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I. Bevezető 

 

Munkatervünket intézményünk Pedagógiai programját, Szervezeti és működési szabályzatát 

alapul véve állítottuk össze. A munkaközösség tagjait, testnevelés tantárgy, edzéselmélet és 

gyakorlat, gimnasztika elmélet és gyakorlat, edzésprogramok gyakorlata , rajzírás, 

ortopédiai elváltozások, anatómiai- élettani ismeretek, egészségtan, és terhelésélettan 

tantárgyat tanító kollegák alkotják.  
 

 

II. Munkaközösség tagjainak névsora 

Ali Melinda- testnevelés, gyógytestnevelés  

- Tanított tantárgyak, osztályok: 

- edzéselmélet 9.a, 11.a, 12.a,  

- edzéselmélet gyakorlat 12.a 

- Szaknyelv, rajzírás 10.a 

- testnevelés 10.a L 

- T4 10.ac 

- tömegsport rendezvényeken való részvétel, gólyanap, szalagavató ballagás 

segítségadás, NETFIT mérés 

Bede Péter- földrajz, testnevelés 

- Tanított tantárgyak, osztályok: 

- Gimnasztika elmélet 9.a, 10.a, 12.a 

- Gimnasztika gyakorlat 9.a, 10.a, 11.a 

- Szaknyelv, rajzírás 10.a 

- Testnevelés 9.a, 10.a, 11.a, 12.a 

- Gólyanap, szalagavató ballagás segítségadás, tömegsport rendezvényeken való 

részvétel, tanulók versenyeztetése –Diákolimpia-, osztálykirándulások szervezése, 

NETFIT mérés 



Hack Tamás- testnevelés, tantervfejlesztő 

- Tanított tantárgyak, osztályok: 

- Ortopédiai rendellenességek 11.a 

- Testnevelés 9.dL, 10.bdF, 11.c, 12.bcF, 12.dF 

- T4 12.bc 

- Tehetséges tanulók versenyeztetése, sportfoglalkozások szervezése, tömegsport 

rendezvényeken való részvétel, tanulók versenyeztetése –Diákolimpia-, NETFIT 

mérés 

 

Moldoványné Wágner Katalin – biológia, földrajz, anatómia 

- Tanított tantárgyak, osztályok: 

- Anatómia 10.a 

- Terhelésélettan 11.a 

- Egészségtan 11.a 

- Funkcionális anatómia 12.a 

 

Reichardt-Varga Emese- testnevelés 

- Tanított tantárgyak, osztályok: 

- Elsősegélynyújtás 1/13e 

- Edzéselmélet 1/13e 

- Edzésprogramok gyakorlat 1/13e 

- Gimnasztika elmélet 1/13e 

- Gimnasztika gyakorlat 1/13e 

Milánovity Brigitta – testnevelés 

- tanított tantárgyak, osztályok: 

- Gimnasztika gyakorlat 11.a 

- Testnevelés 9.bcL, 11.aL, 10.dL, 12.dL,  

- T4 12.ad 

- Tehetséges tanulók versenyeztetése, sportfoglalkozások szervezése, tömegsport 

rendezvényeken való részvétel, tanulók versenyeztetése –Diákolimpia-, NETFIT 

mérés 

Túróczi György – testnevelés 

- tanított tantárgyak, osztályok. 

Varga Péter – testnevelés 

- tanított tantárgyak, osztályok: 

Vaszlavik István – testnevelés 



- tanított tantárgyak, osztályok: 

- Edzéselmélet 1/13 

- Edzésprogramok gyakorlat 1/13 

- Gimnasztika elmélet 1/13 

- Gimnasztika gyakorlat 1/13 

- Rajzírás, szaknyelv 1/13 

 

 

III. Tárgyi feltételek 

 

- Patonyi László Sportcsarnok és szertár 

- Szertorna-terem és szertár 

- Kondicionáló terem 

- Iskolaudvar 

- Az időjárástól függően, az iskola közelében található játszóterek, parkok 

 

 

IV. Ajánlott tankönyvek, felhasznált irodalom: 

- Nádori László: Az edzés elmélete és gyakorlata (Magyar Testnevelési Egyetem, 

Bp. 1991.) 

- Erdős István: Gimnasztika (Magyar Testnevelési Egyetem, BP. 1992.) 

- Honfi László: Gimnasztika (elmélet, gyakorlat, módszertan) elektronikus tankönyv 

2011. 

- Dr. Metzing Miklós: Gimnasztika (Jegyzet az OKJ-s sportszakember képzés 

számára) TF 2010. 

- A szaktanárok által elkészített prezentációk, segédanyagok 

 

 

 

 

 

 



 

V. Célok, feladatok 

Az iskola munkatervéhez kapcsolódó célok és feladatok a 2016/2017-es 

tanévben 

 

 

 A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) felmérése   

 Testnevelés érettségire való gyakorlati felkészítés (a lehetőségek figyelembe vétele 

mellett: úszás, atlétika, torna, sportjátékok, gimnasztika) 

 Testnevelés érettségire való elméleti felkészítés órarendbe épített keretek között 

(közép és emelt szinten érettségizőknek egyaránt) 

 Feladatok között szerepel a sport és a környezet kapcsolatának tudatosítása 

 A Sport ágazati képzéshez kapcsolódó tantárgyak tanmeneteinek kidolgozása 

 A szakmai tárgyak tanításához szükséges szakmai anyagok, gyűjtése, szerkesztése, 

összeállítása, óravázlatok kidolgozása, használható tankönyv hiányában 

 A testnevelés érettségivel kapcsolatos információk folyamatos frissítése az iskola 

honlapján. 

 A tanítási órákon és azon kívül, az érdeklődés felkeltése, a diákok motiválása, 

rávezetése a rendszeres testmozgásra 

 A tanulók sikerélményhez juttatása az érettségi követelményszintek figyelembevétele 

mellett  

 A követelmények pontos meghatározása  

 Rendszeres, következetes ellenőrzés, számonkérés, értékelés  

 A sikeres érettségi vizsgára történő felkészítés  

 A hagyományok őrzése, ápolása  

 Tehetséggondozási programok folytatása 

 DÖK-programok támogatása  

 A pedagógiai módszerek frissítése (továbbképzések) 

 Versenyek lebonyolítása, részvétel mások által szervezett versenyeken 

 Emelt szintű érettségire való felkészítés  

 Más iskolai munkaközösségek segítése az iskolai egészség- és sportnap 

szervezésében, lebonyolításában 

 Különös gondot fordítunk a tanulói személyiségfejlesztésre  

 Biztosítjuk a lehetőséget az iskolán belüli és iskolán kívüli szabadidős programokhoz  

 A szertárakban lévő eszközök rendszerezése 

 Szabadidős sporttevékenységek megismertetése (igény szerint) 

- görkorcsolya 



- korcsolya 

- tömegsport futóversenyeken való részvétel (Spar futófesztivál, Vivicittá 

futófesztivál, stb.) 

- hétvégi sportrendezvényeken való részvétel (Coca-cola testébresztő családi 

mozgásfesztivál, Nagy Sportágválasztó, stb.) 

- tollaslabda 

- kosárlabda 

- torna 

- tanár-diák sportmérkőzések 

 Mindennapos testnevelés keretein belül (igény szerint) 

- kézilabda (SE) 

- labdarúgás (SE) 

- kosárlabda 

- úszás 

- tollaslabda 

 

VI. A munkaközösség önálló feladatai  

2016. szeptember 

Feladat megnevezése Felelős(ök) 

Munkaközösségi megbeszélés Bede Péter 

Szakkörök, korrepetálások felmérése szaktanárok 

Választott érettségi tantárgyak felmérése szaktanárok 

Tanmenetek, érettségire felkészítő tematikák és munkaterv 

elkészítése és leadása 

szaktanárok, Bede Péter 

Szabadidős rendezvények, hétvégi versenyek (Nagy 

sportágválasztó, Coca Cola Testébresztő 

Ali Melinda, Milánovity 

Brigitta 

Testnevelés szertárak rendbe tétele  szaktanárok 

 

2016. október 

Feladat megnevezése Felelős(ök) 

Különbözeti vizsgák lebonyolítása szaktanárok 

Ferencvárosi kerületi sportnapok Hack Tamás, Bede Péter 

Érettségire való felkészítés Ali Melinda, Bede Péter, 

Hack Tamás 

Délutáni sportfoglalkozások (igény szerint) Hack Tamás,  



Szabadidős rendezvények, hétvégi versenyek (Spar 

futófesztivál) 

Ali Melinda, Milánovity 

Brigitta, Bede Péter 

Nyílt napra órák szervezése, bemutatása szaktanárok 

Testnevelés szertárak rendbe tétele  szaktanárok 

 

2016. november 

Feladat megnevezése Felelős(ök) 

Aktuális Diákolimpiai versenyek szaktanárok 

Korcsolyázás szervezése igény szerint Ali Melinda, Hack Tamás 

Érettségire való felkészítés Ali Melinda, Hack Tamás 

Bede Péter 

Délutáni sportfoglalkozások (igény szerint) szaktanárok  

Testnevelés szertárak rendbe tétele  szaktanárok 

 

 

 

 

2016. december 

Feladat megnevezése Felelős(ök) 

Aktuális Diákolimpiai versenyek szaktanárok 

Korcsolyázás szervezése igény szerint Ali Melinda, Hack Tamás 

Érettségire való felkészítés Ali Melinda, Hack Tamás, 

Bede Péter 

Délutáni sportfoglalkozások (igény szerint) szaktanárok 

Testnevelés szertárak rendbe tétele  szaktanárok 

 

 

2017. január 

Feladat megnevezése Felelős(ök) 

Osztályozó vizsgák megtartása szaktanárok 



Nyílt napra órák szervezése, bemutatása szaktanárok 

Délutáni sportfoglalkozások (igény szerint) szaktanárok 

Munkaközösségi megbeszélés Bede Péter 

A tanulók féléves munkájának értékelése szaktanárok 

Féléves beszámoló elkészítése Bede Péter 

Korcsolyázás szervezése igény szerint Ali Melinda, Hack Tamás 

Érettségire való felkészítés Ali Melinda, Hack Tamás, 

Bede Péter 

Testnevelés szertárak rendbe tétele  szaktanárok 

 

 

2017. február 

Feladat megnevezése Felelős(ök) 

Aktuális Diákolimpiai versenyek (asztalitenisz, B33 

kosárlabda, tollaslabda, sakk) 

szaktanárok 

Projekthét - egészséghét szaktanárok 

NETFIT felmérés szaktanárok 

Délutáni sportfoglalkozások (igény szerint) szaktanárok 

Korcsolyázás szervezése igény szerint Ali Melinda, Hack Tamás 

Érettségire való felkészítés Ali Melinda, Hack Tamás, 

Bede Péter 

Testnevelés szertárak rendbe tétele  szaktanárok 

 

 

2017. március 

Feladat megnevezése Felelős(ök) 

Aktuális Diákolimpiai versenyek  szaktanárok 

NETFIT felmérés szaktanárok 

Délutáni sportfoglalkozások (igény szerint) szaktanárok 

Érettségire való felkészítés Ali Melinda, Hack Tamás, 

Bede Péter 

Testnevelés szertárak rendbe tétele  szaktanárok 

 



2017. április 

Feladat megnevezése Felelős(ök) 

Aktuális Diákolimpiai versenyek  szaktanárok 

NETFIT felmérés szaktanárok 

Délutáni sportfoglalkozások (igény szerint) szaktanárok 

Szabadidős rendezvények (Vivicittá futófesztivál) szaktanárok 

Érettségire való felkészítés Ali Melinda, Hack Tamás, 

Bede Péter 

Testnevelés szertárak rendbe tétele  szaktanárok 

 

2017. május 

Feladat megnevezése Felelős(ök) 

NETFIT felmérés szaktanárok 

Délutáni sportfoglalkozások (igény szerint) szaktanárok 

Érettségire való felkészítés Ali Melinda, Hack Tamás, 

Bede Péter 

Testnevelés szertárak rendbe tétele  szaktanárok 

A sport ágazati képzésben tanuló 10. és 11. 

évfolyamosoknak „kis érettségi” írásbeli és szóbeli 

szervezése, lebonyolítása 

szaktanárok 

Munkaközösségi megbeszélés Bede Péter 

 

2017. június 

Feladat megnevezése Felelős(ök) 

Délutáni sportfoglalkozások (igény szerint) szaktanárok 

Gyakorlati érettségi vizsga előkészítése, lebonyolítása szaktanárok 

A sport ágazati képzés 70 órás szakmai gyakorlatának 

szervezése, lebonyolítása 

szaktanárok 

Testnevelés szertárak rendbe tétele  szaktanárok 

Munkaközösségi értekezlet Bede Péter 

A tanulók tanulmányi munkájának éves értékelése szaktanárok 

A munkaközösség éves munkájának értékelése, év végi Bede Péter 



beszámoló készítése 

 

 

 

VII. Szakkörök, korrepetálások 

Ali Melinda – testnevelés érettségi gyakorlati előkészítő 

Bede Péter- testnevelés érettségi gyakorlati, elméleti előkészítő 

Hack Tamás- torna, kosárlabda 

Milánovity Brigitta 

Vaszlavik István 

Reichardt-Varga Emese  

Moldoványné Wágner Katalin 

 

 

 

        Bede Péter  

                            munkaközösség-vezető     


