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I. Helyzetelemzés 

A munkaközösség tagjai: 

1. Chladek Frigyesné – 4. b napközis csoport 

2. Fodorné Raffer Krisztina – 8. a napközis csoport 

3. Kovács Elizabet – 1. o. napközis csoport 

4. Koppány Eszter – 6. o. napközis csoport 

5. Kozma Melinda – 7. o. napközis csoport 

6. Marozsán Csabáné – 2. o. napközis csoport 

7. Németh Mónika – 5. o. napközis csoport 

8. Szabó Lajos – 4. a napközis csoport 

9. Tamás Eszter – 3. o. napközis csoport 

10. Turcsányi Erzsébet – 8. b napközis csoport 

Csoportok, személyi, és tárgyi feltételek 

Az idei tanévben a napközi 10 csoporttal működik a 8 évfolyamon – öt-öt cso-

port az alsó és a felső tagozatban. Csoportlétszámaink – követve az osztálylétszá-

mokat – némiképp emelkedtek; jellemzően inkább az alsó tagozaton vannak ma-

gasabb számok, felső tagozaton a legnagyobb létszámú csoportok tíz tanulóval 

működnek. 

A korábbi tanévhez képest jelentős személyi változások történtek a napközis 

munkaközösségben. A tanév elején két új kolléga is érkezett hozzánk, az 1. illetve 

az 5. osztály napközis csoportjába. Az előző tanév végén négyen távoztak a mun-

kaközösségből – hárman az intézményből is, köztük a korábbi munkaközösség-

vezető, egy kolléga pedig másik intézményegységbe került. Munkaközösségünk 

létszáma így jelenleg tíz fő. 

  



 3 

A személyi feltételekhez viszonyítva a tárgyi feltételek sokkal kevésbé opti-

málisak. Az, hogy az intézmény két épületben működik, megnehezíti a közös 

munkát, közös programok szervezését, az egységes működés megvalósítását. 

Ugyanakkor a korábbi évekhez képest sokkal ideálisabb, hogy jelen tanévtől az 

alsó és felső tagozat egyaránt egy helyszínre került. Hasonlóképpen örvendetes, 

hogy egyre több tanteremben használhatnak interaktív táblát a kollégák, hiszen ez 

a napköziseknek is nagy nyereség. Éppen ezért a munkaközösségen belül támo-

gatjuk, és szeretnénk szokássá tenni az interaktív táblák „közös” használatát, akár 

két csoport együttműködésével. 

A két épületben történő működés legneuralgikusabb pontja az ebédeltetés meg-

szervezése. A változatos időjárási körülmények között tett körülbelül tízperces 

séta a Központból a Ligetbe önmagában még nem lenne probléma, gyermekek és 

felnőttek egyaránt hozzászoktak, alkalmazkodtak. A Liget épületében található 

ebédlők befogadóképessége viszont korlátozott, jelenleg épphogy elegendő tanu-

lóink számára. Talán növelhetnénk a kapacitást a berendezés modernizálásával – 

ez azonban külső körülmények (források) függvénye. 
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II. Céljaink 

o Az egységes nevelési rendszer erősítése a napközin belül – igazodva a fris-

sített alapdokumentumokhoz, közelebb hozva egymáshoz a két épületben 

dolgozó alsós és felsős napközis kollégákat, mindezt megbeszélések nyo-

mán, konszenzusra alapozva tervezzük megvalósítani. 

o Az új tanulók, új kollégák beilleszkedésének támogatása – nyitott, támo-

gató viselkedés annak érdekében, hogy az intézményünkbe frissen érkezett 

gyermekek és felnőttek mielőbb megismerkedjenek, megbarátkozzanak az 

új körülményekkel. 

o A napközi hatékonyságának növelése – a napközis tevékenységek újragon-

dolásával a délutánok „életközpontúbb”, a mindennapokra, praktikus isme-

retekre fókuszáló módon történő megszervezése, ideértve a tanulás támo-

gatása terén az egyéni sajátosságok figyelembe vételét, a leginkább haté-

kony tanulási technikák bemutatását, gyakoroltatását. 

o A délelőtti és délutáni nevelő munka közötti összhang erősítése, hogy a két 

tevékenység egymás komplementereként működjön – az osztályfőnökök és 

napközisek közötti szoros együttműködés megőrzése (ahol szükséges, fej-

lesztése), ennek megfelelően részvétel az alsós és felsős munkaközösség 

által szervezett programokon, igény szerint segítség az előkészítésben, le-

bonyolításban. 

o Az adminisztráció átalakítása, javítása – új típusú tervezés bevezetése, 

megvalósítása, gyakorlattá fejlesztése; fokozott ellenőrzéssel, tájékoztatás-

sal az adminisztrációs fegyelem javítása, egyrészt felkészülve ezzel az in-

tézményi ellenőrzésre, másrészt annak tudatosítása, hogy a pontos, igényes 

adminisztráció a szakmaiság egyik alapvető összetevője. 
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III. Kiemelt feladataink 

1. Adminisztrációs feladatok 

o Új típusú foglalkozási tervek megismerése, elfogadása. A tervezési folya-

mat eszerint való megvalósítása, a tanév során kipróbálás-alkalmazás, fo-

lyamatos reflektálás, tanév végén értékelés, – amennyiben ennek nyomán 

szükséges – változtatások kidolgozása. 

o Egységes naplóvezetés erősítése, szempontok, elvárások tisztázása. Az el-

lenőrzés módjának megbeszélése, javítással kapcsolatos szabályok, elvárá-

sok tisztázása. (A munkaközösség-vezető minden hónap utolsó hetében el-

lenőrzi a naplókat, valamint az esetleges hibák javítását.) 

2. A szabadidő hasznos eltöltése 

o A gyermekek életkorát figyelembe véve hasznos, értékeket közvetítő prog-

ramok szervezése, valamint a napközi mindennapjaiban a játékra nevelés, 

illetve szabadidős tevékenység keretében olyan szabadidő eltöltésére szol-

gáló tevékenységek bemutatása, gyakorlása, melyek a gyermekek épülé-

sére szolgálnak. Kiemelt terep a klubnapközis foglalkozás, illetőleg a dél-

előtti, tanításon kívüli tevékenységek, melyeken részt vesznek a délutános 

kollégák. 

o Az éves munka tervezése során mindennapokban alkalmazható praktikus 

ismeretek, a szabadidő hasznos eltöltését célzó technikák beemelése a dél-

utánokba, ezek megjelenítése a foglalkozási tervekben. 

o Napjaink szervezésekor a tanulók, a csoport aktuális állapotának figye-

lembe vétele. 
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3. A délutáni tanulás szakmai újragondolása 

o A délutáni tanulás elsőtől nyolcadik évfolyamig folyamatként való keze-

lése. Cél, hogy nyolcadik évfolyamra tanulók legyenek tisztában saját ké-

pességeikkel, ismerjék a különböző, egyéni tanulási szokásaiknak megfe-

lelő, sérültségüket leginkább kompenzáló tanulási technikákat, és legyenek 

képesek azokat önállóan, vagy segítséggel alkalmazni. 

 Alsó tagozat: megismertetni a tanulókat, az optimális tanulási helyzet 

feltételeivel (tanulási környezet, figyelem, önfegyelem), az önálló 

feladatvégzés gyakoroltatása, az önellenőrzés előkészítése 

 Felső tagozat: önálló feladatértelmezésre való törekvés, önellenőrzés 

fejlesztése, egyéni tanulási szokások megismerése, ezeknek megfe-

lelő tanulási technikák elsajátítása, alkalmazása. 

4. Együttműködés, szakmai összhang megteremtése a munkaközösségben 

o Munkaközösségi értekezletek tartása havi rendszerességgel, a délutáni 

ügyelet miatt változó napokon 

 Állandó témák: 

 az előző hónap értékelése 

 aktuális problémák megbeszélése 

 következő hónap programjai 

o Folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a munkaközösség tagjai között 

– enyhítve ezzel az alsó és felső tagozat széttagoltságát is. 

5. Új kollégák beilleszkedésének támogatása 

o Különösen fontos, hogy - a hatékony munkavégzés érdekében – az új kol-

légák mihamarabb megismerjék az intézményi szokás-, és szabályrend-

szert, legyenek tisztában azzal, kihez fordulhatnak kérdéseikkel, és azokra 

adekvát választ is kapjanak. 
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6. Egységes nevelési rendszer erősítése 

o Fontosnak tartjuk a délelőtti és délutáni nevelési-oktatási folyamat harmo-

nizálását, az alsós és felsős csoportok közötti szorosabb együttműködést. A 

tanulók számára – állapotukból adódóan – fontos, hogy az iskolában töltött 

idő egészében ugyanazon normáknak kelljen megfelelniük. A cél megvaló-

sítását idén a délutáni/szabadidős programok egymás számára nyitottabbá 

tételével, másrészt a délelőtt és délután dolgozó kollégák közötti kommu-

nikáció fejlesztésével kívánjuk végrehajtani. 

7. Az agresszió visszaszorítása 

o A normakövető magatartás következetes betartatásával, valamint a nevelő 

munkán belül a tanulói személyiség fejlesztésével törekszünk az iskolán 

belüli agresszió visszaszorítására a napközi teljes időtartamában. 

8. Bemutatóórák tartása, óralátogatások 

o Az előző tanévben jó gyakorlatként működő bemutatóórák folytatása (fél-

évenként két alkalommal, ebből egy alsós, egy felsős napközis csoportban). 

o A kollégák foglalkozásainak látogatása – mivel munkaközösség-vezetői 

megbízásom most kezdődött, mielőbb szeretném meglátogatni valamennyi 

napközis kollégámat, mert véleményem szerint a munkaközösség szakmai 

koordinálása csak információk birtokában valósulhat meg optimálisan. 
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IV. Napközis programok, feladatok 2017/2018. 

AUGUSZTUS 

Időpont Feladat Felelős Megjegyzés 

aug. 25. Munkaközösségi értekezlet 

munkaközösség-ve-

zető, napközis neve-

lők 

új kollégák köszöntése 

éves munkaterv előkészítése 

év eleji teendők megbeszé-

lése 

aug. 30. Munkaközösségi értekezlet 

munkaközösség-ve-

zető, napközis neve-

lők 

adminisztrációs változások 

megbeszélése 

SZEPTEMBER 
Időpont Feladat Felelős Megjegyzés 

szept. 5. csoportok felmérése napközis nevelők 

A napközis csoportokról 

szóló jellemzések, foglalko-

zási tervek elkészítésének 

kezdése. 

szept. 6. Évindító szülői értekezlet 
osztályfőnökök, nap-

közis nevelők 
 

szept. 15. 
Az elkészített napközis fog-

lalkozási tervek leadása 
napközis nevelők  

szept. 21. Munkaközösségi értekezlet 

munkaközösség-ve-

zető, napközis neve-

lők 

 

szept. 30. naplók ellenőrzése 
munkaközösség-ve-

zető 
adminisztráció ellenőrzése 

OKTÓBER 
Időpont Feladat Felelős Megjegyzés 

okt. 16. Bemutatóóra Marozsán Csabáné 2. osztály 

okt. 18. 
ügyelet felmérése az őszi 

szünetre 

munkaközösség-ve-

zető 
 

okt. 24. Munkaközösségi értekezlet 

munkaközösség-ve-

zető, napközis neve-

lők 

 

okt. 26. Halloween-party napközis nevelők általános iskolai közös prog-

ram 

okt. 27. naplók ellenőrzése 
munkaközösség-ve-

zető 
adminisztráció ellenőrzése 

NOVEMBER 
Időpont Feladat Felelős Megjegyzés 

nov. 7. Bemutatóóra Koppány Eszter 6. osztály 

nov. 28. Munkaközösségi értekezlet 

munkaközösség-ve-

zető, napközis neve-

lők 

 

nov. 29. naplók ellenőrzése 
munkaközösség-ve-

zető 
adminisztráció ellenőrzése 
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DECEMBER 
Időpont Feladat Felelős Megjegyzés 

dec. 1. 

Adventi készülődés (klub-

napközi) 

Chladek Frigyesné – 

Turcsányi Erzsébet 

A kézműves délutánon az 

osztályok a napközis neve-

lők irányításával vesznek 

részt. 

dec.13. 
ügyelet felmérése az őszi 

szünetre 

munkaközösség-ve-

zető 
 

dec. 21. 
Karácsonyi ünnepély, osz-

tálykarácsony 

osztályfőnökök, nap-

közis nevelők 

Az ünnepség megtekintése 

után a gyerekek osztályszin-

ten folytatják az ünneplést. 

dec. 18. Munkaközösségi értekezlet 

munkaközösség-ve-

zető, napközis neve-

lők 

 

dec.19. naplók ellenőrzése 
munkaközösség-ve-

zető 
adminisztráció ellenőrzése 

JANUÁR 
Időpont Feladat Felelős Megjegyzés 

jan.22-26. 

Magyar Kultúra Napja té-

mahét 

Fodorné Raffer Krisz-

tina – Szabó Lajos 

A témahét egy közös 

tabló/plakát készítésével zá-

rul.  

jan. 29.  Munkaközösségi értekezlet 

munkaközösség-ve-

zető, napközis neve-

lők 

 

január 30. naplók ellenőrzése 
munkaközösség-ve-

zető 
adminisztráció ellenőrzése 

FEBRUÁR 
Időpont Feladat Felelős Megjegyzés 

feb. 26.. Munkaközösségi értekezlet 

munkaközösség-ve-

zető, napközis neve-

lők 

 

feb. 28. naplók ellenőrzése 
munkaközösség-ve-

zető 
adminisztráció ellenőrzése 

MÁRCIUS 

Időpont Feladat Felelős Megjegyzés 

márc. 10. 
Áthelyezett munkanap – er-

dei foglalkozás 

Schüssler-Márkus 

Szilvia 
általános iskolai program 

márc. 22. Bemutatóóra Chladek Frigyesné 4. b osztály 

márc. 23. Munkaközösségi értekezlet 

munkaközösség-ve-

zető, napközis neve-

lők 

 

márc. 27. naplók ellenőrzése 
munkaközösség-ve-

zető 
adminisztráció ellenőrzése 

márc. 28. 

Tavaszi játszóház Tamás Eszter – 

Kozma Melinda, nap-

közisek 

általános iskolai közös prog-

ram 
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ÁPRILIS 

Időpont Feladat Felelős Megjegyzés 

ápr. 4. 

Külső-Pesti Tankerület 

Szakmai nap – tanítás nél-

küli munkanap 

Pál-Horváth Rita 

 

ápr. 18. Bemutatóóra Turcsányi Erzsébet 8. a osztály 

ápr. 21. Áthelyezett munkanap   

ápr. 25. Munkaközösségi értekezlet 

munkaközösség-ve-

zető, napközis neve-

lők 

 

április 27. naplók ellenőrzése 
munkaközösség-ve-

zető 
adminisztráció ellenőrzése 

MÁJUS 
Időpont Feladat Felelős Megjegyzés 

máj. 18. 
Internet világnapi projekt 

nap 

Németh Mónika – 

Székely Tímea 

általános iskolai közös 

program 

máj. 25. 
Tanítás nélküli munkanap munkaközösség-ve-

zető 

a munkaközösség szakmai 

napja 

máj. 31. naplók ellenőrzése 
munkaközösség-ve-

zető 
adminisztráció ellenőrzése 

JÚNIUS 
Időpont Feladat Felelős Megjegyzés 

jún. 4. 
DÖK-nap Fodorné Raffer Krisz-

tina 
intézményi program 

jún.15. Általános Iskolai Ballagás 
Batáriné Dömötör Ju-

dit, mindenki 

Az osztályfőnökök és a nap-

közi vezetők irányításával 

részt veszünk az iskola dí-

szítésében, a ballagó diákok 

búcsúztatásában. 

jún. 16. Munkaközösségi értekezlet 

munkaközösség-ve-

zető, napközis neve-

lők 

év végi teendők 

jún. 20-ig. naplók ellenőrzése, lezárása 
munkaközösség-ve-

zető 
adminisztráció ellenőrzése 

június Tanévzáró ünnepély mindenki  

június Tanévzáró értekezlet mindenki  

 


