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A munkaközösség 2020/2021-es tanévre szóló munkatervének felépítése: 

 

1. Helyzetelemzés 

1.1.Tárgyi feltételek 

1.2. Személyi feltételek 

2. Az oktató-nevelő munka céljai, feladatai 

3. Mérések, értékelések 

4. Tehetséggondozás, előkészítők 

5. Felzárkóztatás 

6. Folyamatos feladatok 

7. Feladatterv 
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1.Helyzetelemzés  

 

1.1. Tárgyi feltételek 

 

A 2020/2021-es tanévet az eddigiektől eltérő formában indítjuk. Ez összefüggésben van a 

járványügyi helyzettel, valamint iskolánk működésének jövőbeli változásával. Ebben az évben 

az ötödik évfolyam az alsó tagozat épületében, az Iskola utcán folytatja tanulmányait. Így a 

Petőfi utcán, a felső tagozat épületében a 6-7-8. évfolyamok tanulnak.  Ez a bontás a lehetséges 

programok lebonyolításában átgondoltabb szervezést igényel majd. A kialakult vírushelyzet 

miatt megszűnt a szaktantermi rendszer, az osztályok a saját osztálytermükben tartózkodnak. 

Már a tanév első napján tiszta, szépen dekorált tantermek fogadták a tanulókat.  A termek jól 

felszereltek, minden osztályteremben van interaktív tábla.  

 

1.2.Személyi feltételek 

 

Iskolánkban a szakos ellátottság 100%-os.  A felső tagozaton az idei tanévet 156 diák kezdte 

meg. 14 pedagógus látja el a szakmai munkát. Egy óraadó kolléga biztosítja a magyar és 

énekórák ellátását. Felső tagozaton évfolyamonként két-két osztály működik. 

 

Felső tagozaton működő osztályok: 

 

Osztály Tanulói létszám Osztályfőnök 

5.a 21fő Baltighné Kozma Marianna 

5.b 17 fő   Tereminé Horváth Ildikó 

6.a 20 fő Serly Anikó 

6.b 23 fő Judikné Lukács Enikő 

7.a 16 fő Dancs Julianna 

7.b 15 fő Kozma Csabáné 

8.a 21fő  Szabóné Lukács Éva 

8.b 17 fő  Bagoly Ferenc 

 

 

Másik változás, hogy az idei tanévtől a felső tagozaton is egy munkaközösség fogja össze a 

szakmai munkát. Nem gondolnám, hogy ez nehézséget okozna, hiszen eddig is több iskolai 

program szervezésében dolgoztunk együtt. Cél, hogy a munkaközösségi tagok a gyerekek 

nevelésében-oktatásában egységet alkotva dolgozzanak. Munkaközösségünk sokrétű feladatot 

lát el. A kollégák közötti kapcsolat, az együttműködés jó. Ez mindenképpen alapja a sikeres, 

eredményes munkavégzésnek. Továbbá célunk, hogy szoros kapcsolatot ápoljunk az újonnan 

alakult hittan munkaközösséggel, és az alsós munkaközösséggel. 
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A munkaközösség tagjai: 

Tagok Szakok Oszt.f. Egyéb tev. 

Horváth-Bócsi Irén magyar-könyvtár  intézményvez. 

Szilágyiné Beregszászi 

Erzsébet 

földrajz-biológia  intézményvez.hely. 

Nagy Gábor matematika-

informatika 

 intézményvez.hely. 

Baltighné Kozma Marianna magyar-történelem 5.a  

Tereminé Horváth Ildikó német-történelem 5.b munk.vez. 

Serly Anikó magyar-történelem 6.a  

Judikné Lukács Enikő kémia-biológia 6.b  

Dancs Julianna angol 7.a  

Kozma Csabáné angol-német 7.b  

Szabóné Lukács Éva matematika-

infotmatika-ének 

8.a  

Bagoly Ferenc fizika-testnevelés 8.b munk.vez. 

Szilvássy Klára matematika- rajz  munk.vez. 

    

Miklósné Kinyik Éva biológia-testnevelés  DÖK összekötő 

Jenei Zoltán biológia-testnevelés   

Az első munkaértekezleten megbeszéltük a tanévre kitűzött céljainkat, feladatainkat, melyeknél 

figyelembe vettük a kialakult járványhelyzetet, az új NAT által kiemelt feladatokat, az iskola 

pedagógiai programját, a helyi hagyományokat, a munkaközösségi tagok javaslatait, az előző 

évek tapasztalatait, s nem utolsósorban valláshoz, az Egyházhoz és a benne élő Krisztushoz hű 

katolikus nemzedék nevelését.  

  

2.Munkaközösségünk legfőbb oktatási – nevelési céljai: 

 

 az új NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák megalapozása, készségek és 

képességek együttes fejlesztése az alkalmazásképes tudás középpontba állításával 

 a digitális kompetencia fejlesztése 

 felkészülni és felkészíteni tanulóinkat a tantermen kívüli oktatásra 

 a tantermen kívüli oktatásban szerzett pozitív tapasztalatokat, módszereket beépíteni a 

az iskolán belüli oktatásba 
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 a hatékony és önálló tanulási kompetencia további fejlesztése különböző tanulás 

módszertani eljárások tanórákba való beépítésével 

 az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatása 

 anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése 

 a délutáni foglalkozásokon résztvevő tanulók hatékony segítése  

 a 8. osztályos tanulók segítése a pályaválasztásban, sikeres felkészítésük a központi 

felvételi vizsgára 

 tanulóink egészséges életmódra nevelése tanórákon és tanórán kívüli sport-és egyéb 

szabadidős foglalkozásokon a lehetőségekhez képest 

 a környezet iránti felelős magatartás kialakítása  

 tanulóink művészetek iránti érdeklődésének felkeltése, esztétikai érzékük fejlesztése, 

 a haza iránti szeretetük erősítése kulturális programjaink, szervezett műsoraink révén 

 szociális kompetencia fejlesztése, közösségfejlesztés 

 tovább erősíteni a hithez, az egyházhoz való viszonyukat 

 a vallás közösségformáló erejének tudatosítása a mindennapos ima, a szentmisék és a 

lelkigyakorlatok során 

  az emberi magatartás alapvető értékeinek átadása 

 példamutatás 

 szellemi, lelki, erkölcsi értékek közvetítése, megtalálásának segítése 

 az új belépő tantárgyak megszerettetése, tanulásukat segítő körülmények 

megteremtése. 

 egymásra való figyelem, elfogadás erősítése 

 

Az oktatási – nevelési céljainkhoz kapcsolódó feladataink: 

 

 ismeretátadás helyett a képességfejlesztést előtérbe helyező pedagógiai szemlélet 

fejlesztése 

 a pedagógusok és a tanulók IKT eszközhasználatának és módszertani kultúrájának 

további fejlesztése 

 a google tanterem létrehozása  

 differenciálás 

 felzárkóztató és tehetséggondozó foglakozások szervezése  

 fejlesztő értékelés 

 hangos és néma értő olvasás fejlesztése a tantárgyi órákon 

 szövegértési- szövegalkotási képesség fejlesztése  

 lényegkiemelés, annak megláttatása, felismerése 

 problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 segíteni tanulóinkat a tantermen kívüli oktatás során kialakult hiányosságok pótlásában 

  közösséget erősítő programok fejlesztése 

 folyamatos felkészülés az országos kompetenciamérésre, az idegen nyelvi mérésre 

 szóbeli kifejezőképesség fejlesztése 
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 változatos munkaformákat alkalmazni a tanítási órákon, melyekkel felkeltjük tanulóink 

érdeklődését, gondolkodtatjuk, cselekedtetjük őket, figyelembe véve egyéni 

képességüket 

 nyelvoktatás hatékonyságának emelése; idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése 

 a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, ellenőrzése, értékelése 

 kulcskompetenciák fejlesztése minden tantárgy esetében 

 tantárgyi koncentráció fejlesztése 

 magyarságtudat erősítésének fontossága 

  segítségnyújtás az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott helyes 

normáinak kialakításában 

 

 a diákok segítése abban, hogy a keresztény értékre építve művelt emberré, szépre, jóra 

fogékony személyiséggé, Istent és embertársait szerető felelős polgárrá váljanak 

 

 a témahetek foglakozásainak gondos megtervezése 

 hospitálások tapasztalatszerzés, egymás segítése céljából. 

 

Tanórán kívüli tevékenységeink: 

 tehetséggondozás 

 előkészítő foglalkozás tartása tovább tanuló diákjainknak/ matematika, magyar/ 

 házi versenyek szervezése 

 levelezős versenyek 

 megyei szövegértő verseny szervezése iskolánkban a járványhelyzet függvényében  

 felzárkóztató foglalkozások 

 nemzeti hagyományaink ápolása 

 személyiségfejlesztés 

 jeles napokról, nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések 

 

 

 esztétikai nevelés 

 közösségi magatartás formálása 

 sportversenyek, sportdélutánok szervezése, amennyiben lehetséges 

 keresztény értékek közvetítése 

 egyházi ünnepekről való megemlékezések 

 szentmiséken, lelki gyakorlatokon való részvétel 

 

 



Felső tagozatos szakmai munkaközösség munkaterve 2020/2021 
 

 

7 
 

 

3. MÉRÉS, ÉRTÉKEKÉS 

Az értékeléssel a tanítás során olyan információkat lehet szerezni, amelyek egyrészt minősítik 

a tanítás céljait, tartalmát, a tanítás-tanulás folyamatát és a tanuló eredményeit, másrészt segítik 

a tanítás-tanulás eredményesebb megszervezését mind a pedagógus, mind a diákok 

szempontjából. Az értékelés segítő, javító és minősítő feladatok ellátásán keresztül a tanítás 

szerves részének tekinthető. Pontos képet kapunk arról, mik az iskolai munkánk erősségei, 

fejlesztendő területek: 

 bemeneti mérésekkel a tanulók képesség-és tudásszintjének meghatározása 

diagnosztikus céllal;  

 fejlesztendő területek feltárása, a fejlesztés eredményességének vizsgálata;  

 kimeneti mérések a hozzáadott érték meghatározásához;  

 prevenció, a belső mérésekkel az országos mérésekre felkészíteni a tanulókat;  

 az országos mérések beillesztése az iskolai mérési értékelési rendszerbe.  

 

Külső mérések: 

 országos kompetenciamérés magyar, matematika: 6. 8. évfolyam 

időpont: 2021. május 26. 

 idegen nyelvi mérés (angol, német)  

időpont: 2021. május 19. 

 

Belső mérések: 

 magyar nyelv-és irodalom, matematika, idegen nyelv 5.-8. évfolyam 

időpont:  

-év elején( szeptember) 

 

év végén(május) 

 

Mérés tartalma: 

 matematika: alapműveletek, egyszerű szöveges feladatok, mértékváltás, logikai feladat, 

diagram leolvasás, műveleti sorrend. 

magyar: hangos olvasás, szövegértés, helyesírás 

idegen nyelv: szövegértés, hallásértés,nyelvtani ismeretek 

Mérés eszköze: szaktanárok által összeállított feladatlapok. 

Értékelésnél egységesen az alábbi táblázatot használjuk.  
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értékelés %-ban érdemjegy 

100% - 85% jeles 

84% - 70% jó 

69% - 50% közepes 

49% - 30% elégséges 

29% - 0% elégtelen 

 

testnevelés: 5-8 évfolyam 

feladat: fizikai teljesítőképesség felmérése a NETFIT rendszer segítségével 

A mérést, értékelést a szaktanárok végzik az adott csoportban. A feladatokat kielemzik, 

megbeszélik a hiányosságokat, melyeket folyamatos gyakorlással, közös javítással igyekeznek 

pótoltatni a tanulókkal. Az év eleji és az év végi mérés eredményeket a mérés értékelés 

munkaközösség összesíti. 

4. TEHETSÉGGONDOZÁS, TEHETSÉGFEJLESZTŐ CSOPORTOK, ELŐKÉSZÍTŐ 

FOGLALKOZÁSOK 

A tehetséggondozás célja a tehetségek felismerése, gondozása, és fejlődésük segítése. A 

foglalkozásokon lehetőség van plusz ismeretek átadására, a tanulók kreativitásának 

fejlesztésére, érdeklődésük fokozására, versenyekre való felkészítésre. Az idei tanévben német 

tehetséggondozó foglalkozáson van lehetőségük részt venni tanulóinknak. 

Továbbtanuló diákjaink számára magyar, matematika tantárgyakból felvételi előkészítő 

foglalkozást szerveznek a magyar szakos tanárok. 

5. FELZÁRKÓZTATÁS 

Figyelünk a tanulmányi előmenetelben lemaradt tanulóink segítésére is. A foglalkozások 

alapvető célja:  

- tantárgyi tartalmak pótlása 

- tanulási képességhiányok pótlása 

- gondolkodás képességének fejlesztése 

- egyénre szabott tanulási módszerek alkalmazása 

Több tanulónknak, több tantárgyból lenne szüksége felzárkóztató foglalkozásra, de az idei 

évben munkaközösségünk az általunk gondozott tantárgyak közül csak német nyelvből tud 

felzárkóztatást tartani. 

 

6. FOLYAMATOS FELADATOK A TANÉV SORÁN 
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 faliújság, munkaközösségi fal, folyosók tantermek dekorálása az évszakhoz, aktuális 

feladatokhoz, jeles napokhoz igazodva 

 dekorációkészítés iskolai, városi rendezvényre 

 pályázatokban vállalt feladatok folyamatos megvalósítása 

 cikkek írása a Nyírteleki Újságba, honlapra 

 továbbképzéseken való részvétel 

 óralátogatások, hospitálások 

 folyamatos kapcsolattartás iskolánk lelki vezetőjével 

 az egyházi életben való folyamatos részvétel 

 szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás (online felületek, szülői értekezlet, fogadó 

délután, egyéni fogadóóra) 

 kapcsolattartás az alsós munkaközösségekkel 

 munkaközösségi megbeszélések: havi rendszerességgel a vezetői értekezletet követő 

napon, illetve spontán szervezés során bármikor, ha a feladatellátás azt kívánja. 

 folyamatos kapcsolattartás az iskolában tevékenykedő szociális munkással, fejlesztő 

pedagógussal, ifjúságvédelmi felelőssel 

 

 

7.PROGRAMTERV A 2020/21-es TANÉVRE 

 

Felsős szakmai munkaközösség programterve 

Időpont Feladat Felelős 

A
u

g
u

sz
tu

s 24. Tanévnyitó ünnepély szervezése 6.o osztályfőnökök 

25. Alakuló értekezlet Javítóvizsga intézményvezető 

26. Javítóvizsga szaktanárok 

26. Munkaközösségi megbeszélés, munkaterv összeállítása,  Tereminé Horváth Ildikó 

27. Munka és tűzvédelmi oktatás  

S
ze

p
te

m
b

er
 

 

01. Tanévnyitó ünnepség – Veni Sancte 6.o osztályfőnökök 

10. Kenguru matematika verseny  Szabóné Lukács Éva 

15. Tanmenetek leadása  Tereminé Horváth Ildikó 

20-ig Tantermek, folyosók dekorálása  
osztályfőnökök, 

szaktanárok 

30-ig Év eleji felmérések: magyar, matematika, angol, német szaktanárok 

 Bendegúz internetes versenyekre nevezés  szaktanárok 

18. AMV - matematika versenyre jelentkezés Szabóné Lukács Éva 

26. „Ismerd meg a Szentírást”- helyi olvasóverseny 
alsó tagozat, magyar 

szaktanárok 
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O
k

tó
b

er
 

05-09. Fenntarthatósági témahét- Állatok világnapja 
Judikné Lukács Enikő  

szaktanárok 

06. Megemlékezés az Aradi vértanúkról történelem szaktanárok 

10. Kerékpártúra Tokajba Jenei Zoltán 

05. Pályaorientációs nap/ online / osztályfőnökök 

 Helyi fizika feladatmegoldó verseny indítása Bagoly Ferenc 

22. 1956-os megemlékezés történelem szaktanárok 

25. Gyertyagyújtás elhunyt szeretteinkért osztályfőnökök 

    

ŐSZI SZÜNET (10.22-11.02.) 

N
o
v
em

b
er

 18. Dugonics András mat. verseny- I. forduló matematika szaktanárok 

 „Okos eszközt okosan” – EFOP.pályázat Judikné Lukács Enikő 

15. 
 szaktanárok 

27. 1.Adventi gyertyagyújtás  hitoktatók 

D
ec

em
b

er
 02. 2.Adventi gyertyagyújtás  hitoktatók 

04. Mikulás  osztályfőnökök, DÖK 

18. Karácsonyi ünnepség   5.o. osztályfőnökök 

 Lelki nap pedagógusoknak lelki vezető 

 Lelki nap diákoknak lelki vezető 

TÉLI SZÜNET (12.19 - 01.03) 

 

J
a

n
u

á
r 

06. Vízkereszt-tantermek szentelése lelki vezető 

18-22. Kultúra hete programjai  

 szövegértési verseny 
Baltighné Kozma 

Marianna 

 helyesírási verseny Serly Anikó 

 német verseny Kozma Csabáné 

 angol verseny Dancs Julianna 

 Szép magyar beszéd Srely Anikó 

 Illusztrációkészítés egy adott témában Szilvássy Klára 

27. Dugonics matematikai verseny-2.forduló matematika szaktanárok 

31-ig Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 

F
eb

ru
á
r
 14. Farsang DÖK+osztályfőnökök 

 NETFIT mérések beindítása testnevelők 

14-ig Szülői értekezlet osztályfőnökök 

25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja történelem tanárok 

26. Hamvazó szerda lelki vezető 

M
á

rc
i

u
s 01-05. 

Pénz „7” pénzügyi és vállalkozói témahét/ PÍ vetélkedő, 

pénzügyi társasjátékok 

Szilvássy Klára 

szaktanárok 
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 MatekÁSZ – matematika verseny Szabóné Lukács Éva 

22-26 Digitális témahét- Víz világnapja  szaktanárok 

13. Március 15-ei megemlékezés történelem szaktanárok 

 29-31 Bendegúz szaktárgyi versenyek megyei fordulói  

TAVASZI SZÜNET 03.31-04.06. 

 

Á
p

ri
li

s 

 Városi költészetnapi szavalóverseny magyar szaktanárok 

 Lelki nap pedagógusoknak lelki vezető 

16. A holokauszt áldozatainak emléknapja történelem tanárok 

19-23. Fenntarthatóság, környezettudatosság hete/Föld napja/ 
Szilágyiné Beregszászi 

Erzsébet szaktanárok 

24. Megyei szövegértési verseny 
Tereminé Horváth Ildikó 

minden pedagógus 

 Diákolimpiai versenyek: kosár, futbal, atlétika testnevelők 

   

M
á

ju
s 

05. Fogadó óra szaktanárok 

19. Országos idegen nyelvi mérés 
Szilvássy 

Kláraszaktanárok 

26. Országos kompetenciamérés 
Szilvássy Klára 

szaktanárok 

29. Gyermeknap-Madarak és fák napja DÖK 

30-ig 
Év végi felmérések magyarból, matematikából, idegen 

nyelvből 
szaktanárok 

J
ú

n
iu

s 

04. A nemzeti összetartozás napja történelem szaktanárok 

 Osztályozó értekezlet  

 Év végi beszámolók leadása magyar szaktanárok 

 Záró munkaközösségi megbeszélés Tereminé Horváth Ildikó 

 Te Deum- Ballagás 7. évf. 

 Tanévzáró értekezlet  

J
ú

li
u

s 

25. Szent Anna ünnepe minden pedagógus 

A
u

g
u

sz
tu

s 

20. Augusztus 20. ünnepi műsor alsó tagozat 

Feladattervünk megvalósítása függ a vírushelyzet alakulásától. A járványhelyzetre való 

tekintettel leginkább a tanítási órák hatékony, eredményes megtartására törekszünk az 

intézményünk intézkedési tervében foglaltak betartásával, betartatásával. Amennyiben a 

járványügyi helyzet engedi, tervezett tevékenységeinket, programjainkat megszervezzük 
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tanulóinknak. Az iskolán kívüli versenyeket nem terveztük be a feladattervünkbe. Ha a 

körülmények engedik, és meghívást kapunk külső versenyeken való részvételre, szeretnénk élni 

a lehetőségekkel. 

Várható versenyek: 

Dugonics András matematika verseny 

Dürer matematika verseny 

Szent Imre tehetségnapok- matematika, magyar, angol, német 

Gárdonyi versenyek- matematika, informatika 

Szép magyar beszéd megyei verseny 

Bem versenyek 

Megyei szövegértési verseny- Kodály z. Általános Iskolában 

Prózamondó verseny- Geszteréd  


