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 2 Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

 

A tanév mottója:  "Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek 

nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik." (Mt 7,12) 

 

Az osztályfőnöki munkaközösségünk célja:  

Az osztályfőnökök munkájának megsegítése, összehangolása, mely jelenti 

az azonos nevelési elvek, katolikus értékszemlélet kialakítását, az osztály 

közösségé formálásának feladatát, a pontos információ áramlás 

elősegítését, valamint az adminisztrációs munka egységesítését, 

megsegítését. 

   

Legfontosabb feladataink: 

▪ Értékközvetítés – emberi méltóság, hivatás, esztétika 

▪ Az érzelmek elfogadása és helyes kezelése 

▪ Az akarat nevelése – felelősségtudat, helyesen használt szabadság 

▪ A helyes értékrend nevelése – alapvető emberi magatartásként a 

világban keresztényként élni 

MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI 

 
Munkaközösségünk tagjait az osztályfőnökök alkotják: 

1. a - Thury László                    1. b - Szollár Csilla 

2. a - Mértenné Orosz Andrea  2. b - Dankó Mihályné 

3. a - Hengsperger Mónika  3. b - Szántó Alfréd   

4. a - Kiss Erika 

5. a - Szilvássy Klára   5. b - Kozma Csabáné    

6. a - Bagoly Ferenc 

7. a - Balthigné Kozma Mariann  7. b - Tereminé Horváth Ildikó 

8. a - Serly Anikó    8. b - Judikné Lukács Enikő  

munkaközösség-vezető: Bagoly Ferenc 
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AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA  

 

 

Az osztályfőnöki munka igen sokrétű, túlmutat az osztályfőnöki óra 

megtartásán. A lelki életben való iránymutatás, a közösségi és iskolai élet 

szervezése, a tanulmányi munka és a diákok magatartásának figyelemmel 

kísérése - pozitív irányba alakítása -, valamint a sokirányú kapcsolattartás 

mellett, pontos adminisztrációs munkát is követel a pedagógustól.  

 

 

KÖZÖSSÉGI ÉLET SZERVEZÉSE 

▪ tanulóit rendszeresen tájékoztatja az előttük álló iskolai feladatokról, 

azok megoldását segíti  

▪ mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében 

▪ iskolai rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az 

osztályközösség megfelelő irányításával 

▪ együttműködik az osztály diákönkormányzatával 

▪ tanórákon kívüli – igény szerint– iskolán kívüli közösségfejlesztő,  

szabadidős programokat szervez (pl. tanulmányi kirándulás, túra, 

színház-, mozi-, múzeumlátogatás)  

▪ figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és 

pedagógiai szakszerűségét 

 

 

LELKI ÉLET 

▪ elősegíti a katolikus normákhoz és a társadalmi elvárásokhoz 

igazodó értékrend kialakítását és elfogadását, az iskola pedagógiai 

elvei szerint neveli osztályának tanulóit 

▪ részt vesz osztályával a diákmiséken, lelki napon 

▪ fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi 

fejlődésüket 
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KÖZVETLEN NEVELŐMUNKA  

▪ segíti az 1. osztályos tanulók iskolai szocializációját 

▪ különös gondot fordít az 5. osztályos tanulók felső tagozatba való 

beilleszkedésére 

▪ a kötelességtudat kialakítására törekszik diákjainál (pl.: tanulmányi 

munka, hetesi feladatok) 

▪ az osztályfőnöki órán a helyes vitakultúra kialakítására törekszik 

▪ segíti a tanulók szocializálódási folyamatát és fejleszti szociális 

érzékenységüket, empátiájukat, toleranciájukat 

▪ igyekszik kialakítani a tanulók felelősségérzetét a társadalmi, 

természeti és saját környezetük iránt, az egészséges életvezetés 

igényére  

▪ kiemelt feladatként kezeli minden évfolyamon a tanulás tanításával, 

a helyes és eredményes tanulási módszerekkel való foglalkozást 

▪ az egyes évfolyamokon az osztályfőnökök teamként dolgozzanak, 

megosztják egymással tapasztalataikat, legyen egységes értékelési, 

elbírálási rendszerük 

 

KAPCSOLATTARTÁS 

 

▪ aktív kapcsolatot tart a szülőkkel az eredményes munka érdekében, 

megismeri a család viszonyulását az iskolához, a gyerekhez 

▪ mindennapi kapcsolatban van, együttműködik az osztályban tanító 

nevelőkkel, az iskola lelki vezetőjével 

▪ szülői értekezletet, fogadóórát tart, tájékoztatja a szülőket 

gyermekük magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről 

▪ szükség esetén levélben, illetve telefonon megkeresi a szülőket, 

esettől függően felkeresi a családot családlátogatás keretében 

▪ támogatja és segíti az osztályban működő Szülői Szervezet 

munkáját 

▪ az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, szükség 

esetén a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel, a gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálattal tartja a kapcsolatot 

▪ az iskolaorvosi szolgálat bevonásával, figyelemmel kíséri a tanulók 

egészségi állapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az 

osztályban tanító nevelőket (pl. tartós betegségek, 

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység) 
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MAGATARTÁS 

 

▪ figyelemmel kíséri a tanulók, az osztály fegyelmi helyzetét 

▪ a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével minősíti a 

tanulók magatartását és szorgalmát 

▪ javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére 

▪ nyomon követi az osztályban tanítók bejegyzéseit a magatartás 

füzetben 

▪ házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először 

szóbeli figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben vagy 

megrovásban részesíti 

▪ házirendet sorozatosan vagy súlyosan sértő magatartási esetekben 

javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására 

 

 

TANULMÁNYI MUNKA 

 

▪ figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét 

▪ gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére és a 

diákok tehetséget mutató területeinek fejlesztésében 

▪ koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját 

▪ szervezi és dokumentálja az SNI és BTMN tanulók felülvizsgálatát, 

tantárgyi mentesítését 

▪ segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, 

megismerteti őket a pályaválasztási és továbbtanulási 

lehetőségekkel 

 

 

ADMINISZTRÁCIÓ 

 

▪ ellátja az osztályával kapcsolatos tanügyi dokumentumok 

(osztálynapló, törzslapok) vezetését 

▪ elvégzi a statisztikai adatszolgáltatást 

▪ figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, a mulasztásokat az 

osztálynaplóban  

▪ igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések 

alapján jár el 
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▪ a nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók 

középiskolai jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az 

ehhez szükséges dokumentumokat 

▪ elkészíti az osztályfőnöki munkatervet, osztályfőnöki tanmenetet 

▪ vezeti az osztályfőnöki órákat (felső tagozat) 

 



AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG FELADATAINAK KRONOLÓGIÁJA (PROGRAMTERV) 

időpont FELADAT FELELŐS MEGJEGYZÉS 

hónap nap 

A
U

G
U

S
Z

T
U

S
 

22. Alakuló értekezlet igazgató  

23. Pedagógus lelki nap lelki vezető Jánkmajtis 

24-től 
Felkészülés a Veni Sancte tanévnyitó 
ünnepségre 

2., 6. évf.  

25. 
Osztályfőnöki munkaközösségi munkaterv 

összeállítása 
munkaközösség-vezető  

26 Egyházmegyei tanévnyitó ünnepség igazgató Debrecen 

29. Javítóvizsgák 

Szilvássy Klára, 

szaktanárok, 
osztályfőnökök 

 

29-30. Első évfolyam „beszokatása” Thury László, Szollár Csilla  

29-30. Tankönyvosztás osztályfőnökök  

30. Veni Sancte főpróba 2., 6. évf. osztályfőnökök  

31. Veni Sancte - tanévnyitó 2., 6. évf. osztályfőnökök  

31. Törzslapok zárása osztályfőnökök  

31. 1. évfolyam szülői értekezlet 1. évfolyam osztályfőnökök  

S
Z

E
P

T
E
M

B
E
R

 01. Tűz- és Balesetvédelmi oktatás osztályfőnökök  

01. A házirend ismertetése a tanulókkal osztályfőnökök  

01. 
DÖK képviselők, osztályfelelősök 
megválasztása 

osztályfőnökök  

09-ig Az osztályfőnöki tanmenetek leadása osztályfőnökök  

16. Tanévnyitó értekezlet igazgató  

19-24. Biztonság hete osztályfőnökök,szaktanárok  
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19-30. 
2-8. évfolyam szülői értekezletek 

megtartása  
osztályfőnökök  

19. 
Pályaválasztási kompetenciamérés első 

napja 
8. évfolyam osztályfőnökök  

20-ig Folyosók, tantermek dekorálása osztályfőnökök  

26. Országos bemeneti mérés kezdő napja 
Szilvássy Klára, 

osztályfőnökök 
 

30-ig 
Naplók, törzslapok megnyitása, megírása, 
régi adatok pontosítása, bizonyítványok 

ellenőrzése 

osztályfőnökök  

O
K

T
Ó

B
E
R

 

 Évfolyammise lelki vezető beosztás szerint 

 Középiskolai nyílt napok nyomon követése 8. évf.  

 
Segítség az intézményi statisztika 
elkészítéséhez 

osztályfőnök  

06. 
Pályaorientációs nap  

Középiskola választó kiállítás 7-8. évfolyam 

munkaközösség-vezető, 

osztályfőnökök, DÖK 

Continental Aréna, 

Nyíregyháza  

06. Megemlékezés az aradi vértanúkról szaktanárok,osztályfőnökök  

06-09. 72 óra kompromisszumok nélkül 
Lakatos Marianna, 
osztályfőnökök 

 

09. Máriapócs - zarándoklat Kiss Tibor, osztályfőnökök  

10. 
Pályaválasztási kompetenciamérés utolsó 

napja 
8.évfolyam osztályfőnökök  

14-ig DIFER mérésben részvevő tanulók névsora 1. évf. osztályfőnök 

névsor leadása az 

igazgató 

helyettesnek 

21. Október 23. megemlékezés 8. évf. szaktanárok  

28. Gyertyagyújtás elhunyt szeretteinkért osztályfőnökök  

28. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap   

31-ig 8. osztályos tanulók tájékoztatása a 

középiskolai felvételi eljárásról 

8. évfolyam osztályfőnökök  
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31-ig A7. osztályos szülők tájékoztatása arról, 

hogy gyermekük iskoláztatásával 
kapcsolatos kérdésben a szülők közösen 

döntenek, valamint arról, hogy ha 
az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők 

vagy a szülő és a gyermek között vita van, 
annak eldöntése a gyámhatóság 

hatáskörébe tartozik, és gyermekük 
felvételi lapjait az általános iskola 

a gyámhatósági döntés szerint továbbítja 

7. évfolyam osztályfőnökök  

N
O

V
E
M

B
E
R

  Évfolyammise lelki vezető  beosztás szerint 

07. Őszi szünet utáni első tanítási nap   

25-ig Fogadó délután 
osztályfőnökök, 

szaktanárok 
 

25-től Adventi gyertyagyújtás hetente hitoktatók  

30. Országos bemeneti mérés utolsó napja 
Szilvássy Klára, 

osztályfőnökök 
 

D
E
C

E
M

B
E

R
 

 Évfolyammise lelki vezető beosztás szerint 

02-ig 
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli 

felvételi vizsgára kijelölt intézményekbe 
8. évf.  

 Osztálytermek karácsonyi díszítése osztályfőnökök  

05-09. Mikulás programok osztályfőnökök, Dök  

9-ig Országos bemeneti mérés adatküldés Szilvássy Klára  

9-ig DIFER vizsgálat kiszűrt tanulók részére 
Bagolyné Takács Enikő, 1. 

évf. osztályfőnökök 
 

 Adventi ráhangolódás 

Kiss Erika, Tereminé 

Horváth Ildikó, Bagoly 
Ferenc 

 

21-ig 
Jézus születésének megünneplése, 

karácsony 
3., 5. évf.  

21. Téli szünet előtti utolsó tanítási nap   
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J
A

N
U

Á
R

 

03. Téli szünet utáni első tanítási nap   

 Évfolyammise lelki vezető beosztás szerint 

 
Iskolai hiányzásokat felhalmozó tanulók 

szüleinek értesítése 
osztályfőnökök 

180 óra hiányzásról 

szóló értesítés 

 
Magatartás- és szorgalomjegyek 
egyeztetése, az érdemjegyek ellenőrzése 

osztályfőnökök  

06. Vízkereszt, tantermek megszentelése lelki vezető  

20-ig Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet mk.-vezető 
félévi adminisztrációs 
teendők tisztázása 

20-ig Félévi osztályozó vizsgák  
Szilvássy Klára érintett 
osztályfőnökök 

 

20-ig Félévi osztályozó értekezlet igazgató  

20. Első félév vége   

21. Központi írásbeli felvételi vizsgák 8. évf.  

27. Holokauszt emléknap osztályfőnökök,szaktanárok  

27-ig A félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök  

31. Pót központi írásbeli felvételi vizsga 8. évf.  

F
E
B

R
U

Á
R

 

 Évfolyammise lelki vezető  beosztás szerint 

10. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények értesítik az írásbeli 

eredményéről a tanulókat. 

  

10-ig Szülői értekezlet osztályfőnökök  

10-ig Félévi értekezlet igazgató  

17-ig Farsang  DÖK, osztályfőnökök  

22. Tanulói jelentkezési lapok továbbítása 8. évf.  

22. Hamvazószerda lelki vezető  

24. 
Megemlékezés: a kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja 

alsó tagozat –osztf. (felső 
tagozat – humán mk.) 

25. szombatra esik 

27. 
Szóbeli meghallgatások kezdő napja 

felvételizők részére 
8. évf.  

28-ig Beiskolázási tájékoztató szülői értekezlet igazgató, leendő elsős 

osztályfőnökök 
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M
Á

R
C

I
U

S
 

 Évfolyammise lelki vezető beosztás szerint 

06. Országos kimeneti mérés első napja Szilvássy Klára  

14. 
Szóbeli meghallgatások befejező napja 

felvételizők részére 
8. évf.  

14. Március 15. megemlékezés 4.a  

21-22. 
A középiskolai jelentkezési tanulói 

adatlapok módosításának lehetősége 
8. évf.  

Á
P

R
I
L
I
S

 

 Évfolyammise lelki vezető  beosztás szerint 

05. Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap   

12. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap   

20-21. Leendő első osztályosok beiratkozása igazgató  

28-ig 
Értesítés megküldése felvételről, 

elutasításról 
8. évf.  

 Tanulmányi kirándulások szervezése osztályfőnökök májusban is 

M
Á

J
U

S
 

 

 Évfolyammise lelki vezető beosztás szerint 

 
Tanévzáró, ballagás megszervezése, 

ballagási próbák 
7. évf.  

 Tankönyvrendelések 
osztályfőnökök, 

szaktanárok 
 

04. Fogadó délután 
osztályfőnökök, 
szaktanárok 

 

05-ig Anyák napi ünnepély – videó készítése 1-4 évf., osztályfőnökök  

19. Fenntartói gyermeknap Lakatos Marianna  

26. Gyermeknap osztályfőnökök, Dök  

 Tanulmányi kirándulások osztályfőnökök június is 



 
6 Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 

 

J
Ú

N
I
U

S
 

 

05-ig 
Megemlékezés: a nemzeti összetartozás 

napja 

alsó t. – osztf. 

(felső t.– humán mk.)  
04. vasárnapra esik 

05. Pedagógusnap   

09. Országos kimeneti mérés utolsó napja Szilvássy Klára  

 
Magatartás- és szorgalomjegyek 
egyeztetése, az érdemjegyek ellenőrzése 

osztályfőnökök  

13. 8. évfolyam Te Deum 7-8. évf.  

15-ig Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet mk.-vezető, 
az adminisztrációs 
teendők tisztázása 

15-ig Évvégi osztályozó vizsgák 
Szilvássy Klára, 

sztályfőnökök, szaktanárok 
 

15-ig Év végi osztályozó értekezlet igazgató  

15-ig Kimeneti mérések adatainak küldése Szilvássy Klára  

 
Bizonyítványok, törzslapok megírása, 
dokumentumellenőrzés 

osztályfőnökök  

15. Utolsó tanítási nap   

19-23. Egyházközségi napközis tábor   

20-ig Beszámolók, statisztikák elkészítése osztályfőnökök, mk.-vezető  

23. Tanévzáró ünnepség, ballagás 2. és 7. évf.  

30-ig Tanévzáró értekezlet igazgató  

JÚL. 
29. Szent Anna ünnepe, Anna napi búcsú mindenki  

30. Egyházmegyei búcsú - Máriapócs mindenki  

AUG. 10-18. Tankönyvek érkezése mindenki  

 

 

Nyírtelek, 2022. szeptember 01.          Bagoly Ferenc 

                munkaközösség-vezető 


