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1. A munkaközösség tagjai: 

Osztály Létszám Osztályfőnök 

5/8 24 Oroveczné Egervári Zsuzsanna 

6/8 32 Gombkötő Anita 

7/8 28 Süle Margit 

8/8 34 Vígh Zsanett 

9/8 23 Erostyákné Raffai Laura 

9A 29 Kulcsárné Magola Helga 

9B 26 Nagy Beáta 

9C 38 Nagy Márton 

10/8 19 Marosvölgyiné Rideg Ágnes 

10.A 32 Kaczkóné Korim Olga 

10. B  34 Fodor Éva 

10.C 34 Franciszti László 

10. D 15 Papp Sándor 

11/8 14 Albert Roland 

11.A 33 Nagyné Dömötör Márta 

11.B 24 Menyhárt Krisztina 



11.C 27 Borombós Péter 

11.D 32 Baukó Beáta 

12/8 25 Szitó Tímea 

12.A 30 Bánhegyi Edina 

12.B 34 Mucha János 

12.C 34 Mikulás Rolandné 

12.D 35 Erostyák Zoltán 

 

2. Az iskola feladata: 

- Az ismeretek átadása mellett, a gyermek személyiségének kibontakoztatása, problémamegoldó képességének fejlesztése, az alapvető erkölcsi 

normák és nemzeti értékek közvetítése, valamint közösségi emberré formálása. 

- Az 5-8. évfolyamban épp az a folyamat játszódik le, hogy a felnőtt (szülői, pedagógusi) vonatkoztatási csoport helyett áttevődik a hangsúly a 

diákközösségre. A diák környezetének véleménye személyiségformáló erővé válik, melynek moderálásában az osztályfőnöknek nagy feladata 

van. 

 

- A 9-12. évfolyam során zajlik a felnőtté válás folyamata. Az osztályok mindennapi életében pedig a tanulók megtapasztalhatják a közösségépítés nehézségeit 

és szépségeit is. Ebben a fejlődési szakaszban is fontos szerep jut az osztályfőnöknek, aki vezetőként, de mindenekelőtt hiteles emberként példát mutatva, 

iskolán kívüli programokat szervezve, alternatívát nyújtva hozzásegíti a gyermekeket egy sikeres és tartalmas felnőtt élethez. 

 

 

3. Az osztályfőnöki munka feladatkörei: 



• Adminisztráció 

• Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása 

• Közvetlen nevelőmunka 

 

4. Az osztályfőnöki tevékenység tartalmazza: 

• A helyzetelemzést, célokat, feladatokat, felelősi rendszer kialakítását 

• Osztályprogramok, tanulmányi kirándulások tervezését, szervezését 

• Pályaorientációt, a hivatáskeresés támogatását 

• A szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok szervezését, felmérését 

• A gyermekvédelmi feladatokat egészségi helyzetre vonatkozóan: betegség, allergia, hiperaktivitás, fáradékonyság, gyengén látás, testi 

elmaradottság... 

• Családdal való kapcsolatok felmérését: csonka család, nagycsalád, veszélyeztetettség, munkanélküliség… 

• Tűz- és balesetvédelmi oktatást 

• Osztályfőnöki foglalkozásokat tart 

 

5. Az osztályfőnöki foglalkozások legfontosabb témái: 

a. Önismeret, önnevelés, jellemformálás: a harmonikus személyiség 

b. Egészséges életre nevelés, ezen belül: 

- az egészségfejlesztés, -védelem legfontosabb elméleti és gyakorlati megfontolásai; 

- az adott életkori csoport ismert és legjellegzetesebb fejlődés- és szociálpszichológiai meghatározói, jellegzetességei; 

- a legnagyobb méreteket öltő népegészségügyi problémák adott életkori csoporton belüli jelentkezési módjai; 



- az egészségmagatartás befolyásolásának lehetőségei 

c. Az ember és a természet harmonikus kapcsolata 

d. Természetvédelem, környezetvédelem, ökoszemlélet 

e. A családi élet harmóniája 

f. Hazánk és a nagyvilág 

g. Családi, vallási és nemzeti ünnepek 

h. Helyünk a társadalomban 

i. Helyünk a szűkebb közösségeinkben, felelősségvállalás 

j. Közösségformálás 

k. Elfogadásra, szeretetre, toleranciára, empátiára nevelés 

l. A műveltség gyarapítása 

m. A média szerepének megismerése, értékelése 

n. A szabadidő helyes eltöltése 

o. Tanulási módszerek megismerése 

p. A munkakultúra 

q. Jövőképformálás, pályaválasztás elősegítése 

r. Információszerzés, könyv- és könyvtárhasználati ismeretek 

s. Az osztályfőnök az ellenőrzési és értékelési munkába bevonja osztályát is többek között a közösen végzett munka illetve a magatartás és a 

szorgalom értékelése során. 

 

6. Az osztályfőnöki munkaközösség szerveződése: 

A munkaközösség munkájának maradéktalan ellátását évfolyamfelelősök segítik, akik összefogják, szervezik az adott évfolyam tevékenységét.  



A kisgimis osztályokban (5/8, 6/8, 7/8, 8/8 ) Vígh Zsanett, a 9. évfolyamon Nagy Beáta,  10.évfolyamon  Francziszti László, a 11. évfolyamon 

Menyhárt Krisztina, a 12. évfolyamon Szitó Tímea látja el ezt a feladatot. 

Az osztályfőnökök munkáját kiegészítik Nagyné Berke Andrea, az iskola pedagógiai asszisztense, főleg a kisgimis osztályokban, Fehér Natália 

iskolapszichológus, aki nemcsak mentális problémákkal és konfliktuskezeléssel, de a továbbtanulással kapcsolatos orientációval kapcsolatban is segíti 

a diákokat, valamint Szász Nelli iskola szociális segítő, aki az iskolához köthető és családon belüli problémák, konfliktusok kezelésében nyújt további 

segítséget.  

 

 

 

 

Az éves munkaprogram 

 

2021. augusztus 

Nap Óra Esemény, program Felelős 

23.  Előértekezlet minden kolléga 

25 08:00 
Osztályozó- és javító vizsgák, az 

eredmények bejegyzése 
osztályfőnökök, szaktanárok 

26. 16.00 Gólyanap 
érintett osztályfőnökök, a 

gólyatábor vezetői 

30.  Tanévnyitó értekezlet minden kolléga 



2021. szeptember 

1. 08:00 

Évnyitó, első tanítási nap, 4 

osztályfőnöki óra 

Az 5/8-as diákokat 

„örökbefogadják” a 6/8-as 

diákok 

osztályfőnökök 

5.  
Őszi érettségi jelentkezés 

határideje 
11-12. évf. osztályfőnökei 

12.  Fakultációra jelentkezés 11-12. évf. osztályfőnökei 

15.  
osztályfőnöki tanmenetek, DÖK- 

munkaterv elkészítése, leadása 
osztályfőnökök, DÖK segítő kolléga 

19. 17.00 

Szülői értekezlet – az 

információk átadása, egyeztetés 

az éves munkáról 

osztályfőnökök 

23. 16.00 
5/8 avató , szalonnasütés, 

számháború, foci 
6/8 és a kisgimis osztályfőnökök 

28.  10:00 A hónap diákjai osztályfőnökök 

30.  Kutatók éjszakája érintett osztályfőnökök 

2021. 

október 

 
  

3. 15.00 nevelőtestületi értekezlet minden kolléga 



6.  

Aradi vértanúk napja – 

részvétel szervezése a városi 

ünnepségen 

osztályfőnökök 

 8:00 
Osztályozó vizsga - eredmények 

rögzítése 
osztályfőnökök 

15.  Pályaorientációs nap  

17-27. 
8:00-

18:00 

Írásbeli érettségi vizsgák, a 

tanulók felkészítése, a szabályok 

tudatosítása 

11-12. évf. osztályfőnökei 

20. 10.00 Hónap diákja osztályfőnökök 

23.  

Nemzeti ünnep – városi 

rendezvényen való részvétel 

szervezése 

osztályfőnökök 

31-nov.6.   Őszi szünet  

2021. 

november 

 
  

10-14  
Emelt szóbeli érettségi 

szabályainak megbeszélése 
11-12-es osztályfőnökök 

10. 
8.00-

10.00 

Nyílt nap a 9. évfolyamra 

jelentkezők számára 
érintett osztályfőnökök 

12. 8.00- Nyílt nap a 4. évfolyamra érintett osztályfőnökök 



10.00 jelentkezők számára 

14. 15:00 Értekezlet osztályfőnökök  

14.  16.00 Fogadóóra mindenki 

14. 17.00 Szülői értekezlet osztályfőnökök 

28  14:30 Diákgyűlés osztályfőnökök 

21-25. 
8:00-

18:00 
Középszintű szóbeli érettségik osztályfőnökök 

28.  I. adventi gyertyagyújtás 8/8 osztály és osztályfőnöke 

29. 10:00 A hónap diákjai osztályfőnökök  

2021. 

december 

 
  

3. 18.00 Szalagavató osztályfőnökök 

5. 10.00 2.. adventi gyertyagyújtás 7/8 osztály és osztályfőnöke 

11.  Pályaorientációs Nap 11-12-es osztályfőnökök 

12. 10.00 3.. adventi gyertyagyújtás 6/8 osztály és osztályfőnöke 

15. 10.00 A hónap diákjai osztályfőnökök 

21. 10.00 4. adventi gyertyagyújtás 5/8 osztály és osztályfőnöke 

21.  osztályprogramok osztályfőnökök 



Kisgimis műsorok 

22-jan. 3.  Téli szünet  

2022. 

január 

 
  

9.  15.00 Nevelőtestületi értekezlet  

12. 08:00 Osztályozó vizsga osztályfőnökök 

20.   félév vége  

23-25.  
Az osztályok konferenciáinak 

lebonyolítása, az adatok leadása 
osztályfőnökök 

25. 10.00 A hónap diákja osztályfőnökök 

30. 13.00 Félévi értekezlet minden kolléga 

2022. 

február 

 
  

4.  Sámlibál 9. évfolyam osztályfőnökei 

14.  Szerelmes karnevál osztályfőnökök 

15.  Érettségi, felvételi határideje 11-12. évfolyam osztályfőnökei 

16. 

16:00 

és 

17:00 

Fogadó óra 

Szülői értekezlet 
minden kolléga, osztályfőnökök 



17. 
15.00-

18.00 
Kisgimis farsang kisgimis osztályfőnökök 

22. 10:00 A hónap diákjai osztályfőnökök 

2022. 

március 

 
  

6. 15.00 Nevelőtestületi értekezlet  

    15.   
részvétel szervezése a március 

15-i ünnepségre 
osztályfőnökök 

21-23.  Felvételi adatlap módosítása  

29. 10:00 A hónap diákjai osztályfőnökök 

2022. 

április 

 
  

3.  15.00 Nevelőtestületi értekezlet  

      4. 
16.00 és 

17.00 
Fogadóóra és Szülői értekezlet minden tanár, osztályfőnökök 

4-8.  Digitális témahét  

4. 16:00 Diákgála osztályfőnökök 

5.  Táncsics-nap osztályfőnökök 

6-11.   Tavaszi szünet  



19-20.  osztályozó vizsga  

24-28.  Fenntarthatósági témahét  

26.  10:00 A hónap diákjai osztályfőnökök 

28.  Anyák napja a kisgimiben osztályfőnökök 

29.  
Osztályozó konferencia, 

értekezlet 
 

2022. 

május 

 
  

6. 9-00 Ballagás osztályfőnökök 

15. 15. 00 Nevelőtestületi értekezlet minden kolléga 

 26. 08:00 Osztályozó vizsga osztályfőnökök 

8-26. 08:00 Írásbeli érettségi 
11. és 12. évfolyamos 

osztályfőnökök 

31.  10.00 A hónap diákjai osztályfőnökök 

2022. 

június 

 
  

2.  17.00 Ballagás  

2.  A Heptaéder-díj pályázatának 

előkészítése, beadásának 
10.-11. évf. osztályfőnökei 



koordinálása 

7-8. 15.00 

Osztályozó konferenciák 

előkészítése, lebonyolítása, 

értekezlet 

osztályfőnökök 

7-14.  Emelt szintű szóbeli érettségik  11-12. évf. osztályfőnökei 

9.  Utolsó tanítási nap  

16. 17:00 
Tanévzáró ünnepély 

lebonyolításának elősegítése 
osztályfőnökök 

13-24. 
08:00-

18:00 

Középszintű szóbeli érettségi 

vizsgák – előkészítés, 

dokumentálásban való részvétel 

11-12. évf. osztályfőnökei 

 

28. 09:00 

Tanévzáró értekezlet – az éves 

tapasztalatok, eredmények 

értékelése, adatok leadása 

minden kolléga 

30. 17.00 Tanévzáró értekezlet  

Általános feladatok Felelős 

E-napló vezetése, ellenőrzők és egyéb 

dokumentumok rendezése 
osztályfőnökök 

Órarend és változásainak kihirdetése osztályfőnökök 

Közösségi szolgálat dokumentálása osztályfőnökök 



Tantermek felszerelése, dekorálása osztályfőnökök 

Ünnepségeken, rendezvényeken való 

részvétel szervezése 
osztályfőnökök                                                                                                                                                                                                                                           

Iskolai ügyeleti rendben a tanulók 

szervezése, irányítása 
osztályfőnökök 

Tanulási, magatartási, egészségügyi 

gondok figyelemmel kísérése, szükség 

esetén intézkedések megtétele 

osztályfőnökök 

Állagmegóvás osztályfőnökök 

Baleset és tűzvédelmi tájékoztatók 

megtartása, a biztonság folyamatos 

ellenőrzése, veszélyhelyzetek jelentése 

osztályfőnökök 

Kirándulások megszervezése az 

osztály SZMK megbízása alapján 
osztályfőnökök 

 

Az osztályközösségeken belüli összetartás erősítése mellett fontos, hogy a diákok többször megtapasztalhassák a gimnáziumi létben egy nagyobb 

közösség pozitív hatásait is. 

A tanév megkezdése előtt idén újra lezajlott a sok éve hagyományként működő 3 napos gólyatábor, ami az előző két évben a Covid miatt 

elmaradt. A tanév során újra tervezünk egy-egy évfolyamot összefogó közös délutánokat, mely egy sikeres kezdeményezés folytatása. Újra 

megrendezésre kerül a Szerelmes karnevál februárban.  

A tavaly is betervezett, de a vírus helyzet miatt meghiúsult programokat idén szeretnénk megvalósítani.  

Az Ökoiskola Program keretén belül évek óta szervezi a kupakgyűjtést a jelenlegi 12/8 osztály, melyben minden osztály részt vesz. Az 

összegyűjtött kupakokat elszállítjuk, mellyel karitatív célokat szolgálunk. Ezt a feladatot a végzős osztály idén továbbadja.  



Ebben az évben, újra  szeretnénk ingyenes  ruhabörzét szervezni a diákok körében, melyen a tudatos vásárlásra szeretnénk felhívni a figyelmet. 

(Légy környezettudatos, ne vásárolj mindig újat!) 

A gimnázium diákjai aktív szervezői és tevékenyen résztvevői a városi diákönkormányzat programjainak is.  

Orosháza, 2022. augusztus 30. 

        Szitó Tímea 

            munkaközösség-vezető 


