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A munkaterv összeállításánál a következő dokumentumokat vettük alapul.
- Köznevelési törvényt
- Az Emberi Erőforrások miniszter EMMI rendeletét a 2019/2020. tanév
rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletet
- A pedagógiai programot
- A munkaközösségek és más szervezetek dokumentumait és programjait.
Munkaterv felépítése

I.
II.
III.
IV.
V.

Helyzetelemzés
2019/2020. tanév fő feladatai
Feladatok ütemezése
A munkaközösségek, DÖK munkatervei, programjai
Tanulmányi versenynaptár

I. HELYZETELEMZÉS
Tárgyi feltételek
Működésünket, működtetésünket Nyíregyházi Tankerületi Központ végzi.
Az iskola állapota, működése igen fontos szerepet tölt be településünk életében.
Egy település óvoda, iskola nélkül nem létezhet. Igen fontos szerepet töltenek be
a település közösségi munkájában, életében, fejlődésében.
Együtt gondolkodunk a fenntartóval, településünk önkormányzatával és
lakóival.
Fenntartónk és településünk önkormányzata, a Nemzetiségi Önkormányzat
mindent megtesznek fejlődésünkért, előrehaladásunkért.
A 2019/2020-as tanévben is működtetjük a büfét gyermekélelmezésen keresztül,
a Napkor Nagyközség Önkormányzata támogatásával. Kizárólag csak önköltségi
áron. Felhasználjuk a gyakorlókertben termesztett zöldségféléket, ezáltal
biztosítjuk számukra az egészséges táplálkozást.
- Így elértük azt, hogy nincs éhes gyermek iskolánkban.
- Megtörtént néhány foglalkoztató festése, illetve a hozzájuk kapcsolód
folyosó burkolása.
- Festettük a kerítésünk karbantartását végeztünk az udvari játékokon.
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Tanulóinkat 2019. szeptember 1-én tanévnyitón tiszta, rendezett környezet várta.
Tárgyi eszközeink bővült az EFOP-3.2.4-16-2016-0001 pályázat keretén belül 1
db Samsung interaktív tábla (érintőképernyős monitorral). Valamennyi IKT
eszközeink működőképesek, kollégáink örömmel használják.
Ismételten felhívjuk a kollégák figyelmét eszközeink állagmegóvására.
Tankönyveinket, irodaszerünket időben megkaptuk és időben kiosztásra
kerültek.
Így felkészülten tudtuk elkezdeni a 2019/2020. tanévet.
Személyi feltételek
A nevelőtestületben változás következett be.
Radvánszki Jánosné tanár és Soltészné Lekli Erika tanító szakos kollégák
nyugdíjba vonulnak.
Két új kolléga érkezett hozzánk Debrecenszkiné Juhász Tünde tanár és KöbliVeres Barbara tanító szakos. Debrecenszkién kinevezéssel, Köbli-Veres Barbara
helyettesítő, gyakornok.
Téglási József testnevelés-földrajz szakos kolléga 2020. július 15. határozott
idejű kinevezéssel látja el az oktatási feladatokat.
2019. szeptember -tól tovább folytatódik a pedagógus munkaidő beosztásának
nyilvántartása.
A kormányrendelet továbbra is előírja, hogy a pedagógus a kötött munkaidő
teljes egészét, 32 órát köteles a nevelési-oktatási intézményben tölteni.
Kivétel akkor lehetséges, ha az intézményen kívül kell a feladatotokat ellátni
(színház, kirándulás stb.) megbízás alapján. A teljes munkaidő fennmaradó
részében a pedagógus a neveléssel és oktatással összefüggő egyéb feladatot lát
el.
- Helyettesítésre a pedagógusokat napi (2), vagy heti (6) órában lehet
beosztani. Az is előfordulhat kirívó esetben, hogy adott pedagógusnak
heti (3) tanítási órát kell tanítani, külön díjazás nélkül. (betegség, igazolt
távolmaradás)
A 2019/2020. tanévben (egy) első osztályt tudtunk indítani. Az iskolába készülő
gyerekeket rendszeresen látogatták a kollégák az óvodában. Az osztály
összetétele vegyes.
.
- Az alsó évfolyamokon (1-4) egész napos (iskolaotthonos) oktatás folyik.
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- A 2019/2020. tanévben egy napközis és egy tanulószoba működik,
természetesen a szülők és a gyerekek igényeinek megfelelően 5-8.
évfolyamokon 1600-ig.
- A PP-nak megfelelően tovább folytatjuk a csoportbontásokat
matematikából (emeltszint) nemzetiségi német nyelvnél, magyar, technika
és informatika tantárgyaknál, főleg azon évfolyamoknál, ahol csak egy
osztály van.
- A német nemzetiségi nyelv 1-8. évfolyamokon 5 nemzetiségi német és 1
órában népismeretet tanulnak.
- Tanulóink közül már néhányan nyelvvizsgával mehettek továbbtanulni.
- Célkitűzéseink, hogy évről-évre minél többen tudják megszerezni a
középfokú nyelvvizsgát.
- A 2019/2020. tanévben elkezdtük a Komplex Alapprogram bevezetését 18. évfolyamokon. A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt
jelentőségű, hogy a … biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre
épüljön , ezzel megalapozva az alapprogramok egységes rendszerét.
- Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az előző évhez hasonlóan a
2019/2020. tanévben Kéningerné Farkas Mária és Kéningerné Lekli
Anikó kolléganők látják el.
- A DÖK teendőket Kerekesné Tóth Szilvia és Tudlikné Hegedüs Ida
nevelők végzik.
- Munkavédelmi feladatokat és azokkal kapcsolatos teendőket Varga
Ferenc kolléga látja el, aki 2019 augusztusában megszerezte a hozzá
szükséges képesítést.

II. 2019/2020. TANÉV FŐ FELADATAI
A nevelő-oktató munkánkat alapvetően meghatározza a Köznevelési Törvény, a
PP, az SZMSZ és a Házirend.
A 2019/2020. tanévben 1-8 évfolyamig a NAT követelményei alapján
dolgozunk.
- Minden pedagógustól elvárt a nevelés előtérbe helyezése, a
kulcskompetenciák fejlesztése, a gyakorlatias módszerek alkalmazása, a
sokszínű szemléltetés.
- Az első évfolyamon, és a második évfolyam félévekor szöveges értékelést
alkalmazunk, csak a második év végétől történik érdemjeggyel a tanuló
értékelése.
- A 2019/2020. tanévtől bevezetjük a Komplex Alapprogram alkalmazását
1-8. évfolyamokon.
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- A hit- és erkölcstan értékelését rögzítjük az e-naplóban a Pedagógiai
Programban fogalmazottak szerint. A hit- és erkölcstant beépítve az
órarendbe.
- Tovább folytatjuk a mindennapos testnevelést.
- 2019/2020-as tanévben is törekszünk, hogy tanulóink 1400 óráig
tartózkodjanak az intézményben.
- Távolmaradás csak nagyon indokolt esetben engedélyezett.

Céljaink, feladataink:
- A ránk bízott gyerekek nevelése, oktatása.
- Az ismeretek tárgyilagos, többoldalú közvetítése.
- Segítsük a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve
bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanulók felzárkóztatását.
- Vegyük figyelembe az egyéni képességet, tehetséget, a fejlődés ütemét,
szociokulturális helyzetét, és az esetleges fogyatékosságát.
- Ismertessük meg a HÁZIRENDET a gyermekkel illetve a szülőkkel
egyaránt.
- Teremtsük meg a rend a fegyelem és az önkiszolgálás az egységes
bánásmód megszilárdítását.
- Közreműködjünk a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a
tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében.

Kiemelt céljaink:
-

Egészséges életmódra nevelés.
Az alkalmazó tudás fejlesztése.
A tanulók természetvédelemére való nevelés.
Esztétikai, szépérzéki nevelés - különös tekintettel a magyar nyelv és
irodalom órákon és valamennyi készségtárgyaknál.
Nagyobb odafigyelés az indokolatlan hiányzásokra.
A pedagógus legyen mindig példakép.
Különös hangsúly fordítása a lemorzsolódás csökkentésére.
Kompetenciamérés eredményének javítása.
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Fő feladataink, a feladatok megvalósításának módjai:
Párhuzamos osztályokban tanítók munkájának összehangolása.
Kapcsolattartás az óvodával.
Együttműködés a szülőkkel.
Tehetséggondozás.
Felzárkóztatás.
Esztétikai, szépérzéki nevelés.
Természetre, a természet megóvására, a természet szeretetére való
nevelés.
- Egészséges életmódra nevelés.
- A szabadidő hasznos eltöltése.
- Szülői értekezletek, nyílt tanítási napok, fogadóórák az iskolai
munkatervben.
-

Kötelező feladatok a 2019/2020. tanévre
-

2019. szeptember 9. Munkaterv megbeszélése, elfogadása.
2019. szeptember 13. Tanmenetek, foglalkozási tervek előkészítése.
2019. szeptember 16-20. Szülői értekezletek.
2019. szeptember 16-20. Versenyek, előkészítők megszervezése,
egyeztetése.
2019.
szeptember
13-ig
Kapcsolatfelvétel
pszichológussal,
fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal.
2019. október 4. Az aradi vértanúk emléknapja.
2019. október 11. A DIFER vizsgálat felmérése 1. évfolyamon.
2019. október . Statisztika
2019. október 22. Nemzeti ünnep.
2019. október 25. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap.
2019. október 25. DIFER-ben érintett tanulók létszámának leadása.
2019. október 31-ig. Az általános iskola tájékoztatója a nyolcadikos
tanulókat a felvételi eljárás rendjéről
2019. november 4. (hétfő) Az őszi szünet utáni első tanítási nap.
2019. november 23. A DIFER határnapja az általános iskolák 1.
évfolyamán.
2019. december . Tanulók jelentkezése a központi felvételi vizsgára.
2019. december 20. (péntek) a téli szünet előtti utolsó tanítási nap.
2020. január 6. (hétfő) a téli szünet utáni első tanítási nap
2020. január 8. Fizikai állapot és edzettség-vizsgálatainak kezdő napja.
2020. január 18. Központi írásbeli felvételi vizsga napja.
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- 2020. január 23. Pótló központi írásbeli vizsgák 6,8,9. évfolyamon.
- 2020. január 24. A tanítási év első félévének vége.
- 2020. január 31-ig A félévi tanulmányi eredményekről szóló értesítések
határnapja.
- 2020. február 19. Tanulói jelentkezések, adatlapok elküldésének
határnapja.
- 2020. február 24-től Szóbeli meghallgatások az általános felvételi
eljárásban.
- 2020. február 25. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak
emléknapja.
- 2020. március 13. (péntek) Nemzeti ünnep megünneplése.
- 2020. március 19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetőségei az
általános iskolában.
- 2020. április 8. (szerda) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
- 2020. április 10. NAGYPÉNTEK
- 2020. április 15. (szerda) A tavaszi szünet utáni első tanítási nap.
- 2020. április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja.
- 2020. április 24. Fittségi mérés szervezésének vége.
- 2020. május 1. A munka ünnepe
- 2020. május 20. Idegen nyelvi mérés (német)
- 2020. május 27. Kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon.
- 2020. május 15. Tanulmányi kirándulás
- 2020. május 24. DIÁKBÁL
- 2020. május 29. Gyermeknap
- 2020. június 10. Bankett
- 2020. június 12. Ballagás
- 2020. június 15. Tanév vége
- 2020. június 19. Tanévzáró
- 2020. június 26. Tanévzáró értekezlet
Kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon:
- A szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődésének vizsgálata
valamennyi tanulóra kiterjedően.
Kérem az előző évek tapasztalatait is felhasználva egész évben
folyamatos legyen a felkészülés. Az említett készségek fejlesztését miden
tárgy esetében helyezzük előtérbe.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani az esélyegyenlőségnek az iskolai élet
minden területén. Fokozott figyelmet kell szentelnünk a HH és HHH
tanulóinkra.
- Ezek az adatok mutatják a családok anyagi és szociokulturális hátterét is.
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- Igen fontos a jó együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal és a
családokkal. A felmerülő problémákat mindig írásban jelezzük.
- Iskolánkra nem jellemző az agresszió, de néha előfordul a gyerekek
között.
Kérem az erre hajlamos tanulókat folyamatosan órán és szünetben is
tartsuk kontroll alatt.

III. FELADATOK ÜTEMEZÉSE
Tanév rendje
-

Szorgalmi idő első napja: 2019. 09.02. (hétfő)
Szorgalmi idő utolsó napja: 2020.06.15. (péntek)
Félév vége: 2020. január 24.
Tanítási napok száma: 180 nap.
Tanítás nélküli munkanapok: 6 nap.

Tanítási szünetek
- Az őszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. november 04. (hétfő).
- Tanítási célra felhasználható 6 nap.
- A téli szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20.
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 06. (hétfő).
- A tavaszi szünet: A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8
(szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).
- A nemzetiségi oktatásban résztvevő iskolák a meghatározott időpontoktól
eltérhetnek, továbbá a tanulók részére szünet adható, ha azt a nemzetiségi
hagyományok, vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.
- A munkaközösség vezetők, a gyermek és ifjúságvédelmi felelősök, a
DÖK vezetők tanulmányozzák a Köznevelési Törvényt és annak
módosítását, készítsék el saját munkatervüket.
- A munkatervben rögzítsék a félévi, év végi mérések idejét, tantárgyait, a
tanulmányi, kulturális és sportversenyeket, amihez be kell szerezni az
SZMK és a DÖK támogatását is.
- Kiemelten kezeljük egész tanév során a felkészülést a 2020. május 27-én
sorra kerülő kompetenciamérésre.
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Határidő: folyamatos
Felelősök: munkaközösség vezetők és minden nevelő
Osztályszintű szülői értekezleteket kell tartanunk szeptemberben, ahol ismertetni
kell a szülőkkel a tanév fő feladatait, megbeszélni az aktuális problémákat.
Határidő: 2019. szeptember 28.
Felelős: igazgató, osztályfőnökök

Értekezletek, megbeszélések rendje
Alakuló értekezlet, munkaterv
Időpont: 2019. augusztus 21.
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes
Tanévnyitó értekezlet
Időpont: 2019. augusztus 26.
Felelős: igazgató
Tanévnyitó ünnepség:
Időpont: 2019. szeptember 1. 1700
Felelős: igazgató
Nevelőtestületi (szakmai továbbképzés) tanítás nélküli munkanap, 6 nap terhére
(Hejőkeresztúr)
Időpont: 2019. október 11.
Felelős: igazgató
Félévi osztályozó konferencia
Időpont: 2020. január 24.
Felelős: igazgató
Nevelőtestületi továbbképzés
Komplex Alapprogram 1-8. évfolyamon kerül bevezetésre 2019/2020.
tanévben
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Továbbképzések
2019.08.21., 22., 23.
2019.09.13.
Év végi osztályozó konferencia
Időpont: 2020. június 10. (szerda)
Felelős: igazgató
Tanévzáró értekezlet
Időpont: 2020. június 26. (péntek)
Felelős: igazgató

IV.MUNKAKÖZÖSSÉGEK, DÖK, MUNKATERVEI,
PROGRAMJAI

Ünnepségek, megemlékezések, feladatok:
Teremdíszítés, rendezés
Ideje: 2019. augusztus 28-31.
Felelős: osztályfőnökök
Tanmenetek elkészítése, leadása
Ideje: 2019. szeptember 15.
Felelős: Munkaközösség vezető
Kapcsolat az óvodával, hagyományápolás, Mihály nap – tanulók
ellátogatása
Ideje: 2018. szeptember 28
Felelős: Alsós munkaközösség
Az állatok világnapja
Ideje: 2019. október 4.
Felelős: Alsós munkaközösség
Aradi vértanuk megemlékezés
Ideje: 2019. október 4.
Felelős: Felsős munkaközösség, Varga Ferenc
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Magyar köztársaság kikiáltásának évfordulója
Ideje: 2018. október 18. (péntek)
Felelős: igazgató, Heppné Hajdók Éva,
Nagyné Czimbula Annamária
Márton nap – német nemzetiségi délután
Ideje: 2019. november 11.
Felelős: Iskolavezetés, német szakos nevelők 1-8. évfolyamon
tanítók, tanárok
Óvónők látogatása 1. osztályokban
Ideje: 2019. november 21-22.
Felelős: alsós munkaközösség
Nyílt tanítási nap az 1. osztályban
Ideje: 2019. november 29. (péntek)
Felelős: alsós munkaközösség
Fogadó óra 2-8. évfolyamon
Ideje: 2019. november 25. (hétfő)
Felelős: igazgató, osztályfőnökök
Advent
Ideje: 2019. november 29. - december 20.
Felelős: alsós és felsős munkaközösség
Gyertyagyújtás: 11.29., 12.06., 12.13., 12.20.
Mikulás
Ideje: 2019. december 6.
Felelős: alsós munkaközösség
Óvodások Lucázása
Ideje: 2019. december 13. (péntek)
Karácsonyi ünnepség
Ideje: 2019. december 20.
Felelős: alsós munkaközösség
Téli szünet
Ideje: 2019. december 21. - 2020. január 6.
Felelős: igazgató
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Magyar Kultúra Napja
Ideje: 2020. január 17.
Felelős: Heppné Hajdók Éva
Első félév
Ideje: 2020. január 24.
Felelős: osztályfőnökök, igazgató
Félévi értesítők kiosztása
Ideje: 2020. január 31.
Felelős: osztályfőnökök
Félévi szülői értekezletek
Ideje: 2020. február 1-15.
Jövendő elsős nevelők látogatása az óvodában
Ideje: 2020. január utolsó hete
Felelős: Alsós munkaközösség, igazgató
Valentin nap
Ideje: 2020. február 14.
Felelős: Hegedüsné Tudlik Ildikó
Farsang
Ideje: 2020. február 14.
Felelős: igazgatóhelyettes, osztályfőnökök
Bemutató és fogadó óra a leendő elsős gyerekek szüleinek
Ideje: 2020. március 20. (szerda)
Felelős: Alsó munkaközösség
Egészséghét
Ideje: 2020. március 4., 5., 6.
Felelős: Orosz Györgyné, Debrecenszkiné Juhász Tünde, Baksa
Ferencné, Tudlikné Hegedüs Ida, dr. Spinyhértné Bodnár
Annamária
Az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepség
Ideje: 2020. március 13. (péntek)
Felelős: Felsős munkaközösség, igazgatóhelyettes
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Víz világnapja
Ideje: 2020. március 23. (hétfő)
Felelős: Baksa Ferencné
Fogadó óra, alsó-felső osztályok részére
Ideje: 2020. március 23. (hétfő)
Felelős: Alsós, felsős munkaközösség
Költészet napja
Ideje: 2020. április 10. (péntek)
Felelős: Stefánné Molnár Anita, felsős munkaközösség
Szakmai nap - tanítás nélküli munkanap, 6 nap terhére
Ideje: 2020. április 30. (csütörtök)
Felelős: Igazgató
Megemlékezés holokauszt emléknapján
Ideje: 2020. április 16. (csütörtök)
Felelős: Varga Ferenc, felsős munkaközösség
Jósika napok
Ideje: 2020. április 20., 21., 22.
Felelős: Hegedüsné Tudlik Ildikó, Kéningerné Lekli Anikó, Baksa
Ferencné, dr. Spinyhértné Bodnár Annamária, Kerekesné Tóth
Szilvia
A Föld napja
Ideje: 2020. április 24.
Felelős: Baksa Ferencné, testnevelő kollégák
Nyílt tanítási nap 2-8 évfolyam
Ideje: 2020. április 24. (péntek)
Felelős: Alsós, felsős munkaközösség
Iskolai jótékonysági bál
Ideje: 2020. április 30. (csütörtök)
Anyák napja
Ideje: 2020. május 4-5.
Felelős: Osztályfőnökök
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Diákbál
Ideje: 2020. május 22.
Felelős: DÖK
Madarak és fák napja
Ideje: 2020. május 8.
Felelős: alsós munkaközösség
Tanulmányi kirándulás
Ideje: 2020. május 15.
Felelős: Igazgató, osztályfőnökök
„Határtalanul” pályázaton keresztül tervezett kirándulás 7. évfolyam
Ideje: 2020. május
Felelős: igazgató, Kéningerné Lekli Anikó
Nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában
Ideje: 2020. május utolsó hete
Felelős: leendő elsős tanítók
Gyermeknap
Ideje: 2020. május 29.
Felelős: alsós-felső munkaközösség
Pedagógus nap
Ideje: 2020. június 5.
Felelős: Igazgató
Osztályozó értekezlet
Ideje: 2020. június 9. (kedd)
Felelős: igazgató
Bankett 8. évfolyam
Ideje: 2020. június 10. (szerda)
Felelős: igazgató, felsős munkaközösség
Ballagás
Ideje: 2020. június 12. (péntek)
Felelős: Igazgató
14

Utolsó tanítási nap
Ideje: 2020. június 15. (hétfő)
Tanévzáró ünnepség
Ideje: 2020. június 18. (csütörtök)
Felelős: igazgató
Győztesek kirándulása
Időpont: 2020. június 23.
Felelős: igazgató
Tanévzáró értekezlet
Időpont: 2020. június 26.
Felelős: igazgató
Szülői értekezlet leendő elsős szülők részére
Időpont: 2020. június 24. (szerda)
Felelős: alsós munkaközösség

15

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA
2019/2020. TANÉVI MUNKATERVÉNEK
TANULMÁNYI VERSENYNAPTÁRA
Természetismeret:
Kaán Károly Országos Környezet és Természeti verseny megyei döntő
Tuzsér - április
Herman Ottó Országos Biológia verseny megyei döntő Napkor - április
Megyei Természetismereti verseny
Nyíregyháza - február
Tudásbajnokság megyei döntő
Nyíregyháza - április
Tudásbajnokság országos döntő
Szeged - május
Bolyai regionális csapatverseny
Kisvárda - február
Herman Ottó Természetismereti verseny országos döntő Budapest - június
Magyar, történelem:
„Szép Magyar Beszéd” verseny 5-8. évf. számára
Apáczai helyesírási verseny
Nyíregyháza - március
Bachát László anyanyelvi hárompróba
Nyíregyháza - március
TIT megyei történelem verseny
Nyíregyháza - március
Simonyi Helyesírási verseny
Nyíregyháza – március
Kulcs a tudáshoz
Nyíregyháza-április
Váci Mihály megyei szavalóverseny
Nyíregyháza-április
Simonyi Kárpát-medencei helyesírási verseny döntő Budapest – május
Bolyai csapatverseny
Nyíregyháza – november
Váci Mihály megyei szavalóverseny
Nyíregyháza-április
Német:
TIT megyei német verseny
Nyíregyháza - március
Zelk Zoltán német nyelvi verseny
Nyíregyháza – február
Német nemzetiségi nyelv és irodalom – országos verseny

Matematika:
Zrínyi Ilona matematika verseny:
- megyei
Vásárosnamény - február
- országos Kecskemét - április
Alapműveleti Matematika verseny:
- megyei
Nyíregyháza - március
- országos Marcali - május
Bolyai csapatverseny
Nyíregyháza – október
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Labdarúgás
II. Kcs. foci kiskörzeti
Levelek v. Nagykálló - március
II. Kcs. foci nagykörzeti
Újfehértó v. Baktalórántháza - április
III. Kcs. foci kiskörzeti
Nagykálló v. Baktalórántháza - március
III. Kcs. foci nagykörzeti
Nagykálló v. Baktalórántháza - március
IV. Kcs. foci kiskörzeti
Levelek v. Baktalórántháza - március
IV. Kcs. foci nagykörzeti
Baktalórántháza – március v. április
IV. Kcs. teremlabdarúgó kiskörzeti Nagykálló - október
IV. Kcs. teremlabdarúgó nagykörzeti Levelek – november vagy december
Atlétika:
Mezei futás nagykörzeti
Mezei futás megyei

Nagykálló – Harangod - március
Nyíregyháza – repülőtér - március

Napkor, 2019. szeptember 2.

………………………….
Tudlik Ferenc
igazgató
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Napkori Jósika Miklós Német Nemzetiség
Általános Iskola
ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG
MUNKATERVE 2019/2020.

Készítette: Dr. Spinyhértné Bodnár Annamária
mk. vezető

Jóváhagyta: Tudlik Ferenc
igazgató

Napkor, 2019. szept.2.
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A munkaközösség tagjai:
1./a dr.Spinyhértné Bodnár Annamária
Hegedüsné Tudlik Ildikó
2./a Szendrei Enikő
Kerekesné Tóth Szilvia
3./a Kőművesné Popovics Emese
3./b Nagyné Czimbula Annamária
Milotainé Balázs Szilvia
4./a Tudlikné Hegedüs Ida
Köbli-Veres Barbara
4./b Garainé Balogh Ágnes
Kéningerné Farkas Mária

Helyzetelemzés

Az alsós munkaközösségben 11 tanító (ebből 1 fő német nemzetiségi tanító is) és 3 német
nemzetiségi tanító tanít, akik a felsős munkaközösség tagjai is.(ők német nyelvtanárok is.) Az idei év
végén nyugdíjba vonul Soltészné Lekli Erika tanító, aki jelenleg a felmentési idejét tölti. GYES-en van
Hegedűsné Muszka Zsuzsanna,t anító. Új kolléganő érkezett hozzánk Köbli-Veres Barbara, tanító.
Iskolánk alsó tagozatának 4 évfolyamán egésznapos az oktatás. A gyermekek és a szülők egyaránt
kedvelik ezt az oktatási formát, hiszen az iskola után a gyermek játszhat, pihenhet, nem kell a
tanulással foglalkoznia, hiszen nincs számára házi feladat.

Alapvető céljaink:
-A ránk bízott gyerekek oktatása, nevelése
- Az első osztályos gyermekekre vonatkozóan, fontos cél: átvezetni a gyermeket az óvoda
játékközpontú tevékenységeiből, az iskolai tanulás tevékenységeibe.
-Az ismeretek tárgyilagos, többoldalú közvetítése
-Támogatjuk a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását
-Felkészítés tanulmányi versenyekre
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-Hagyományok őrzése,ápolása,tiszteletben tartása
-Segítjük a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát
-Figyelembe vesszük az egyéni képességet, tehetséget, a fejlődés ütemét, szociokulturális helyzetet
és az esetleges fogyatékosságot.
-Ismertessük meg a HÁZIRENDET a gyermekekkel és szülőkkel egyaránt.
- Teremtsük meg a rend, a fegyelem és az önkiszolgálás, az egységes bánásmód
megszilárdítását.
-Közreműködjünk a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.

Kiemelt céljaink:
*Magas színvonalú oktatás és nevelés
*Egészséges életmódra nevelés
*Az alkalmazó tudás fejlesztése
*A tanulók természetvédelemre való nevelése
*Esztétikai nevelés –különös tekintettel a magyar órákon és a készségtárgyaknál
*Az indokolatlan hiányzások csökkentése
*A pedagógus példamutatása
*A német nemzetiségi nyelv magas színvonalú oktatása
*A művészeti iskolákkal való kapcsolattartás, a gyemekek művészeti oktatásának biztosítása

Fő feladataink és a feladatok megvalósításának módjai:
1. A párhuzamos osztályokban tanítók munkájának összehangolása
a/Közösen összeállított ill. megbeszélt felmérők készítése, értékelés
b/Tanmenetek egyeztetése
c/Tapasztalatcserék
d/Versenyekre való felkészítés és kíséret megszervezése
e/ Továbbképzéseken való részvétel
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2. Kapcsolattartás az óvodával
a/Kölcsönös látogatások
b/Közös programok szervezése
c/Szülők tájékoztatása(óvodában, iskolában)

3. Együttműködés a szülőkkel
a/Szülői értekezletek, fogadó órák
b/Nyílt tanítási napok
c/Szülők meghívása ünnepségekre (Márton nap, karácsony,farsang stb.)
d/Kirándulások
e/Családlátogatások

4. Tehetséggondozás
a/Differenciált óravezetés
b/Versenyek

5. Felzárkóztatás
a/Tanulópárok megszervezése
b/Korrepetálások
c/Egyéni foglalkozások

6. Esztétikai nevelés
a/Füzetvezetés rendszeres ellenőrzése, év végén „SZÉP FÜZETEK” kiállítása
b/Tiszta, esztétikus tantermek (évszakoknak megfelelő dekoráció)

7. Természetvédelemre, a természet szeretetére való nevelés
a/Szelektív hulladékgyűjtés megismertetése, tudatos alkalmazása már az iskolában (iskolatejes
poharak összegyűjtése)
b/Az iskolaudvar és környékének tisztántartása
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c/Papírgyűjtés megszervezése
d/Tantermek növényeinek gondozása

8. Egészséges életmódra nevelés
a/Helyes táplálkozás
b/Időjárásnak megfelelő öltözködés
c/Rendszeres testmozgás

9. A szabadidő hasznos eltöltése
a/Könyvajánlások, könyvtárlátogatás
b/Színházlátogatás megszervezése
c/ Tanulmányi séták , kirándulások

Szülői értekezletek, nyílt tanítási napok az iskolai munkatervben meghatározottak szerint.

IDŐPONT

FELADAT

FELELŐS

1.

2.

Tanévnyitó ünnepség

2019.szept.1.

Teremrendezés, díszítés, órarend-ügyelet megbeszélése,
házirend ismertetése

2019.aug.26-30.

Alakuló munkaközösségi értekezlet

2019. augusztus 27.

3.

1. oszt. tanítók

osztálytanítók

2019.augusztus 28.

Iskolanyitogató az 1. osztályos gyermekeknek

1.oszt.tanítók

4.
Tanmenetek egyeztetése,leadása
2019.szept.15-ig

mk. vezető

2019.szept.20-ig

1-8.o.

5.
Szülői értekezlet
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6.
2019.szept.27.

1.osztály, kapcsolattartás
az óvodával

2019. október 4.

3.b

Megemlékezés az aradi vértanúkról

2019.okt.7.

felső tag.

Első osztályosok DIFER vizsgálatához névsor
egyeztetése , konzultáció az óvodával

2019.okt.11-ig
felmérés dec. 4-ig

1.osztályban tanítók

Nemzeti ünnep okt.23. megemlékezés

2019. okt.22.p

felső tag.

Őszi szünet

2019. okt.26-nov.3.

Mihály-nap / kapcsolattartás az óvodával/
7.

Az állatok világnapja

8.

9.

10.

11.

12.

Hajtó Ágnes és

Márton nap
2019. november 11.

osztálytanítók

13.
Óvónők látogatása az 1. osztályban

1.osztályban tanítók
2019.nov. 20.21.

14.

Fogadó óra 1-8.osztályban
2019.nov.18.

15.

Nyílt tanítási nap az 1. osztályban

alsó és felső tagozat

Spinyhértné,Hegedüsné
2019.nov.27.

16.

Mikulás

2019.dec.6.

Szakmai nap

2019.dec.7.(szombat)
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alsó tagozat

17.

1. nov.29.

1. 3.b

ADVENT 1.gyertya
2. dec.6.

2.

2.gyertya

2.a

3. dec.13.
3.gyertya

3. 3.a
4.dec.20.
4. közös éneklés

4.gyertya

18.

ÓVODÁSOK Lucázása
2019.dec.13.

Kapcsolattartás
óvodával

Karácsonyi ünnepség

2019.dec.20. du.

4.a

Téli szünet

dec.21-jan.5.

A magyar kultúra napja

2020.jan.22.

felső tagozat

I.félév vége

2020.jan.24.

of.

19.

20.

21.

22.
Félévi értesítők kiosztása

of.
2020. jan.31.

23.

24.

Félévi szülői értekezlet

2020. febr.15-ig

of.

Valentin-napi vásár

2020.febr.14.

felső tag.

Apáczai versenyek ,Zelk-es verseny,Zrínyis matek
jelentkezés

2020. jan.vége febr.eleje

25.
Jövendő elsős nevelők látogatása az óvodában
2020. febr.vége
26.
Farsang

2020.febr.14..
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osztálytanítók

27.
Bemutató és fogadó óra a leendő elsős gyerekek szüleinek

2020.márc.26.

Március 15 .megemlékezés

2020.márc.13.péntek

felső tag.

Egészség-hét

2020.márc. 4.5.6.

alsó és felső tag.

30.

Fogadó óra

2020.márc.9.hétfő.

1-8.o.

31.

A víz világnapja

2020.márc.23.

felső tag.

32.

Tavaszi szünet

2020.ápr.9-14

Költészet napja megemlékezés

2020.ápr.11.

felső tag.

2020.ápr.20.21.22.

alsó és felső tag.

2020.ápr.21.

2-8.osztály

28.

29.

33.

34.

Jósika-hét megemlékezés házi vers-és mesemondó
verseny , szép füzetek versenye ,értőolvasási
verseny,kézműves kiállítás
Nyílt tanítási nap

35.

Szakmai nap,Iskolabál

2020.ápr.30.

36.

Anyáknapja

2020.máj.4-5.

37.

Tanítók az óvodában tanítók-óvónők beszélgetése a
leendő elsős gyerekekről

2020.máj.vége
2020.máj.vége

of.

leendő elsős tanítók

38.

Nagycsoportosok az iskolában

39.

Madarak és fák napja

2020.máj.8.

3.a

40.

Tanulmányi kirándulás

2020.máj.15.

1-8.o.

41.

Gyermeknap

2020.máj.29.

alsó és felső tag.

42.

Pedagógusnap

2020.jún.5.
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43.

Nemzeti összetartozás napja

2020.jún.4.

felső tag.

44.

Osztályozó értekezlet

2020.jún.9.kedd

of.

45.

Bankett 8.o.

2020.jún.10. szerda

46.

Ballagás

2020.jún.12.péntek

47.

Utolsó tanítási nap

2020.jún.15.hétfő

48.

Tanévzáró ünnepség

2020.jún.18.csütörtök

49.

Szülői értekezlet a leendő elsős gyerekek szüleinek

2020.jún.23.kedd

50.

Nevelőtestületi kirándulás, szakmai nap

2019.okt.11.
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NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS NÉMET
NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK
MUNKATERVE
2019-2020. tanév

Napkor, 2019. szeptember 1.

Összeállította:

Jóváhagyta:

Baksa Ferencné m. k. vez.

Tudlik Ferenc ig.
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A munkaközösség tagjai:

Tanár neve

Szak

Tudlik Ferenc igazgató
Tóth Zoltánné igazgatóhelyettes
Baksa Ferencné munkaközösség vezető
Biró György Tiborné
Debrecenszkiné Juhász Tünde
Varga Ferenc
Heppné Hajdók Éva
Nagyné Czimbula Annamária
Orosz Györgyné
Prókai Kornél
Téglási József
Hegedüsné Tudlik Ildikó
Kéningerné Lekli Anikó

technika
matematika - fizika
biológia-technika
matematika-fizika-számítástechnika
matematika-informatika
magyar-történelem
magyar-történelem
ének-tanító
biológia-testnevelés
kémia-földrajz
testnevelés-földrajz
rajz-tanító
matematika

A munkaterv összeállítása a következő dokumentumok alapján történt:
 az iskola Pedagógiai Programja
 előző évi beszámoló
 2019 - (VII. 3.) EMMI rendelet. a 2019/2020. tanév rendjéről.

Helyzetelemzés:
A tanévet a felsős munkaközösség 13 szaktanárral kezdte , a kémia tantárgyat a kolléga
óraadóként tanítja. A felső tagozaton 6 osztállyal és 1 napközis csoporttal indítottuk az új
tanévet. Az előző évhez viszonyítva a személyi változások történtek. Radvánszki Jánosné
kolléganőnk nyugdíjba vonult, az ő óráit a német szakos kollégák látják el. Debrecenszkiné
Juhász Tünde matematikát és informatikát tanít iskolánkban szept. 1-től.A hagyományoknak
megfelelően a
matematikát és
a német nemzetiségi nyelvet képességszerinti csoportbontásban tanítjuk. Ezzel nagyobb
lehetőség nyílik a differenciálásra, tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra.
Csoportbontásban tanítjuk továbbá a testnevelést és a technika tantárgyat. Munkaközösségünk
tagjainak legfontosabb feladata a tanulók alapkészségeinek, valamint logikus

gondolkodásának fejlesztése. Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, a
felzárkóztatásra és a hagyományok ápolására. Az EFOP-3.1.2 pályázathoz kapcsolódóan a z
intézmény pedagógusai 120 órás továbbképzésen vettek részt. Ebben a tanévben vezetjük be
a DFHT és KIP módszertanát.

A munkaközösség céljai, feladatai:

 A tanév kiemelt feladata aktualitásának megfelelőn a környezetvédelem, a globális
környezeti problémák csökkentése, a klímaváltozás.
 Az elektronikus napló pontos vezetése.
 Kommunikációs készségek fejlesztése.
 Tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek megfelelő segítség nyújtás.
 A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a
tanulói aktivitás növelése.
 Alapkészségek fejlesztése.
 Az új módszerek bevezetése.
 Korszerű ismeretek nyújtása a világban való eligazodáshoz.
 Hagyományok őrzése,ápolása, tiszteletben tartása.
 Egészséges életmódra nevelés, környezettudatos szemlélet alakítása.
 Kapcsolattartás a negyedikes osztályfőnökökkel az ötödik osztályba való átmenet
megkönnyítése érdekében.
 Felkészítés tanulmányi versenyekre.
 A tanulók magatartásának, fegyelmének javítása.
 A szabadidő hasznos eltöltése, kirándulások, könyvtár, színházlátogatás szervezése.
 Együttműködés a családokkal: szülői értekezletek, családlátogatások, fogadóórák és
egyéb közös programok.
 8. osztályos tanulók felkészítése a középiskolára, annak érdekében, hogy a
középiskolába való átmenet sikeresebb legyen, jobban meg tudjanak felelni a
követelményeknek.
 Pályaválasztás segítése.
 A kompetenciamérés eredményeinek javítása.
 Tanulóink felkészítése az országos kompetencia mérésre.
 Felelősségtudat erősítése.
 Tisztelet a társakkal és a felnőttekkel szemben.
 Értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése.
 Az iskola felszerelésének védelme, felelősségérzet növelése.
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A feladatok végrehajtásának ütemezése
Augusztus







Alakuló munkaközösségi értekezlet 2019. aug. 23.
Továbbképzések
Osztálytermek , folyosók rendezése, dekorálása
Tanévnyitó értekezlet, iskolánk névváltozásának elfogadása aug. 30.
Tanévnyitó ünnepély szept. 1.

Szeptember:

 Munkaterv megbeszélése,elfogadása szept.6.
 Tanmenetek, elkészítése szept. 13.
 Foglalkozási tervek elkészítése szept. 27.
 Év eleji felmérések magyar, matematika és német nyelvből
 Szülői értekezletek szept. 20-ig
 Matematika és magyar előkészítők megszervezése a 8. osztályban
 ECDL tanfolyam indítása 7- 8. évfolyamon
 Kapcsolatfelvétel pszichológussal, fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal
 DÖK megalakulása szept.27.
 Éves sport közgyűlés a nagykörzet testnevelőinek részvételével- Orosz Györgyné
 Jelentkezés versenyekre: Tudásbajnokság, Bolyai csapatverseny. Kapcsolattartó:
Kéningerné Lekli Anikó
 Őszi kerékpártúrák évfolyamonként – testnevelő kollégák, osztályfőnökök

Október:

 Népmese napja: okt. 1. házi mesemondó verseny 5.évfolyamon, mese illusztráció
készítése- Heppné Hajdók Éva
 Zenei világnapról megemlékezés okt. 1-én énekórákon-Nagyné Czimbula Annamária
 Állatok világnapja okt.4. – alsós munkaközösség
 Emlékezés az aradi vértanúkra okt.7. – Heppné Hajdók Éva
 Őszi tanulmányi séták, kirándulások
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Nevelőtestületi kirándulás – okt.11. - Hejőkeresztúr
Nemzeti ünnep-október 23.- Varga Ferenc, Nagyné Czimbula Annamária
Nagykörzeti atlétika egyéni ügyességi verseny
Pályaválasztási kiállítás megtekintése – felelősök:8.évfolyam osztályfőnökei
Pályaorientációs órák a végzős osztályokban

November:












Márton nap – nov. 11. felelős: Stefánné Molnár Anita és a német szakos kollégák
Nevezés a Zrínyi Ilona Matematika versenyre
Felvilágosító óra 6. osztályos tanulóknak - Baksa Ferencné
Fogadóóra: nov. 18.
Középiskolák bemutatkozása-folyamatos
Végzős diákok részvétele nyílt tanítási napokon
Pályaválasztási szülői értekezlet nov. 3. hete
Rákóczi Ferenc emlékév- megemlékezés történelem órákon
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulója- Heppné Hajdók Éva
Diákolimpia foci selejtezők-Téglási József

December:










Adventi projekt nov. 29- dec.20-ig
Gyertyagyújtások: nov. 29.,dec.6., dec.13.,dec.20.-felelős: alsós munkaközösség
Mikulás diszkó dec.6.
Jelentkezés a központi felvételi vizsgára dec.6.
Teremfoci nagykörzeti bajnokság-Téglási József
Dec 7. szakmai nap
Karácsonyi ünnepség - dec. 20.-alsós munkaközösség
Téli szünet dec.20- jan.6-ig

Január

 Zrínyi Ilona matematika versenyre készülés
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Magyar kultúra napja 2020. jan.17. – megemlékezés magyar órákon
Központi felvételi vizsga magyarból és matematikából jan. 18.
Színházlátogatás
Félévi beszámolók elkészítése
Munkaközösségi megbeszélés, féléves munkánk értékelése
Első félév vége: jan. 24.
Szülők értesítése a félévi tanulmányi eredményekről:jan.31.

Február

 Szülői értekezletek febr.14-ig
 Zrínyi Ilona matematika verseny febr. 21.
 Továbbtanulási lapok elküldése. Határidő: febr.19.
 Farsang febr. 14.
 NETFIT mérések folyamatosan –testnevelő kollégák
 Foci nagykörzeti csoportmérkőzések továbbjutással
 Jelentkezés Kaán Károly és a Herman Ottó megyei versenyekre, házi versenyek
lebonyolítása

Március:

 Tavaszi fogadóóra: márc. 9.
 Egészséghét márc.4-5-6. Felelősök: Orosz Györgyné, Debrecenszkiné Juhász Tünde,
Baksa Ferencné, Tudlikné Hegedüs Ida, Dr.Spinyhértné Bodnár Annamária,
 Folyamatos felkészülés a tavaszi versenyekre és a kompetencia mérésre
 1848. március 15-i megemlékezés. Időpont: márc.13. Felelősök: Heppné Hajdók Éva,
Nagyné Czimbula Annamária.
 Az előző évi kompetenciamérés eredményeinek elemzése, fejlesztési tervek
elkészítése
 Bachát László anyanyelvi hárompróba
 Mezei nagykörzeti futóverseny- diákolimpia
 Megemlékezés a víz világnapjáról márc.23. Felelős:Téglási József
 TIT megyei német és történelem verseny
 Apáczai helyesírási verseny
 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei döntője

32

Április

 Munkaközösségi megbeszélés (Jósika-napok szervezési feladatai) ápr. 1.hete
 Jósika-napok : ápr. 20-21-22. Hegedüsné Tudlik Ildikó, Kéningerné Lekli Anikó,
Baksa Ferencné, Dr Spinyhértné Bodnár Annamária, Kerekesné Tóth Szilvia
 Alapműveleti Matematikaverseny
 Nagykörzeti atlétika több tusa diákolimpia
 Herman Ottó és a Kaán Károly megyei verseny
 Jótékonysági bál – ápr. 30.
 Tavaszi szakmai nap-ápr. 30.

Május:

 Tanulmányi kirándulás-május 15.
 Határtalanul kirándulás 7. évfolyam- május 14-16-ig
 Madarak fák napja-május 10.- alsós munkaközösség
 Idegen nyelvi mérés: máj. 20.
 Kompetencia mérés: máj. 27
 Gyermeknap, diákbál máj.29.
 Diákolimpia nagykörzeti foci döntők
 Atlétikai megyei döntők
 Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei Helyesírási verseny országos döntője és a
Tudásbajnokság országos döntője – máj. utolsó szombat
Június:











Pedagógus nap- jún.5.
Nemzeti összetartozás napja - jún.4. –Varga Ferenc
Év végi felmérések megiratása, értékelése
Bankett: jún.9.
Ballagás: június 12.
Beszámolók elkészítése
Tanévzáró ünnepség: jún.19.
Győztesek kirándulása: jún.22.
Tanévzáró értekezlet: jún.26.
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NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS NÉMET
NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
NÉMET MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK
MUNKATERVE
2019-2020. tanév

Napkor, 2019. szeptember 1.

Összeállította:

Jóváhagyta:

Milotainé Balázs Szilvia m. k. vez.

Tudlik Ferenc ig.
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A munkaközösség tagjai:
Tanár neve

Szak

Hajtó Ágnes

magyar-német, tanító-német nemzetiségi
szakirány

Kissné Oláh Henrietta

német-könyvtár

Milotainé Balázs Szilvia m. k. vez.

tanító-német műveltségterület, tanító-német
nemzetiségi szakirány

Solymos Aliz

német, tanító-német nemzetiségi szakirány

Stefánné Molnár Anita

magyar-német, tanító-német nemzetiségi
szakirány

A munkaterv összeállítása a következő dokumentumok alapján történt:
 az iskola Pedagógiai Programja
 az iskola német nemzetiségi programja
 2019 - (VII. 3.) EMMI rendelet. a 2019/2020. tanév rendjéről.
Helyzetelemzés:
A tanévet a német munkaközösség 5 szaktanárral kezdte. Az elmúlt tanév végén Radvánszki
Jánosné kolléganő nyugdíjba vonult, az ő óráit a német szakos kollégák látják el. A 2018/19.
tanév végére 4 tanár szerezte meg a bajai Eötvös József Főiskolán a tanító-német nemzetiségi
szakirány végzettséget.
A német nemzetiségi nyelvet és a népismeretet negyedik osztálytól képességszerinti
csoportbontásban tanítják. A 2. a osztály létszámából adódóan, a nemzetiségi törvény adta
lehetőségnek köszönhetően, szintén két csoportban tanulja a német nyelvet. Ezzel nagyobb
lehetőség nyílik a differenciálásra, tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra.
A munkaközösség célja és feladata, hogy az intézményben folyó nemzetiségi oktatás
színvonalát megtartsa, alkalmazza a kompetenciaalapú módszereket, ezek és más eszközök
segítségével előtérbe helyezze a nyelvoktatás kommunikatív oldalát a szóbeliség és az
írásbeliség terén egyaránt. Fontos feladatuk még a nemzetiségi hagyományok ápolása.
Nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. Az EFOP-3.1.2
pályázathoz kapcsolódóan az intézmény pedagógusai 120 órás továbbképzésen vettek részt.
Ebben a tanévben vezetik be a Komplex alapprogramot illetve a DFHT és KIP módszertanát.
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Német nemzetiségi tanulócsoportok és létszámok:
Osztály,
évfolyam/létszám
1.a-15 fő
2.a-20 fő
3.a-17 fő
3.b-15 fő
4.ab-29 fő
5.ab-22 fő
6.ab-27 fő
7.ab8.ab-

tanár/tanulócsoport létszáma
Stefánné Molnár Anita-15 fő
Hajtó Ágnes-10 fő
Hajtó Ágnes-17 fő
Milotainé Balázs Szilvia-15 fő
Milotainé Balázs Szilvia-19 fő
Solymos Aliz-11 fő
Hajtó Ágnes-11 fő
Kissné Oláh Henrietta-11 fő
Stefánné Molnár Anita-14 fő

tanár/tanulócsoport létszáma

Solymos Aliz-10 fő

Solymos Aliz-10 fő
Kissné Oláh Henrietta-11 fő
Kissné Oláh Henrietta-16 fő
Stefánné Molnár Anita-10 fő
Hajtó Ágnes-11fő

A munkaközösség céljai, feladatai:
 Kommunikációs készségek, nyelvi kompetenciák fejlesztése.
 Az íráskészség, a hallott és az olvasott szöveg megértésének, feldolgozásának
fejlesztése.
 Tanulási nehézséggel küzdő gyermekeknek megfelelő segítség nyújtás.
 A képességszerinti csoportok közti átjárhatóság biztosítása
 A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a
tanulói aktivitás növelése.
 Alapkészségek fejlesztése.
 Az új módszerek bevezetése.
 Korszerű ismeretek nyújtása a világban való eligazodáshoz.
 Hagyományok őrzése, nemzetiségi kultúra ápolása, tiszteletben tartása.
 Értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése.
 Nemzetiségi rendezvényeken való részvétel (Nemzetiségi Konferencia, Sváb bál)
 Az óvoda-iskola közti átmenet segítése.
 Német nyelvi előkészítő foglalkozás heti egy alkalommal a nagycsoportos óvodások
részére.
 Kapcsolattartás a negyedikes osztályfőnökökkel az ötödik osztályba való átmenet
megkönnyítése érdekében.
 Kapcsolattartás Napkor Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatával, a
Napkori Svábok Egyesületével, a Napsugár Óvodával, Napkor Nagyközség
Önkormányzatával.
 Felkészítés német versenyekre.
 Együttműködés a családokkal: szülői értekezletek, fogadóórák.
 A szabadidő hasznos eltöltése, nyári napközis tábor szervezése.
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 8. osztályos tanulók felkészítése a középiskolára, annak érdekében, hogy a
középiskolába való átmenet sikeresebb legyen, jobban meg tudjanak felelni a
követelményeknek.
 Pályaválasztás segítése, lehetőség szerint a német nyelv folytatása a középiskolában.
 Nyelvvizsga felkészítés ötödik osztálytól.
 A nyelvi kompetenciamérés eredményeinek javítása.
A feladatok végrehajtásának ütemezése:
Augusztus
 Alakuló munkaközösségi értekezlet 2019. aug. 23.
 Továbbképzések
 Osztálytermek , folyosók rendezése, dekorálása
 Tanévnyitó értekezlet aug. 30.
 Német nyelvi csoportbontások felülvizsgálata
Szeptember
 Tanévnyitó ünnepély szept. 1.
 Munkaterv megbeszélése, elfogadása szept. 6.
 Tanmenetek, elkészítése szept. 13.
 Foglalkozási tervek elkészítése szept. 27.
 Év eleji felmérések német nyelvből
 Jelentkezés levelezős nyelvi versenyekre (Spiel und Gewinn)
 Előkészületek a Nemzetközi Nemzetiségi Konferenciára és a Sváb bálra (nemzetiségi
tánc betanítása)
 Az óvodai német foglalkozás létszámának egyeztetése
 Folyamatos felkészítés nyelvvizsgára
Október
 Részvétel a Nemzetközi Nemzetiségi Konferencián és a Sváb bálon Felelősök: Hajtó
Ágnes, Solymos Aliz, Milotainé Balázs Szilvia
 Erntedankfest-Betakarítási ünnep (Tantermek, folyosók díszítése termésekkel)
 Móricz Zsigmond Általános Iskola Megyei Német Verseny
 Nevelőtestületi kirándulás – okt.11. - Hejőkeresztúr
 Munkaközösségi megbeszélés-Előkészület a Márton napra (október 3. hete)
 Nyílt tanítási óra az első osztályban
November
 Nov. 11. Márton nap
Felelősök: Stefánné Molnár Anita, Kissné Oláh Henrietta,
Milotainé Balázs Szilvia és a német szakos kollégák
 Fogadó óra: nov.18.
December
 Ünnepvárás (Sváb hagyományok felelevenítése, tantermek, folyosók díszítése)
 Dec 7. szakmai nap
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 Karácsonyi műsor- Felelős: 4. osztály (német karácsonyi dalok tanulása)
Január:
 Jelentkezés a Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Általános Iskola Megyei
Német Versenyére
 Első félév vége: jan. 24.
 Félévi beszámolók elkészítése
 Munkaközösségi megbeszélés, féléves munka értékelése
 Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Verseny-német nemzetiségi
nyelv és irodalom
 Szülők értesítése a félévi tanulmányi eredményekről: jan.31.
Február
 Folyamatos felkészülés a Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Általános Iskola
Megyei Német Versenyére, TIT Megyei Német Versenyre
Március
 Tavaszi fogadóóra: márc. 9.
 Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Általános Iskola Megyei Német Verseny
(írásbeli forduló)
 TIT Megyei Német Verseny
 Az előző évi idegen nyelvi kompetenciamérés eredményeinek elemzése, fejlesztési
tervek elkészítése
Április
 Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Általános Iskola Megyei Német Verseny
(szóbeli forduló)
 Folyamatos felkészülés az idegen nyelvi kompetencia mérésre
Május
 Lehetőség szerint nyelvvizsga megszerzése 8. osztályban
 Nyári német tábor szervezése (Napkori Svábok Egyesületének támogatásával),
igényfelmérés
 Idegen nyelvi kompetencia mérés-május 20.
Június
 Pedagógus nap- jún.5.
 Év végi felmérések
 Nyelvi kompetencia mérés értékelése
Felelősök: Hajtó Ágnes, Kissné Oláh Henrietta, Stefánné Molnár Anita
 Éves munka értekelése
 Ballagás: június 12.
 Kitűnő tanulók jutalmazása (Napkor Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat
támogatásával)
 Beszámolók elkészítése
 Tanévzáró ünnepség: jún.19.
 Tanévzáró értekezlet: jún. 26.
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NAPKORI GYERMEKSZERVEZET
MUNKATERVE
A 2019/2020. TANÉVRE

Készítette:
Kerekesné Tóth Szilvia
gyermeksz.vez.

Jóváhagyta:
Tudlikné Hegedűs Ida
gyermeksz.vez.

Tudlik Ferenc
igazgató

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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A tanulók személyiségfejlesztésének két színtere van az iskolában:
1. a tanítási órák
2. a tanórán kívüli tevékenységek
A tanórán kívüli tevékenységek munkáját, illetve a diákönkormányzat
tevékenységét két segítő tanár koordinálja:
Kerekesné Tóth Szilvia
Tudlikné Hegedűs Ida
A diákönkormányzat működése iskolánkban folyamatos. Minden
tanuló tagja a szervezetnek és így bekapcsolódik a DÖK életébe is. A
gyerekek szeretik az aktív diákéletet, így sok programot, versenyt
szervezünk nekik, támogatjuk önkormányzati munkájukat,
versenyeiket. Az iskola diákságának szabadidős programok tervezése,
szervezése, lebonyolítása és megvalósulásának értékelése a fő célja.
A diáktanácsban a felsős osztályokat 2-2 tanuló képviseli, közülük van
megválasztva 1 elnök és 1 helyettes. Ők képviselik iskolánkat több
alakalommal is a gyűléseken. A diákönkormányzat a tanulók
önirányító, önszervező közösségei, melynek keretében a tanulók a
pedagógus irányítóval együtt, saját fejlettségüknek megfelelő szinten
önállóan intézik a saját ügyeiket. A DÖK működésének célja, hogy az
iskola tanulói gazdái legyenek a mindenkori diákéletnek. Munkájába
alanyi jogon bekapcsolódhat az iskola minden tanulója. Demokratikus
úton választja vezetőit, hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a
közösség megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására,
határozathozatalra.
A diákönkormányzat munkájának megszervezésére érvényes, hogy:
 A Diáktanács (DT) irányítja tevékenységét,
 A DT az osztályok által delegált osztálytitkárokból áll. Ők
szervezik az osztályközösségek munkáját, képviselik
véleményét,

40

 A DT elnökét az osztálytitkárok választják, aki szervezi a
DÖK munkáját, képviseli az iskolát más szinteken is,
 A DÖK éves munkaterv alapján dolgozik,
 A DT ülései nyilvánosak,
 Munkájukat patronáló tanárok segítik
Céljaink a 2019/2020. tanévben:
- célunk megszervezni iskolánk tanulóinak szabadidős
tevékenységét, segítséget nyújtani a szabadidő hasznos
eltöltéséhez,
- a megkezdett hagyományokat folytatni, melyeknek célja az
értékek összegyűjtése és az iskola arculatának alakítása,
színesebbé tétele,
- további célunk, hogy diákjaink e közösségen keresztül
gyakorolják a véleménynyilvánítást, a javaslattételt az
életüket érintő kérdésekben,
- A DÖK önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a
diákéletet.
- célunk olyan közösségi feladatok, programok megszervezése,
melyekben a diákok tehetnek, cselekedhetnek iskolájukért,
annak környezetéért, ezzel erősítve az összetartozás, a
közösségben élés érzését.

MUNKATERVÜNK
Szeptember
Alakuló ülés:
- tisztségviselők megválasztása
- éves munkaterv megbeszélése, elfogadása
„ÖTLETBÖRZE”
- faliújság szerkesztése (osztályonkénti havi beosztás 3-8.
osztályig)
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- Színházbérlet terjesztése
- DÖK Közgyűlés –szept.24.
Október
- Állatok Világnapja- október 4.
- Megemlékezés az aradi vértanúkról – október 6.
- Nemzeti ünnep –Megemlékezés október 23-ról
November
- Márton nap – november 11.
- Adventi projekt- 4 héten át nov.29.- dec. 20-ig
December
-

Itt a Mikulás! – Mikulásfutár- SULI-BULI- december 6.
Luca napja- december 13.
Egész hónapban tantermek, aula díszítése
Karácsonyi ünnepség dec.20.

Január
A félév értékelése – félév jan. 24.
- tanulmányi munka
- házirend
A Magyar Kultúra Napján megemlékezés-jan.22.
Téli sportok - korcsolyázás
- szánkózás
- hócsata
- DÖK Közgyűlés- jan.30.
Február
Farsangi előkészület – Hamvazószerda febr.6.
- dekoráció
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- műsorok összeállítása (alsóban egyéni, felsőben csoportos)
- zsűri felkérése
- tombolák árusítása, tombolatárgyak beszerzése
- DISCÓ – február 14.
Valentin nap- futárszolgálat febr.14.
Március
- Megemlékezés nemzeti ünnepünkről márc.15.
o meghívó készítése
o koszorúzás
o ünnepi műsor
- Víz világnapja márc.22.
- Tavaszi dekoráció
- Megyei Diákparlament- márc.26.
Április
- Április 1. Fordított nap
- Költészet napja ápr. 11.
- Jósika napok ápr. 20-22. Jósika-hét iskolánk névadójának
születése évfordulójára
meghívó készítése
versenyek.
Jótékonysági bál körüli teendők- ápr. 30.
- szülők megkeresése
- meghívó tervezés, elkészítés
- támogatók invitálása
- menü
- dekoráció
- tombola gyűjtése
Május
- Jósika – GÁLA- DIÁKBÁL máj. 24.
- Tanulmányi kirándulások-máj.15.
- Gyermeknap
megszervezése,
lebonyolítása
ajándékok, menü, stb.) máj. 29.
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(versenyek,

Június
-

Bankett-jún.10.
Ballagás- jún.12.
Az éves munka értékelése
Tanév vége jún. 15.
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FALIÚJSÁG SZERKESZTÉSE
Szeptember

Gyermekszervezet

Október

6.a

November

8. a

December

7. a

Január

5. a

Február

4. a

Március

8. b

Április

6. b

Május

4. b

Június

Gyermekszervezet

Ünnepségekre, jeles napokra aktuálisan a felelősök díszítenek
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. szeptember 2.
Tárgy: 2019/2020. tanév munkaterve
Helye: Napkori Jósika Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola,
Napkor, Kossuth u. 59.
Jelenlévők:
Baksa Ferencné
Solymos Aliz
Garainé Balogh Ágnes
Hegedüsné Tudlik Ildikó
Orosz Györgyné
Tóth Zoltánné
Dr. Spinyhértné Bodnár Annamária
Kissné Oláh Henrietta
Varga Ferenc
Nagyné Czimbula Annamária
Tudlikné Hegedüs Ida
Kőművesné Popovics Emese
Hajtó Ágnes

Kéningerné Farkas Mária
Bíró Gyögy Tiborné
Szendrei Enikő
Heppné Hajdók Éva
Kerekesné Tóth Szilvia
Tóthné Hajtó Ágnes
Debrecenszkiné Juhász Tünde
Köbli-Veres Barbara
Téglási József
Milotainé Balázs Szilvia
Kéningerné Lekli Anikó
Tóth Zoltánné
Stefánné Molnár Anita

A munkaterv megbeszélést, egyeztetést követően a jelenlévők egyhangúan
elfogadták.

………………………
Tudlik Ferenc
igazgató
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