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AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ 

NAPKÖZIS CSOPORTOK 

 
 
  Iskolánkban délután négy napközis és egy tanulószobás csoport működik. 
A 2. osztályos csoportok kivételével a többi csoport összetétele heterogén. 
A 3. és 4. osztályosok munkájuk során sok tanári iránymutatást igényelnek. 
A felső tagozatos tanulók tanulási technikái már kialakultak, ők már önállóbbak. 
 
  A tanulási idő 14-15 óráig tart. 
Foglalkozásokat csoportonként, a csoportvezető nevelő irányításával, egy tanévre elkészített 
Foglalkozási terv alapján tartunk. 
Hétfőn játékfoglalkozások, kedden technikai tevékenységek, szerdán sportfoglalkozások, 
csütörtökön kulturális tevékenységek (irodalmi,ének zenei, képzőművészeti), pénteken 
séták, kirándulások kerülnek megtartásra. 
A házi feladatok, a tanulói adatok,hiányzások, a foglalkozások anyagának rögzítése, pontos, 
naprakész vezetése a Napközis munkanaplóban történik. 
A tanulók étkeztetése,- az egésznapos iskolai oktatásban részt vevő két első osztály tanulóit 
is  
beleértve- a tanév elején elkészített beosztás szerint zajlik. 
 
  A napközis nevelők munkájába több osztálytanító és tanár is bekapcsolódik. 
Minden napközis nevelő képesített tanító, a tanulószobás nevelő képesített tanár, délelőtt 
az osztályokban is tanítanak. 
Munkájukat pedagógiai asszisztens is segíti. 
 
   I. csoport: 2.a. osztály tanulóiból  Gavlóné Dancsi Angélával 
…II. csoport: 2.b. osztály tanulóiból  Stégner-Ménich Évával 
   III. csoport: 3.a. és 3.b. osztályok tanulóiból  Klauzné Keresztes Ágotával 
   IV. csoport: 4.a. és 4. b. osztályok tanulóiból: 
      hétfőn: Szabóné Lauter Klárával 
      kedden: Pintérné Klein Zsuzsannával 
      szerdán: Rajszki Margittal 
      csütörtökön: Herczeg Jánosnéval 
      pénteken: Surman Györgynével 
   V. csoport: 5.a. és 5.b., 6.a. és 6.b., 7.,8.osztályok tanulóiból: 
      hétfőn: Kerekes Katalinnal 
      kedden: Gavló Henrikkel 
      szerdán:Baloghné Acsai Hajnalkával 
      csütörtökön: Kerekes Katalinnal 
      pénteken: Kerekes Katalinnal 
   Pedagógiai asszisztens: Herczeg Katalin 
 
 



 
KIEMELT FELADATAINK 

 
 
Ebédidőben:- helyes táplálkozás 
                       - kulturált étkezés 
                       - egészséges életmódra nevelés 
Tanulási időben:- tanulási idő rendje, fegyelme 
                             - ellenőrzés, értékelés 
                             - differenciálás, felzárkóztatás 
Foglalkozásokon:- egyéni és csoportmunkában történő munkavégzés 
                               - az együttes játék, munka örömének megismertetése 
                               - kreativitás fejlesztése 
                               - együttműködés, segítőkészség fejlesztése 
                               - kitartás fejlesztése 
 
 

FONTOS FELADATAINK 

 
 
-A házirend következetes betartása és betartatása. 
-A fegyelem megtartása, javítása: 
      - kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben 
      - illemszabályok betartása 
      - udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása 
      - a motiváció erejének kiaknázása 
      - törekvés a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre 
- Az önálló tanulás megsegítése: 
      - a tanulási technikák elsajátításának megsegítése 
      - a tanulásra felhasználható idő helyes beosztása, jó kihasználása 
      - tanulási sorrend meghatározása 
      - a szóbeli és az írásbeli házi feladatok rendszeres számonkérése 
      - mennyiségi ellenőrzés 
      - az ismétlés fontossága 
      - differenciálás alkalmazása 
      - kiscsoportos foglalkoztatás 
      - önállóság, kitartás, szorgalom fejlesztése 
- A szabadidő hasznos eltöltése: 
      - a Foglalkozási tervben beütemezett programok, foglalkozások megtartása 
      - a havi felbontású munkatervben meghatározottak megvalósítása 
      - a tanulók érdeklődésének felkeltésével, bevonásuk a játékfoglalkozásokba (változatos 
játékok szervezése, lebonyolítása a tantermekben és az udvaron is) 
……- a tanulók bevonása a sportprogramokba 
      - kézműves foglalkozásokon munkadarabok, alkotások készítése 
      - együttműködés a délelőtti programokkal, azok délutáni folytatása, lezárása 
      - részvétel a kulturális programokon, hagyományőrző eseményeken 
- Kapcsolattartás és együttműködés a szülőkkel 



 
FELADATAINK HAVI BONTÁSBAN 

TERVEZETT PROGRAMOK 

 

 
SZEPTEMBER:- Az ebédlői és udvari fegyelem, valamint a tanulási és foglalkozási idő rendjé- 
                           nek kialakítása, felelősök választása. 
             5.         - Hartyánfeszt 
           15.         - Foglalkozási tervek leadása, Napközis munkaterv leadása 
           25.         - Magyar Diáksport napja 
           25.         - Magyar népmese napja 
 
OKTÓBER:- Tanulmányi feladatok megbeszélése, tapasztalatok egyeztetése. 
             4.         - Szüreti felvonulás és bál 
             6.         - Aradi vértanúk napja 
             9.         - Papírgyűjtés 
           16.         - Terményhálaadás 
           22.         - Megemlékezés az 1956-os forradalomról 
 
NOVEMBER:- Foglalkozási tervek megbeszélése. 
           11.         - Márton napi laternés ünnepség 
           27.         - Első adventi gyertyagyújtás 
 
Őszi szünet: 2015. október 23- november 1. 
 
DECEMBER:- Téllel kapcsolatos népszokások felelevenítése. 
             4.          - Második adventi gyertyagyújtás 
             7.          - Mikulás 
            11.         - Harmadik adventi gyertyagyújtás 
            14.         - Luca nap 
            18.         - Negyedik adventi gyertyagyújtás, Karácsonyra készülünk 
 
Téli szünet: 2015. december 19- 2016. január 3. 
 
JANUÁR:- Az első félév eredményeinek, tapasztalatainak megbeszélése. 
            4.           - Újévi népszokások 
                          - Téli játékok a szabadban 
                          - Farsangi jelmezbál 
 
FEBRUÁR:- A második félév feladatainak megbeszélése. 
                          - Sántacsütörtöki bál 
                          - Sváb nap 
 
MÁRCIUS:- Tavasszal kapcsolatos népszokások felelevenítése. 
            8.          - Nőnapi köszöntés 
          15.          - Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról 
          23.          - Húsvétra készülünk 



ÁPRILIS:- Tapasztalatok egyeztetése, megbeszélése. 
          11.          - Költészet napja 
          22.          - Föld napja 
 
Tavaszi szünet: 2015.március 24- 29. 
 
MÁJUS:- Kiállítás a munkafoglalkozásokon készített munkákból. 
első vasárnap - Anyák napja 
          13.          - Madarak és fák napja 
                          - Papírgyűjtés 
utolsó vasárnap - Gyermeknap 
 
JÚNIUS:- A tanév során végzett munka értékelése 
            2.           - Nemzeti összetartozás napja 
első vasárnap  - Pedagógusnap 
          18.           - Ballagás 
          20.           - Tanévzáró 


