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Osztályfőnök: 

5.a  Fódi Judit 

5.b  Dienes Gábor 

6.a  Fekete Nagy Marianna 

6.b  Orbán Noémi 

6.c  Brotschollné Szabó Valéria 

7.a Lóczy Ágnes 

7.b  Lipovics Mónika 

8.a   Arnold Mária 

8.b  Lennertné Primmer Petra 

 

 

Célok és feladatok a tanévre: 

 

I. Általános szervezési feladatok: 

 a folyosó ügyeletek megszervezése 

 az osztályfőnöki naplók megnyitása 

 az osztályfőnöki tanmenetek elkészítése 

 helyzetelemzés elkészítése az osztályokról, különösen a szociális helyzetre, 

ifjúságvédelemre tekintettel 

 tanulószobai csoportok kialakítása  

 az ünnepélyekre megfelelő felkészülés 

 fogadóórák megszervezése 



 nyílt napok megszervezése 

 pályaválasztási szülői értekezlet 

 osztályfőnöki munka fejlesztése, közösségek fejlesztése 

 bemutató óra 

 adminisztráció pontos vezetése / naplóba a tantárgyak beírása, tanári 

aláírások ellenőrzése, hiányzások pontos vezetése/ 

 

 

II. Feladatok: 

 az esélyegyenlőség megteremtésének további javítása 

 ésszerű rend és fegyelem javítása 

 teljesítmény értékelés működtetetése 

 tanulóközösségek öntevékenységének fejlesztése 

 egészségügyi felvilágosító órák 

 értelmi és testi fejlesztés egyensúlyban tartása 

 általános műveltség alapjainak elsajátítása 

 a tanulók legmagasabb szinten készüljenek a továbbtanulásra 

 helye viselkedés kultúra kialakítása 

 trágár beszéd visszaszorítása 

 mobiltelefonok használatának betiltása 

 hospitálások számának emelése 

 

 

III. Munkára nevelés: 

 a környezet rendjének megteremtése, megóvása, otthonosság a termekben 

 az iskola környékének a rendben tartása 

 a tanulók legfőbb munkája a tanulás 

 az emberi alkotások megbecsülése 

 pálya orientáció 

 gazdálkodói, vállalkozói, munkavállalói szerepkör megismertetése 

 használt elem, PET palack kupakok és papír gyűjtése 

 

IV. Esztétikai nevelés: 



 a szép beszéd fejlesztése 

 színházi előadások, kiállítások látogatásának szervezése 

 tanszerek, felszerelések esztétikusak legyenek 

 írásos munkák, füzetek külalakja 

 helyes viselkedés, öltözködés, étkezés, tisztaság igényének kialakítása 

 ünnepélyek nyújtotta esztétikai élmény 

 

V. Egészséges életmódra nevelés: 

 a második szünetet kötelezően az udvaron töltik a gyerekek, 3.-4. szünetben 

aki szeretne kimehet levegőzni 

 kirándulások, túrák szervezése 

 tömegsport foglalkozásokat lehetőség szerint mindenki vegye igénybe 

 egészségügyi előadások szervezése 

 

VI. A veszélyeztetett gyerekek gondozása: 

 állandó kapcsolat a családsegítő központtal, közös családlátogatások 

 tehetségek felzárkóztatása 

 esélyegyenlőségre törekvés differenciálással, tanulószobás foglalkozások, 

felvételi előkészítők tartása 

 egyéni bánásmód 

 rendszeres tájékozódás 

 SNI-s gyerekek fejlesztése, felzárkóztatása 

 BTM-s gyerekek segítése 

 

VII. Kapcsolat külső intézményekkel: 

 Petőfi Színház, Pannon Várszínház Veszprém 

 Művelődési Ház és Könyvtár Herend 

 egészségügyi intézmények 

 tűzoltóság 

 rendőrség 

 polgárőrség 

 helyi sajtóba cikkek írása, tájékoztatás az iskola életéről, eredményeiről 



 a környező iskolákkal a jó kapcsolat kialakítása, közös versenyek szervezése és 

szereplések 

 

VIII. Kapcsolat a szülői házzal: 

 rendszeres tájékoztatás az ellenőrzőn keresztül 

 szülői értekezlet évente 2-3 alkalommal 

 fogadóóra évente kétszer, egyéni fogadóórák 

 nyílt nap, tan évente egyszer, tavasszal 

 pályaválasztási szülői értekezlet november vége, december eleje 

 folyamatos kapcsolat a SZMK-el 

 családlátogatás az 1.-5. évfolyamon kötelező, a többi évfolyam 

osztályfőnökeinek szükség szerint 

 

IX. Tanórán kívüli foglalkozások: 

 szakkörök 

 farsangi bál 

 DÖK rendezvények 

 kirándulások 

 

X. Diák Önkormányzat: 

 a tanulók érdekképviselete, nevelői segítéssel 

 véleményezési jogkörei 

 segítségük versenyek rendezésében 

 osztályonként két tanuló képviseli a közösséget 

 

Az osztályfőnök feladatai: 

 hatékony osztályfőnöki órák tartása 

 az osztályközösség fejlesztése 

 napi kapcsolattartás az osztállyal 

 problémák azonnali megoldása 

 hospitálás 

 hiányzások ellenőrzése naprakészen 

 iskolán kívüli programok szervezése 



 kapcsolattartás az osztályban tanító nevelőkkel 

 személyes kapcsolat kialakítása a szülőkkel 

 pontos, határidőre elkészített adminisztráció 

 hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése 

 tehetségek felkarolása 

Az esemény naptárt az iskolai munkatervben rögzítettük. 

 

Herend, 2016. szeptember 2.                                

 

            Pataki Márta 

                                                                                      munkaközösség vezető 


