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Helyzetelemzés: 

 

A Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola alsó tagozatán a 2018/2019-es tanévben 11 

napközis tanulócsoportban tanulnak a gyerekek. A 1. 3. 4. évfolyamon három, a 2. évfolyamon 

2 osztály van. Minden osztálynak van külön napközis csoportja. A munkaközösséget az alsó 

tagozatos napközis nevelők alkotják. Mindannyian részt vesznek a csoportok vezetése mellett 

a délelőtti oktató-nevelő munkában is. Testnevelést, éneket, technikát, rajzot, környezetet, 

angolt, németet, informatikát, magyart valamint fejlesztő órákat tartanak. Így nem csak délután, 

hanem délelőtt is találkoznak a gyerekekkel más nevelési, oktatási szituációkban. Ez azért is jó, 

mert jobban kialakul a kötődés, a bizalom a pedagógus és a gyerek között. 3 osztályfőnök 1 nap 

délután napközis foglalkozást is vezet. Az eredményes munka fontos része az osztályfőnökök 

és a napközis nevelők szoros együttműködése, folyamatos kommunikációja. 

Az osztályoknak saját, igényesen berendezett tantermük van, melyekben délután a napközis 

csoportok tartózkodnak. A nevelők nagy hangsúlyt fektetnek az esztétikus környezet 

kialakítására, mindig az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó dekoráció található a termekben. 

Az iskola aulájának dekorációját is ehhez alakítják a napközis csoportok tanítói. 

 

 

Napközis csoportok:  

1.  Szalókiné Pozsgai Kornélia 1.a 28  

2.  Pap Natália 1.b 26  

3.  Markó Péterné 1.c 28  

4.  Nagyné Vörös Erzsébet 2. a  23  

5.  Szabó Vanda 2. b 22  

6.  Krajcsovics Attiláné, Sass Szilvia, Tarróné Kálovics Ágnes 3. a 26  

7.  Szalóki Krisztina 3. b 24  

8.  Szijártóné Torma Bernadett, Pongráczné Ráskai Márta 3. c 21  

9.  Plochmann Mónika  4. a 17  



10.  Balogh Zoltán  4. b 23  

11.  Ládicsné Bálint Andrea  4. c 20  

 
A napközi feladata 

 

A napközi alapvető feladata, hogy szervezett formában biztosítsa az eredményes, nyugodt 

tanuláshoz és a szabadidő hasznos, változatos eltöltéséhez szükséges feltételeket. Biztosítson 

olyan körülményeket, amelyek által a gyermekek megtapasztalhatják a közösséghez tartozás 

élményét és fontosságát. 

 

Céljai: 
 A gyermekek komplex személyiség fejlesztése; 

 Szabadidő hasznos eltöltése; 

 Tanítás-tanulás folyamatának segítése a tanulási időben; 

 Egészséges életmódra nevelés: 

 Mozgáskultúra fejlesztése, 

 Egészséges táplálkozás, 

 Higiéniás szokások rögzítése, 

 Környezettudatos magatartás kialakítása, viselkedési normák megteremtése; 

 Magyarságtudat formálása, néphagyományok megismerése, ápolása; 

 A tanulás iránti vágy felkeltése, 

 Logikus gondolkozásra nevelés, 

 

A napközis nevelő feladata: 
 Szokásrend kialakítása (étkezési -ebédlői rend, udvari szabályok, tanulási rend) 

 Ebédeltetési idő megismerése, betartása 

 Csoportszabályok kialakítása a gyermekekkel 

 Iskolai, közösségi szabályok betartatása 

 A nyugodt tanulás körülményeinek biztosítása 

 A tanulás segítése, a házi feladat mennyiségi ellenőrzése, de lehetőség szerint minőségi 

ellenőrzése 

 

 

A napközi rendje: 

 

1. Az utolsó óra után a napközis nevelő átveszi a gyerekeket, majd az ebédlő időbeosztása 

alapján ebédeltetés következik. 

2. Ebéd után 14.00-ig minden csoport az udvaron tartózkodik (kivéve rossz idő esetén), 

biztosítva a tanulók mozgásigényének és friss levegőn való tartózkodásának kielégítését. 

3. Tanulási idő: A napközis foglalkozások minden csoportban 14-15 tartanak, ilyenkor 

törekszünk a csendre, tiszteletben tartva egymás munkáját. 

4. 15.00 uzsonna, a napközis terv alapján foglalkozás, játék 

5. 16.00-16.30-ig összevont ügyelet 

 

Pénteken az osztálytanítókkal történt egyeztetés után, nem vagy csak nagyon kevés házi 

feladatot kapnak a gyerekek, így lehetőség nyílik, hogy barkácsoljunk, közösségformáló 

játékokat játszhassunk, sétálhassunk a környéken vagy érdekes programokon vegyünk részt. 

 



Alsós tanulóknak szervezett szakkörök, sportkörök: 

 

 Kézműves 

 Szorobán 

 Matek tehetséggondozás 

 Angol (1-2. o.) 

 Német (1-2. o.) 

 Szertorna 

 Torna 

 Aerobic 

 Futball 

 Zöldújbarát 

 Böngészde 

 Színjátszó 

 

Munkaközösségünk 3 fő feladatot vállalt: 

- Auladíszítés 

- Adventi játszóház 2018. december 1. 

- Rákóczi- nap 2019. március 28. 

 

Játszóházak a napköziben: 

 

- 2018. okt. 19. szüreti 

- 2018 dec. 14. adventi/ karácsonyi 

- 2019. febr. 1. farsangi 

- 2019. május 10. tavaszi 

 

Az aula díszítésének rendje: 

 

téma időpont felelős 

évnyitó 2018.09.01. Pap Natália 

ősz 1. 2018.10.08. Markó Péterné 

tél 2018.11.12. Balogh Zoltán 

advent 2018.12.03. Szalóki Krisztina 

farsang 2019.01.07. Nagyné Vörös Erzsébet 

tél 2019.02.18. Szabó Vanda 

tavasz 1. 2019.03.04. Szalókiné Pozsgai Kornélia 

húsvét 2019.04.01. Szijártóné Torma Bernadett 

tavasz 2. 2019.04.29. Plochmann Mónika 

nyár 2019.05.20. Tarróné Kálovics Ágnes, Sass Szilvia 

vakáció 2019.06.03. Ládicsné Bálint Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 



Munkaközösségi megbeszélések: 

 

TÉMA IDŐPONT 

alakuló értekezlet 2018. augusztus 30. 

Adventi játszóház előkészítése 2018. november 5 

Rákóczi nap előkészítése 2019. március 18. 

záró értekezlet 2019. június 20. 

 

 

       

 

Szijártóné Torma Bernadett 

           munkaközösség vezető 

 


