Beszámoló az Alsós munkaközösség II. félévi munkájáról
Kedves Kollégák!
Nagy izgalommal fogtam hozzá a beszámolóm elkészítéséhez.
Mivel a munkaközösség vezetői feladatomat a II. félévtől látom el, szeretném megköszönni az
iskolai vezetőségnek és az alsós munkaközösség tagjainak, hogy támogatták megbízásomat.
Igyekszem

megfelelni-e

nehéz

feladatnak,

de

munkám

megkönnyíti,

hogy

rendkívül

tapasztalt, kreatív, nagy munkabírású tanítói kollektíva áll mögöttem, mellyel sok-sok
feladatot megoldottunk, és meg fogunk oldani a jövőben is. Nagyon tetszett elődöm, kedves
kolleganőm Tóth Erzsébet jellemzése a közösségünkről:” Morgós, örökké a jobbat kereső, a
gyermekekért küzdő közösség” - ez így igaz.
Lássuk, mi is történt a 2015/2016-os tanév 2. félévében!
Örömmel számolok be, hogy Oláh Ágnes és Porkolábné Gadnai Katalin kollégák sikeresen
túl vannak a félévi vizsgákon. Mindketten kiegészítő szakra járnak. Ezúton is gratulálok
nekik,és sok sikert a további évekhez!
Itt szeretném megemlíteni, hogy az alsó tagozatban egyre több a gyógypedagógiai és a
fejlesztő pedagógiai foglalkozást igénylő tanuló. Szerencsére Király János kolléga ez év
januárjában fejlesztőpedagógus diplomát

szerzett. Ez két szakirányos, amely alsó és felső

tagozatos tanulókkal való foglalkozást tesz lehetővé. Így a második félévben öt alsó tagozatos
tanulóval is foglalkozott szakszerűen, a törvényi előírásoknak megfelelően.
Az alsó tagozatban személyi változások nem történtek, minden osztály és napközis csoport az
első félévi beosztásnak megfelelően dolgozott a második félévben is.
Egyedüli változás az 1. évfolyamon történt, mivel sajnos sok gyermek elhagyta iskolánkat.Így
tekintettel az alacsony létszámra/9+14/intézkedés történt,Porkoláb Antal László kollégánk
leterheltsége csökkent . Tóthné Lakatos Ildikó az évfolyamot összevonva tart testnevelés és
énekórát.
A „kisiskolában” takarítónői változás történt. 2015. decemberében, Veres Edit takarítói állása
megszűnt, helyét Ádám Krisztina vette át.
2016. márciusától a közmunka program keretein belüla segítője Czene Mária. Megyaszai Éva
munkaviszonya megszűnt, helyére Fábriné Száraz Terézia került.
A tárgyi feltételek nem változtak, ígéretek vannak az internet kiépítésével kapcsolatban.
Reméljük, hamarosan lesz.
Most lássuk az események tükrében, mi is történt a második félévben!

Február
- 3-án ISZMK szülői értekezleten vettünk részt. Majd osztály szinten folytattuk a
tanácskozást. A fő téma a félév értékelése, és sok gyermek átíratása más iskolába.
Az értekezés elérte célját, a szülők viszonylag megnyugodtak, több tanuló a félév során nem
iratkozott át másik iskolába.
- 4-én megtartottuk a LÜK-bajnokság iskolai fordulóit a Széchenyi teremben. Minden
osztályból az előzetes selejtező alapján 3+3 tanuló vett részt.Összesen 18 tanuló.
A szervezést és lebonyolítást Porkolábné Gadnai Katalin végezte. Köszönjük fáradozását,
természetesen minden tanító kivette részét, mindenkinek meg volt a feladata. A tanítók
kreativitásának köszönhetően üres kézzel egy gyermek sem ment haza. Mindenki kapott
ajándékot.
- 12-én a” Rigósok” megmérettették magukat a területi fordulón Újfehértón. A csapat tagjai:
Porkoláb Anna, Porkoláb Márton, Oláh Veronika és Gyöngy Bálint. A felkészítőjük
Porkolábné Gadnai Katalin kolléganő, aki harmadik alkalommal juttatja be a csapatot a
döntőbe. Gratulálunk a sikeres csapatnak és felkészítőjüknek!
-26-án Színvonalas farsangi témanapot tartottunk, amely a Réti Mátyás Faluházban ért véget,
ott vonultak fel a jelmezes gyermekek a szülők és rokonok nagy örömére. A 3. a osztály
jelmezes

táncprodukcióval

szórakoztatta

a

közönséget.

A

táncot

Enyedi

Lászlóné

osztályfőnök tanította be. Köszönjük munkáját.
A maskarásokat a zsűri értékelte. A díjakat a szülők,a pedagógusok és a Napsugár Óvoda
ajánlotta fel. Nagyon jól éreztük magunkat, mindenki jól szórakozott.
A program szervezője és lebonyolítója Tóth Erzsébet volt. Köszönjük a szervezést a tapasztalt
munkát. Természetesen minden osztálytanítónak és napközis nevelőnek köszönetet mondok a
sok –sok segítségért.
-26-án délután a 4. évfolyamosok szüleikkel és a tanító nénikkel lelkesen gyülekeztek és
csatlakoztak a „Rigósok” Megtisztítjuk a Tisza-partot” című projekt feladatukhoz.
Harminc gyerekkel és húsz felnőttel indultunk el a Strand területére, majd a Sziget bejáróhoz.
Két óra alatt rengeteg zsákot töltöttünk meg, és a területet szépen felgereblyéztük.
A munka jutalma: Polgármester Úr felajánlott egy kirándulást az évfolyamnak. Köszönjük.

Március
- 3-án Kiszéztünk , elbúcsúztattuk a telet az ovisokkal közösen.
- Március első hetében nemzeti ünnepünk tiszteletére témahetet hirdettünk a művészeti
munkaközösség szervezésében. Az osztályoknak plakátokat kellett készíteni az ünnephez
kapcsolódóan, és évfolyamonként a hét napjain közös dallal és verssel kellett készülni.
Az alsósok a hagyományokhoz híven a Szoborkertbe látogattak el ahol közösen énekeltek és
szavaltak,

valamint

elhelyezték

az előre

elkészített

zászlókat,

szalagokat,

nemzetiszín

virágokat az emlékmű környékén.
- 11-én ünnepségen vettünk részt, amely a Réti Mátyás Faluházban került megrendezésre.
-17-én Tiszavasváriba a Kabay János Általános Iskolába hangos olvasási versenyre mentek
Szöges László és Bódi Alexandra 4.b osztályos tanulók. Nem értek el dobogós helyezést, de
kiválóan szerepeltek. Felkészítőjük Porkolábné Gadnai Katalin. Köszönet a fáradozásáért.
- 22-én a hagyományokhoz híven színházba látogattunk Tiszavasváriba, 50 fő tanuló vett
részt. Varró Dániel darabját néztük meg. A szervezést én végeztem, de sajnos –
munkaközösség vezetői elfoglaltságom miatt nem tudtam elkísérni a gyerekeket. Porkolábné
Gadnai Katalin, Tóth Erzsébet, Tóth Milán és Szuhai Szilvia kísérték el őket Köszönet érte!
A 4. évfolyam még januárban benevezett a „Légy te is szelektáló!” című megyei szelektív
hulladékgyűjtő

versenyre.

A

versenytfelső

tagozatos

tanulóknak

rendezték,

de külön

felkérésre a kicsik is elindulhattak. A versenyt két forduló előzte meg, és ennek alapján hívták
be a csapatokat a döntőbe. A döntőt március 19-én szombaton a Réti Mátyás Faluházban
rendezték meg.
Mindkét 4.-es csapat bejutott, sőt az elődöntő egyik feladata farsangi jelmeztervezés volt,
amelynek kivitelezése olyan sikeres volt, hogy ott a helyszínen bemutatták a jelmezüket. A
gyerekek bár a dobogós helyről lecsúsztak, de szépen helytálltak a megmérettetésben. A
csapatokat az osztályfőnökök készítették fel: Porkolábné Gadnai Katalin és jómagam.
Március
Kerekasztal beszélgetésre hívta Polgármester úr az iskola érintett osztályfőnökeit a nagyfokú
gyermekelvándorlás miatt.
- A hónap utolsó hetében Szépíró versenyt rendeztünk, amelyet évfolyamonként hirdettünk
meg .
Minden évfolyam a fejlettségének megfelelő feladatot kapott. A munkákat zsűri értékelte és
jutalmazta. A díjakataz alsós kollégák ötletelték össze: tollak, oklevelek. A programot

koordinálta Tóth Erzsébet, de minden osztályfőnök kivette részét a munkából, hiszen ők
íratták meg a gyermekekkel a szöveget.
- Ebben a hónapban elkezdődtek az óralátogatások :
4.a -4. b matematika Polonkai Ibolya igazgatóhelyettes
4.a – 4. b magyar Vitányi György igazgató
1-3 évfolyamon Oláh Károly igazgatóhelyettes
Az eseményekkel teli március után a tavaszi szünetben kicsit megpihenve, kezdtünk az április
hónaphoz.
Április
-

5-én

„Tehetség

Tiszavasváriban.

kerestetik”

Porkoláb

matematika

Anna és Porkoláb

levelezős

verseny

döntőjére

került

sor

Marci képviselte iskolánkat. Felkészítő

Porkolábné Gadnai Katalin.
A tanulók a középmezőnyben végeztek. Gratulálunk nekik és felkészítőjüknek!
- 6-án „Tehetség kerestetik”verseny döntője Tiszavasváriban magyar nyelv és irodalomból.
Porkoláb Marci, Porkoláb Anna, Székely Gergő és Szabó Dalma jutott be iskolánkból. Ők is
szépen helyt álltak. Felkészítőjük én voltam.
- 6-án nyílt nap az első osztályban. Az ovisok és szüleik látogattak el az első osztályba. A 21
iskolába készülő leendő első osztályost 18 szülő kísérte el. Sikeres kezdeményezés volt. A
szülők elégedettek voltak.
Köszönet Tóthné Lakatos Ildikónak és Szabó Péterné Ilikének.
A nap zárásaként 17 órától beiskolázási szülői értekezleten vehettek részt az érdeklődő
szülők. Sajnos csak 7 fő jelent meg.
-

11-én

A költészet napja alkalmából Szavalóversenyt rendeztünk

a Réti Mátyás

Faluházban.38 kisiskolás készült fel a megmérettetésre,ahol csodálatos verseket hallhattunk.
Köszönet a felkészítő tanító néniknek, mert egy verset találni a kisgyermek személyiségének
megfelelően, mindnyájan tudjuk, hogy,nagyon nehéz.
A zsűri évfolyamonként értékelt. Oklevelet és könyvet kapott minden verset mondó gyermek.
A díjakat a tanítók és a Tanoda ajánlották fel. Köszönet és hála érte.
A programot én szerveztem.
-12-13.Ki mit tud? Nagyon sok alsós vett részt. A programot a művészeti munkaközösség
szervezte. Köszönjük, hogy részesei lehettünk.
-14-15.Beíratkozás az iskolába.

19 elsős írattak be iskolánkba. Az idén először ekkor kapták meg a beszerzendő
felszereléseket.
-15-én

Lük-bajnokság területi fordulója volt Nyíregyházán a Bem József Általános

Iskolában.9 gyermek képviselte iskolánkat, Tóth Csongor 2.b és Székely András Gergő4.aés
Mészáros Zalán 3.b tanulók továbbjutottak a térségi fordulóra. Kísérőik:Tóth Erzsébet
,Porkolábné Gadnai Katalin, Tóth Milán és Enyedi Lászlóné voltak.
- 18-án a negyedikesek közül 15-en csatlakoztak a Toborzó futáshoz, amely az olimpiát
népszerűsíti. Ők egy pici távot futottak, a Tubustól az orvosi rendelőig.
-25-26.Rigó énekeljen!Országos döntő Sóstón a Vadasparkban. A csapat harmadik lett. Az
iskolánknak nagy dicsőséget szereztek. Gratulálunk nekik és Kata néninek.
Szuhai Szilvia tankönyvfelelősünk az szorgalmasan és nagy precizitással összesítette és
rendelte meg a jövő évi tankönyveket. Köszönjük!
Május
- 4-én Porkolábné Gadnai Katalin és Szabó Péterné kolléganőkhöz szaktanácsadók érkeztek
Nyíregyházáról.

Mindkettőn

pozitív

tapasztalatokról

számoltak

be.

Kizárólag

segítő

szándékkal érkeztek, sok hasznos tanáccsal látták el őket.
- 10-én a Madarak és fák napja alkalmából témanapot tartottunk. A program felelősei:Enyedi
Lászlóné és Tóthné Lakatos Ildikó voltak. Gorzsás József szülő elhozta csodálatos
bonsaigyűjteményét, amelyet ő ültetett és szaporított. Köszönjük, hogy láthattuk!
- 18-án Lük-bajnokság térségi fordulója volt Budapesten. Iskolánkból három tanuló vett részt
Székely András Gergő4.a, Tóth Csongor 2.b,Mészáros Zalán 3.a.A tanulókat Enyedi Lászlóné
kísérte. Székely András Gergő 4.a bejutott az országos döntőbe.Felkészítője én voltam.
-19-én Tóth Attila 2.b és Gyöngy Bálint 4.a osztályos tanulók a „Bodzavirág”című
szavalóversenyen vettek részt Nyíregyházán a Szent Imre Általános Iskolában. Felkészítőik
Porkolábné Gadnai Katalin és Tóth Erzsébet. Derekasan helytálltak, szívből köszönjük nekik
és a két kollégának is.
- 20-án 1-3.évfolyam anyák napi ünnepséget rendezett a Réti Mátyás Faluházban. Ez egy új
kezdeményezés volt. A közös műsor nagy sikert aratott.
-21-én az 1.a az 1.b és a 3.b osztály kirándult az Egri várba. A gyerekeket a szülők is
elkísérték.
- Május hónapban Vitányi György igazgató Úr előre egyeztetett időpontban hangos
olvasásból felmérte az alsó tagozatot.

-26-án a 4.a osztály a Réti Mátyás Faluházban évet bezáró búcsúelőadást tartott
szüleiknek,rokonaiknak és tanáraiknak. Bemutatták mit tanultak a négy év során: táncoltak
énekeltek, zongoráztak, szavaltak és színdarabot mutattak be. Nagy sikert arattak .
A 4.b osztály is ezen a napon búcsúzott, de ők a Széchenyi teremben mutatták meg
szüleiknek, hová fejlődtek a négy év során. Ők is változatos műsorral készültek. Előadásukat
siker koronázta.
-27-én a Diákönkormányzat szervezésében Gyermeknapot tartottunk . Akadályversenyt az
iskola udvarán. Az előre megtervezett a akadályokhoz az alsós munkaközösség Tóth Erzsébet
koordinálásával elkészítette a kisebbek feladatait.A gyerekek jól érezték magukat, tetszettek
az akadályok, persze a versengés is. Reméljük, jövőre megismételjük.
- Ebben a hónapban lezáródott a Bendegúz levelezős verseny értékelése. A második
évfolyamból 8 fő nevezett be. Mindannyian arany minősítést kaptak.
Gratulálunk és a két felkészítőnek is, Tóth Erzsébetnek és Szuhai Szilviának.
30-án meghívást kaptunk Tóth Milán fiatal kollégámmal a Vöröskereszt Tiszavasvári térségi
értekezletére ,ahol nagy megtiszteltetés ért bennünket. Tóth Milánt az ifjúsági tagozat
Tiszavasvári térségi vezetőjévé választották, engem pedig vezetőségi tagnak.
A két elsős kolléganő elvégezte a difer mérés visszamérését.
Június
-3-án Budapesten az Állatkertben került megrendezésre a Lük-bajnokság döntője, ahol
Székely András Gergő 4.a osztályos tanuló képviselte iskolánkat. Nagyon büszkék vagyunk
rá. A felkészítője én voltam.
- 8-án a másodikosok kirándultak Miskolc –Tapolcarés-Lilafüredre, ahová a szülők is
elkísérték az évfolyamot.
- 13-án Sportnapon vettünk részt,ahol Gorzsás József segítségével megismerkedhettünk az
íjjászkodás alapjaival. Bán Gábor önkéntes tűzoltó hasznos előadást és bemutatót tartott a
tűzoltásról.Sikeres nap volt.
Délután alsós osztályozó értekezletet tartottunk ,ahol értékeltük a tanulókat.
- 14-én Közlekedésbiztonsági napok voltak .A negyedikesek Poroszlóra kirándultak, az
ökocentrumba. Csodálatos élményben volt részünk. Itt szeretném megemlíteni,hogy Ádám
Attila 5.a osztályos tanuló is velünk volt.

A hajókirándulás alkalmával az idegenvezető a

halakról kérdezett, és Attila olyan tájékozottságról adott számot, hogy külön gratulált neki.
Dicsérte az iskolánkat és a természetismeret tanárát. Nagyon büszke voltam arra,hogy
Tiszadobiak vagyunk.

-15-én Egészségnapot rendeztünk. Az utolsó napon megpróbáltunk olyan programokat
összeállítani ,amelyek szoros kapcsolatban vannak az egészséggel,az egészséges életmóddal.
Itt is voltak segítők,akik önzetlenül ajánlották fel segítségüket. Volt, aki anyagilag,

volt, aki

az aktív részvételével segített. Mindenkinek köszönjük!
- 16-án osztályozóvizsgát tartottunk .
Annyi mindent dolgoztunk a második félévben is ,hogy még felsorolni is elég volt.
Mindenki tette a dolgát. A tanítási órák megtartásán kívül rengeteg programmal ,versennyel
készültünk.Az eredményeink kimagaslóak lettek,méltán lehetünk büszkék tanítványainkra és
felkészítőikre.
Kedves Kollégák!
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Biztos vagyok benne, hogy beszámolómban vannak hiányosságok. Kérlek Benneteket, hogy
egészítsétek ki az elmondottakat (leírtakat)!
A nyári szünetre mindenkinek kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánok!

Tiszadob,2016.június 21.
Királyné Réthi Julianna
munkaközösség- vezető

