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1. A munkaközösség tagjai 

Az osztályfőnöki munkaközösség a legnagyobb munkaközösség 29 fővel. Az osztályfőnökök 

munkáját társ- illetve pótosztályfőnökök segítik. 

Az osztályfőnöki munkát segíti továbbá az iskolaorvos (dr. Egyházi Violetta), a védőnő 

(Lovasné Schampek Ágnes) és az iskolapszichológus (Szilágyi Judit). 

Osztályfőnökök, társ- illetve pótosztályfőnökök: 

Nyelvi előkészítő évfolyam évfolyamfelelős: Horváth Judit 

A Kun Zsuszanna Pudleiner Adél 

B Resch Lajos Czukelterné Pőcze Zsuzsanna 

C Molnár Enikő Orosz Enikő 

D Horváth Judit Czuppon Anett 

IX. évfolyam évfolyamfelelős: Csík Andrea 

A Kocán Béla Rozner Csaba 

B Juhász Orsolya Siposné Szucsik Zsuzsa 

C Csík Andrea Szőkéné Duna Judit 

D Fodorné Timár Orsolya Török Adél 

XI. évfolyam évfolyamfelelős: Szarkáné Gáspár Andrea 

A Szarkáné Gáspár Andrea  

B Kádár Jutka Vesztergomné Nagy Rita 

C Imreh László Imreh Enikő 

D Nyerges Eszter Vajcs Márton 

XII. évfolyam évfolyamfelelős: Kiss Roland 

A Gáncsos Gabriella Kristóf Judit 

B Kristóf Gábor  

C Kiss Roland Varga Balázs 

D Gábor András Kaizerné Meggyes Zsuzsanna 

XIII. évfolyam évfolyamfelelős: Glatzné Gyömörei Irén 

A dr. Gőgh Ágnes Vesztergom János 

B Likerné Pucsek Rózsa Csepelyné Gáncs Judit 

C Glatzné Gyömörei Irén Papp Katalin 

D Demes Andrea Vereskutiné Kis Zsófia 
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2. Cél-és feladatrendszer 

 Valóságalapú és ugyanakkor egészen személyes világkép és világnézet kialakításának 

tapintatos segítése 

 Az önnevelés, a jellemformálás fontosságának bemutatása, segítségnyújtás ebben 

 A helyes önismeretre építő hivatáskeresés támogatása 

 Tudatosan vállalt életvitel: munka, pihenés, ünneplés harmóniája 

 Emberi kapcsolatteremtések motiválása, a másokért való felelősség tudatosítása 

 A közösségben reális önismeretre építve keresse helyét. Tapasztalja meg és tudatosítsa, 

hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen szerepe van személyisége 

formálódásában. 

 Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában. Minél szűkebb egy 

közösség, annál nagyobb a felelősség, ugyanakkor maradjon nyitott a nagyobb 

közösségek irányában is (pl.: osztály, iskola). 

Osztályfőnöki munkánk általános elvei 

o A nevelés a tanár és a diák személyes kapcsolata, amelynek során a tanuló 

személyisége fejlődik, teljesebbé válik. Tudatos jellemformálás, amely során 

belső igényt alakítunk ki a növendékekben arra, hogy önmagukkal szemben 

igényes, környezetükkel szemben megértő, de annak negatív hatásait nem 

befogadó emberek legyenek. 

o Az iskola és a család közös felelőssége a nevelésben Az osztályfőnöknek fel 

kell ismerni a családi nevelés hiányosságaiból eredő hátrányokat, segítenie kell 

azok csökkentését. Nevelési céljainak eléréséhez együttműködik a szülői 

házzal. 

o Fel kell készítenünk arra a tanulóinkat, hogy önállóvá váljanak, a 

demokratikus közéletben hozzáértő résztvevők legyenek. Így az önálló tanulás 

képességét fejleszteni kell nyitottsága, tanulási kedve megőrzése mellett. 

o A tanulók esélyegyenlősége egyéni bánásmóddal segíthető elő. Figyelembe 

kell venni az eltérő képességű, tapasztalatú, érdeklődésű, egészségű, családi és 

társadalmi hátterű gyermekek sokféleségét, így nevelni lehet őket a 

különbözőségek elfogadására és megértésére is. 

o Fel kell készítenünk tanítványainkat a felelősségteljes döntés képességére, 

amely párválasztáshoz, a házassághoz, a szülői feladat vállalásához szükséges. 
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o A figyelmet arra irányítjuk, hogy az egészség a testi, lelki és szociális 

harmónia állapota. Ismertessük fel, hogy az egészség érték, amelyet az 

egyénnek és a közösségnek egyaránt óvnia, ápolnia kell. 

o A környezeti nevelés célja, hogy tanítsuk, neveljük az ifjúságot a természetes 

és az épített környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, 

környezetbarát életvitelre. 

o Esztétikai nevelés alapfeladata az esztétikai érzékenység, nyitottság, a szépség 

iránti fogékonyság kialakítása. 

3. A tanév kiemelt feladatai 

a) Adminisztratív, szervezési feladatok 

A törzslapok, bizonyítványok kitöltése az osztályfőnöki munka fontos része. Osztályfőnöki 

hatáskör a hiányzások igazolása. Feladatunk továbbá a közösségi (önkéntes) munka 

adminisztrációja az iskola által elfogadott rend szerint. 

A IX. és a X. évfolyamon a mindennapos testnevelés adminisztrációs feladatait a testnevelési 

munkaközösség végzi. 

b) Az iskolapszichológus tevékenysége (külön munkaterv szerint) 

c) Ifjúságvédelem (felelős: Glatzné Gyömörei Irén, külön munkaterv szerint) 

d) Nevelési értekezletek 

 első negyedéves értékelés: osztályok értékelése (nov. 7.) 

 A pedagógus munkája, személyisége, a pedagógus pálya szakaszai 

(külső e.a.: Dr. Gombocz János, SE, febr. 4.) 

 háromnegyed éves értékelés: aktuális pedagógiai kérdések (márc. 18.) 

e) Kapcsolattartás a szülői házzal 

Évente kétszer szülői értekezletet tartunk. A negyedéves értékeléshez kapcsolódó, 

félévenkénti fogadóórán minden tanár a szülők rendelkezésére áll. Ezen kívül a tanáronként 

egyéni heti fogadóórát telefonos egyeztetés után veheti igénybe a szülő. Igény esetén ettől 

eltérő, megbeszélt időpontban is sor kerülhet a szülő fogadására. 
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 4. Tevékenységek 

TEVÉKENYSÉG FELELŐS HATÁRIDŐ 

SZEPTEMBER 

Év eleji értekezlet Munkaközösség-vezető aug. 28. 

Tanévnyitó ünnepély osztályfőnökök aug. 30. 

Tankönyvek kiosztása osztályfőnökök, Bertalan L. szept. 1. 

Törzslapok, bizonyítványok 

rendezése (felsőbb évf.) 

osztályfőnökök szept. 8. 

Színházbérletek szervezése Horváth Judit, 

osztályfőnökök 

szept. 16. 

Osztályfőnöki tanmenetek 

elkészítése 

évfolyamfelelősök szept. 12. 

Tantestületi értekezlet igazgató szept. 15.? 

Szülői értekezlet 

 

osztályfőnökök szept. 17. 

Gólyaavató NYEK osztályfőnökök szept. 26. 

Kilencedikes törzslapok 

kitöltése 

osztályfőnökök szept. 29. 

OKTÓBER 

Hiányzási adminisztráció, 

jegybeírás ellenőrzése 

osztályfőnökök okt. 6-ig 

Minden osztályban 

önismereti óra 

Szilágyi Judit pszichológus ütemterv szerint 

NOVEMBER 

A negyedéves értékelés 

előkészítése 

évfolyamfelelősök okt. 21. 

Hiányzási adminisztráció, 

jegybeírás ellenőrzése 

osztályfőnökök nov. 4-ig 

Negyedéves értékelés osztályfőnökök november 7. 

Figyelmeztetések, dicséretek osztályfőnökök november 10. 
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beírása a tájékoztató füzetbe 

Fogadó óra minden tanár nov. 12. 

DECEMBER 

Hiányzási adminisztráció, 

jegybeírás ellenőrzése 

osztályfőnökök dec. 8-ig 

Az osztályok karácsonyi 

ünnepségének szervezése 

osztályfőnökök  

Minden osztályban 

egészségnevelési óra 

védőnő  

JANUÁR 

Hiányzási adminisztráció, 

jegybeírás ellenőrzése 

osztályfőnökök jan. 6-ig 

Magatartás-szorgalom 

értékelő lapok kitöltésének 

koordinálása 

osztályfőnökök január 12 - 16. 

Félévértékelő tantestületi 

értekezlet 

igazgató január. 16. 

Félévi bizonyítványok 

megírása, kiosztása 

osztályfőnökök január 23-ig 

Szalagavató bál 

 

Imre Tamás, XII. évf. 

osztályfőnökök 

jan. 24. 

Szülői értekezlet osztályfőnökök jan. 28. 

FEBRUÁR 

Nevelési értekezlet 

Előadás: A pedagógus 

munkája, személyisége, a 

pedagógus pálya szakaszai 

(Külső ea.: Dr. Gombocz 

János, SE) 

Juhász Orsolya (kapcsolat-

felvétel, meghívás) 

febr. 4. 

Felvételi és érettségi 

jelentkezések irányítása 

osztályfőnökök  

Minden osztályban Szilágyi Judit  
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mentálhigiénés óra 

MÁRCIUS 

Hiányzási adminisztráció, 

jegybeírás ellenőrzése 

osztályfőnökök márc. 2-ig 

Háromnegyed éves értékelés. 

esetmegbeszélés  

Osztályfőnökök, 

szaktanárok, isk.pszich. 

március 18. 

Figyelmeztetések, dicséretek 

beírása a tájékoztató füzetbe 

osztályfőnökök március 20. 

Fogadóóra (igény és 

egyeztetés alapján) 

osztályfőnökök, szaktanárok márc. 25. 

Projektnapok, próbaérettségi szaktanárok, osztályfőnökök március 30 – 31. 

ÁPRILIS 

Alma Mater osztályfőnökök ápr. 21. 

Szerenád végzős évf. osztályfőnökei április 28/29. 

Végzősök magatartás-

szorgalom értékelő lapja 

kitöltésének koordinálása 

osztályfőnökök április 29-ig 

Végzősök osztályozó 

értekezlete 

tantestület ápr. 29. 

Bolondballagás végzős évf. osztályfőnökei ápr. 30. 

MÁJUS 

Ballagás 12. évf. osztályfőnökök május 1. 

Bizonyítványok, törzslap 

kitöltése 

12. évf. osztályfőnökök május 4-ig 

Hiányzási adminisztráció, 

jegybeírás ellenőrzése 

osztályfőnökök május 8-ig 

Tanulmányi kirándulás osztályfőnökök május 8. 

Fakultációs szintvizsgák 10. évfolyam május 13 – 15. 

Kompetenciamérés 9. évfolyam május 27. 



JÚNIUS 

Magatartás-szorgalom 

értékelő lapok kitöltésének 

koordinálása 

osztályfőnökök június 15. 

Bizonyítványok, törzslapok 

kitöltése, adminisztráció 

osztályfőnökök június 20. 

 

Veszprém, 2014. szeptember 8. 

  ........................................................  

 Juhász Orsolya 

 munkaközösség-vezető 


