
 
 

SZENT ANNA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

NYÍRTELEK 

OM:200468 

 

 

MUNKATERV 

 

FELSŐ TAGOZATOS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

2022/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Tereminé Horváth Ildikó 

                munkaközösség - vezető 

 

Nyírtelek, 2022. szeptember 09. 

  

 

 



Felső tagozatos szakmai munkaközösség munkaterve 2022/2023 
 
 

 

2 
 

 

 

A munkaközösség 2022/2023-as tanévre szóló munkatervének felépítése: 

 

1. Helyzetelemzés 

2. Az oktató-nevelő munka céljai, feladatai 

3. Szaktárgyi jellemzők 

4. Tanórán kívüli tevékenységek 

5. Folyamatos feladatok 

6. Feladatterv a 2022/2023-as tanévre 

  



Felső tagozatos szakmai munkaközösség munkaterve 2022/2023 
 
 

 

3 
 

 

 

1.Helyzetelemzés  

 

 

A 2022/2023-as tanévet hosszú évek után iskolánk alsós, felsős diákjai, tanárai egy épületben 

kezdték meg. A földszinti folyosókon az alsó tagozatosok, az első és második emeleten a 

felső évfolyamok  tartózkodnak. Az osztályok egy részét felújított tantermek várják. 

Szaktantermi rendszer nem működik, a diákok a saját osztálytermükben tanulnak, kivéve 

csoportórákon, valamint hittan, testnevelés, informatika órákon. A tantermek tágasak, jól 

felszereltek. Minden osztályterem interaktív táblával ellátott. 

A felső tagozaton a szakos ellátottság 100% -os. 15 pedagógus látja el az oktató nevelő 

munkát. A felsős szakmai munkaközösség 13 főből áll,  két kolléga az alsó és a felső 

tagozaton is tanít. Járó Csaba Istvánné ének, Szántó Alfréd technika tantárgyakat tanítanak a 

felső évfolyamokon. Ők az alsós szakmai munkaközösség tagjai. Egy kolléganő nyugdíjba 

vonulása következtében új kollégát köszöntünk soraink között. Tóth Zsolt matematika 

tantárgyat fog oktatni. Beilleszkedését, munkáját mindannyian segítjük. Továbbra is fontos az 

együttműködés a hittan munkaközösséggel, és az alsós munkaközösséggel a szakmai, hitéleti  

munka eredményeinek eléréséhez. A diákönkormányzat munkáját segítve igyekszünk a 

gyerekek szabadidejének hasznos eltöltését segíteni, hangulatos, közösségépítő programokat 

szervezni. 

 

A munkaközösség tagjai: 

Tagok Szakok Osztályfőnök Egyéb 

tevékenység 

Horváth-Bócsi Irén magyar-könyvtár  intézményvezető 

Szilágyiné Beregszászi 

Erzsébet 

földrajz-biológia  intézményvezető 

helyettes 

Kozma Csabáné angol-német 5.b  

Szilvássy Klára metematika-rajz 5.a Mérés-értékelés 

munkaközösség 

vezető 

Nagy Gábor matematika-

informatika 

 intézményvezető 

helyettes 

Bagoly Ferenc fizika-testnevelés 6.a osztályfőnöki 

munkaközösség 

vezető 

Baltighné Kozma 

Marianna 

magyar-

történelem 

7.a  
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Tereminé Horváth Ildikó német-történelem 7.b felsős szakmai 

munkaközösség 

vezető 

Serly Anikó magyar-

történelem 

8.a  

Judikné Lukács Enikő kémia-biológia 8.b  

Dancs Julianna angol   

Tóth Zsolt matematika-

informatika 

  

Jenei Zoltán biológia-

testnevelés 

  

 

2. Oktatási – nevelési céljaink a tanévre: 

 

 Célunk az egységes, színvonalas oktató- és nevelőmunka; a közös minőségi és szakmai munka 

tervezése, szervezése és ellenőrzése, az egyházhoz és a benne élő Krisztushoz hű katolikus 

nemzedék nevelése. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a tantervi követelményeket 

élményszerűen sajátítsák el, tudatosodjon bennük, hogy a tudás érték. Olyan alapokat kapjanak, 

melyre tovább építve a társadalom értékes embereivé váljanak. Szeressenek iskolába járni, 

szellemi, erkölcsi értékeket szerezzenek, a keresztény értékre építve művelt emberré, szépre, 

jóra fogékony személyiséggé, Istent és embertársait szerető felelős polgárrá váljanak. 

Ennek elérése érdekében az alábbi oktatási-nevelési célokat fogalmaztuk meg: 

• élményszerű tanulás biztosítása 

• lemaradás csökkentése 

• készségek, képességek együttes fejlesztése az alkalmazásképes tudás középpontba 

állításával 

• a hatékony és önálló tanulási kompetencia fejlesztése  

• az egyéni képességek kibontakoztatása 

• anyanyelvi, idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése 

• digitális kompetencia 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 

• a környezet iránti felelős magatartás kialakítása  

• tanulóink művészetek iránti érdeklődésének felkeltése, esztétikai érzékük fejlesztése, 

• a haza iránti szeretetük erősítése 

• szociális kompetencia fejlesztése, közösségfejlesztés 

• tovább erősíteni a hithez, az egyházhoz való viszonyukat 
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• 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  

• differenciálás 

• módszertani eszköztárunk bővítése: KIP módszer alkalmazása 

• felzárkóztató és tehetséggondozó foglakozások szervezése  

• fejlesztő értékelés 

• hangos és néma értő olvasás fejlesztése a tantárgyi órákon 

• szövegértési- szövegalkotási képesség fejlesztése  

• lényegkiemelés, annak megláttatása, felismerése 

• kreatív, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

• közösséget formáló, közösséget erősítő programok szervezése 

•  sport-és egyéb szabadidős foglalkozások, osztálykirándulások szervezése 

• folyamatos felkészülés az országos kompetenciamérésre, az idegen nyelvi mérésre 

• szóbeli kifejezőképesség fejlesztése 

• változatos munkaformákat alkalmazni a tanítási órákon, melyekkel felkeltjük tanulóink 

érdeklődését, gondolkodtatjuk, cselekedtetjük őket, figyelembe véve egyéni 

képességüket 

• nyelvoktatás hatékonyságának emelése; használható nyelvtudás 

• a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, ellenőrzése, értékelése 

• tanulóink erősségének kiemelése, dicséret 

• kulcskompetenciák fejlesztése minden tantárgy esetében 

• tantárgyi koncentráció fejlesztése 

• magyarságtudat erősítésének fontossága 

• segítségnyújtás az emberek közötti kapcsolat, a kommunikáció elfogadott helyes 

normáinak kialakításában 

• a témahetek foglakozásainak gondos megtervezése 

• hospitálások, tapasztalatszerzés, egymás segítése céljából 
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3. Szaktárgyi jellemzők 

A felső tagozaton minden tantárgyat szakos kolléga tanít. A tantárgyak zömének tanítása 

osztálykeretben zajlik. Képességszerinti  csoportbontásban („A” „B” csoport)  történik a 

magyar, matematika tantárgyak tanítása minden évfolyamon, az angol nyelv tanítása 5-6. 

osztályban, és a német nyelv tanítása 8. évfolyamon.  A csoportbontás fontos színtere a 

tehetséggondozásnak, valamint a felzárkóztatásnak. A csoportbontás során a jobb képességű 

tanulók megfelelő motiváltsággal képesek magasabb eredményeket elérni, illetve segítséget 

nyújt a lemaradt tanulók felzárkóztatásában. A csoportbontás során a tanulók nagyobb 

sikerélményhez juthatnak, mely motiválja őket a tanulásra. A kollégák a helyi tantervet, a 

tanmenetüket, az osztályok, csoportok képességeit szem előtt tartva tervezik óráikat. Minden 

tanítási óra kiemelt feladata a használható tudás átadása, szövegértés, szövegértelmezés 

fejlesztése, a helyesírás,  a tantárgyi koncentráció, az önálló gondolkodás fejlesztése.  

  

4.Tanórán kívüli tevékenységeink 

Tanulóink számára a tanórákon kívül a lehetőségekhez képest olyan foglalkozásokat, 

programokat szervezünk, melyek értelmi képességeiket, érzelmi világukat fejlesztik, közösségi 

szellemiségüket, Istenben való hitüket, nemzeti identitásukat erősítik. Tanítási órákon kívüli 

tevékenységek:  

▪ tehetséggondozó foglalkozások 

▪ magyar, matematika előkészítő foglalkozások tovább tanuló diákjainknak 

▪ tantárgyi házi versenyek, vetélkedők szervezése 

▪ szaktárgyi levelezős versenyek 

▪ felzárkóztató foglalkozások 

▪  jeles napokról, nemzeti ünnepeinkről való megemlékezések 

▪ közösségfejlesztő programok 

▪  sportversenyek, sportdélutánok szervezése 

▪ egyházi ünnepekről, szentekről való megemlékezések 

▪ szentmiséken, lelki gyakorlatokon való részvétel 
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Tehetséggondozás, előkészítő foglalkozás, felzárkóztatás 

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. 

Továbbtanuló diákjaink számára magyar, matematika tantárgyakból felvételi előkészítő 

foglalkozást szerveznek a kollégák, ezzel segítve tanulóinkat a sikeres központi írásbeli 

felvételi vizsgához. Figyelünk a tanulmányi előmenetelben lemaradt tanulóink segítésére is. A 

fejlesztő foglalkozások alapvető célja:  

- tantárgyi tartalmak pótlása 

- tanulási képességhiányok pótlása 

- gondolkodás képességének fejlesztése 

- egyénre szabott tanulási módszerek alkalmazása 

Az idei tanévben több nevelőnek van lehetősége tantárgyi felzárkóztató foglalkozás tartására. 

Ennek a lehetőségnek nagyon örölünk, hiszen tanulóink egy része még mindig küzd a covid 

alatt felhalmozódott hiányosságokkal.  

Foglalkozások: Név: 

sportkör Jenei Zoltán 

német tehetséggondozás Tereminé Horváth Ildikó 

magyar előkészítő Serly Anikó 

matematika előkészítő SzilvássyKlára 

magyar, történelem felzárkóztatások Serly Anikó, Baltighné Kozma Marianna, 

Tereminé Horváth Ildikó 

idegen nyelvi felzárkóztatás Dancs Julianna, Kozma Csabáné 

matematika felzárkóztatás Szilvássy Klára 

kórus Járó Csaba Istvánné 

 

5. FOLYAMATOS FELADATOK A TANÉV SORÁN 

 

• faliújság, munkaközösségi fal, folyosók, tantermek dekorálása az évszakhoz, aktuális 

feladatokhoz, jeles napokhoz igazodva 
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• dekorációkészítés iskolai, városi rendezvényre 

• pályázatokban vállalt feladatok folyamatos megvalósítása 

• cikkek írása a honlapra 

• továbbképzéseken való részvétel 

• óralátogatások, hospitálások 

• folyamatos kapcsolattartás iskolánk lelki vezetőjével 

• folyamatos kapcsolattartás a hittan, és az alsós munkaközösséggel 

• az egyházi életben való folyamatos részvétel 

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

délután, egyéni fogadóóra) 

• munkaközösségi megbeszélések, e-mailek 

• folyamatos kapcsolattartás az iskolában tevékenykedő szociális munkással, fejlesztő 

pedagógussal, ifjúságvédelmi felelőssel 

 

 

 

 

6.FELADATTERV A 2022/23-asTANÉVRE 

 

Felsős szakmai munkaközösség programterve 

Időpon

t 
Feladat Felelős 

A
u

g
u

sz
tu

s 

22. Alakuló értekezlet  intézményvezető 

24-től Tanévnyitó ünnepély szervezése 2.és 6. évfolyam 

25. Munkaközösségi megbeszélés – éves munkaterv összeállítása 

Tereminé 

Horváth Ildikó 

munkaközösség 

tagjai 

29.  Javítóvizsgák 

Szilvássy Klára 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

31. Tanévnyitó ünnepség – Veni Sancte 2.és 6. évfolyam 
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S
ze

p
te

m
b

er
 

09. Munkaterv leadása 
Tereminé 

Horváth Ildikó 

09. Tanmenetek leadása  
 

szaktanárok 

30-ig Színházbérlet igény felmérése 
osztályfőnökök 

DÖK segítő 

30-ig Hangversenybérlet igény felmérése 
ének szaktanár 

osztályfőnök 

19-ig Bendegúz internetes versenyekre nevezés  szaktanárok 

19-24. Biztonság Hete 
osztályfőnökök, 

szaktanárok 

20-ig Tantermek, folyosók dekorálása  
osztályfőnökök, 

szaktanárok 

21. Diákolimpia-Atlétika ügyességi csapatbajnokság Jenei Zoltán 

24. Kerékpártúra – Tokaj, Tarcal Jenei Zoltán 

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

30-ig Osztályok védőszentjeinek kiválasztása 

Lakatos 

Marianna 

osztályfőnökök 

O
k

tó
b

er
 

03. Megemlékezés Zene világnapjáról ének szaktanár 

03. Év eleji felmérők eredményeinek leadása szaktanárok 

04. Állatok világnapja 
Judikné Lukács 

Enikő   

06. Megemlékezés az aradi vértanúkról 

osztályfőnökök, 

történelem 

szaktanárok 

06. Pályaorientációs nap osztályfőnökök 

09. Kerékpáros zarándoklat Máriapócsra Jenei Zoltán 

10.10-

11.30 
Bemeneti mérések lebonyolítása 

Szilvássy Klára 

érintett 

osztályfőnökök 

17. Helyi fizika verseny I. forduló Bagoly Ferenc 
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17-ig Nevezés a Dürer matematika versenyre 
matematika 

szaktanárok 

21. 1956-os megemlékezés 

Serly Anikó 

Judikné Lukács 

Enikő   

ŐSZI SZÜNET (10.29-11.06.) 

N
o

v
em

b
er

 

   

  Futsal diákolimpia -  Tiszavasvári Jenei Zoltán 

10. Egyházmegyei helyesírási verseny-Geszteréd 
magyar 

szaktanárok 

23. Dugonics András Katolikus Iskolák  Matematika Versenye 
matematika 

szaktanárok 

24. „Ismerd meg a Szentírást!”- egyházmegyei verseny 

Lakatos 

Marianna, 

magyar 

szaktanárok 

25-től Adventi gyertyagyújtás hetente hitoktatók 

D
ec

em
b

er
 

02. Hangverseny 
Járó Csaba 

Istvánné 

06. Mikulás programok 
osztályfőnökök, 

DÖK 

17-ig Helyi fizika verseny II. forduló Bagoly Ferenc 

17. Adventi ráhangolódás 

munkaközösség 

vezetők, 

pedagógusok 

DÖK 

21-ig  Karácsonyi ünnepség  
 3.o 5.o. 

osztályfőnökök 

TÉLI SZÜNET (12.22 - 01.02.) 

J
a

n
u

á
r
 

06. Vízkereszt-tantermek szentelése lelki vezető 

01.09-

05.12. 
Netfit mérés beindítása 

testnevelő 

szaktanárok 

16-20. Kultúra hete programjai   

  Szövegértési verseny 
Baltighné Kozma 

Marianna 

  Helyesírási verseny Serly Anikó 

  Népdaléneklő verseny 
Járó Csaba 

Istvánné 

  Angol verseny Dancs Julianna 
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  Szép magyar beszéd Serly Anikó 

  Illusztrációkészítés egy adott témában Szilvássy Klára 

27. Holokauszt nemzetközi emléknapja 
történelem 

szaktanárok 

F
eb

ru
á
r
 17-ig  Farsang 

Dök, 

osztályfőnökök 

25. A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja 
történelem 

szaktanárok 

kiírás 

szerint 
Szép magyar beszéd- megyei forduló 

magyar 

szaktanárok 

M
á

rc
iu

s 

02. Hangverseny 
Járó Csaba 

Istvánné 

06-10.  Pénz7: pénzügyi társasjátékok, PÍ vetélkedő 
matematika 

szaktanárok 

10. Vetélkedő március 15-re emlékezve 
Tereminé 

Horváth Ildikó 

22. Víz világnapja 
DÖK, 

osztályfőnökök 

23. Hangverseny 
Járó Csaba 

Istvánné 

27-31.  Digitális témahét Nagy Gábor 

23-ig  Helyi fizika verseny III. forduló Bagoly Ferenc 

Á
p

ri
li

s 

   

06- tól 
„ Versutca”- Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója 

alkalmából 

magyar 

szaktanárok 

                        TAVASZI SZÜNET (04.06. – 04.11.) 

 Városi költészetnapi szavalóverseny 
magyar 

szaktanárok 

24. 
„Jöttem, láttam, értem”-megyei szövegértési verseny 

iskolánkban 

Tereminé 

Horváth Ildikó, 

pedagógusok 

Ápr. 24-

28. 
Fenntarthatósági témahét / Föld napja 

Szilágyiné 

Beregszászi 

Erzsébet 

szaktanárok 

  Labdarúgás-atlétika diákolimpia selejtező 
Jenei Zoltán, 

Bagoly Ferenc 

  Bendegúz versenyek szaktanárok 
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M
á

ju
s 

18-31-ig Idegen nyelvi mérés, kompetenciamérés 6. évfolyam 
Szilvássy Klára 

osztályfőnökök 

04-17-ig Idegen nyelvi mérés, kompetenciamérés 8.évfolyam 
Szilvássy Klára 

osztályfőnökök 

06. Hangverseny 
Járó Csaba 

Istvánné 

  „Templomok és kápolnák”- kerékpártúra  Jenei Zoltán 

26. Gyermeknap-Madarak és fák napja 

DÖK, 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

30-ig Év végi felmérések magyarból, matematikából, idegen nyelvből szaktanárok 

J
ú

n
iu

s 

03. A nemzeti összetartozás napja 
történelem 

szaktanárok 

10. Záró munkaközösségi megbeszélés 
Tereminé 

Horváth Ildikó 

12-ig Év végi beszámolók leadása  szaktanárok 

13. Te Deum-8.évfolyam 
Kiss Tibor lelki 

vezető 

30-ig Netfit mérések eredményeinek feltöltése testnevelők 

23.  Évzáró ünnepély, ballagás 7. évfolyam 

  Tanévnyitó ünnepség előkészítése 6. évfolyam 

J
ú

li
u

s 

25. Szent Anna ünnepe 
minden 

pedagógus 

Vannak versenyek, vetélkedők, melyek a tanév közben szerveződnek, ezért a feladatterv nem 

tartalmazza. Tanulóinkat ezekre a versenyekre is szeretnénk eljuttatni. 

Várható versenyek: 

• Dürer matematika verseny 

• Szent Imre tehetségnapok- matematika, magyar, angol, német, sport 

• Szép magyar beszéd megyei verseny 

• Bem versenyek 

• Megyei szövegértési verseny- Kodály Zoltán Általános Iskola 
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• Prózamondó verseny- Geszteréd  


