
Az osztályfőnöki munkaközösség és iskolai rendezvény szervező munkacsoport éves 

munkaterve 2016-2017. tanévre 

 

Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai: 

 

 

 

Év közbeni feladataink, programjaink: 

 aug. 31-én gólyanap, szervezők: Tulipán Ildikó és a négy kilencedikes 

osztályfőnökök: Bartha Ágnes, Laukó Zsuzsanna, Molnár Judit, D. Papp Ildikó  

 az osztályfőnökök a pótvizsgák végén megbeszélik a bukott tanulók elhelyezését; 

 szülői értekezletek; 

 október első felében megbeszélés a kilencedikes osztályokról; 

 októberben gólyabál a 12. A szervezésében; 

 diákigazolványok érvényesítése; 

 október 23-i ünnepség, szervező: Benkő Ildikó (iskolai rendezvény szervezés) 

 nov. 19-én szalagavató, idén is a Sportcsarnokban, két részletben; 

 tankönyv támogatás igénylőlapok nov. végén 

 félévi, év végi bizonyítványok; 

 osztályozó vizsgák megszervezése; 

 projektnapok januárban, témahetek márciusban és áprilisban; 

 március 15-i vetélkedő, szervező: Tulipán Ildikó 

 ballagás, szervező: Tulipán Ildikó; 

 osztálykirándulások (végzősök szeptemberben, alsóbb évfolyamok május 12-től); 

 közösségi szolgálat nyilvántartása; 

 tanévzáró jún. 21. 16 h. 

 

 

 

 

Osztály Osztályfőnök Terem 

9.A Bartha Ágnes 215. 

9.B Laukó Zsuzsanna 201. 

9.C Tóth Andrea 218. 

9.D Dancsné Papp Ildikó 107. 

10. A Bede Péter 101. 

10. B Horváth Márta Gabriella 305. 

10. C Koós Dorián 217. 

10. D Fűrészné Szakály Mária 312. nincs kivetítő! 

11. A Moldoványiné Wágner Katalin 209. 

11. B Törökné Argay Márta 301. 

11. C Harmath Zsolt 310. 

11. D Tulipán Ildikó 304. 

12. A Kónya Tibor 207. 

12. B Kovácsné Terjék Mónika 106. 

12.  C Fórizsné Oláh Mária 219. 

12. D Parraginé Rimay Nóra 309. 



Egységességre törekvés értékrend és követelményrendszer tekintetében 

 

1. Hamisított igazolásokat egységesen kell kezelni, mindenki ugyanazt a büntetést kapja 

meg érte, azaz az igazgató elé kell vinni az ügyet, ott dől el az érte járó büntetés. 

2. Felmértük év elején az e-napló használatát. Azok a szülők, akik vállalták az ezen 

történő kapcsolattartást, gyermekeik nem kapnak papírellenőrzőt, a félévi 

bizonyítványt kinyomtatva megkapja, aláírva vissza kell küldenie. 

3. Ünneplő ruha továbbra is a fekete-fehér ruha. 

 

 

Egyebek: 

 250 órás hiányzás esetén a tanulót tanító tanárok rövid értekezlet keretében döntenek 

arról, mely tárgyakból szükséges a tanulónak osztályozó vizsgát tennie. 

 Volt év végén egy törekvés osztálytermek osztályokhoz rendelésről, de egyelőre az 

órarendben csak az osztályfőnöki órákat kaptuk meg azokba a termekbe. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulipán Ildikó 

osztályfőnöki munkaközösség vezetője 


