulás címén), valamint az ehhez kapcsolódó
dokumentáció elkészítése
- lehetőség szerint, legalább megfelelő mértékű állománygyarapítás elvégzése
- periodikák, folyóiratok beszerzése, rendszeres érkeztetése, állományba vétele és gondozása
(Örökös Ökoiskola lévén különös tekintettel a természetvédelem, az ökológia és a
természetismeret
témakörében
megjelenő
gyermeklapokra,
természettudományos
folyóiratokra, valamint a pedagógiai munkát támogató szakmai lapokra)
- a felmenő rendszerben kivezetésre kerülő tankönyvek és atlaszok folyamatos selejtezése
- a használat során megrongálódott dokumentumok folyamatos javítása
- a megjavíthatatlanul elhasználódott dokumentumok kivonása az állományból
- dokumentumok forgatása, kiemelések, kiállítások, ajánlások készítése

A könyvtár nyitva tartása
Ahogy az előző tanévben, úgy a mostaniban is úgy van kialakítva a nyitva tartás, hogy szem előtt
tartsa a tanulók és a kollégák igényeit.
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A belső könyvtári munkafolyamatok, mint a feldolgozás, gépre vitel, szakozás, raktári jelzetek és
tulajdonbélyegzők pótlása a könyvtár zárva tartása alatt kerülnek elvégzésre.
Ennek figyelembevételével a következők szerint alakul a nyitva tartás:
Hétfő:
11.00 - 16.00
Kedd:
11.00 – 16.00
Szerda: 11.00 – 16.00
Csütörtök: 10.00 – 15.00
Péntek: 10.00 – 15.00
Így a napi 5 óra kiegyensúlyozottan szolgálja a tanulók és pedagógusok ellátását. A fennmaradó 7
órában pedig a könyvtár zárva tartása mellett a könyvtár belső munkafolyamatait végzem.
Természetesen a nyitvatartási időszakban is sor kerül állomány karbantartásra a napi aktuális
feladatok elvégzése mellett.
A különböző könyvtári órák és foglalkozások az elkészített órarend szerint kerülnek megtartásra,
szintén a könyvtár zárva tartása mellett.
Az idegen nyelvi és egyéb tanítási órák megtartására is az órarend szerint lesz lehetőség, a
könyvtári munka és nyitva tartás megzavarása nélkül. Ettől eltérő időpontban kizárólag az
intézményvezető és a könyvtáros minimum az előző munkanapon történő jóváhagyásával lehet
bármilyen rendezvényt, vagy foglalkozást tartani a könyvtárban. A vetítést, videohasználatot
igénylő tanítási órákat az osztálytermekben, az oktatástechnikus bevonásával kell megoldania
minden pedagógusnak.
Földesiné Ollé Tímeával közösen tervezünk egy felső tagozatos lányokra épülő szakkört,
melynek az életkornak megfelelő női szerepek, életvitel a tematikája. .A tematikus, ámde
kötetlen beszélgetések közben népdalok hallgatása és tanulása, rövid videók megtekintése,
kézműves tevékenységek végzése történik. A szakkörnek heti egy alkalommal, a könyvtár ad
helyet a délután folyamán.

Olvasószolgálat, rendszeresen végzett, napi rutinmunkák, feladatok
A könyvtár legfontosabb feladata az olvasók napi igényeinek magas szintű kiszolgálása:
- kölcsönzés, visszajelzés kérése az olvasott könyvekről
- helyben használat további erősítése
- általános vagy speciális információhoz juttatás
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- személyes tájékoztatás könyvtári szolgáltatásokról
- figyelemfelhívás kiemelésekről, kiállításokról, új könyvek ajánlása
- referens kérdések megválaszolása, témakeresés
- az iskolai könyvtár állományában nem lévő dokumentumok lelőhelyének megállapítása,
(pl. Csuka Zoltán Városi Könyvtár, stb.), az olvasó tájékoztatása, hasonló művek ajánlása
- igény esetén előjegyzés felvétele, adminisztrációja
- szükség esetén segítségnyújtás az Internet használatában (könyvtáros saját gépén)
- gyors, pontos adminisztráció a beiratkozás során, olvasói nyilvántartás kezelése
- statisztikák naprakész vezetése
- havonta felszólítók írása, személyes kézbesítése osztályfőnökök segítségével
- visszahozott könyvek állapotának ellenőrzése, az olvasók figyelmének fokozott felhívása az
állomány védelmére, a könyvtári szakrend megtartására (pl. őrjegyek használatával)
- visszahozott könyvek visszaosztása, raktári rend megtartása, állomány csúsztatása
- az alkalmi kiállítások, könyvkiemelések elkészítése, népszerűsítése
- olvasói nyilvántartások naprakészen történő vezetése (pl. SZIREN olvasói adatbázisának
karbantartása, beiratkozó lapok és olvasójegyek naprakész vezetése)
- a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer napi szintű, rendszeres karbantartása, a szükséges
mentések szakszerű elvégzése
- a könyvtárhasználatra épülő órák előkészítése, segítése
- szavaló-és prózamondó és egyéb versenyek segítése
- pályázatok figyelése
- kapcsolattartás a Csuka Zoltán Városi Könyvtárral, az érdi iskolai könyvtárakkal
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- folyamatos önképzés, továbbképzés, a könyvtári szakirodalomban való tájékozódás
- szakmai továbbképzésen, értekezleteken való részvétel
- egyeztetni a kollégákkal, osztályfőnökökkel, informatika és magyartanárokkal
- megszervezni az egyes foglalkozásokat, órákat (időpontot, témát egyeztetni)
- az 1-2. osztályosok játékos formában történő megismertetése a könyvtárral, beíratásuk,
beszoktatásuk, az alapvető könyvtári etikett elsajátítása, könyvtárhasználati szokásaik kialakítása
- az 1. osztályosok számára az olvasást és a betűk tanulását segítő játékos foglalkozások, illetve
mesefoglalkozások tartása tanóra keretében (igény esetén jeles napokhoz, évszakokhoz igazítva,
könyvtári kézműves foglalkozással egybekötve)
- felső tagozaton a tanmenet és az igények figyelembe vételével egyeztetni az esetleges
könyvtárhasználati vagy speciális könyvtári szakórák megtartásáról
- a pedagógiai felhasználásról részletes dokumentációt (óranyilvántartást, statisztikát) vezetni
- igény esetén, tanórán kívüli, jeles napokhoz, évfordulókhoz, különleges témákhoz, vagy
tananyagrészekhez kötődő könyvtári foglalkozás megszervezése, és lebonyolítása
-iskolai versenyek, rendezvények segítése
- versenyek házi fordulójának megszervezése, segítése
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„Könyvtári Naptár”
Augusztus/ Szeptember
-

az új tankönyvek érkeztetése, átvétele

-

az új tartós tankönyvek állományba vétele

-

a tankönyvek szétosztása az osztályok, osztályfőnökök számára

-

a nevelői példányok kiosztása az új tankönyvek közül minden ingyenes tankönyvellátásra jogosult
diák körében a könyvtári kölcsönzés

útján biztosított tankönyvek kiosztása, azok

adminisztrációjának kezelése
-

a Szirén olvasói adatbázisának naprakésszé tétele, olvasó adatok ellenőrzése a beiratkozó kartoték
naprakésszé tétele

-

Varróné Szabó Tünde, tankönyvfelelős munkájának folyamatos segítése

-

a könyvtár tájékoztató feliratainak cseréje, pótlása

-

a késedelmek folyamatos visszaszorítására való törekvés

-

a megsérült, megrongálódott könyvek azonnali javítása, ragasztás

napi feladatként: - a 2. osztályosok játékos formában történő megismertetése a könyvtárral,
beíratásuk, beszoktatásuk, az alapvető könyvtári etikett elsajátítása, könyvtárhasználati szokásaik
kialakítása
- Szeptember 30. : A Népmese Napja alkalmából vegyes kiállítás népmesékből
- A hónap szerzői: Benedek Elek és Illyés Gyula, kiemelés a műveikből

Október
napi feladatként - az 1. osztályosok játékos formában történő megismertetése a könyvtárral,
beszoktatásuk, az alapvető könyvtári etikett elsajátítása, mesefoglalkozás tartása
-Teleki nap – az osztályfőnökök, szaktanárok segítése dokumentumokkal, információval
- Október 4. : Az Állatok Világnapja alkalmából állatokról szóló ifjúsági ismeretterjesztő könyvek
és állatmeseék ajánló kiemelése
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- A hónap szerzője: Fekete István, kiemelés a műveiből

November
napi feladatként – a 3. és 4. osztályosok könyvtárhasználati szokásainak elmélyítése, igény szerint
tanórák megtartása szaktanár segítségével
- Házi vers, próza, szépolvasó verseny
- Mesemondó verseny
- November10. : A Tudomány Világnapja alkalmából ifjúsági ismeretterjesztő könyvek kiemelése
- A hónap szerzője: Jules Verne, kiemelés a műveiből

December
- karácsonyváró kézműves foglalkozások, adventi készülődés
- A Téli Gyermekkönyvhét alkalmából ajánló könyvválogatás, különös hangsúllyal a karácsonyi
ünnepkörre (Advent, Mikulás, Karácsony, betlehemezés, népszokások)
- A hónap szerzője: Hans Christian Andersen, kiemelés a műveiből

Január
- Január 22. : A Magyar Kultúra Napja –A Himnusz születésnapja
- A hónap szerzője: Kölcsey Ferenc, kiemelés a műveiből
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Február
napi feladatként: Az 1. osztályosok 2. félévi aktuális könyvtári órájának megtartása
- Farsangi ünnepkör – népszokások, hagyományok – könyvkiemelés
- A hónap szerzője: Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely, kiemelés a műveikből

Március
napi feladatként: A 2.. osztályosok 2. félévi aktuális könyvtári órájának megtartása
- vidám tavaszváró mese- és verskínáló kiemelés
- A hónap szerzője: Lázár Ervin, kiemelés a műveiből

Április
napi feladatként: A 3. és 4. osztályosok 2. félévi aktuális könyvtári órájának megtartása
- Húsvétváró kézműves foglalkozások
- Április11. : a Magyar Költészet Napja – kiemelés a magyar költészet legjelentősebb alakjainak
műveiből
- A hónap szerzője: Csukás István, kiemelés a műveiből

Május
-

a kölcsönzésben lévő dokumentumok folyamatos visszaszedése
a késedelmes olvasók sürgetése, a dokumentumok bekérése

- Csudajó olvasnivalók - könyvkínáló kiemelés a nyári vakációra
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Június
-

tankönyvek visszaszedése az előre meghatározott időpontban (szigorúan csak akkor!)

-

a rossz állapotban, megrongálva visszahozott tankönyvek esetében a Könyvtári SZMSZben meghatározott mértékben és módon kártérítés beszedése a szülőktől

-

a használhatatlan állapotban lévő tankönyvek leselejtezése, az ehhez kapcsolódó
dokumentáció elkészítése

-

állományellenőrzés min. 2 fő pedagógus vagy pedagógiai asszisztens segítségével (a
Könyvtári SZMSZ-ben meghatározott módon) – előreláthatólag június 2. felében

-

az állományellenőrzéssel kapcsolatos dokumentáció elkészítése

-

raktári jelzetek, pecsétek folyamatos pótlása

-

minden könyvtári dokumentum visszahívása, visszaszedése

-

év végi felszólítók megírása, kiosztása

-

a kölcsönzések „lezárása”

-

tanév végi beszámoló, összesített statisztika összeállítása

Ajánló könyvkiemelések a tanév folyamán
az egyes témákhoz, szerzőkhöz, jeles napokhoz kapcsolódva, a munkatervben meghatározottak szerint:

-Andersen – kiállítás Andersen műveiből
Benedek Elek – kiemelés Benedek Elek mesekönyveiből
- Szept. 30. : A Népmese Napja – vegyes kiállítás mesékből (összevonva)
- Okt. 4.: Az Állatok Világnapja alkalmából állatokról szóló ifjúsági ismeretterjesztő könyvek és állatmesék
ajánló kiemelése
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- Nov. első hete: Teleki-hét: iskolatörténeti könyvkiállítás – középpontban a
névadónk, Teleki Sámuel, utazó, Afrika-kutató
- Nov. 11.: A Tudomány Világnapja alkalmából ifjúsági ismeretterjesztő
könyvek kiemelése
- A Téli Gyermekkönyvhét alkalmából ajánló könyvválogatás, különös
hangsúllyal a karácsonyi ünnepkörre (Advent, Mikulás, Karácsony,
betlehemezés, népszokások)
- Jan.: Fekete István (1900.01.25.) – kiemelés állatregényeiből
- Jan 22.: A Magyar Kultúra Napja – Kölcsey és a Himnusz – könyvkiemelés
- Febr.Jules Verne (1828) – ajánló kiemelés műveiből
- Febr. Nógrádi Gergely (1971) – kiemelés műveiből
- Márc.: „Szivárványszín” – vidám tavaszváró mese- és verskínáló kiemelés
- Márc. végén: Húsvétváró könyvkiemelés
- Ápr. 2.Csukás István – ajánló kiemelés műveiből
- Ápr.11.: József Attila, és Márai Sándor születésnapja, a Magyar Költészet
Napja – kiállítás a magyar költészet legjelentősebb alakjainak, illetve József Attila műveiből
- Ápr.23. Janikovszky Éva – kiemelés gyermekkönyveiből
- Május 5. Lázár Ervin (1936) – kiállítás műveiből
- Május 21.Fehér Klára – kiemelés gyermekkönyveiből
- Jún.: Nógrádi Gábor – kiállítás gyermekkönyveiből
- Jún.: „Csudajó olvasnivalók” – könyvkínáló kiemelés a nyári vakációra
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