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A felsős munkaközösség tagjai és betöltött pozíciójuk: 

 NÉV BEOSZTÁSOK, 

FUNKCIÓK 

TANÍTOTT 

OSZTÁLYOK 

OSZTÁLYFŐNÖKSÉG 

1. Szebeni 

Zsuzsanna 

- tiszteletbeli tag 

intézményvezető-

helyettes, mérési 

koordinátor, tűz- és 

balesetvédelmi 

felelős; LEP-

koordinátor, BECS-

elnök 

3. osztály 3. osztály osztályfőnöke 

2. Bánhidi Mónika sportfelelős, iskolai 

sportversenyek 

felelőse, 

rendezvényszervezési 

segítője 

testnevelés: 4.,5.; alsós 

sportkör; tanulószoba 

 

8. osztály osztályfőnök-

helyettese 

3. Csiki-Babics 

Márta 

felsős 

munkaközösség-

vezető, 

énekkarvezető, 

BECS-tag 

magyar nyelv és 

irodalom, ének-zene: 

5.,6.,7.,8., énekkar: 3-8. 

középiskolai előkészítő: 

7.,8. 

7. osztály osztályfőnöke 

4. Érdfalvi Sarolta BECS-tag angol nyelv: 5,6.,7.,8. 

csoportbontásban; 3. 

osztály napközis 

nevelő, felsős 

tanulószoba 

5. osztály osztályfőnök-

helyettese 

 

5. Kelemen Ildikó PontVelem- 

koordinátor,  

továbbtanulási 

felelős, egészségügyi 

felelős-helyettes 

DÖK segítő tanár 

digitális kultúra: 5.,6., 

7; informatika: 8, etika: 

5.,6.,7.,8., biológia, 

földrajz: 8., fizika:7.,8.; 

természettudományi 

gyakorlat: 8, 

informatika szakkör, 

felzárkóztatás, 

tanulószoba 

8. osztály osztályfőnöke 

5. Lajtosné Dudok 

Mária 

óraadó 8 órában történelem: 5., 6., 7., 8.;   
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6. Petriné Sándor 

Krisztina 

tanulószobai 

koordinátor 

 

angol nyelv 4. 5.,6.,7.,8 

angol szakkör, 

felzárkóztató; 

tanulószoba 

5. osztály osztályfőnöke 

7. Pócsik Balázs óraadó 14 órában testnevelés: 3, 6. 7.  

8. Sallai Zoltán levelező versenyek 

szervezője 

 

matematika: 5., 6., 7., 

8., Felvételi 

előkészítők: 8/7..; 

Felzárkóztatás és 

tehetséggondoás: 5, 6., 

7., 8.  

? osztály osztályfőnök-

helyettese 

 

 

 

 

9. Szendreyné Bere 

Éva 

ÖKO-iskolai és 

környezetvédelmi 

felelős; 

dekorációfelelős 

 

természetismeret: 5., 6., 

biológia: 7., földrajz: 7, 

kémia: 7.,8.;  technika: 

5,6,7, vizuális kultúra: 

6,7.; tanulószoba; 

kézműves szakkör 

6. osztály osztályfőnöke 

10. Varga László intézményvezető testnevelés: 7, 8., 

iskolai sportkör vezető;  

 

 

 

A 2022/2023-as tanév kiemelt feladatai: 

1. A 2020. szeptember 1-jével életbe lépő, az iskola Helyi Pedagógiai Programjába is 

beépített ÚJ NAT követelményrendszerének bevezetése a 7. osztályba. 

 

2. A Digitális Oktatás során szerzett ismeretek/módszerek napi munkafolyamatokba való 

beépítésének folytatása. A közösen megfogalmazott határidők minél pontosabb 

betartásával törekvés a naprakész adminisztrációra.  

3. Belső Önértékelési Csoport meghatározott feladatok arányos összehangolása az 

Oktatási Hivatal Tanfelügyeleti rendszerével, illetve az intézményi minősítés 

ütemezésével. Ennek időben való teljesítése, ellenőrzése, a reflexiók 

megfogalmazásával közelebbi, távolabbi célok meghatározása.  

4. A korábbi években bevezetett Pályaorientációs nap szervezésének folytatása további 

szülők bevonásával, hatékony külsős segítséggel. Kiemelten a szakmák alapos 

bemutatásával, megismertetésével folytatva; Pl.: kozmetikus, masszőr, fogtechnikus… 
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5. Kiemelten 7. és 8. osztályban együttműködés a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú 

Városi Kereskedelmi és Iparkamara szakszolgálattal: szülői értekezlet; rendkívüli 

órák; kihelyezett foglalkozások, szakmák megismerése közvetlenül rendkívüli 

technikaórák keretében. A tavalyi tanév tapasztalatainak beépítése az idei tanév 

programjainak ütemezésébe. 

6. A 8. osztályban 1., félévben; a 7. osztályban 2., félévben együttműködés az Iránytű 

program keretében a Váci VSZC által biztosított műhelyben. 

7. Az ÖKO- kommandó gyakorlatának folytatása a környezettudatosság egész 

személyiségre, osztályközösségre, teljes iskolai közösségre való hatásának kiépítése. 

Annak hiányában a tantermek tisztántartásának megkövetelése az osztályoktól. 

8. Az új 5. osztály tanulói számára az alsó és felső tagozat közötti átmenet nehézségeinek 

csökkentése, a folyamat zökkenőmentesítése, megkönnyítése. 

9. Igény szerint/a havi értekezletek erre szánt idejében, valamint indokolt esetben a 

problémák felmerülése okán osztálymegbeszélések kezdeményezése a mindenkori 

mielőbbi megoldás ügyében alkalomszerűen.  

10. A környezettudatos gondolkodás erősítése minden már működő és újszerűen 

bevezetett hagyományok megőrzésével, bevezetésével. (Pl.: szelektív hulladékgyűjtés, 

Te szedd! mozgalomhoz csatlakozás, fa- és virágültetés, környezetgondozás, téli 

madáretető készítés, újrahasznosítás előtérbe helyezése a gyakorlatban.).  

 

11. Kerékpáros megmozdulások szervezésének folytatása, nemzeti ünnepeinkhez és ezek 

helyszíneihez kapcsolódva (október 6., június 4.). Nyári kerékpáros tábor szervezése a 

korábbi évekhez hasonlóan. 

12. A Diákolimpiához kapcsolódva játékos bajnokságok szervezése: asztalitenisz, 

kispályás foci, kézilabda 

13. 30 éves a csomádi általános iskola – jubileumi megemlékezés(ek): volt diákok, volt 

tanárok, közös múltunk emlékei… tervezése, szervezése, lebonyolítása beillesztve 

iskolánk programjába 

 

A 2022/2023-as tanév tervezett versenyei és felelősei: 

Verseny neve Időpont  Szint Tantárgy Felelős 

Diákolimpia ősztől nyárig 

folyamatosan 

területi/megyei

/országos 

testnevelés B. Mónika 

Varga L. 

Gérecz Attila vers- 

és prózamondó 

verseny, Dunakeszi 

november területi magyar CSBM+ 

tanítók 
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Garay 

szavalóverseny, Fót 

április területi magyar CSBM+ 

tanítók 

Neumann János 

komplex 

Erdőkertes 7-8. 

  informatika Kelemen I. 

Kvassay matematika   matematika Sallai Zoltán 

Házi kézilabda   Kézilabda 

Asztalitenisz 

B. Mónika 

Varga L. 
Házi asztalitenisz   

Rátz László 

matematika 

Erdőkertes 5-8. 

  matematika Sallai Zoltán 

Természet-

tudományi verseny 

  földrajz, 

biológia, fizika, 

kémia 

Szné Bere 

Éva, Kelemen 

I. 

Házi, területi, 

országos angol 

nyelvi versenyek 

5-6., 7-8. 

  angol Pné Sándor 

Krisztina, 

Érdfalvi 

Sarolta 

Hon- és népismereti 

verseny 

 levelező  Lajtosné 

Dudok Mária 

Költészetnapi 

Szavalóverseny 

 területi magyar CSBM 

XXVII. Dunakanyar 

Népművészeti 

március verseny országos népdal CSBM 

Bendegúz levelező 

versenyek 

folyamatosan országos tudásbajnokság 

nyelvész 

Érdfalvi 

Sarolta 

Bolyai 

Csapatversenyek  

3-8. osztály 

november 12. 

október 15. 

február 4. 

területi/megyei

/országos 

anyanyelvi 

matematika 

természetismeret 

CSBM 

Sallai Zoltán 

SzendreynéBÉ 

Kelemen I. 
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A 2022/2023-as tanév tervezett programjai, feladatai, felelősei az iskola munkatervében 

olvasható, illetve a 2022. aug. 30-i tanévnyitó értekezlet után mellékletként kerül az iskolai 

munkatervhez. 

 

 

 

 


