
Beszámoló az alsó tagozatos munkaközösség 2018/19-es tanév I. félévének munkájáról: 

 

Ettől a tanévtől kezdődően bíztak meg az alsós munkaközösség vezetésével. A félév során 

igyekeztem minél jobban elvégezni a rám bízott feladatokat. 

Megvalósult programjaink: 

- Szeptemberben ellátogattunk Füzérkomlósra, a Vadasparkba, ahol a bölényeket 

tekintettük meg. A visszajelzések alapján egy nagyon jól sikerült program volt, amit 

minden gyermek élvezett. 

- A Füzéren megrendezésre kerülő Vársport napon ügyesen szerepeltek gyermekeink. 

- Beindult az úszás- és korcsolyaoktatás iskolánkban. 

- Nyílt napot tartottunk minden osztályban, ahol a szülők betekintést nyerhettek 

gyermekük iskolai életébe. 

- Megtörtént az elsősök próbatétele, amelyre a tornateremben került sor. 

- Egy dekorációs pályázattal sikerült megnyerni a fődíjat, azaz 100.000 Ft-ot. 18 pályázat 

érkezett, melyek közül a háromtagú zsűri a mi munkánkat találta a legjobbnak. Az 

értékelésnél figyelembe vették az egyediséget, az ötletességet és a tartalmat, amely a 

gyermekbarát környezetet teremtette meg. 

- Az egészségnevelési hét feladatai közül minden osztály lelkiismeretesen kivette a 

részét. 

- A tökfaragó ill. a madáretető készítő versenyre is sok szép alsós munkák érkeztek. 

- A Boldog Iskola program keretén belül könyveket gyűjtöttünk rászoruló, ill. kórházban 

fekvő gyermekek részére, amikhez könyvjelzőket készítettünk. A könyvek a Libri 

könyvesbolt által jutottak el a gyerekekhez. Valamint beindult a Boldog órák tartása is 

a 3. osztályban. 

- Nagyon jó hangulatú rendezvényünk volt a Mikulás Kupa, ahová az óvodás 

gyermekeket is meghívtuk. Minden tanuló csomagot kapott, aminek nagy sikere volt. 

- Feltöltésre került Novákné Szombati Cintia portfóliója. Munkáját év elejétől fogva 

megbeszélésekkel, a felmerülő kérdéseire adott válaszokkal segítettük. 

- December hónapban a DIFFER méréseket minden osztályban elvégeztük. 

- December 18-án Novákné Szombati Cintia vállalt bemutató órát a 4. osztályban. A 

pedagógusok egy jól felépített, IKT eszközök használatára épülő ötletes, kreatív 

matematika órát láthattak, amelyről pozitív visszajelzések érkeztek. 

- Karácsony előtti héten mézeskalácsot sütött minden osztály, illetve kézműves játszóházi 

foglalkozáson vehettek részt tanulóink. 

- Megtartottuk munkaközösségi foglalkozásunkat, ahol megbeszéltük, hogy mindenkinek 

sikerült regisztrálnia az NKP, SDT és TANTREND oldalakon.  

 

A második félévben célunk a házi versenyek folytatása: ének, rajz, versmondó versenyek 

megrendezése. A farsang megszervezése, a Suli-kóstolgató folytatása. Továbbra is kiemelt 

feladatunk a 4. osztályosok 5. osztályba való átmenetének segítése. Fontosnak tartjuk az 

alapkészségek, valamint a tanulók kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztését. 

Az első félév végén Pálházán, Füzéren, Kovácsvágáson, Hollóházán 130 gyermek tanul az alsó 

tagozaton. Minden tanuló egész napos oktatásban részesül. 

Kitűnő: 30 tanuló. 

Első osztályban minden iskolában más-más ütemben haladnak a tanulók, így a felmérések 

feladatai is eltérőek. 



PÁLHÁZA 1.OSZTÁLY 

Olvasás: 

 

Az első osztályosok többségének beszédkészsége, szókincse életkoruknak megfelelő. Az eddig 

tanult betűket két tanuló kivételével, biztonsággal felismerik. 10 tanuló már szépen olvas, 3 

tanuló szavakat olvas, de a szövegeket még nem értik meg, annak olvasása is nehézkesebb. A 

némán olvasott szavakat, rövid mondatokat jól értelmezik szóban, rajzzal, cselekvéssel. 

Szívesen tanulnak mondókát, verset, szeretnek énekelni. 

 

 

1 Kisbetű nagybetűs párjának keresése 97% 

2 Hangok helye a szavakban 94% 

3 Szótagok összekötése 89% 

4 Mi van a képen? 98% 

5 Állatok keresése szavak közül 98% 

6 Szavak jelentése-rajzolás 96% 

7            Válaszadás kérdésekre 83% 

8 Szöveg értelmezése rajzzal 80% 

  

 

Hangos olvasás felmérése:  90% 

 

Szövegértés félévi felmérése:  92% 

 

Írás:  

Írásból minden tanuló biztosan tájékozódik a vonalrendszerben, szabályosan alakítja és 

megfelelően kapcsolja a betűelemeket másoláskor. Bár már most próbálkoznak az egyéni 

írásmóddal. Írás órákon fegyelmezetten dolgoznak. Képesek szavakat írottról, nyomtatottról 

másolni. Emlékezetből írásnál képesek 4-5 betűs szavak leírására. Két tanuló emlékezetből még 

nehézkesen ír. Füzetvezetésükkel meg vagyok elégedve. Írásképük, ha odafigyelnek szép, 

rendezett.  

 

1 Nyomtatottról írottra másolás 96% 

2 Szavak önálló írása(emlékezetből írás) 90% 

3 Betűk írása nyomtatottról 98% 

4 Írottról írottra másolás 98% 

   

   

  

   

  

 

Írás félévi felmérése:  96% 

 

Matematika: 

Számok tollbamondása:      100% 

Páros számok felismerése:   96% 

Összeadás:                           92% 

Kivonás:                                98% 



Hiányos műveletek:               88% 

Nyitott mondat:                      91% 

Egyszerű szöveges f. összeadással:  80% 

Egyszerű szöveges f. kivonással:     100%  

 

 

Félévi felmérés eredménye: 92% 

Matematika tantárgy félévi átlaga: 4.61 

 

 

 

Kovácsvágás 1. osztály 

  

Magyar nyelv és irodalom:  
A gyerekek betűismerete – egy tanuló kivételével – jó. A hat tanulóból 1fő szóképesen, 4fő 

szótagolva és 1 fő betűzve olvas. Az elolvasott szavakat, mondatokat meg is értik. Szeretnek 

olvasni, szívesen tanulnak mondókát, verset. Képesek szavakat és rövid mondatokat írottról, 

nyomtatottról másolni, ill. látó-halló tollbamondás után szavakat leírni. Írásmunkáikban még 

mindenki több-kevesebb hibát vét. Betűalakításuk szabályos, írásuk lendületes ütemű. Írásképük 

rendezett. /Az osztályban 1 fő SNI, szintén 1 fő BTMN-s. tanuló van./ 

  

Olvasás:    

 

1 Kisbetű nagybetűs párjának keresése 100% 

2 Szavak összekötése a képpel 86% 

3 Szavak jelentése 84% 

4 Válaszadás kérdésre 77% 

   

   

Félévi felmérések eredménye %: 87% 

   

Félévi felmérések átlaga: Jó /4/ 

 

Írás:  

 

1 Nyomtatottról írottra másolás 81% 

2 Szavak önálló írása 77% 

3 Félévi felmérés eredménye %: 79% 

4 Félévi felmérés átlaga: 4,0 

 

Matematika 

 

Hely: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Kovácsvágás 

 

Tanító: Ráczné Zsarnai Mária 

A felmérés eredménye összesen:                      87% 

 

Értékelés feladattípusonként: 

 

 



1. a, Számok tollbamondása:                              100% 

b, Páros, páratlan számok jelölése:                   96% 

2. Szám szomszédok:                                          100% 

3. Összeadás, kivonás:                                          90% 

4. Pótlás:                                                               86% 

5. Nyitott mondat:                                                 78% 

6. Szöveges feladat:                                              77% 

 

 

 

Hollóháza 

Olvasás: 

1. Kisbetű nagybetűs párjának keresése: 100 % 

2. Szavak összekötése képpel: 100 % 

3. Szavak jelentése: 95 % 

4. Válaszadás kérdésre: 87% 

Félévi eredmény: 95,5 % 



Félévi felmérés átlaga: 5,0 

Írás: 

1. Nyomtatottról írottra másolás: 93% 

2. Szavak önálló írása: 93% 

3. Betűírás nyomtatottról: 94% 

4. Szavak másolása írottról: 100 % 

Felmérés eredménye: 95% 

Félévi felmérés átlaga: 4,6 

Matematika: 

Számok tollbamondása:     100% 

Páros számok felismerése:   100% 

Összeadás:                           100% 

Kivonás:                                100% 

Hiányos műveletek:               100% 

Nyitott mondat:                      91% 

Egyszerű szöveges f. összeadással:  90% 

Egyszerű szöveges f. kivonással:     75%  

 

 

Félévi felmérés eredménye: 94,5% 

Matematika tantárgy félévi átlaga: 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Füzér 1. osztály 

 

 

Matematika:    

 

1 Számok tollbamondása 100% 

2 Páros számok jelölése 100% 

3 Összeadás 95% 

4 Kivonás 92% 

5 Hiányos műveletek 91% 

6 Nyitott mondatok 92% 

7 Egyszerű szöv. feladatok összeadással 90% 

8 Egyszerű szöv. feladatok kivonással 91% 

   

Félévi felmérések eredménye %: 94% 

   

Félévi felmérések eredménye:  

 

Olvasás:    

 

1 Kisbetű nagybetűs párjának keresése 90% 

2 Szavak összekötése a képpel 88% 

3 Szavak jelentése 100% 

4 Válaszadás kérdésre 80% 
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Félévi felmérések eredménye %: 91% 

 

 

Írás:  

 

1 Nyomtatottról írottra másolás 88% 

2 Szavak önálló írása 66% 

3 Betűírás nyomtatottról 91% 

4 Szavak másolása írottról 100% 
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Félévi felmérések eredménye %: 86% 

   

 

Füzérkomlós 1. osztály 

 

Olvasás: 

 

1 Kisbetű nagybetűs párjának keresése 100% 

2 Szótagkeresés szavakban 100% 

3 Szavak összekötése a képpel 100% 



4 Szókép kiválasztása 75% 

5 Szavak jelentése rajzzal 87% 

6 Válaszadás kérdésre 42% 

  

Félévi felmérés eredménye%: 80% 

   

  

                          Hangos olvasás félévi felmérése:79% 

Írás:  

 

 

1 Betűk másolása nyomtatottról írottra 89% 

2 Szavak másolása írottról írottra 81% 

3 Szavak másolása nyomtatottról írottra 72% 

4 Szavak írása emlékezetből 73% 

   

   

Félévi felmérés eredménye: 79% 

 

 

 

Matematika:  

 

 

 

1 Számok tollbamondása 100% 

2 Páros számok jelölése 100% 

3 Összeadás 100% 

4 Kivonás 88% 

5 Hiányos műveletek 81% 

6 Nyitott mondatok 93% 

7 Egyszerű szöv. feladatok összeadással 95% 

8 Egyszerű szöv. feladatok kivonással 95% 

   

Félévi felmérések eredménye %: 97% 

   

Félévi felmérések átlaga: 94% 

 

 

NYELVTAN 4. OSZTÁLY 

Téma: A főnév 

  Pálháza Kovácsvágás Hollóháza Füzér Füzérkomlós 

1 Főnevek 

felismerése 

93,5% 100% 90% 83% 58% 

2 Összetett 

főnevek 

alkotása 

90,1% 90% 80% 100% 63% 

3 Tulajdonnév 

csop. 

87,2% 84% 97% 85% 59% 



4 Köznév vagy 

tulajdonnév 

92,3% 94% 82% 95% 93% 

5 Főnevek 

toldalékolása 

81,2% 89% 78% 77% 56% 

6 A j hang 

pótlása 

87,2% 70% 93% 89% 85% 

7 Mgh., msh. 

pótlása 

84,6% 76% 75% 78% 69% 

8 Névelők, 

névutók 

felismerése 

83,7% 76% 60% 84% 43% 

9 Mondatok 

kiegészítése 

85,4% 64% 45% 70% 52% 

 Átlag: 87,2% 79% 79% 84% 65% 

 Átlag: 4,3 3,8 3,8   

  

 

 

 

 

 

4.OSZTÁLY SZÖVEGÉRTÉS 

A híres kutyák 

 

  Pálháza Kovácsvágás Hollóháza Füzér  Füzérkomlós 

1 Válaszadás 

táblázatban 

95,8% 69% 95% 88% 76% 

2 Mondatok 

jelölése új ill. 

ismert inf. 

alapján 

89% 69% 86% 74% 66% 

3 Megállapítások  92% 83% 80% 80% 66% 

 Átlag: 92,26% 75% 87% 80% 72% 

 Átlag: 4,67 3,6 4,6   

 

 

Matematika 4. osztály 

  Pálháza Kovácsvágás Hollóháza Füzér Füzérkomlós 



1 Számok 

sorrendbe 

rendezése 

89% 72% 55% 100% 80% 

2 Kerekítés 94% 63% 53% 91% 100% 

3 Helyi érték 

váltása 

79% 37% 40% 94% 81% 

4 Számegyenes 92% 41% 64% 89% 85% 

5 Írásbeli 

műveletek 

70% 79% 71% 90% 59% 

6 Nyitott 

mondatok 

72% 33% 40% 79% 83% 

7 Szöveges 

feladat 

86% 43% 77% 88% 96% 

8 Szöveges 

feladat 

68% 48% 31% 89% 90% 

 Átlag: 81% 59% 57% 90% 81% 



 Átlag:   3,2   

 

  



BESZÁMOLÓ 

 

  a felső tagozatos Humán Munkaközösség 

 

         2018 / 2019. I. félévi munkájáról 

 

 

 

 

A 2018/2019. tanévben a Humán munkaközösség tagjainak száma: 10 fő. Ide 

tartoznak a magyart, történelmet, idegen nyelvet, éneket tanító kollégák. 

 

Továbbra is kötelező számunkra a 40 órás munkahét, de a tanórákon kívüli 

munkaidőt már nem kell kötelezően az iskolában töltenünk. A pedagógusok a betöltött 

feladatoktól függően órakedvezményeket vehetnek igénybe.  

 

 Folytatódik az áttanítási rendszer a tagintézmények között a minél megfelelőbb 

szakos ellátottság érdekében. Munkaközösségünkből Horváth Zoltán a füzérkomlósi 

tagintézményben teljesíti munkaideje egy részét. 

 

Munkánkat a tanév elején összeállított munkaterv alapján végeztük. Céljainkat az 

intézményi célok figyelembe vételével határoztuk meg. A munkaközösségnek biztosított a 

munkájához szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés. 

 

Munkaközösségünkből Havrilla Lászlóné tartott bemutató osztályfőnöki órát 2018. 

december 6- án aktuális témában, a pályaválasztással kapcsolatban. A Reál Munkaközösségből 

Horváth Péter nyolcadikos informatika óráján vettek részt többen a mi munkaközösségünkből 

is.  

 

Az első félév során decemberben tartottunk munkaközösségi foglalkozást, amelynek témája a 

bemutató órák értékelése, a lemorzsolódás csökkentésére irányuló feladatok megbeszélése volt. 

 

 

 

Versenyek: 

 

 

1. A Magyar Nyelv Múzeumában az előző tanévben elkezdődött  „Kazinczy kora” 

pályázat keretében idén is részt vettek 8. b osztályos tanulóink a „Nyelvlesen” című 

nyelvi vetélkedőn, múzeumlátogatáson és kiránduláson. A tanulók élvezték a változatos 

feladatokat. 

Felkészítő és kísérő tanár: Havrilla Lászlóné 
 

 

2. Iskolánk megszervezte a Simonyi Zsigmond helyesíró verseny iskolai fordulóját, 

amelyen évfolyamonként vettek részt tanulóink.  

 

 

 

 



Első helyezettek:   

 

   5. o. Tihi Anna 5. b 

   6. o. Bencze Leila 6. b 

   7. o. Juhász Gréta 7. a 

              8. o. Nagy Zsófia 8. b 

 

A miskolci megyei fordulóba jutott Juhász Gréta.  

 

Felkészítő tanárok: Havrilla Lászlóné  

                Csergeiné Orosz Eszter 

                 Lukács Gabriella 

 

3. 2018. november 28.  Angol és német nyelvi Jubileumi Versmondó Gála iskolánk 

fennállásának 50. évfordulójára. Minden osztályból angol és német nyelvből egyaránt 

több tanuló is szavalt, illetve szerepelt az évfolyamok verseinek elhangzása közben. Az 

5. osztályosok angol nyelvű mesét, az 5. a osztályos és alsós tanulók gyermekdalokat, a 

7. a osztályosok táncot, illetve a németesek körjátékot adtak elő. Több mint 60 tanuló 

szerepelt a nagyszabású rendezvényen. 

 

Felkészítő tanárok:    Bodnárné Angyal Piroska 

                         Lupták Lászlóné 

              Havasiné Illés Teodóra 

               

 

 

Műsorok és egyéb rendezvények:  

 

 

2018. szeptember 3. Tanévnyitó ünnepély 

 Műsor: Csergeiné Orosz Eszter, Kaselyák Adrienn, Nagyné Benkő Edit 

 

2018. szeptember – Bányásznap – Szedlák Tamás és Horváth Csaba 5. a osztályos tanulók 

szerepeltek. 

Felkészítő tanár: Csergeiné Orosz Eszter  

 

2018. október 6. iskolai megemlékezés az aradi vértanúkról – 8. b osztály 

Felkészítő tanárok: Havrilla Lászlóné és Kaselyák Adrienn 

           

2018. október 23. iskolai és városi megemlékezés az 1956-os forradalomról 

Felkészítő tanárok: Lukács Gabriella és Kaselyák Adrienn 

                      

 

2018. november 21. Nyílt tanítási nap keretében az érdeklődő szülők részt vehettek 

gyermekük tanítási óráin  

 

2018. Karácsony 
 Iskolánk tornatermében hagyományos karácsonyi ünnepségen vettek részt tanulóink.  

Kellemes színfoltja volt a karácsonyi műsornak Nagyné Benkő Edit felkészítésével néhány 

éneklést kedvelő kolléganő dal előadása az iskolánkban működő zenetanárok 



közreműködésével.  Az előadásban munkaközösségünkből részt vettek: Kaselyák Adrienn, 

Havrilla Lászlóné, Lukács Gabriella, Havasiné Illés Teodóra. 

A színvonalas műsor végén karácsonyi dal közös éneklésével zártuk a téli szünet előtti napot.  

 

A karácsonyi műsort készítették és betanították: 

 Lukács Gabriella és Kaselyák Adrienn 

 

2019. január 22. A Magyar Kultúra Napján a Himnusz költőjéről emlékeztünk meg az 5.a 

osztályos tanulók közreműködésével.  

 

 Felkészítő tanár: Sápiné Trembulyák Tünde 

 

2019. január 19- én 8. osztályos tanulóink megírták a középiskolai központi írásbeli felvételit 

magyar nyelvből és matematikából. 

        

 

Az Útravaló a középiskolába pályázaton munkaközösségünkből 2 pedagógus 4 tanulóval 

nyert ösztöndíjat a tanévre. 2019. december 15- ig elkészültek a fejlesztési tervek és az első 

negyedévi beszámoló, amelyet a mentortanárok sikeresen fel is töltöttek a pályázatkezelő 

felületére. A tanulók korrepetálása folyamatosan történt a félév során, a haladási naplókat a 

mentortanárok vezetik, a tanév végi beszámolóval együtt kell elküldeni. 

 

Elkészültek a félévi felmérések 5. és 8. osztályban magyar nyelvből. 

 

 

 

 

Pálháza, 2019. február 28. 

 

       

 

 

Havasiné Illés Teodóra 

munkaközösség- vezető 

 

 

 

  



 

Felsős reál munkaközösség félévi beszámolója 

2018/2019 

 

 

Munkánkat a Munkaterv alapján végezzük.  

Ettől a tanévtől használjuk az e-naplót. 

Matematika tantárgyból minden felsős évfolyamon év eleji felmérést írattunk, félévkor pedig 

az ötödikes és nyolcadikos osztályokban. 

2018. november 19-30 közötti időpontban Egészségnevelési hét volt Bilku Péter tanár úr 

vezetésével.  két naponta változatos, érdekes elméleti és gyakorlati feladatokat kaptak az 

osztályok. 

2018 november 26-án „ Csodálatos emberi test „ elnevezésű vetélkedőn vett részt a 

sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnáziumban három nyolcadikos tanuló – László Cintia, 

Molnár Bálint, Nagy Zsófia – Bilku Péter tanár úr vezetésével . 

Szintén Bilku Péter tanár úr vezetésével internetes egészségnevelési vetélkedőn vesz részt 

László Cintia és Nagy Zsófia 8.b. osztályos tanuló . A Kossuth Lajos Gimnázium szervezi ezt 

a versenyt is , amely során 15 kérdésből álló teszteket töltenek ki a tanulók , jelenleg a 3. 

forduló zajlik. 

Sütőné Szabó Szilvia tanárnő és Horváth Péter tanár úr két ötödikes : Ignácz Viktória 5. a) és 

Galyas Róbert Teó 5.b), valamint három hatodikos : Kovács Aura 6.a) , Búza Ádám és 

Kovács Dániel 6.b) osztályos tanulókat benevezték  a Zrínyi Ilona matematika versenyre. 

Regisztráltunk a Pénz7 programra. A regisztrációval azt vállaltuk , hogy 2017. március 6 és 

10 közötti időszakban 1 tanórát megtartunk az adott témával kapcsolatban a felsős 

osztályokban . Ebben a tanévben a Pénz7 pénzügyi témája az „ Okosan a befektetésekről „ . 

2018.december 13-án Horváth Péter tanár úr nagyon érdekes és minden kolléga számára 

hasznos módszereket használó bemutató órát tartott a 8.b osztályban . 

2019. január 4-én munkaközösségi értekezletet tartottunk , amelynek témája SDT, NKP, 

Tantrend , lemorzsolódás és a bemutató óra volt. 

A nyolcadik osztályos tanulókat matematika tanáruk Tóth Andrásné a félév során a korábbi 

évek feladatainak megoldásával folyamatosan készítette fel a központi felvételire. 

Iskolánk 2011 szeptembere óta részt vesz a PontVelem használt elem visszagyűjtési 

programban, amely hozzájárul a gyerekek környezettudatos neveléséhez. Kapcsolattartó tanár 

Tóth Andrásné. 

A munkaközösség tagjai között jó a kapcsolat , a felmerülő problémákat megbeszéljük. 

 

Pálháza, 2019. január 25. 

 

                                                                                                                                  Tóth 

Andrásné 

                                                                                                                                   munk. vez. 

 



 

NEMZETISÉGI 
MUNKAKÖZÖSSÉG 

BESZÁMOLÓJA 
2018-19-es tanév I. félév 

 
  

      
      

      



 

Beszámoló: 
A tanév első félévében munkaközösségünk aktívan működött. Szerencsére abban a helyzetben 

vagyok vezetőként,hogy minden intézmény egy-egy pedagógusával heti rendszerességgel 

találkozom. 

Az ütemtervben szerepeltetett programok átszervezésekkel ugyan , de megtörténtek,illetve 

meg fognak történni. 

Szeptember hó: 
-megalakulásunk után, már megrendezésre került Füzéren a Vársport nap 

Az idő rendkívül kegyes volt hozzánk és egy szép , kellemes ugyanakkor lefárasztó 

délelőttöt töltöttünk el a műfüves pályán. Horváthné Tázika tanító néni versenyfeladatai  

nagyon érdekesek és ötletesek voltak, ezúton is köszönjük neki. 

-felelevenítettük a füzéri szilvalekvárfőzés hagyományát is 

-figyeltünk a szlovák újság folyamatos megrendelésére  

 

Október hó: 

-figyeltük az őszi betakarításokat,terméseket 

szokásokat (befőzések,savanyítások, hagymafonatok,szénabálázások) 

  

November hó: 

-faliújságunkat szlovák nyelven aktualizáltuk 

-ellátogattunk a tájházba 

 

December hó: 
-tanulóink szlovák nyelven is köszöntötték a Mikulást 

-kreatív karácsonyi díszeket készítettek, mézeskalácsot sütöttek 

-Karácsonyra szlovák ünnepi énekeket tanultak, melyet hangszeresen Nagyné Edit tanító néni 

kísért 

Január hó: 

-a hónap elején tartott értekezleten megbeszéltük, hogy a Nemzetközi Gyermekfesztivál az 

idén Kovácsvágáson kerül megrendezésre. 

- Füzéren Oroszné Valika tanító néni fog bemutató tanítás tartani márciusban 

-megtörtént a félévi értékelés, megbeszéléssel 

 

Ahogyan a beszámoló elején is írtam, az intézmények pedagógusaival jó a kapcsolat. 

A második félévben ez még erősödni fog. 

  

                                                                              -------------------------------------- 

                                                                                Oroszné Kállai Valéria 

                                                                                  munkaközösség vezető 

Füzér, 2019.január 27. 

 


