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A munkaközösség tagjai  

A 2021/22-es tanévben, 7 tanulócsoportban, 4 napközis és 2 kollégiumi csoportban, indult a 

tanév.  

A tanulásban akadályozott gyermekek mellett 11 integráltan nevelt- oktatott  értelmileg 

akadályozott tanulóval, valamint 1 tanulásban akadályozott gyengén látó, 1 értelmileg 

akadályozott gyengén látó és 2 tanulásban akadályozott hallássérült  tanulóval foglalkozunk.  

Így a tanulócsoportjaink, és létszámaik a következőképpen alakultak:  

▪ 2-4-5-6.(ért.ak.) csoport 8 fővel Szabó Klára vezetésével,  

asszisztens: Heider Attiláné 

▪ 1.osztály 7 fővel Tóthné Csatahelyi Gyöngyi vezetésével 

assziszetens: Örsi Hanna 

▪ 2. osztály 7  fővel Tóthné Kiss Zsuzsanna vezetésével 

asszisztens: Kocsisné Tóth Zsuzsanna 

▪ 3-4. osztály 13 fővel Gazdag Éva vezetésével, 

                           asszisztens: Kissné Bucsai Klára 

▪ 5-6. osztály 13 fővel Tóth Beáta vezetésével, 

asszisztens : Kleinné Árvai Tímea 

▪ 7.osztály 8 fővel Goják Melinda vezetésével, 

asszisztens: Hazenauer Zsoltné 

▪ 8. osztály 9 fővel Kiss Blanka vezetésével 

                                  asszisztensek: Hazenauer Zsoltné, Tóth Alexandra 

• A tanulócsoportokba ebben a tanévben betanítanak:   

Káhleszné Krémer Ildikó, Kürthy László, Medgyes Enikő, 

 Nagy -Bognár Dóra, Kispál Adrienn, Jambrich Péter, Tatár Hajnalka 

• A napközis csoportunkban 45 tanuló készül a másnapi tanórákra a 16 kollégista 

osztálytársukkal együtt . 



•  A napközis csoportok vezetője Kispál Adrienn, Tatár Hajnalka , Hódosi Réka, Nagy 

Bognár Dóra. Munkájukat segítik: Hazenauer Zsoltné, Heider Attiláné, Kissné Bucsai 

Klára ,Kleinné Árvai Tímea, Kocsisné Tóth Zsuzsanna, Örsi Hanna, Tóth Alexandra, 

asszisztensek.  

• Kollégiumi csoportunk 16 fővel működik Jambrich Péter és Schmidtné Kriszt Kinga 

pedagógusok irányításával, akinek munkáját, Visontai Ildikó, Kocsisné Tóth Zsuzsanna, 

Ácsné Plantek Erika, és Kocsis Jánosné segítik.  

Tanulóink pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozásait minden évfolyamon 

az osztályfőnökök látják el 

A megnövekedett tanulói tanórák miatt a 4. tanórákat követően egységes ebédeltetést 

vezettünk be az előző tanévekben, a jó beválás miatt így terveztük ez évi munkánkat is. 

Tanulóink ezt követően a délutáni időszakban (12.30-tól- 16 óráig) vesznek részt az 5., 6., és 

7. tanítási órákon, a szabadidős tevékenységekben, illetve készülnek a következő napi 

tanórákra.  

Munkaközösségi értekezletek  

Ebben a tanévben 3 foglalkozást tervezünk.  

1. Augusztus 26.: A tanév rendje, ütemterv, vállalt feladatok megbeszélése.  

2. November 15.: A tanévindítás és az eltelt időszakban felmerülő problémák megoldása, 

megbeszélése. Tapasztalatcsere: új kollégák tapasztalatai, új gyerekek 

beilleszkedésének tapasztalatai, aktuális-, és magatartási problémák, a fejlesztési 

tervek megvalósítása, újdonságok az oktatásban-nevelésben.  

3. február 1.: 8. osztályosok továbbtanulása, félévi eredmények és eredménytelenségek, 

segítési lehetőségek, aktuális problémák, farsang, kistérségi programok előkészítése, 

megyei versenyekre való felkészülés.  

 

A délutáni szabadidősávban az alábbi foglalkozásokon vehetnek részt tanulói    

 St.Laurency lovagjai, Integrációs tehetségsegítő program 

 "Ahol a folyók összekötnek" 2M2C Interreg pályázat foglalkozásai 

 labdajátékok, sport, 

 informatika.  

 Képzőművész szakkör 

Kiemelt célunk továbbra is  



Tanulóink sérülés specifikus és önmagukhoz képest történő fejlesztésén, nevelésén, oktatásán 

túl:  

az iskolai agresszió és a magatartási problémák hatékony kezelése, megoldása, enyhítése 

annak érdekében, hogy nevelő-oktató munkánk minden tanulónk számára kellő 

hatékonyságúvá váljon. Olyan iskolai légkör tartós fenntartása, amely lehetővé teszi, hogy 

minden gyermek és felnőtt biztonságban és jól érezze magát az iskolában.  

Egymás munkájának, segítése. Szakmai tudásunk további bővítése, színesítése.  

 

Feladataink a mindennapi nevelő-oktató munkán túl  

• Megyei Sport és atlétikai versenyeken való sikeres részvétel biztosítása  

• Pályaválasztási vetélkedő szervezése, lebonyolítása (Összintézményi részvétellel)  

• Karácsonyi, mikulásnapi, ádventi ünnepélyek szervezése, lebonyolítása  

• Tankerületi szintű tehetségkutató délután szervezése és lebonyolítása  

(Kultúrházban)  

• Mutasd meg a képességeidet! járási SNI vetélkedő- rendezvény óvodásoknak és 

iskolásoknak 

• Szakmai nap szervezése az integráló intézmények pedagógusai és az érdeklődő szülők 

számára 

• Megyei Komplex Tanulmányi Verseny szervezése, lebonyolítása 

• Húsvétváró délelőtt szervezése osztály szinten  

• A kollégiumban az évszakokkal és az aktualitásokkal kapcsolatos játékos vetélkedők 

rendezése  

• A tanév során a nemzeti ünnepek intézményi szintű megünneplése 

• Sikeres minősítő vizsgán és eljárásokon való részvétel 

• A gyógypedagógiai munkaközösség munkatervét kiegészíti a 2021/2022-es tanév 

„Eseménynaptára”, amely részletesen tartalmazza a vállalt feladatokat pontos 

időpontokkal és felelősökkel.  

 

Szentlőrinc, 2021. 09. 05.  

                                                                                              Szabó Klára 

                                                                                                munkaközösség-vezető  


