Osztályfőnöki Munkaközösség
Az iskola legnagyobb létszámú munkaközössége az
osztályfőnöki munkaközösség, amelynek tagja az iskola
összes

osztályfőnöke.

Az

osztályfőnöki

munkaközösséghez jelenleg 26 osztály, 26 osztályfőnök
tartozik.

A munkaközösség feladatai:


A munkaközösség feladata az osztályfőnökök munkájának összefogása, irányítása,
szervezése, egységesítése. Az osztályfőnöki tanmenetek elkészítése.



Folyamatos kapcsolattartás az adott osztályban tanító pedagógusokkal, az egy
osztályban tanító tanárok közösségének erősítése. A munkaközösség a feladatoktól
függően tart értekezletet a teljes tagság részvételével, vagy a felsős kollegák
bevonásával.



Az osztályfőnöki órákon a tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának, kommunikációs
készségének fejlesztése, a tanulás tanítása.



GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú pályázaton belül a 9. évfolyamosok körében a lemorzsolódás csökkentése érdekében végzett őszi online kompetenciamérés.



Az egyes tanulók személyiségének fejlesztése, közösségfejlesztés, tanulói motiváció
erősítése a lemorzsolódás csökkentése érdekében. (lemorzsolódás jóval a 4%alá esik,
nem éri el a 1,5%-ot).



A GINOP-6.2.3-17-2017-00028 azonosítószámú projekt keretén belül a diákok digitális, idegennyelvi (angol, német) és személyes kompetenciák felmérése.



A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése, konzultáció a
szakemberekkel és a szülőkkel.



Kapcsolattartás az iskola védőnőjével, az iskolapszichológussal, valamint az
iskolarendőrrel.



Együttműködés a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti
Intézménnyel, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése.

A munkaközösség elvei:


A gyermek, a tanuló mulasztásával kapcsolatos szabályok szerinti eljárás. (20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet V. fejezet A GYERMEK, A TANULÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK
TELJESÍTÉSE.)



Ügyelünk arra, hogy az osztályfőnöki tanmenetek egységes szellemben készüljenek el.



Minden osztályfőnök kolléga fontosnak tartja az iskolán (tanórán) kívüli szabadidő
hasznos eltöltését, ezért színház-, és múzeumlátogatáson, kiránduláson és egyéb
tanórán kívüli programon vettek részt az osztályok.



Törekszünk a szülőkkel jó kapcsolatot kialakítani. A tanév során három alkalommal
szülői értekezletet, a többi hónapban fogadóórát tartunk. Örömmel vesszük, ha szülők
bekapcsolódnak a különböző iskolai rendezvényekbe.



Nagyon fontos az osztályfőnökök munkája az egészséges életmód kialakításában,
valamint a környezetvédelmi kultúra fejlesztésében, az ezzel kapcsolatos helyes
szemléletmód kialakításában.



Jó kapcsolatot tartunk az iskolaorvossal és a védőnővel is, aki rendszeresen tart
foglalkozásokat a betegségek felismerésével és megelőzésével kapcsolatban.



Szívesen hívunk meg külső előadókat, az ő jelenlétük, ill. ismereteik színesítik az
osztályfőnöki órákat, segítik az osztályfőnökök munkáját. Ilyen előadás volt pl. drog
prevenciós előadás, rendészeti osztályfőnöki órák megtartása.

