Osztályfőnöki munkaközösség munkaterve 2017/2018-as tanév

A munkaközösség legfontosabb feladata az osztályfőnökök munkájának összehangolása,
egységesítése.

1. A munkaközösség tagjai

Osztályfőnökök

Osztály

Tanított tantárgy

Borsosné Zsuppányi Ildikó

1.a

Tóth-Gergyéné Tuboly Marianna

1.b

Bödör Gabriella

1.c

Hajas Judit

2.a

Lévai Ferencné

2.b

Oroszné Németh Ibolya

2.c

Béres Edit

3.a

Schuhné Kern Zsuzsanna

3.b

Scheiber Judit

3.c

Czigány Tímea

4.a

Kovács Lászlóné

4.b

Scheffer Mária

4.c

Csiszár Attila

5.a

Györéné Timár Éva

5.b

matematika, környezetismeret,
ének-zene, küzdelem és játék
matematika, környezetismeret,
testnevelés
és
sport,
technika,életvitel
és gyakorlat
matematika,
környezetismeret,
testnevelés, játékos angol
magyar nyelv és irodalom,
küzdelem és játék, etika
matematika, környezetismeret,
vizuális
kultúra,
technika,
életvitel
és
gyakorlat,
etika
magyar nyelv és irodalom,
ének - zene, testnevelés és sport
magyar nyelv és irodalom, énekzene, etika/hit-és erkölcstan
magyar nyelv és irodalom,
környezetismeret; etika; vizuális
kultúra; technika,
és
magyar
nyelv és életvitel
irodalom,
gyakorlat; és sport, technika,
testnevelés
életvitel és gyakorlat
matematika;
környezetismeret;
ének-zene; technika, életvitel és
gyakorlat; nyelv
küzdelem
magyar
és és játék
irodalom;
matematika; technika, életvitel és
gyakorlat;
etika/hit
és erkölcstan
magyar
nyelv
és irodalom;
ének
zene; etika /erkölcstan,
életvitel és gyakorlat
természetismeret,
földrajz,
testnevelés, küzdelem és játék,
sportágválasztó
matematika, kémia

Winkler István

5.c

történelem, etika, sporterkölcstan

Bacsa Istvánné

6.a

Németh Szilvia

6.b

Németh Rozália

6.c

Óraszám
17
23
23,5
23
23
24
23
24
24
17
23
23
22
24,5
23,5

testnevelés, történelem, küzdelem
22
és játék, sportágválasztó, atlétika
szakkör
matematika, fizika
22
magyar nyelv és irodalom, német
23
nyelv

Szalai Csaba

7.a

testnevelés, küzdelem és játék

22,5

Wágnerné Csiszár Eleonóra

7.b

történelem, ének-zene, etika

22

Vas Gyula

7.c

Árbócz Imre

8.a

Rónyainé Krajczár Csilla

8.b

Horváthné Baldauf Marianna

8.c

természetismeret,
biológia,
22
földrajz
matematika,
testnevelés,
22
küzdelem
és
játék,
sportágválasztó
angol nyelv
24
matematika, ének-zene, tánc és
22
dráma

2. Az osztályfőnökök feladatai
Munkaközösségünk minden tagja egységes pedagógiai elvek szerint végzi munkáját.











az osztályközösség fejlesztése
napi kapcsolat az osztályával
kapcsolattartás az osztályban tanító nevelőkkel
naprakész adminisztráció: napló, ellenőrzők, törzslapok
megfelelő kapcsolat kialakítása a szülőkkel
aktív részvétel az iskola és a DÖK által szervezett programokon
kapcsolat a Szülői Munkaközösséggel, részvétel az általuk szervezett programokon
iskolán kívüli programok tervezése, szervezése
a problémás tanulók segítése, a tehetségek felkarolása
kellő pedagógiai optimizmus, hit a munkánkban és annak eredményében

3. Munkaközösségi megbeszélések tervezett időpontja és témái

Időpont

Téma

tanév rendje, szülői értekezletek, fogadóórák ideje, aktuális teendők,
ügyelet rendje, munkanap áthelyezések, 6 tanítás nélküli munkanap,
2017. 09. 14.
várható mérések és időpontjaik, szakköri lehetőségek, adminisztrációs
feladatok
2017. 11. 15

továbbtanulással kapcsolatos
kitöltésének módja

feladatok,

jelentkezési

lapok

2018. 05. 15. az országos mérésekkel kapcsolatos teendők
2018. 05. 29.

8. osztályosok ballagásával összefüggő feladatok, elköszönés az iskola
dolgozóitól

4. Eseménynaptár

Program, feladat
szeptember

október

november
december
január
február
március
április

május
június

munkaközösségi
megbeszélés,
szülői
értekezlet, helyzetelemzések elkészítése,
napló – törzslap aktualizálása, szüreti
mulatság
osztályfőnöki tanmenetek leadása, zenei
világnap, állatok világnapja, aradi vértanúk
emléknapja, az 1956-os forradalom és
szabadságharc
ünnepe,
pályaválasztási
kiállítás megtekintése
fogadóóra, továbbtanulással kapcsolatos
tájékoztatás: FIT iroda
Mikulás, adventi készülődés, írásbeli
felvételire jelentkezés, pályaorientációs nap
félévi értékelés,
szülői értekezlet, farsang, megemlékezés a
kommunista
diktatúra
áldozatainak
emléknapjáról
tanulók felkészítése a nemzeti ünnepre – az
1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe
„Landor-napok”, Föld napja, papírgyűjtés,
szakmai nap, fogadóóra, tanulmányi
kirándulás előkészítése, a holokauszt
áldozatai emléknapja
közösségi nap – tanulmányi kirándulások,
szakmai nap, szülői értekezlet, országos
mérések
A nemzeti összetartozás napja, DÖK nap,
ballagás, tanévzárás

Zalaegerszeg, 2017. szeptember 26.

……………………………………..
munkaközösség-vezető

……………………………………..
intézményvezető

