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16. sz. melléklet 

Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 

1. változat 

(belépő osztály) 

1. Adatok az osztályról: (évfolyam/osztály; létszám, fiú-lány megoszlás, életkor szerinti 

megoszlás; a többségnél sokkal idősebb/fiatalabb gyerekek száma, az életkoreltérés oka) 

2. Betartandó „belső” szabályok, az osztályfőnök magatartásbeli/viselkedésbeli elvárásai – a 

szabályszegés következményei 

3. Az osztályfőnök és az osztály tanulói kapcsolattartásának, az egyéni problémák 

megbeszélésének módja, szabályai (csak az osztályfőnöki órán, a pedagógus szakórájához 

csatlakozó szünetben, bármelyik szünetben, tanítás után vagy előtt stb.) 

4. A közösséggé alakulás érdekében szervezett programok, a közösségalakítás eszközei 

(osztályfőnöki órán, tanórán kívül), a felelősségérzet erősítése érdekében végzett osztályfőnöki 

tevékenység 

5. A tanulás támogatása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (hospitálás az osztály óráin, 

konzultáció az osztályban tanító kollégákkal, a tanulási módszerek tanításához kapcsolódó 

osztályfőnöki órai programok stb.) 

6. Az egészséges életmód igényének kialakítása érdekében végzett osztályfőnöki tevékenység (a 

napi munka során, osztályfőnöki órai beszélgetés/előadás formájában, tanórán kívüli iskolai 

vagy osztályprogram keretében) 

7. Kulturális programok 

8. Egyéb programok, osztályfőnöki órán feldolgozott témák 

9. A szülőkkel való kapcsolattartás formái („szabályok”, bevezetendő szokások) 

10. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai, ezek 

tervezése, osztályszintű programok tervezése stb.) 

11. Az osztályfőnöki tevékenység során esetlegesen felhasznált szakirodalom 
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17. sz. melléklet 

Osztályfőnöki munkaterv sablonja és tartalmi elemei 

2. változat 

(A pedagógus legalább egy éve osztályfőnöke az osztálynak) 

1.a. Csoportprofil (csatlakozó dokumentum; ld. XI/E/8. Milyen segítséget kap a pedagógus ahhoz, 

hogy megfelelően készítse el a dokumentumokat? című fejezet c) segítő szempontsora) 

VAGY 

1.b. Az előző tanév során tapasztalt fejlődés bemutatása, a tanév céljainak kijelölése  

- Az erkölcsi, viselkedésbeli, magatartási szabályok betartásának szintje (a kitűzött célok és az 

eredmény összevetése; pozitívumok, negatívumok és ezek okai) 

- A közösség alakulása (szociometriai felmérés eredménye, több felmérés esetén 

összehasonlítása – az esetlegesen tapasztalt anomáliák okai) 

- Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása az előző év során (a tanulási módszerek 

eredményessége, a tantárgyakhoz való viszony, a pedagógusokkal való kapcsolat általános 

jellemzői, az esetleg tapasztalt anomáliák okainak elemzése) 

- Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása (a kultúrához, a művészetekhez való 

viszony, sporttevékenység, közösségi programok, internetes kommunikáció („mint cél”) stb. 

– az esetleges érdeklődés, hiány okai) 

- Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása 

- Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása 

- Az egyéni problémák megoldásának, a segítségre szoruló tanulók megsegítésének alakulása 

2. Az előző tanév tapasztalatai alapján szükséges feladatok kijelölése 

- Az erkölcsi, viselkedésbeli, magatartási szabályok betartása terén (a korábbi szabályok 

megváltoztatása, az osztályfőnöki óra témájának kijelölése stb.) 

- A közösség alakulása terén (osztályszintű, célcsoportos, egyéni beszélgetések, közösségi 

programok, osztályszintű vagy kiscsoportos feladatok, szociometriai felmérések stb.) 

- Az osztály tanuláshoz való viszonyának alakulása terén (együttműködés az osztályban tanító 

pedagógusokkal, óralátogatások, tanulás-módszertani előadások, tréningek szervezése stb.) 

- Az osztály jellemző érdeklődési területeinek alakulása terén (együttműködés szaktanárokkal 

és szülőkkel, programok szervezése, az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos 

megtervezése stb.) 

- Az osztályfőnök és az osztályában tanító pedagógusok kapcsolatának alakulása terén 

(beszélgetések szervezése az osztályban tanító pedagógusokkal, ill. ezek kisebb csoportjával 

vagy a teljes közösséggel, az osztályfőnöki órák tematikájának célirányos tervezése, 

óralátogatások stb.) 

- Az osztályfőnök és a szülők kapcsolatának alakulása terén (szülői értekezletek tematikájának 

célirányos megtervezése, kiscsoportos vagy egyéni beszélgetések szülőkkel, „szülőklub” 
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szervezése, a közös problémák megbeszélésére, a szülői elektronikus levelezőkör célirányos 

felhasználása a kommunikáció javítása érdekében) 

- Az egyéni problémák megoldása, a segítségre szoruló tanulók megsegítése terén (segítségre 

szoruló tanulók és problémáik elemzése, a megoldás/segítség módjainak meghatározásával: 

pl. a Gyermekjóléti Szolgálat bevonása, a többi pedagógus tájékoztatása és bevonása a 

segítségnyújtásba, a szülőkkel való kapcsolattartás, nevelőmunkájuk segítése, az 

osztálytársak, barátok bevonása a segítségnyújtásba stb.) 

3. Esetleges egyéb feladatok (az iskolai munkatervnek az osztály számára előírt feladatai, ezek 

tervezése, osztályszintű programok tervezése stb.). 


