
   6. sz. melléklet:  Az osztályfőnöki munkaközösség munkaterve a  2021/22-es 

tanévre 

 

   „ Szeretet az, amikor valakinek létnehézségeit magamra veszem, 

      hogy annak életét szebbé tegyem.”    /Hamvas Béla/ 

 

Iskolánk osztályfőnöki munkaközössége teljes mértékben azonosul névadónk 

gondolatával. Ebben a szellemben zajlik a nevelési-oktatási munka. 

    1. A munkaközösség céljai, feladatai: 

              A munkaközösség célja,hogy tanulóink a nevelési-oktatási folyamatban olyan 

              ismeretek birtokába jussanak, olyan tevékenységet folytassanak, amelyek se 

              gítik eligazodni őket az emberi közösségekben. 

              Több éve már  bekapcsolódnak munkánkba a művészeti tantárgyak is: 

               a   vizuális kultúra és az ének-zene. 

              Feladataink:    

- diákjaink fogékonyak legyenek az emberi kapcsolatokra, barátságokra 
- sajátítsák el a kulturált magatartási formákat és normákat, a megfelelő kommunikációt 
- helyes szokásokat alakítsanak ki és ápolják a hagyományokat 
- alakuljanak ki bennük a  környezettudatos  életre való törekvés,ezért fontosak a 

környezeti,fenntarthatósági és egészségnevelési alapelvek 
- kiemelten fontosnak tartjuk és támogatjuk a szülőkkel,a Diákönkormányzattal és az 

iskolai munkát támogató szakemberekkel való kapcsolattartást,valamint a tanórán 
kívüli programok szervezését 

- hozzásegíteni diákjainkat ahhoz,hogy felismerjék saját és mások értékeit,és így 
megtalálják helyüket a közösségekben és a társadalmi munkamegosztásban 

 

 

 

      Céljainkban tovább szeretnénk folytatni azt a jó gyakorlatot, hogy a tanév 

      programjaihoz aktívan bekapcsolódunk./ adminisztráció,statisztikák készí- 

      tése,iskolai programok,városi rendezvények,karitatív felhívások,kirándulá- 



      sok,iskolai közösségi szolgálat szervezése/. 

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése óta zökkenőmentesen zajlik iskolánkban. 102 

szervezettel van együttműködési megállapodásunk. Minden érettségiző tanulónk teljesítette 

a kötelező 50 órát, így nem volt probléma az érettségire bocsátással. Az alsóbb évfolyamokban 

tanuló diákok pedig folyamatosan teljesítik közösségi szolgálatukat. Továbbra is az 

osztályfőnökök feladata ezeknek az óráknak az adminisztrációja.  

2. A munkaközösség személyi feltételei: 

A munkaközösségünk ebben a tanévben 12 főből áll .Ebből mindenki egyben osztályfőnök is. 

 Minden kollégám gyakorlott, tapasztalt szakember. 

   9.A  Ürmös Terézia Klára 

  9.B    Wohl Gyöngyi 

  10.A Huma János 

  10.B Erdélyi Péterné 

  11.A Sáhóné Varga Katalin 

  11.B Eichardt János 

  12.A Majorovitsné Mózes Irén Gertrúd 

  12.B Mészárosné Fülöp Laura 

  12.C Czeti Antónia 

   11-12.évf.esti tagozat Mádai Ágnes 

A művészeteket Pózner Gábor képviseli. 

Az ének-zene területén óraadóként Takács Tímea kolléganő segíti a munkánkat. 

3.A munkaközösség megbeszéléseinek terve: 

       szeptember: tanév eleji tennivalók 

       november: aktualitások 

       január: aktualitások 

       március: aktualitások 

       május:  tanév végi tennivalók  



4. Innováció 

a,pályázatok: 

Kollégáim bekapcsolódnak az aktuálisan kiírt és a speciális környezetvédelmi, ÖKO-suli 

pályázatokba. 

b,információátadás: 

Munkaközösség-vezetőként igyekszem gyorsan informálni az osztályfőnökö- 

ket az aktuális teendőkről, határidőkről. Segítjük egymást az adminisztráció,a 

 záradékok, tanmenetek tekintetében.  

 Folyamatos napi kapcsolatban állunk egymással, és jól működik az elektronikus levelezésünk 

is. 

c,online oktatás: 

Az osztályfőnökök szerepe külön kiemeltté válik az online  oktatás ideje alatt, hiszen a 

kapcsolattartás  nagyon fontos ebben az időszakban. 

Minden osztályfőnök külön facebook, messenger, moodle  és Teams csoportban tartja a 

kapcsolatot a diákjaival. Ez azért jó, mert több platformon keresztül is eljut az információ a 

gyerekekhez. 

Az online oktatás ideje alatt fellazultak az osztályközösségek, a viselkedési szabályok. Az 

iskola feladata az oktatáson kívül a nevelés is. Ez újabban hangsúlyosabbá válik az iskola 

falain belül is,át kell venni belőle a családoktól. Éppen ezért ebben a tanévben elkészítettünk 

egy gyűjteményt a közösségben történő , alapvető viselkedési helyzetekről. Ezeket majd ki 

fogjuk függeszteni az osztálytermekben , és jó témák lesznek az osztályfőnöki órákra is. 

5. Az Ökoiskola alapelvei 

Iskolánk Pedagógiai Programjában kiemelt szerepet kapott az egészségfejlesztés és 

egészségnevelés. Az általános nevelési elveink között pedig a környezeti nevelés és ennek 

vetületei. Az osztályfőnöki órák a  legjobb terep, hogy beszéljünk a környezeti fenntarthatósági 



és egészségnevelési alapelvekről. Ezek a témák minden évfolyamban felhasználhatók ,és 

jelenleg is beépítettek a tanmenetekbe.  

Az interneten sok anyag áll rendelkezésünkre. Például: az OM segédanyaga elméleti és 

gyakorlati tanácsokat is ad. Mesterprogramom részeként ezt a hiányt pótolnám az 

osztályfőnöki óratervekkel. 

Ezekben a témákban mindig számíthatunk a szakemberek segítségére  az iskolaorvosra 

,védőnőre,  iskolapszichológusra,a Családsegítő Szolgálatra, a Gyermekjóléti Szolgálatra,a 

városi és megyei Rendőrfőkapitányságra, Vöröskeresztre,  stb. Nagyon jó a kapcsolatunk a 

külsős szakemberekkel mindig számíthatunk segítségükre. 

6. Ütemterv: hónapokra lebontva 

Augusztus : - a javító- és osztályozóvizsgák adminisztrációi 

                        Felelős: minden osztályfőnök  

Szeptember: -tanévnyitó ünnepség 

Felelősök: 10.osztályos osztályfőnökök 

                        -szülői értekezlet 

Felelősök: minden osztályfőnök 

Október: -megemlékezés  az 1956-os forradalomról  

Felelősök:11.osztályos osztályfőnökök 

                    -  gólyabál szervezése  

Felelősök: 10.osztályos osztályfőnökök 

November: -fogadó óra 

 Felelősök: minden osztályfőnök                

December:- részt veszünk a város karitatív felhívásaiban 

Felelősök: minden osztályfőnök 

                     -   karácsonyi műsor szervezése 



Felelősök: 9.osztályos osztályfőnökök 

Január: - félévzárás statisztikáit, és az osztályfényképezés lebonyolítása 

felelősök:minden osztályfőnök,MFL 

                     -szülői értekezlet 

Felelősök: minden osztályfőnök 

Február:  Érettségire jelentkezés 

Felelősök: a 12.osztályos osztályfőnökök 

Március:- bekapcsolódunk az Iskola napok programjaiba  

Felelősök: minden osztályfőnök 

                     - megemlékezés 1848.márciusáról 

Felelősök: 10.osztályos osztályfőnökök 

Áprilisban: -fogadó óra 

Felelősök: minden osztályfőnök 

Május és június  : -ballagás szervetése 

Felelősök: 11. évfolyamos osztályfőnökök 

                             - osztálykirándulások szervezése 

Felelősök:minden osztályfőnök 

Június:- tanévzáró ünnepély szervezés 

Felelősök: 9. évfolyamos osztályfőnökök 

                    - a tanévzárás statisztikáinak, zárásainak, illetve az osztályozó- és pótvizsgáknak az 

előkészítése 

Felelősök: minden osztályfőnök 

7.A vizuális kultúra tantárgyhoz kapcsolódó versenyek tervezése : 



 Pózner Gábor,Eichardt János: 

Két pályázat kiírását tervezzük a tanévre: 

1.Rejtőzködő élővilág :november 15. a verseny kiírása 

Januárban hirdetünk eredményt  

2. Tavak,nádasok élővilága: február 15. a verseny kiírása 

Májusban hirdetünk eredményt . 

b,. Rendezvények,programok 

Október 23-i műsor dekorálása 

Pályaválasztási kiállítás-november 

Nyílt nap – bemutató óra-november 

Szalagavató dekorálása-december 

március 15-i műsor -március 

Iskolai kiállítások-folyamatos 

Városi kiállítás-május 

Pedagógus nap, évzáró ünnepség dekorálása-június 

A pályázatokhoz kapcsolódó igényeket a mellékelt táblázat tartalmazza 

Remélem, ugyanolyan jól tudunk majd együtt dolgozni a jövőben is, ahogy eddig is tettük a 

tanév során. Minden kollégámnak jó munkát kívánok a 2021-22-es tanévre is! 

 

 

 

 

 



 

Rajzpályázatok 

2021/2022. tané 

                         Rejtőzködő élővilág 

I. I. félévre: november 15. a verseny kiírása 

II. Januárban eredményt hirdetünk.  

Költség: 25 000 Ft, díjazás                   70 fő 

 

                                                  

 

     Tavak,nádasok élővilága 

 

III. II.félévre: február 15. a verseny kiírása 

IV. Májusban eredményt hirdetünk. 
Költség: 25 000 Ft díjazás                  70 fő 

Az osztályfőnöki munkaközösség belső ellenőrzési terve a 2021/22-es 

tanévre 

 

 Cél Ellenőrzés tárgya Felelős Időpont 

Szeptember a tanévkezdés 
dokumentumainak 
ellenőrzése 

anyakönyvek,bizonyítványok 
záradékai,közösségi 
szolgálat,tanmenetek,szülői 
értekezletek  szempontjai,  
 

osztályfőnökök 
 
 
 
 
MFL 

szeptember 
30. 

Október az E- napló 
ellenőrzése,iskola 
programok 
szervezése 

napló beírások folyamatos 
ellenőrzése/beírások 
hetente,ellenőrzés havonta/ 
szalagavató  
október 23.-megemlékezése 
gólyabál szervezése 

osztályfőnökök 
 
 
11.évf.osztályf. 
10.évf.osztályf. 

október 30. 

November a tanulók 
továbbhaladásának  
ellenőrzése 
 

jegyek ellenőrzése az E-
naplóban, fogadó óra 
 

osztályfőnökök 
szaktanárok 

november 
30. 

December iskolai programok 
szervezése 

karitatív felhívások 
,adventi nap 

9-12.évfolyam december 
20. 

Január A félévzárás 
dokumentumai 

I .félév zárása:naplók 
ellenőrzése,ellenőrzők 
megírása,statisztikák 
félévi szülői értekezlet 
osztályfényképezés 

osztályfőnökök 
 
 
 
MFL 

január 31. 



Február végzősök érettségi 
jelentkezései 
végzősök felvételi  
tájékoztatói és 
jelentkezései  

érettségi jelentkezés, 
közösségi szolgálat 
ellenőrzése 

osztályfőnökök 
MFL 

február 20. 

Március iskolai programok 
szervezése 
 
 

Iskola Napok programjai 
megemlékezés március 15-
ről 
 

osztályfőnökök 
10.évf.osztályf. 

március 31. 

Április a tanulók 
továbbhaladásának 
ellenőrzése 

jegyek ellenőrzése az E- 
naplóban,fogadó 
óra,végzősök zárása 

osztályfőnökök 
szaktanárok 

április 28. 

Május szabadidős 
programok 
szervezése 
 
belső vizsgák 
előkészítése 

osztálykirándulások 
10. és 11. évfolyamos 
szaktárgyi vizsgák 

osztályfőnökök 
szaktanárok 

május 30. 

Június A tanévzárás 
dokumentumai 

a tanév zárása:naplók 
ellenőrzése,bizonyítványok, 
anyakönyvek 
megírása,statisztikák 
 

osztályfőnökök június 16. 

 

 

 

Oroszlány,2021.08.31.            

 

 

                                                         Mészárosné Fülöp Laura 

                                                 osztályfőnöki munkaközösség -vezető 

 

  


