Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség
2015/2016. tanév
„Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a
tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik elvezeti a saját sorsához.”
Munkaközösségünk nevelő-oktató munkája során legfontosabb feladatának a tanulók
képességeinek kibontakoztatását, sokoldalú személyiségfejlesztését és a problémamegoldó
gondolkodás képességének fejlesztését tartja. Célunk olyan attitűdrendszer kialakítása
tanulóinkban, melyre a nyitottság, a tolerancia, a szolidaritás, a közösségi életben az aktív
részvétel és a felelősségvállalás a jellemző város. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy hazánk
és Szolnok hagyományainak, kultúrájának, történelmének, kiemelkedő személyiségeinek
megismertetésével tápláljuk a gyermekekben a haza, városunk és a szülőföld iránti szeretetet.

A munkaközösség tagjai:
Osztályfőnökök:
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Berényi Erzsébet
Prigl Ágnes
Békésiné Katona Tünde
Koncsecskó Lászlóné
Faragóné Szalai Mária
Mihalcsikné Borsos Erika
Nagy Tiborné
Pluhár Andrásné
Kocsmár Mária
Marik Tamásné
Gajdos Éva
Várnai Beáta
Forján Krisztina
Szegediné Romancsik Andrea

Szaktanárok:

Tóthné Czinege Ildikó – igazgatóhelyettes
Ádámné Béres Éva, Barhács Lászlóné, Harmath Róbert, Dr. Mezei Jánosné, Mihály Anikó,
Nyári Adrienn, Szilágyiné Biri Erika,Terjéki Zoltán, Tóvizi Imréné, Ujné Kálmándi Zita.

Kiemelt feladatok:
- Partnereink – elsősorban a szülők – intenzívebb bevonása az iskola által tervezett
tevékenységekbe (iskolai ünnepségek, versenyek, nyílt órák), kölcsönös támogatásra
épülő kapcsolat fenntartása.
- Kreativitás fejlesztése sokféle tanulói tevékenykedtetéssel, tanórán kívüli változatos
tanulói tevékenységek szervezése a tanulói igények ismeretében.
- Aktív szerepvállalás a város, illetve a Széchenyi városrész rendezvényeinek szervezésében,
a lokálpatriotizmus erősítése.
- A 8. osztályos tanulók pályaválasztásának segítése, a felvételi eljárás megismertetése
a 7. és 8. osztályos tanulókkal és szüleikkel.
- Az iskolához kapcsolódó nonprofit szervezetek (Alapítványok, DÖK, DSE) segítése.
- Takarékos iskolahasználatra törekvés, értékeink megóvása.
- Osztálykirándulások szervezése 2015. 09. 01. és 2016. 06. 15. között a szülők felkérése
alapján.

Nevelési feladatok:
- Az egységes értékrend tudatosítása, következetes alkalmazása.
- Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése, az egészséges életmód
gyakorlatának kialakítása.
- Tehetségfejlesztés és hátránykompenzáció biztosítása.

További feladatok:

- Az iskolai demokrácia fejlesztése.
- Az iskolai fegyelem javítása.
- A kompetencia mérés eredményeinek javítása
- A munkaközösségen belül a team-munka erősítése.
- Az oktatás átalakításával, folyamatos átalakulásával kapcsolatos feladatok megvalósítása
az Új Köznevelési Törvény alapján.
- Értékorientált – konstruktív életvezetés.
- A pályázati lehetőségek kihasználása, a pályázók körének bővítése. A MACIKA útravaló
és Út a szakmába ösztöndíj programok folytatása a 8. évfolyamon, 7. osztályos tanulók
pályázása.

Specialitások:
- Szociális kompetenciák fejlesztése osztályfőnöki órákon.
- A hittan mellett erkölcstan oktatása az 5., 6. és 7. évfolyamokon.
- 7. és 8. osztályos tanulóinknak is tudunk napközis ellátást biztosítani.
- Ebben a tanévben is biztosított az iskolapszichológusi ellátás.
- Az SNI és a BTMN kategóriába sorolt tanulók fejlesztését fejlesztő pedagógusok látják el.
- A Városi Rendőrkapitánysággal hagyományosan jó együttműködés keretében közlekedésbiztonsági, drog prevenciós és bűnmegelőzési foglalkozásokat szervezünk a tanulóknak.
Ismét bekapcsolódunk a „Diák zsaru” programba.
- A környezettudatos nevelés érdekében „Szemléletformáló” előadást és kirándulást szervezünk,
megismertetjük tanulóinkat a szelektív hulladékgyűjtés módjával.
- Az osztályfőnökök munkáját segítik a könyvtárosok és az iskola védőnője, akik lehetővé
teszik számunkra, hogy az osztályfőnöki órákat ne csak a hagyományos, tantermi körülmények
között tarthassuk meg.

Fontos időpontok:
- 2015. 09. 04 – 15. szülői értekezletek
- 2015. 10. 26 – 30. őszi szünet (utolsó tanítási nap: 10. 22., első tanítási nap: 11. 02.)
- 2015. 11. 16 – 20. nyílt tanítási hét a szülőknek
- 2015. 11. 23 – 24. fogadó órák
- 2015. 12. 21 – 2016. 02. téli szünet (utolsó tanítási nap: 12. 18., első tanítási nap: 01. 04.)
- 2016. 02. 11 – 19. szülői értekezletek
- 2016. 03. 24 – 29. tavaszi szünet (04. 30., 31. és 04. 01. tanítás nélküli munkanapok,
utolsó tanítási nap: 03. 23., első tanítási nap: 04. 04.)
- 2016. 05. 02 – 03. fogadó órák

Munkaközösségünk bemutatását Vörösmarty Mihály gondolatával zárom, mely mindannyiunk
hitvallása:
„Mi dolgunk a világon?
Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.”

Nagy Tiborné
munkaközösség-vezető
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