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Mottó: 

"Az iskola dolga, 

hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 

és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

(Szent‐Györgyi Albert) 

 

1. ISKOLÁNKRÓL 
‐ bevezető – 

1.1 A települések bemutatása 

1.1.1 Üllés 

Üllés a Dél‐alföldi régióban, Csongrád megye déli részén, a Homokháti kistérségben helyezkedik 

el, a Szeged‐Kiskunhalas útvonalon, Szegedtől 30 km‐re. A lakosok nagy hányada mezőgaz‐dasági 

termeléssel foglalkozik: gyümölcstermesztés, hajtatott zöldségtermesztés. Lakónépessége 3163 

fő.  Üllés külterülete igen nagy. Az óvodások 20%‐a, az iskolások közel 30 %‐a tanyán él. A kis‐

gyermekek zömét a szülők kerékpárral, autóval hordják az óvodába, iskolába. A legtávolabbról 

érkezők autóbusszal járnak be, számukra ingyenes a közlekedés. Azokról a tanyákról, ahonnan 

nehéz vagy körülményes a buszállomást megközelíteni, télen a Tanyagondnoki Szolgálat munka‐

társai szolgálati autóval szállítják be a gyermekeket.  

Az elmúlt 10 évben Üllés Nagyközség külső arculata teljesen megújult. Felújításra került az Alko‐

tóház, az Önkormányzati Konyha, az Önkormányzat épülete, a Déryné Kulturális Központ, az is‐

kola épületei, a közterületek, az utcák. Ma egy rendezett, élhető községnek mondható, ahol az 

emberek szeretnek élni. Nagyon sok civil szervezet segíti a lakosság komfortérzetének javítását, 

ezekkel a civilszervezetekkel iskolánk is kapcsolatban van, kiemelném a FONÓ Néptánc‐egyesü‐

letet, az Ifjúsági Sportegyesületet, a TESZ‐VESZ Közhasznú Egyesületet, a Zöldü(l)lés Egyesületet, 

a Nyugdíjas klubot, az Árpád Horgászegyesületet, a VÉSZ Egyesületet és a    „Suli” Alapítványt. 

Községünk kiemelt rendezvényei: a karácsonyvárás: Adventi hétvégék, Alapítványi bál, Húsvét, 

március 15., Majális a  tóparton, Nyárindító napok,  falunap,  testvértelepüléssel való találkozó: 

(Torockószentgyörgy), Kenyér ünnepe, Szent Mihály, október 23. ünnepe. Ezek a programok hoz‐

zájárulnak  falunk közösségépítéséhez a komfortérzet kialakításához. Kiemelném a FONÓ Nép‐

táncegyüttes, az „Estike” Népdalkör, és a „Rézhúros” banda tevékenységét. 

1.1.2 Forráskút 

Forráskút község a Mórahalmi Kistérség része. A térség a Dél‐alföldi Régióban, Csongrád megyé‐

ben helyezkedik el, területfejlesztés szempontjából hátrányos helyzetű kistérségben. Forráskút 

község a térségi központtól, Mórahalomtól viszonylag távol helyezkedik el, a térség északi hatá‐

rán. A település összes lakossága 2 200 fő körül mozog. 
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A település kulturális élete színes. Működik a községben több civil szervezet, ifjúsági egyesület,  

az iskolában citera zenekar és színjátszó‐csoport; a művelődési házban kézműves játszóház, ké‐

zimunka‐, szabás‐varrás‐ és tűzzománc‐szakkör, baba‐mama klub; népdalkör; nyugdíjas klub, to‐

vábbá internetes közösségi színtér és könyvtár is elérhető.  

A településen minden évben falunapot, lovasnapot és hagyományőrző rendezvényeket (Tuskó‐

húzás, Arató ünnep, Szüreti mulatság) is tartanak. 

Több  civil  szervezet  is  aktívan  tevékenykedik  a  településen  pl.  Forráskúti  Lóbarát  Egyesület, 

Sportegyesület,  Nagycsaládos Egyesület, Mozgáskorlátozott csoport, Önkéntes Tűzoltók. 

Forráskút minden olyan, kötelező közszolgálati feladatot ellát, amelyet az önkormányzati és más 

törvények a település feladatkörében megjelölnek. Így biztosított a településen a bölcsődei és 

óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, az alapfokú művészeti oktatás, a többi gyermekkel 

együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai oktatása, 

a gyermekek napközbeni ellátása, iskolai napközi, a szociális alapellátások közül a gyermekjóléti 

szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési feladatok ellá‐

tása. 

A településen több hivatásos nevelőszülő is tevékenykedik. A náluk többnyire ideiglenesen, álta‐

lában évekig elhelyezett gyerekek is a település közoktatási intézményeibe járnak. Közöttük töb‐

ben vannak olyan gyermekek, akik magatartási zavarokkal küzdenek, sajátos nevelési igényűek 

esetleg értelmi fogyatékosak, részben ez is indokolja, hogy az SNI tanulók aránya nagyon magas 

a településen. 

1.1.3 Csólyospálos 

Lakosság száma: ~1800 fő Belterület: 90 ha Külterület: 6420 ha 

A település Bács‐Kiskun megye délkeleti csücskében, a Kiskunság keleti peremén, Kiskunmajsától 

12 km‐re, a Szegedre vezető műút mentén fekszik. 

A terület az őskortól kezdve folyamatosan lakott volt, bronzkori és népvándorlás kori jelentősé‐

gét  régészeti  források  igazolják. A  falu határából került elő a híres csólyosi kun sírlelet. A XV. 

századi írott forrásokból már ismert a Halas központú kun szállások területén fekvő Csólyosszál‐

lása és Pálos helységek neve is. A XVIII. századi jászkun redemptió következtében a kiskunmajsa‐

szegedi műút nyugati oldalán fekvő Pálospuszta Kiskunmajsához, az út keleti oldalán levő Csó‐

lyospuszta Kiskunfélegyházához tartozott. A két puszta egyesítésére, önálló községgé válására 

már a századfordulót követően helyi kezdeményezések indultak. Csólyospálos falu azonban csak 

1945‐ben kezdhette meg önálló életét. A név azonban a két puszta tanyavilágára vonatkozott, 

hiszen ekkor a faluközpont még nem alakult ki. A község belterületét 1948‐ban jelölték ki. A kö‐

vetkező évek során épült fel a majsai út mentén a községháza és az orvosi rendelő, megkezdődött 

a telefonhálózat kiépítése. 1962‐re alakultak ki az utcák. Ebben az időben adták át az új postahi‐

vatalt, majd a tűzoltó szertárat és a könyvtárat, felállították a hidroglóbuszt. A 70‐es évek elején 

került sor a tanyai  iskolák villamosítására és megkezdődött a tanyák villamosítása is. Az akkor 

nagy erőkkel induló lakóház‐építkezések eredményeképp kialakult a falu belterületének mai szer‐

kezete. Bár a falu határában egyre több az elhagyott, romos tanya, a külterületeken élők száma 

is jelentős. 
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A Kiskunság keleti peremén fekvő település talaja futóhomok, foltokba jobb minőségű földdel. 

Határában homokpuszták,  szikesek,  erdők  zsombékos  laposok  váltják  fel  egymást.  Környékén 

édesvízi mészkő felszíni előfordulása miatt tájvédelmi terület van. Éghajlatának jellegzetessége 

az országosan is kiemelkedően nagy hőingadozás. 

A lakosság több mint a fele mezőgazdaságból él. Jelentős a kukorica‐, gabona‐ és zöldségtermesz‐

tés, a szarvasmarha‐ és sertéstenyésztés. 2001‐től korszerű állatfelvásárló telep segíti a gazdákat. 

Csólyospáloson több mint 60 egyéni vállalkozót tartanak nyilván. 

A településen a 70‐es évektől elkezdődő nagyobb arányú építkezéseknek köszönhetően jelenleg 

1005  lakóház van, melynek fele vezetékese  ivóvízzel ellátott. A villanyhálózat kiépítését 1958‐

ban kezdték meg. A külterület villamosítása 1972‐ben indult meg, 1980‐ra közel félezer tanyában 

égett a villany. Az 1984‐ben üzembe helyezett gázhálózatba már a  lakások bekapcsolódtak. A 

község minden utcája szilárd útburkolattal ellátott.  

2001‐ben  saját  erőből,  területfejlesztési  támogatásból  és  a  lakossági  összefogásból  50 milliós 

költségen megépült a Közösségi Ház. A 70‐es évek közepéig négy külterületi iskola működött a 

település tanyavilágában lakó diákok oktatásának biztosítására. Ma a központban levő iskola a 

település egyetlen oktatási intézménye, melyet jelenleg 160 tanuló látogat. A napközi otthonos 

óvoda több mint 50 kisgyereket lát el. 
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1.2 Az intézmények bemutatása; humán erőforrásai, infrastrukturális és tárgyi feltétel‐
rendszerének jellemzői 

 

1.2.1 Forráskút 

Az általános  iskolai oktatás az Forráskúti Általános  Iskola és Alapfokú Művészetoktatási  Intéz‐

mény többcélú közoktatási intézményben folyik. Az általános iskolában integrált formában folyik 

gyógypedagógiai nevelés. Az iskola egy feladatellátási helyen működik, a község szélén helyezke‐

dik el, közepesen felszerelt épület. Az alapfokú művészetoktatás, mely a 2007‐ben indult minő‐

sítési eljárás során kiválóra minősített címet kapott, helyben valósul meg. Az általános iskolába 

142 tanuló jár normál osztályba, 8 tanulócsoportba, az egy csoportra eső átlag 17 fő. Az integrál‐

tan fejlesztett SNI tanulók száma (25 fő) is és aránya (17 %) is magas az országos átlaghoz képest. 

Az SNI tanulók felülvizsgálata az előírt időpontokban rendszeresen megtörténik a Csongrád Me‐

gyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által. Az általános iskolá‐

ban a tanulók 36 %‐a hátrányos helyzetű, 7 % pedig halmozottan hátrányos helyzetű. Arányuk 

egyenletesen oszlik meg az évfolyamok között, kiemelkedő magas arányban egyik osztályban sin‐

csenek e körbe  tartozó tanulók. Az  iskolába 8 bejáró  tanuló van,  többnyire  tömegközlekedési 

eszközzel. A délutáni foglalkozásokon részt tudnak venni a volán járatok menetrendje ezt lehe‐

tővé teszi, illetve az intézmény is figyel erre a foglalkozások, egyéni foglalkozások beosztásánál.  

Az  iskola csak nagyon indokolt, elsősorban orvosi  javaslat alapján engedélyezi a magántanulói 

jogviszonyt. A szülők sem kérik a magántanulói státuszt, mert nem tudják otthon a gyermekük‐

nek az önálló felkészülést biztosítani. Az intézményre mikro‐térségi szerep hárul a SNI tanulók 

fogadását illetően, mivel rendelkezünk gyógypedagógusokkal és pedagógiai hagyományokkal. Így 

Zsombó településről is kerülnek hozzánk tanulók. 

Az iskola épülete a Jókai Mór utca és az Iskola utca sarkán lévő Jókai u. 32. sz., 204/1 hrsz. iskolai 

telken helyezkedik el. Az épület általános  iskolai alapellátási célt szolgál 1‐8 osztályos tanulók 

részére. Az iskola jól megközelíthető helyen van, bár a tanyán élő gyerekek iskolába járása prob‐

lémákat vet fel. A jelenlegi iskola épülete több építési ütemben valósult meg és nyerte el jelenlegi 

állapotát. Az eredeti épületrész 1951‐52‐ben épült, és tartalmazta a jelenlegi bejáratot a mellette 

lévő irodát és 2 db tantermet udvari oldalfolyosó rendszerrel. A további földszintes épületbővít‐

mény 1959‐60‐ban épült, amely a jelenlegi fejlesztőszobát és további 2 db tantermet tartalmazza 

oldalfolyosós rendszerrel. 1985‐86‐ban további bővítéssel épült a telek délnyugati oldala mentén 

egy kétszintes épületrész, amely 4 tantermet és szintenként 2‐2 WC csoportot, valamint intéz‐

ményvezetői irodát és tantestületi termet tartalmaz. Végül az előző kétszintes épületrész 1994‐

ben, északnyugati irányban 2 db csoportteremmel, valamint a földszinten fizikai‐kémiai szaktan‐

teremmel, az emeleti szinten is egy tanteremmel bővült. A kialakult jelenlegi állapot szerint az 

épület oldalfolyosós rendszerű, a Jókai utca felőli szárny földszintes, az északnyugati szárny pedig 

egyemeletes. 

 

DAOP pályázat keretében az iskolaépület teljes körű akadálymentesítését, lift kialakítását, a tan‐

termek valamint a bejárat és a bejárat megközelítését lehetővé tévő rámpa megfelelő kiépítését, 

továbbá a kapcsolt helyiségek fizikai akadálymentesítését végezték el 2011‐ben. A nyílászárók 
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korszerűsítése az egész épületet érintette, és az energiatakarékossági szempontok figyelembe‐

vételével készült el. A Jókai utcai szárnyhoz tornaterem és kiszolgáló egységei épültek fel, vala‐

mint egy új technika‐kézműves szaktanterem. Az intézmény részt vett a TIOP 1.1.1 pályázatok‐

ban. Előbb 15 db PC‐t, egy servert, 5 aktív  táblát és projektort valamint  laptopokat kapott az 

iskola. Napjainkban is folyamatosan törekszünk az IKT eszközök korszerűsítésére, bővítésére, 8 

tanteremben működik digitális tábla, az  informatika teremben 24 modern PC található, 30 db 

tablet is segíti az oktatást. 

 

Az általános iskolai oktatáshoz a szakos ellátás megfelelő. A sajátos nevelési igényű tanulók in‐

tegrált fejlesztését 2 fő gyógypedagógus végzi. A rehabilitációs fejlesztést az integrációban tanu‐

lóknak a szakértői bizottság javaslata alapján biztosítjuk. A hátrányos helyzetű gyermekek meg‐

segítését 1 fő gyermekvédelmi felelős segíti. Az elmúlt években az iskola többször pályázott si‐

kerrel a TÁMOP és TIOP kiírások keretében, ennek eredményeképpen a pedagógusok közül szinte 

mindenki részt vett IPR, IKT valamint különböző kompetencia alapú továbbképzéseken. 2015 óta 

jogosult az iskola az ÖKOISKOLA cím használatára, melyet 2018‐ban  második alkalommal is meg‐

kaptunk.  

 

1.2.2 Üllés 

Községünk Göbölyjárás, majd Árpádközpont néven 1948‐ig közigazgatásilag Kiskundorozsmához 

tartozott. A környéken működő néhány iskola így szintén közös igazgatás alatt működött. 

A falu legelső iskolája az 1800‐as évek végén épült 1 tanteremmel és szolgálati  lakással. A há‐

borúig 1 tanító oktatta 1‐6. osztályig a sokszor 60‐70 fős diáksereget. Ez az úgynevezett ,,Öregis‐

kola" vagy ,, Bagolyár" 1957‐ig működött. 

Az  1920‐as  évek  népoktatáspolitikája  folytán  Klebelsberg  Kunó  miniszter  kezdeményezésére 

megépültek a további  iskolák nálunk  is.  (Radnai u.2.  , Hármas Iskola, Karahomoki  Iskola) Ezen 

kívül működött a Galambosi  illetve a Wolf‐majori béresek gyerekeinek épített Baromjárási  Is‐

kola. 

Az 1970‐es években a közoktatás‐politikai párthatározat szellemében körzetesítés miatt ezek a 

külterületi iskolák sorra megszűntek, tanulóik a falusi iskola bejárói lettek. 

1950‐től a gyermeklétszám növekedése és a kisebb osztálylétszámok miatt újabb szükségtan‐

termeket alakítottak ki Borsos László illetve Dér Istvánné akkori intézményvezetők irányításával. 

Ezek a tantermek volt bolthelyiségek: a Legyes Iskola (mai nyomda helyén) a Tari ill. Márton‐féle 

bolt helységben (buszmegálló ill. jelenlegi papírbolt). Közben a község  1 tanítós (Kiss János) tan‐

tes‐tülete is egyre növekedett (8‐10 fő körül). 1955‐ben szükségessé vált új tantermek kialakí‐

tása. Ekkor épült a Radnai u.2. sz. alatti 3 tanterem, iroda, nevelői szoba a Bon‐kastély bontási 

anya‐gának felhasználásával, községi összefogással. 

Az új  intézményvezető Csóti Szilveszter  lett. A község a 60‐as években épült, fejlődött, ami az 

oktatásban  is megmutatkozott. A Radnai u.22. sz. alatt 2 tantermes, új  iskola készült el, majd 

1963‐tól gim‐náziumi oktatás kezdődött a faluban, s ehhez 1964‐ben felavattuk az új, emeletes 

4 tantermes iskolát (Felszabadulás u.53.). A középiskola a gyermeklétszám miatt nem bizonyult 

életképesnek (2 évfolyam végzett itt), de a szaporodó fiatal korosztály örömmel vette birtokba a 
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felszabaduló tantermeket. A későbbiekben, a 80‐as, 90‐es években ezt újabb 2‐2 tanteremmel 

és tornate‐remmel bővítette a község önerőből. 1960‐tól a régi szülőotthon helyén napközi ott‐

hon létesült, az iskola előkészítést az 1950‐es évektől létrejött óvoda biztosítja. 

Az iskola nagy szerepet vállalt mindenkor a felnőttoktatásban is. Az 1940‐es években analfabé‐

ta‐tanfolyam, 1950‐től pedig általános iskolai osztályokban szerezhettek bizonyítványt a tanulni 

vágyó  felnőttek. 1962‐ben a Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Technikum  létesített kihelye‐

zett tagozatot, a két évfolyamon kb. 40 fő végzett. A Radnóti Miklós Gimnázium levelező tago‐

zatán szintén két osztálynyi  felnőtt szerzett érettségi bizonyítványt. Mindezen oktatásokban a 

helyi iskola nevelői vállaltak szerepet. 

 

2. Iskolánk fejlődése az utóbbi években is töretlen. A kor követelményeinek igyekszünk megfe‐

lelni, ezért létesült számítástechnika termünk és kapott méltó helyet az iskolai könyvtár. Az új 

blokk pályázati pénzből és az önkormányzat megtakarításából készült el. Üllés Nagyközség Ön‐

kormányzata KEOP, DAOP és TOP pályázatok keretében akadálymentesítési és energetikai kor‐

szerűsítéseket is folyamatosan végrehajt.  

A testület mindenkor kiemelten kezelte a tanulók kulturális‐esztétikai nevelését. Ennek keretét 

adja meg az alapfokú művészeti iskola, melyben 1995 óta évente közel 100 tanuló néptánc és 

hangszeres zene tanszakon, valamint környezet‐ és kézműveskultúra tanszakokon tölti haszno‐

san a délutánjait. 1992‐ben tiszteletünk jeléül felvettük régi kollégánk Fontos Sándor festőmű‐

vész nevét, s igyekszünk az ő szellemében a kultúrát, szülőfaluját szerető humanista embereket 

nevelni. 

 

1.2.3 Csólyospálos 

A Csólyospálosi Általános Iskolában az 1956/1957‐es tanévben kezdődött meg a tanítás 104 fő‐

vel. Előtte tanyasi iskolákba jártak a gyerekek. Később felújították és kibővítették az iskola épü‐

letét, az új épületrészben a 80‐as években kezdődött meg az oktatás. Jelenleg a Klebelsberg Köz‐

pont által irányított Szegedi Tankerületi Központ a fenntartónk és a működtetőnk is.  

Intézményünkben nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, nevelés 

folyik. Családias környezetben és légkörben a 2018‐19‐es tanévben 8 osztályban 160 tanuló végzi 

tanulmányait. A környező településekről az önkormányzat által finanszírozott iskolabusz szállítja 

a diákokat Csólyospálosra.  

Intézményünk:  

1. Innovatív. Mindig  fejlődésre  törekszünk.  Jellemző  a  pedagógusok magas  szintű 

képzettsége, felkészültsége, a magas szintű oktatás, a pedagógiai munkában folyamatos 

az innováció, a legújabb oktatási módszereket is alkalmazzuk 
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2. Inkluzív: elfogadó és befogadó. Jellemző a sajátos nevelésű igényű gyermekek in‐

tegrációja, a gyermekeket egymás elfogadására, az egymással való együttműködés ké‐

pességére  neveljük.  A  különleges  bánásmódot  igénylő  gyermekek  fejlesztésére  nagy 

hangsúlyt fektetünk. 2005 őszétől integrált oktatás keretében felvállaljuk a sajátos neve‐

lési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fej‐

lesztését.  figyelembe véve a speciális különbségeiket. A  lemaradó, hátrányos helyzetű 

tanulók felzárkóztatása megtörténik korrepetálásokon, illetve részt veszünk az IPR‐prog‐

ramban, valamint Útravaló Ösztöndíjprogram keretében is folyik tanulónk fejlesztése, se‐

gítése. A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mórahalmi Tagintézménye szak‐

embereinek közreműködésével valósul meg az iskolapszichológusi és a logopédiai ellátás. 

3. Gyermekközpontú, szeretetteljes. A gyermekek egyéni személyiségvonásait figye‐

lembe vesszük. A tantervi követelmények teljesítésére való törekvés mellett a gyermekek 

lelki fejlődésével is ugyanúgy foglalkozunk. Kisiskola révén minden gyermeket ismerünk, 

egységes értékrendet képviselünk. Jellemző az empátia, nyitottság, együttműködés, to‐

lerancia, megbízhatóság, türelem.  

4. Szülő – gyermek ‐ pedagógus hármas egységét képviselő. Törekszünk az oktatás 

szereplőivel való jó kapcsolat kialakítására (gyerekek, szülők, egyéb intézményi partne‐

rek). Sikereink egyik forrása, hogy közösen tevékenykedünk a felnövekvő nemzedék ér‐

ték‐ és normarendszerének kialakításán.  

5. Sokoldalú. A kötelező anyagon túl, sokszínű és sokszintű, a mindennapok során jól 

alkalmazható ismerethez jutnak diákjaink (színvonalas tehetséggondozás, népszerű, szín‐

vonalas rendezvények, Boldog Iskola, Ökoiskola, Bázisintézmény, kooperatív munka, Bo‐

zsik  program,  interaktivitás,  kompetenciafejlesztés,  személyiségfejlesztés,   esztétikus 

környezet, we speak English, ECDL oktatás, művészeti oktatás). 

Kiemelt célunk a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztése, valamint az értelmi képességek 

fejlesztése mellett a gyerekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése, mely lehetővé teszi, hogy a 

tanuló szűkebb és  tágabb környezetében önmagát megtaláló, boldog, egészséges,  jövőképpel 

rendelkező, a társadalomba beilleszkedni tudó, képességeit kibontakoztatni tudó emberré vál‐

jon. 
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Pedagógiai tevékenységünk kiemelt célja még, hogy innovatív, gyermekközpontú nevelő‐oktató 

munkával és sok‐sok szeretettel karöltve, tanulóinkat hozzásegítsük az életben való boldogulás‐

hoz, azaz olyan tudással és képességekkel ruházzuk fel őket, amelyek révén sikeresek lehetnek 

munkájukban, magánéletükben és a közéletben, amely önbizalmat ébreszt bennük, ugyanakkor 

kritikussá teszi őket önmagukkal és a világgal szemben. 

Sajátos céljaink: 

 Angol nyelv oktatása az első osztálytól  

 ECDL vizsgára való felkészítés 

 Sport orientáltság, különösen a foci terén, részvétel a Bozsik programban 

 Hagyományápolás  

 Fenntarthatóságra nevelés, környezettudatosság megjelenítése az iskola minden‐

napjaiban (ÖKOISKOLA) 

 Boldogságórák tartása, a boldogságprogramban való részvétel 

 Relaxációs foglalkozások tartása, a stressz‐ és feszültségoldó módszerek tanítása 

 Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként jó gyakorlataink megosztása 

 A kooperatív  tanulás és  inkluzív környezet kölcsönösen  függnek egymástól. Ko‐

operatív  tanulásszervezéssel biztosítjuk az oktatásban való egyenlő  részvétel, egyenlő 

hozzáférés lehetőségét, a másság elfogadását, és az egymáshoz való alkalmazkodás elő‐

segítését.  

Az alkalmazkodó tanulásszervezés hívei vagyunk, ahol az iskola alkalmazkodik a diák tulajdon‐

ságaihoz, szükségleteihez, természetesnek vesszük a tanulók közti különbségeket. Ennek gyakor‐

lati megvalósítására alkalmazzuk a kooperatív módszert, amelynek nagy hagyománya van isko‐

lánkban. A kistérségben elsőként vezettük be, így nagy tapasztalatokkal rendelkezünk hasznos‐

ságáról. 

A kompetencia alapú oktatás bevezetésére 2006‐ban ‐ HEFOP‐os pályázaton nyert 17,6 millió 

forintból ‐ olyan eszközbeszerzésekhez és szakmai ismeretekhez jutottunk, amelyekből a mai na‐

pig profitálhatunk. Oktató‐nevelő munkánkat jól felszerelt számítástechnika szaktanterem segíti. 

Az IKT eszközök alkalmazását kiemelt feladatnak tekintjük, interaktív tanórák megtartására va‐

lamennyi termünkben lehetőség van. Biztosítottak a multimédiás eszközök: számítógép, laptop, 

interaktív tábla, digitális tananyag elérhetősége a szélessávú internet segítségével. 
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Rendszeres nem  tanórai  foglalkozások keretében,  valamint a  gyermekek  szabadidős  sávjában 

sokszínű és sokrétű programot biztosítunk. 

A délutáni felkészülést 3 alsó és 2 felső tagozatos napközis csoport segíti. 

Alapvető feladatnak tekintjük a gyermekek tehetségének kibontakoztatását, a saját környezet‐

ben kiemelkedő teljesítményt produkáló tanulók más környezetben való megmérettetését. A te‐

hetségek felismerése, felkarolása céljából kibővítettük szakköreinket, hogy minél szélesebb kör‐

ben legyen lehetőségük diákjainknak a további fejlődéshez, megmérettetési lehetőségeket biz‐

tosítunk a tanulmányi és egyéb versenyeken való részvétellel ezáltal is sikerélményhez juttatva 

diákjainkat.  Tanórán  kívüli  foglalkozás  keretében  tehetséggondozó  foglalkozásokat  tartunk: 

énekkar,  matematika,  angol,  anyanyelv,  ZÖLDIKE  (természettudományos),  számítástechnika, 

ECDL‐vizsgára történő felkészítés, kézilabda, labdarúgás, sakk témakörökben. Részben művészeti 

oktatás, részben egyéb foglalkozások keretében gyermekeink kézműveskedhetnek, néptáncol‐

hatnak, balettozhatnak, gitározhatnak, zongorázhatnak, dobolhatnak és furulyázhatnak is. 

Környezetnevelési‐ és egészségnevelési programjaink nagy népszerűségnek örvendenek. Gyer‐

mekeink nagy számban vesznek részt a túrákon, a különböző neves napokhoz kötött rendezvé‐

nyeinken, valamint a hagyományosnak mondható egyéb szervezéseken pl.: faültetés, haletetés. 

2014‐ben elnyertük az Ökoiskola Címet, amely a környezettudatos nevelés területén élenjáró 

iskolák legmagasabb szintű állami elismerése. Ezt a címet 2018. szeptember 1‐jétől megújítot‐

tuk, így 2021. augusztus 31‐ig jogosult iskolánk a cím használatára. Az Ökoiskola cím elismerése 

annak a pedagógia és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen a növendé‐

keink számára természetessé válik az egészség‐ és környezettudatos életmód, az igazságos tár‐

sadalmi berendezkedés iránti igény és a globális és lokális problémák iránti nyitottság, valamint 

aktívan tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért. Gyermekeinket nemcsak a környezet 

megvédésére kívánjuk nevelni, hanem a környezettel való együttélésre, környezeti kultúrára. 

Intézményünk aktív részt vállal a falu, Csólyospálos Község kulturális életében. Nemzeti ünne‐

pek, kulturális rendezvények falusi szintű lebonyolításában szinte minden alkalommal oroszlán‐

részt vállalunk, aktív résztvevő, illetve főszereplői iskolánk tanulói, pedagógusai. Szakmai tudá‐

sunkkal hozzájárulunk az iskola és ezáltal a falu jó hírnevének öregbítésében. Jól bevált, immár 

hagyományosnak  számító,  átlagosnál  színvonalasabb  rendezvényeinket  (Katalin‐bál,  Mikulás, 
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Karácsony, Farsang, Anyák napja, Gyermeknap stb.) a jól működő Szülői Munkaközösséggel kar‐

öltve szervezzük meg. Rendezvényeink falusi szintű rendezvényekké váltak, amelyek nemcsak a 

csólyospálosiakat, hanem a környező települések lakóit is elismerő szavakra ösztönzik. 

Intézményünk az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként módszertani központként, egyfajta tu‐

dásbázisként ösztönzője a Magyarországon működő állami és nem állami fenntartású közneve‐

lési intézményekben folyó szakmai munkának, tagja a bázisintézmények magyarországi hálóza‐

tának. Megosztjuk a már működő jó gyakorlatainkat, helyet és lehetőséget biztosítunk műhely‐

munkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára. 

2016‐tól Boldog Iskola, 2017‐től Örökös Boldog Iskola vagyunk. Tanulóink értelmi képességeinek 

fejlesztése mellett kiemelten fontos számunkra a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesz‐

tése. Boldog gyermekeket  szeretnénk nevelni, akik  ismerik és alkalmazzák a  társas viselkedés 

szabályait, bátran szembe néznek a nehézségekkel. Harmadik éve tartunk több tanulócsoportban 

boldogságórákat, melynek elsődleges célja a harmonikus személyiségfejlesztés valamint a közös‐

ség építése. 

Kistérségi verseny szervezését is vállaljuk matematikából a 2‐4. évfolyam, valamint részt veszünk 

kistérségi versenyeken, rendezvényeken 

A diákok érdekképviseleti szerve a diákönkormányzat, amely rendszeresen szervez szabadidős 

programokat, valamint minden évben megszervezi az erdélyi testvériskolánkkal való találkozást, 

közös programok (táborozás, kirándulás) keretében. 

Az iskolában működő Diák‐ és Szabadidősport Egyesület biztosítja a gyermekek sportolását, ver‐

senyeztetését. Az iskolaorvos által kiszűrt gyermekeink ‐ gyógypedagógus által irányított ‐ gyógy‐

testnevelés órákon vesznek részt.  

 Iskolánkban 2014. szeptemberétől testnevelés órák keretein belül bevezetésre került a 4‐8. év‐

folyamon a relaxáció, amelyet 2015. szeptemberétől az alsós osztályokra  is kiterjesztettünk a 

pozitív tapasztalatokra építve. A gyerekek életkori sajátosságaihoz illeszkedő relaxációs módsze‐

reket tanulnak, melyek eredményeként a tanítványok stresszkezelése javul. Ezen túl fejlődik ana‐

lógiás gondolkodásuk, kreativitásuk, testképük, testtudatosságuk, énképük, mindez összegződve 

a személyiségük harmonizálását szolgálja.  

Fontosnak tartjuk a Magyarországon és a határon túl élő magyarsággal személyes kapcsolataink 

kialakítását és erősítését. Kapcsolatot ápolunk határainkon túl élő magyar iskola nevelőivel, ta‐

nulói közösségével. Iskolánk immáron tizenharmadik éve szoros testvériskolai kapcsolatot ápol 
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az erdélyi Erdőfülével. Az idei tanévben szakmai napok keretében is vendégül láttuk az Erdővidéki 

pedagógusokat,  amely  keretében  szakmai‐pedagógiai  konferenciákat,  konzultációkat  szervez‐

tünk a pedagógusoknak tapasztalatcsere, a tudás és a „jó gyakorlatok” átadása céljából. Határ‐

talanul pályázat keretében hetedikeseink minden évben ötnapos kiránduláson vesznek részt Er‐

délyben. 

Iskolánkban 2008 óta négyszer történt fenntartóváltás úgy, hogy az intézmény szakmai önállósá‐

gát és hagyományait megőrizhette, így az intézményben eredményes, hatékony és méltányos 

munka folyik. 
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1.3 Az iskola nevelési programja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 
 
Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. §‐a a köznevelés egészéről az aláb‐

biak szerint rendelkezik: 

 

1. § (2) A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom 

hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az 

állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányos‐

ság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható fej‐

lődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés egyetemlegesen szol‐

gálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat. 

(3) A nevelési‐oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, 

a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő köve‐

telmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biz‐

tosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. 

 

Iskolánk pedagógiai programja a Nkt. valamint a Nemzeti Alaptantervre épülő kerettantervekkel 

és irányelvekkel összhangban határozza meg az alapfokú nevelő és oktató munka minden hazai 

iskola számára előírt közös követelményeit. Nevelő ‐ oktató munkánk során a személyiség har‐

monikus fejlesztése érdekében az alábbi alapelveket tartjuk szem előtt. 

 

 

ÉRTÉKEK 
RENDSZERE 

CÉLOK 

FELADATOK 
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Pedagógiai alapelvünk, hogy: 

 iskolánk nevelő – oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, 

a  lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az 

európai  nemzetek  közössége,  az  emberiség)  együttműködésének  kibontakoztatása,  a  népek, 

nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia 

értékei hatják át a tanítási‐tanulási folyamatokat; 

 alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át 

tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének; 

 kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kul‐

túrák iránti nyitottságra; 

 pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó figyelembevétele, 

hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek hatásá‐

val kell számolnunk;  

 a nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt 

a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van; 

 a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakítá‐

sában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, szemé‐

lyiségük fejlesztésében; 

 a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, önkor‐

mányzó képességének kibontakoztatásához;  

 az  iskola valamennyi dolgozója és  tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi 

méltóságát; 

 minden iskolai tevékenységünket ‐ az oktatás és nevelés terén egyaránt ‐ a gyermekek okos 

szeretete hatja át; 

 iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a 

tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; 

 a  tanulás  tervezésében,  szervezésében  és  irányításában a  tevékenység‐központú  tanítási 

gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét él‐

mények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 

 minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmeg‐

valósítás lehetőségét; 

 az egyéni  szükségletek  szerint megfelelő  feltételeket nyújtunk  gyermekeinknek a  tanulási 

esélyegyenlőség megteremtéséhez; 

 minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó ta‐

nulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és kompetenciá‐

kat: a szövegértési – szövegalkotási, matematikai – logikai, szociális, életviteli és környezeti, az 

életpálya‐építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat; 

 a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket kölcsönha‐

tásban fejlesztjük; 
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 hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdésé‐

hez; 

 iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával; 

 az általános társadalmi modernizációt követve  lépést tartunk az  informatikai  forradalom‐

mal; 

 az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a teljesítményorientált 

beállítódást, az önálló tanulás képességét; 

 a  nevelési  ‐  oktatási  folyamatokban  következetes  „emberléptékű”  követelményeket  tá‐

masztunk; 

 a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom művelt‐

ségi blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a társadalomisme‐

ret (jelenismeret); 

 megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya‐építés és egészséges életmód 

készségét; 

 reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány il‐

letve pálya kiválasztását;  

 a kommunikációs ‐ és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes 

világukban való eligazodás képességét;  

 alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környeze‐

tünk megismerésének és megóvásának igényét; 

 a NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a magyar 

nyelv és irodalom; az élő idegen nyelv; a matematika; az ember és társadalom; ember a termé‐

szetben; földünk – környezetünk; a művészetek; az informatika; az életviteli és gyakorlati isme‐

retek; a testnevelés és sport; 

 az  integrációs  felkészítés  a  személyiségfejlesztés,  a  közösségfejlesztés  segítségével  járul 

hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló 

egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási. továbbtanulási esélyének nö‐

veléséhez. 

 A tanulás‐tanítás folyamatában biztosítjuk a tudás tárgyilagos és többoldalú átadását anél‐

kül, hogy állást foglalnának, vagy tanulóinkat állásfoglalásra kényszerítenék ezek igazságtartal‐

mát illetően. A pedagógus kifejezheti saját meggyőződését, de semmilyen formában nem kész‐

tetheti a tanulókat arra, hogy véleményével azonosuljanak. 

 Állami iskola lévén nem lehetünk elkötelezettek egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. 

Tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a jogát, hogy gyermekeik világnézeti neveléséről döntsenek. 

Gondoskodunk azonban alapvető erkölcsi ismeretek elsajátíttatásáról.  

 Magyar nyelven oktatunk. 

 Felelősek vagyunk a tanulók testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséért, közösségeik ki‐

alakulásáért és fejlődéért.  

 A pszichés fejlődés zavarai miatt akadályozott tanulók esetében ki kell alakítani az egészséges 

énképet és önbizalmat, növelni kell a kudarctűrő képességet. 
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1.3.2 Az iskolánkban folyó nevelő ‐ oktató munka pedagógiai céljai 

 

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi értékeknek 

a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogulásukat megterem‐

teni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.  

Célok az alapfokú nevelés‐oktatás első szakaszára (1 – 6. évfolyam): 

 az iskolába lépő kisgyermekben óvni és fejleszteni a megismerés, a megértés és a tanulás 

iránti érdeklődést és nyitottságot; 

 átvezetni a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékeny‐

ségeibe; 

 fogékonnyá tenni a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tár‐

sadalom értékei iránt; 

 az iskola adjon teret a gyermek játék‐ és mozgás iránti vágyának; 

 az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését; 

 az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, 

alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen; 

 társas kapcsolataikat hassa át az egymás iránti tisztelet, fogadják el a szabályokat és megál‐

lapodásokat, alkalmazzák a kulturált együttélés normáit, tudjanak együttműködni másokkal; 

 szeressék és óvják természeti környezetüket; 

 az olvasás iránti kedv felkeltése, fenntartása; 

 mélyrehatóan alapozzuk meg az alapkészségek elsajátítását; 

 

Célok a nevelés‐oktatás második szakaszára (7 –8. évfolyam): 

  folytassa az első szakasz nevelő‐oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését; 

 a  tanítási  tartalmak  feldolgozásának  folyamatában vegye  figyelembe, hogy ez az egységes 

rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik; 

 vegye figyelembe, hogy a 10 ‐12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján 

szerzett tapasztalatokhoz; 

 vegye figyelembe, hogy 12 – 14 éves korban (serdülőkor kezdete) a tanulók ismeretszerzési 

folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás; 

 a kötelező iskolázás szakaszai: a bevezető, az alapozó, a fejlesztő, az általános műveltséget 

megszilárdító, az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasz, amelyeknek a folya‐

maton belül a NAT által pontosan körülhatárolt funkcióját érvényesítjük; 

 az alapkészségek kimunkálása (írás, értő olvasás, számolás, beszéd) és differenciált fejlesz‐

tése; 

 a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 

szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket ‐ érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek meg‐

felelően készítse fel a továbbtanulásra; 

 a  tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és  tehetségüknek megfelelően készítse  fel a 

társadalomba való majdani beilleszkedésre; 
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 alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására;  

 magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással fejlessze a tanulók önálló problémamegoldó 

képességét, készségét és a kreativitását;  

 a tanítási – tanulási folyamat strukturált tudást közvetítsen: az ismeretek megszerzésének, 

a megértés, az alkalmazás és magasabb műveleti szintű alkalmazás képességének kialakításával;  

 tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi érté‐

keket, erősítse meg a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat, és a gyermek jellemét 

formálva szolgálja a személyiség kiteljesedését; 

 segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag szemé‐

lyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes embe‐

rekké válhassanak;  

 elégedett, magabiztos, optimista és felelősséget vállaló embereket akarunk nevelni; 

 az emberismeret az etika, az antropológia és a pszichológia alapfogalmainak, értelmezési ke‐

reteinek bemutatásával járuljon hozzá a tanulók önismeretének elmélyítéséhez; 

 a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a tevékenységre nevelés (tanulás, munka, közéleti‐ 

és  szabadidős  tevékenységek),  a  képességek  fejlesztése  (értelmi,  érzelmi,  akarati  és  testi,  a 

nyelvi‐kommunikációs, a matematikai, a természettudományos; a történeti, társadalmi, politikai, 

az esztétikai, a szomatikus és a technikai nevelés területei) és a szükségletek alakítása képezze;  

 fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való har‐

monikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek;  

 a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empá‐

tiáját; 

 a nevelési folyamat gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség, szavahihető‐

ség értékét; 

 jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók 

jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai 

tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság;  

 a pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon; 

 a tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési, kommuni‐

kációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások számára hasznosítani 

tudja; 

 a gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény‐ és sikerorientált 

beállítódás, az egészséges önbizalom és a kockázatvállalás bátorsága; 

 a „tanulás tanulása” és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása minden gyermek 

számára elérhetővé váljon,  

 az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése is járuljon 

hozzá az alapműveltség kialakításához; 

 alakítsa ki az egyéni életélés kultúráját, a konstruktív életvezetés képességét; 

 ismerje és alkalmazza a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit; 
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 legyen képes az önérvényesítő viselkedésre, ugyanakkor tanúsítson önuralmat, toleranciát 

másokkal szemben; 

 személyiségében legyen: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó, nyitott, kreatív; 

 alakítsa ki a saját hatékony tanulási stratégiáját, célszerűen alkalmazza a tanulási módszere‐

ket; 

A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén (1-8 évfolyam) 

A digitális pedagógiai területén az alábbi célokat kívánjuk elérni: 

 IKT alkalmazásával kapcsolatos ismeretek kiszélesítése. 

 Számítógéppel segített tanítási órák tervezése és végrehajtása. 

 Számítógép használata az osztálytermi munka szervezésére, a tanulók folyamatos érté‐

kelésére. 

 Az IKT használata információszerzésre és tanulásra. 

 Digitális szakadék felszámolása annak érdekében, hogy tanulóink egyenrangúan férjenek 

hozzá az iskola IKT eszközeihez és az információs forrásokhoz. 

 Egészséges munkakörnyezetet biztosítsunk tanulóinknak, felismertetve a számítógép 

egészségre káros hatásait. 

 IKT‐val segített jó gyakorlatok terjesztése, megosztása. 

 Az IKT módszerek felhasználása szakmai munkaközösségek munkájának segítésére. 

 Az oktatási folyamat során, olyan IKT eszközök alkalmazása, amelyek segítik a diákok 

egyénre szabott fejlesztését. 

 A változó IKT kultúra megismerése folyamatos önképzéssel. 

 A helyi és globális kihívásokra válaszolni tudó iskolamodell kialakítása. 

 A gyermekek jobban megszeressék a matematikát és fejlődjön a logikus gondolkodásuk. 

 Az Országos kompetenciamérésen megtartsuk, javítsuk az eddig elért országos átlag fe‐

letti eredményünket. 

  

Az informatikai eszközök oktatásban történő alkalmazása mérsékelheti az anyagi különbségek‐

ből adódó esélyegyenlőtlenségeket. Az információ mindenkinek hozzáférhetővé tételével az 

esélyegyenlőséget erősíthetjük. 

A digitális eszközök használatának elsajátításával célunk: 

    nyitott, kommunikációra képes egyéniségek formálása  

    problémamegoldó, innovatív személyiségfejlesztés  

    esélyegyenlőség biztosítása a társadalmilag hátrányos helyzetű tanulók számára  

    esélyegyenlőség biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára. 

 
Célunk egyrészt a kerettantervben meghatározott ismeretanyag elsajátíttatása olyan körülmé‐

nyek között, ahol az egyén és a közösség érdekei egyaránt szerephez jutnak. Célunk másrészt a 

kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a tanulók 
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képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és megerősítése, a rendszer‐

ben meglévő szelektív hatások mérséklése valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség 

szempontjainak érvényesítése. 

 A 2009/2010. tanévtől kompetencia alapú oktatást vezettünk be, melynek céljai: 

 a sikeres munkaerő‐piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, 

 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése 

 az esélyegyenlőség érvényesítése 

 újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése 

 szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása 

 egyéni fejlesztési tervek készítése 

 digitális írástudás elterjesztése 

 

1.3.3 Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai feladatai 
 

Feladatok a nevelés‐oktatás első szakaszára (1 – 6. évfolyam): 

 a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon; 

 a tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályo‐

zása és értékelése, ezért, a tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának 

optimális kibontakoztatása legyen; 

 alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd); 

 a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlessze a kisgyermekben a fele‐

lősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának gazdagodását;  

 alapozza meg a tanulási szokásokat és módszereket; 

 támogassa az egyéni képességek kibontakozását; 

 az oktatási  folyamatban alkalmazza  az  együttműködő  (kooperatív)  tanulás  technikáit,  for‐

máit; 

 a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisa alkalmazkodó differen‐

ciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőr‐

zésben, az értékelésben; 

 működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában; 

 törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális‐ kulturá‐

lis környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak; 

 tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket; 

 erősítse meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat; 

 a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését; 

 

Feladatok a nevelés‐oktatás második szakaszára (7 – 8. évfolyam): 

 fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, társadalmi 

és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek; 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Program 

24 
 

 az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlessze a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empá‐

tiáját, toleranciáját; 

 olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja megbízha‐

tóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét; 

 tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit; 

 tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a kö‐

zösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban; 

 a demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti fele‐

lősségre, a mindennapi magatartásra; 

 vállalja identitását, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudatot, képviselje az egymás mellett 

élő különböző kultúrák iránti igényt; 

 erősítse a Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más né‐

pek  hagyományainak,  kultúrájának,  szokásainak,  életmódjának  megismerésére,  megbecsülé‐

sére; 

 fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, tudjon „globálisan gon‐

dolkodni és lokálisan cselekedni”; 

 felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét;  

 a test és a lélek harmonikus fejlesztése; 

 a szocializáció folyamatainak elősegítése; 

 az elemi műveltség alapjainak lerakása, elmélyítése; 

 a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása; 

 a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk 

minősítéséről; 

 adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az infokommunikációs techniká‐

kat; 

 

1.3.4 Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eljárásai 
Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók: 

 

a.) Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, sze‐

mélyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

b.) Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói kö‐

zösségen keresztül érvényesül. 
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Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

  Közvetlen módszerek  Közvetett módszerek 

Szokások kialakítását célzó, be‐

idegző módszerek. 

 

‐ Követelés. 

‐ Gyakoroltatás. 

‐ Segítségadás. 

‐ Ellenőrzés. 

‐ Ösztönzés. 

‐ A tanulói közösség  

 tevékenységének  

 megszervezése. 

‐ Közös (közelebbi vagy  

 távolabbi) célok kitűzése,  

 elfogadtatása. 

‐ Hagyományok kialakítása. 

‐ Követelés. 

‐ Ellenőrzés  

‐ Ösztönzés. 

Magatartási modellek bemuta‐

tása, közvetítése. 

 

‐ Elbeszélés. 

‐ Tények és jelenségek  

  bemutatása. 

‐ Műalkotások bemutatása. 

‐ A nevelő személyes  

  példamutatása. 

‐ A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

‐ A követendő egyéni és  csopor‐

tos minták kiemelése  a közös‐

ségi életből. 

Tudatosítás (meggyőződés kiala‐

kítása). 

 

‐ Magyarázat, beszélgetés. 

‐ A tanulók önálló elemző 

  munkája. 

‐ Felvilágosítás a betartandó ma‐

gatartási normákról. 

‐ Vita. 

 

 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanu‐

lás tevékenységeibe; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat‐ és problémamegoldáshoz, megalapozzuk 

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 az ismeretek elsajátításának folyamatában az induktív és deduktív út konstruktív alkalma‐

zásával törekszünk a konvergens és divergens gondolkodás képességének fejlesztésére; 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hal‐

lás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan modul gyakorlati jellegű oktatásával kí‐

vánunk hozzájárulni; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, 

az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátság‐

ban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők figyelem‐

bevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemu‐

tatása; 
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 kísérleti jelleggel néhány csoportban élünk az iskolaotthonos nevelés és oktatásnak a ta‐

nulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes folyamatával, biztosítva a tanulóknak a pi‐

henés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét; 

 a halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése in‐

tegrált  felkészítésként  (IPR) a közösségfejlesztés és a  személyiségfejlesztés keretében valósul 

meg; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók 

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásfor‐

mák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a kortárs kapcsolatok megerősítésével; elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel ösz‐

szefüggő praktikus ismeretek nyújtásával; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek elsa‐

játításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés 

alapozásával; 

 az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése, a 

differenciált fejlesztés, a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek fejlesztésének egyen‐

súlya, a tanulók egészséges terhelése;  fejlődésük folyamatos követése, a személyre szóló,  fej‐

lesztő értékelés; 

 fokozatosan  kialakítjuk,  bővítjük  az  együttműködésre  építő kooperatív‐interaktív  tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kí‐

sérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, sze‐

repjáték  stb.).  az  iskola  épít  a  tanulók  kíváncsiságára  és  a  rendszerezett  ismeretek  iránti  igé‐

nyükre; 

 heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt kíná‐

lunk tanulóinknak, az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a megismerés, a tudás 

öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét; 

 az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával; az erkölcsi meggyő‐

ződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével; az állampolgári isme‐

retek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus tudás nyújtásával 

a szocializációs folyamatokat segíti elő; 

 a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktu‐

sok kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban és spontán élet‐

helyzetekben is érvényesítik;  

 az iskolában folyó nevelő – oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási 

rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnoszti‐

kus, a formatív és szummatív méréseket; 

 alkalmazzuk  a  tanuló‐megismerési  technikákat,  módszereket  és  eszközöket; 
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 A következő módszerekkel törekszünk diákjaink motiválására: 

o páros munka 

o csoportmunka 

o játék 

o szerepjáték (drámapedagógia) 

o vita 

o kutató‐felfedező módszer 

o kooperatív módszerek 

o projekt módszer 

o e‐learning. 

 Felzárkóztató és tehetséggondozó csoportok létrehozásával is segítjük, hogy tanulóink minél 

sikeresebbek legyenek. Iskolánk fokozottan támogatja önszerveződő diákcsoportok (iskolarádió, 

iskolaújság, sportkörök, stb.)  létrejöttét és minél  több diák bekapcsolódását a  tanításon kívüli 

tevékenységekbe. Az iskola az oktatási törvényben leírtak alapján biztosítja a diákönkormányzat 

működéséhez szükséges feltételeket (terem, eszközök, anyagok). A tanórán kívüli foglalkozások 

főbb fajtái: 

o szakkörök 

o énekkar 

o művészeti csoportok 

o iskolai sportkör 

o tanulmányi versenyek 

o házi bajnokságok 

o kulturális versenyek 

o múzeumlátogatások 

o tematikus, kulturális napok szervezése 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, 

ha iskolánk végzős diákjainak döntő többsége a nyolcadik évfolyam végén: 

 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés‐oktatás kerettanterveiben meghatá‐

rozott továbbhaladás feltételeinek.  

 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jár‐

tasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbi‐

ekben megfeleljen, 

 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közös‐

ségben éléshez szükséges viselkedés‐ és magatartásformákat, 

 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 
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1.3.5 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályá-
zat hatása az iskolában folyó nevelő-oktató munkára  
Intézményünk  nevelési  programja  jelentős  megújuláson,  modernizáláson  ment  keresztül  a 

TÁMOP‐3.1.4‐08/2‐2009‐0060 pályázat keretében, célunk volt, hogy az intézmény valóban XXI. 

századi iskolává váljon. Ennek érdekében a következő elemeket vállaltuk a TÁMOP 3.1.4 kereté‐

ben, melyek öt éven keresztül, felmenő rendszerben valósítottunk meg. Fontosnak tartjuk a pá‐

lyázat eredményeit, egyes elemeit a kötelező fenntarthatósági idő után is biztosítani, más részük 

jogszabályi és intézményi döntések okán már nem folytatódik.  

módszerek, szervezési módok  é v f o l y a m 

  1  2  3  4  5  6  7  8 

kisebb projektek évente  X  X  X  X  X  X  X  X 

három hetet meghaladó projekt megtervezés  Évente egy választott témakörben 

témahetek megtervezése  Évente egy választott témakörben 

önálló intézményi innováció 
Fizikai kísérletező délutánok 

Erdei iskolai program 

kompetenciaterületeink voltak 

Szövegértés‐szövegalkotás 
Matematika 
Idegen nyelv 

Szociális‐életviteli‐környezeti 

 

Ezekhez a célokhoz elengedhetetlen a tanulási környezet fokozatos, folyamatos megváltoztatása. 

Az ilyen környezet több tanításszervezési módszer alkalmazását, a frontális módszerrel szemben 

kooperatív tanulási technikák és IKT folyamatok megvalósítását segíti elő. A következő években 

fokozatosan szeretnénk növelni az  ilyen  tantermek számát. Célunk ennek a megvalósításához 

egyéb források, pályázati lehetőségek keresése. A modern infokommunikációs eszközök alkalma‐

zása rendszeres a tanórán. A tanulók ismerjék meg a könnyű és hatékony információszerzés esz‐

közeit. Ez stabil alapot biztosít az élethosszig tartó tanuláshoz. Kiemelt szerepet kapnak, a tanulót 

ösztönző, a továbbhaladást segítő mérés‐értékelési technikák alkalmazása és továbbfejlesztése. 

A fenntarthatóság érdekében kiemelt célunk a tanári önképzések megindulása, a módszertani 

tudás, team‐ és műhelymunka keretében való átadása. Ami a szervezeti folyamatokat illeti, cé‐

lunk a hagyományos tantárgyi struktúra fejlesztése, a tantárgyak közötti együttműködés gyakor‐

lati megvalósítása.  Ennek  érdekében  az  iskolai  tanórákat  téma‐  és  projekthetek  színesíthetik. 

Ezeknek a programoknak és tanóráknak a során diákjaink összetett szemszögből  ismerkednek 

meg az adott tananyaggal, látókörük bővül, könnyebben meglátják az események közötti össze‐

függéseket, az adatok mögött rejlő információt. Nemcsak tanulási technikákat, pedagógiai mód‐

szereket értünk ezalatt, hanem a gyerekek nevelésének, személyiségfejlesztésének nagyon haté‐

kony eszközeit is. Mind a projekt, mind a modul a pedagógiában sajátos tanulási egység, amely‐

ben az egyes tanuló vagy tanulócsoport önállóan sajátítja el a tanagyagot vagy annak egy részét. 

Középpontjában egy probléma, egy téma áll, a tanulóra, a tanuló olyan célszerű öntevékenysé‐

gére helyezi a súlyt, amelyet az élettel közvetlen kapcsolatban lévő témák inspirálnak. Mindig 

komplex módon, egy jól meghatározott struktúrát követve szervezi újjá a tananyagot. Alapul szol‐

gálnak a diákok tapasztalatai, képességeik, érdeklődésük. 
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Az egyéni vagy csoportmunkán alapuló, önálló, a pedagógus által rejtetten irányított tevékeny‐

ség, amelynek értéke épp az, hogy a munka egészén keresztül érvényesül a spontaneitás, a sok‐

féle rögtönzés, de ezzel együtt a tervszerűség is. A projekthetek és a témahetek során az oktatás 

tartalma több tantárgy anyagából komplex, illetve integrált módon tevődik össze. A diák közvet‐

len kapcsolatban van az iskolán kívüli világgal, az élettel, lehetővé teszi az aktív tapasztalást, a 

saját élményű tanulást. A különböző tanulási technikák elsajátítása kiemelt feladat. Hangsúlyos 

szerepet kap ezen kívül a képességek és az attitűd fejlesztése is. A feladatok (projektek, modulok) 

a diákok együttműködésére épülnek, egyes fázisai azonban egyéni munkát is igényelnek. 

További eredményeként várjuk olyan pozitív emberi‐ és társas kompetenciák kialakulását, me‐

lyek jelentős változásokat hozhatnak az iskola hangulatában: 

 a személyes ellentétek, rivalizálás feladása, 

 az interperszonális kapcsolatok megerősödése mind tanulóinkban, mind tanárainkban, 

 az építő kritika képességének kialakulása. 

 

Az újszerű pedagógiai eljárással szervezett tanórákon várhatóan a következő hatások figyelhetek 

meg: 

 tanulói érdeklődés, motiváció fejlődése 

 tanulói és tanári attitűdváltás  

 tanár – diák/ diák – diák/ tanár – tanár közötti kommunikáció változása 

 HH‐s és SNI tanulók esélyegyenlőségének javulása 

 pozitív,  egyénre  szabott  mérés‐értékelés,  új  értékelési  technikák  alkalmazásával 

(pedagógiai diagnózis, tanulói portfolió, egyéni fejlesztési terv) 

 tanári nyitottság, kreativitás, módszertani sokszínűség 

 

1.3.6 Az iskolában alkalmazott projektmódszer felépítése és tartalma 
Projektoktatás, mint sajátos pedagógiai módszer alkalmazása 

„A projekt komplex tevékenységet hangol össze (gondolkodás és cselekvés); középpontjában az 

érdeklődés kibontakoztatása áll, az egyénből a csoport felé kiindulva; bővíti a tárgyi tudást; cél‐

meghatározásában közös felelősséget követel; tervezése kooperáción alapul; a munkamegosztás 

elve szerint működik; végtermék/produktum létrehozására törekszik; közös értékelés zárja.” (W. 

Schulz 1996) 

 

A  képességfejlesztés  egyik  hatékony módszere  a  projektmódszer,  amelyben  a  pedagógus  fel‐

adata a tanulók képességeinek kifejlesztése a tanulói érdeklődés felkeltésével. 

Ehhez szükség van a tananyagra, motivációra, a tanár személyiségére, a tanuló személyiségére, 

módszerekre, eszközökre.  

A projektmódszeren alapuló komplex tantárgyi ismeretszerzés felkelti a tanulók érdeklődését bi‐

zonyos téma iránt, felkészíti a őket az elvárható tudásra, tervezésre, szervezésre, az együttmű‐

ködésre, az élet kihívásaira és az ehhez kapcsolódó sikerélményen alapuló önértékelésre.  
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Projektek felépítése 

o téma keresése 

o téma választása 

o tervezés (időterv, hálóterv) 

o kivitelezés (kooperatív alapon) 

o produktum bemutatása  

o felülvizsgálat (értékelés) 

o továbbfejlesztés 

A feladat komplexitása abban rejlik, hogy a humán és reál tárgyak mindegyike szerepeljen bizo‐

nyos  százalékban az  elsajátítandó  ismeretek megszerzésében, megvalósuljon  a  tantárgyi  kon‐

centráció. 

A projektek munkaformái: 

o Kooperatív tanulási formák 

o Csoportmunka 

o Önálló munka 

o Páros munka 

A projekt értékelése: 

A projektet követően kerül sor a projekt különböző fázisainak és a résztvevők munkájának érté‐

kelésére, a tanulók véleményének, javaslatainak megbeszélésére. 

I.A projektek hatása a tanulókra: 

 Tanulói személyiség fejlődése 

 Tanulói gondolkodás megváltozása 

 Tanulói képességek kibontakozása, kompetenciafejlesztés 

 Tanulói aktivitás kibontakozása 

1.3.7 A kulcskompetenciák fejlesztése 
 A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van szemé‐

lyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez 

és a munkához.  

Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú 

társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi 

cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. 

A kulcskompetenciák: 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 A hatékony, önálló tanulás 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai‐művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
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1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Iskolánk nevelő‐oktató munkájának alapvető  feladata, hogy a különféle  iskolai  tevékenységek 

megszervezésével széleskörűen fejlessze a tanulók személyiségét. A tanulók közötti különbségek 

kezelésénél a leggyakrabban felmerülő kérdés: miként alakultak ki az eltérések? Az individuális 

különbségek örökletes és környezeti tényezők bonyolult összefüggése révén alakulnak ki. A leg‐

újabb erre irányuló kutatások szerint "minden emberi különbség potenciálisan érték", ezért az 

oktatásban az individuális fejlesztés jelentőségét kell hangsúlyoznunk. A tömegoktatás gyakorla‐

tában a helyi nevelési programunk, helyi tanterveink összeállításának és megvalósításának célja 

tanulóink személyiségének megfelelő módon, egyénre szabott fejlesztése.  

Az iskolánkban folyó személyiségfejlesztés nem tantárgyként jelentkezik az intézmény helyi tan‐

tervében, hanem áthatja munkánk egészét. Az iskola  légkörének, hangulatának, az  itt dolgozó 

pedagógusok  oktató‐nevelő  munkájának  olyannak  kell  lennie,  amelynek  következményeként 

minden tanulóban a legértékesebb személyiségjegyek alakulnak, fejlődnek. Alapvető fontosságú 

a személyes kompetenciák megismertetése, magalapozása, fejlesztése, hogy minden tanuló is‐

merje saját személyiségének jellemzőit, erősségeit, gyengeségeit: én‐tudatosság, önismeret, he‐

lyes önértékelés, egészséges önbizalom jellemezze őket. Képesek legyenek a tudatos önszabá‐

lyozásra a viselkedés, a tanulás és a játék során is.  

Képessé kell tenni tanulóinkat arra, hogy szabadon, őszintén fejezzék ki gondolataikat, érzései‐

ket. Az asszertív magatartás szabályai szerint egyenlő partnerként, egymás jogainak megsértése 

nélkül viselkedjenek egymással.  

 

A pedagógusok együttműködése, nevelő‐oktató munkánk összehangolása, a követelmények egy‐

ségessé tétele és kiszámíthatósága segíti a derűs, nyugodt, alkotó személyiségek formálását. Kü‐

lönös figyelmet szentelünk azoknak a személyiségből fakadó egyéni sajátosságoknak a megisme‐

résére, az egyes  tanulók között mutatkozó eltéréseknek a csökkentésére, amelyek a gyermek 

szociokulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükséglete‐

iből fakadnak.  

A gyermekek iskolába lépésükkor igen nagymértékben különböznek egymástól szociális, mentális 

és biológiai érettség szempontjából. Pedagógiai tevékenységünk feltétele, hogy tájékozottak le‐

gyünk  az  iskolába  kerülő  gyerekek  egyéni  érettségi,  fejlettségi  állapotáról.  A  DIFER  vizsgálati 

rendszer alapján az iskolaév megkezdését követő második hónapban elvégzett tájékozódó fel‐

mérés ad alapot fejlesztő munkánk megtervezéséhez, az egyéni fejlesztő programok kidolgozá‐

sához. Leendő elsőseink beilleszkedése érdekében már a tanévet megelőzően intézményes lehe‐

tőséget biztosítunk a kapcsolatfelvételre és az iskolára való ráhangolódásra nyílt napok kereté‐

ben, amikor partner óvodák iskolaérett életkort elérő kisgyermekeit fogadjuk iskolánkban.  

A bevezető időszakban az iskolába kerüléssel együtt járó, környezet‐ és tevékenységváltást lassú 

átmenettel támogatjuk és tesszük törésmentessé.  
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A biztonságérzetet fokozó, a tanulási sikerek gyakori megélésének és elismerésének feltételrend‐

szerét megteremtő,  tapintatos és szeretetteljes bánásmóddal  tesszük  lehetővé, hogy élmény‐

ként küzdjenek meg feladataikkal, kipróbálhassák fejlődő önállóságukat, ne kudarcként éljék meg 

sikertelen próbálkozásaikat, felfedezhessék belső értékeiket.  

Ennek érdekében a tanév elején hat‐nyolc hét átmeneti időszakot biztosítunk. Ebben az időszak‐

ban a pedagógussal és a társakkal való ismerkedés, a helyes iskolai, kommunikációs és tanulási 

szokások kialakítása zajlik. Ezekben a hetekben nagyon fontos a gyermek szimpátiájának erősí‐

tése, bizalmának elnyerése, biztonság megteremtése, oldott  légkör kialakítása.  Jelentős hang‐

súlyt fektetünk arra, hogy az osztálytársak megismerjék egymást, érdeklődjenek egymás iránt.  

A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben elfoglalt 

pozíció, a barátkozás sikeressége. Ezek kedvező alakulásához olyan pedagógiai eljárásokat alkal‐

mazunk, amelyekkel elkerüljük a mellőzést, a kirekesztést, a sértő elzárkózást, a féktelen indulati 

megnyilvánulásokat. Olyan tevékenységformákat választunk, amelyek erősítik a csoportban az 

elfogadást, a türelmet, a készséget az együttműködésre, egymás segítését, a kölcsönös megbe‐

csülést.  

További pedagógiai tevékenységünk során felkészítjük tanulóinkat: 

 nyitottságra, befogadóképességre, rugalmasságra,  

 önszabályozó mechanizmusok kialakítására, fejlesztésére,  

 értékek felismerésére, megbecsülésére,  

 józan, megfontolt ítélőképességre,  

 gyors döntési képességre,  

 kulturált vitakészségre, mások véleményének elfogadására,  

 kooperációs képességre,  

 idővel való gazdálkodás képességére,  

 belső motiváció megvalósításának képességére,  

 tervezés, szervezés, irányítás, kivitelezés képességére,  

 kockázatfelmérés és kockázatvállalás képességére,  

 a konvertálható tudás értékére,  

 kezdeményező‐készségre, felelősségvállalásra,  

 önérvényesítési képességre.  

A kooperatív tanulási formák alkalmazásával fejlesztjük az együttműködő‐készséget. Olyan alkal‐

makat, lehetőségeket biztosítunk, melyek során lehetőség nyílik a kritikai gondolkodás fejleszté‐

sére, más gondolatok, vagy mások véleményének figyelembe vételére, elfogadására. Megtanít‐

juk tanulóinkat a konszenzus keresésére a kulturált vitakészség szabályai szerint.  

A sokféle közös tevékenységben való részvétellel sajátíthatják el a gyerekek leginkább azokat az 

alapvető magatartási normákat, szabályokat és szokásokat, amelyek megalapozhatják a társa‐

dalmi, természeti és technikai környezetükkel kapcsolatos pozitív viszonyulásaikat, elsegítve ez‐

zel szocializációjuk sikerességét.  

A tanítási órákon és iskolai ünnepélyeken megismert híres elődeink életpályájának és gondolko‐

dásának megismerése  fontos  szerepet  játszik  a  személyiségformálásban.  Kapcsolatot  tartunk 
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fenn olyan iskolákkal, amelyekben magasabb a szociokulturális hátrányokkal rendelkező gyere‐

kek aránya: ünnepségeinken, rendezvényeinken vesznek részt.  

Folyamatosan gondoskodunk a nemzeti kultúra értékeinek átörökítéséről, ösztönözzük a nem‐

zeti hagyományok ápolását. Ennek érdekében kisiskolás kortól megkezdjük a hazánkban élő nem‐

zetiségek és népcsoportok iránti figyelem és nyitottság megalapozását, a kulturális értékeik‐kel 

való ismerkedést és az elfogadásukat, a megbecsülésüket.  

Törekszünk iskolánkban a kritikai gondolkodáson alapuló tanulás meghonosítására. Ez az isme‐

retszerzési mód a csoportmunka egyénre gyakorolt kedvező hatására épít. Fejleszti az együttmű‐

ködő‐készséget,  az  egyéni  véleményformálás  képességét,  alakítja  a  vitakészséget, megtanít  a 

konszenzus keresésére.  

Fontosnak tartjuk a személyiségformálásban a külső hatások, normák, elvárások közelítését. Vall‐

juk a szülőkkel való kapcsolattartás, véleményegyeztetés szükségességét. Figyelünk az életkori 

sajátosságoknak megfelelő követelményszintre, egyéni bánásmódra. Szükségesnek tartjuk, hogy 

az első négy évfolyamon a napközis munkát is tanítók lássák el.  

Az önálló  tanulás képességének megalapozásához néhány elemi  tanulási  technika tapasztalati 

megismerése és többszöri kipróbálása, valamint alapvető tanulási szokások (pl. tanulási sorrend, 

időtervezés, könyvtárhasználat, szöveghasználat, önellenőrzés, hibajavítás) alakításának megin‐

dítása is hozzátartozik. A tanórai helyzetek mellett jelentős szerepe van mindezek fejlesztésében 

a napközis foglalkozásoknak.  

A délutáni foglalkozások idején is lehetőséget biztosítunk a differenciált képességfejlesztésre, il‐

letve a tanulási nehézségekkel küzdőknek külön segítséget nyújtunk.  

A mozgáskultúra célirányos, szervezett fejlesztése mellett naponta kellő időt biztosítunk a kötet‐

len játékra és a szabad levegőn történő mozgásra.  

Figyelünk a kortárskapcsolatok szerveződésére, a közösségben elfoglalt pozícióra, a barátkozás 

sikerességére. Tanulóink egyre inkább eltérő étkezési és viselkedési szokásokkal rendelkeznek. 

Külön figyelmet fordítunk a kulturált étkezés, beszéd, viselkedés elsajátítására.  

A  felső tagozat munkája szervesen  illeszkedik az alsós személyiségfejlesztő tevékenységhez. A 

felső tagozatra lépő tanulókkal már a 4. osztályban ismerkednek a leendő osztályfőnökök. A ki‐

jelölt osztályfőnök‐szaktanár felveszi a kapcsolatot az osztálytanítóval, tájékozódik az egyes ta‐

nulók felől. Amennyiben arra igény és lehetőség van, az új osztályfőnök részt vesz a negyedikes 

tanulók közösségi programján (programjain) is.  

A szaktanárok szintén szükségét érzik, hogy már az első időszakban megismerjék, megértsék a 

tanulók  egyéni  sajátosságait,  és  törekszenek  azok  tudatosítására.  A  tanulók  személyiségének 

megismerését ‐ a gyerekekkel végzett ‐ valamennyi közös tevékenység szolgálja, amely módot ad 

minél reálisabb kép kialakítására.  

A tanév során számos olyan szabadidős programot szervezünk, ahol módunk van a személyiség 

fejlődését pozitív irányban alakítani. 
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1.5 A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

1.5.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 
Az egészség a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. 
Az egészség kiteljesedésének feltételei: 

 ha az egyén társadalmilag integrálódik (család, iskola, munkahely és más közösség) 

 ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud 

 ha individuális önállóságát megőrzi 

 ha megteremti az összhangot a biogenetikai, a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségei 

között. 

Egészségfejlesztés: Az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészsé‐

güket felügyeljék és javítsák. 

Területei: 

 korszerű egészségnevelés 

 az elsődleges prevenció 

 a mentálhigiéné 

Egészségnevelés 

Változatos, kommunikációs formákat használ, tudatosan hoz létre tanulási  lehetőségeket, me‐

lyek az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a kör‐

nyezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. 

A gyermekek hosszú éveket töltenek az iskolában. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet 

gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban később 

kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását. 

Egészségnevelési feladataink: 

 egészséges táplálkozás 

 aktív szabadidő 

 mindennapos testmozgás 

 higiéné 

 lelki egyensúly 

 családi élet 

 egészséges és biztonságos környezet 

 egészségkárosító magatartásformák elkerülése 

A megvalósítás alapvető irányai: 

1. Mindennapi testnevelés megvalósítása  

2. Egészségfejlesztő  –  szemléletformáló  –  iskolai  programok  megvalósítása  a  tanulók 

egészségének  védelme,  valamint  az  egészséges életmód és  a  testmozgás  iránti  igény  viselke‐

désbe épülése érdekében.  

3. Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 

kimunkálása 

4. Szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 

megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával 

 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Program 

35 
 

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást 

szerezhessenek egy személyes és környezeti értelembe egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felis‐

merő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel 

összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s 

konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 

 

Az egészséges életmód, életszemlélet magatartás szempontjából lényeges területeknek az is‐

kola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni.  

Az egészségnevelési program témakörei, területei: 

Egészségnevelés területei: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az értékek ismerete 

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

 barátság, párkapcsolatok (szexualitás) 

 személyes krízishelyzete felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 a tanulás és a tanulás technikái 

 az idővel való gazdálkodás szerepe 

 a rizikóvállalás és határai 

 szenvedélybetegségek elkerülése 

 a tanulási környezet alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

Iskolai egészségnevelés megvalósítási területei: 

 az egészséges személyiségfejlődés elősegítése 

 testi higiénia 

 az egészséges táplálkozás 

 mindennapi testmozgás 

 a dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószer használat megelőzése 

 fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja 

 az iskolán belüli bántalmazás megelőzése 

 a szexuális nevelés (már a nemi érést megelőzően is) 

Az egészségnevelés színterei: 

 tanórai foglalkozások  

 tanórán kívüli foglalkozások (szabadidős foglakozások, sport, egészségnap, kirándulás…) 

 tájékoztatót fórumok (szakmai tájékoztatás)  

 iskolán kívüli rendezvények  
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Segítő kapcsolatok színterei: 

 szülők (család) 

 szülői munkaközösség 

 iskolaorvos, védőnő 

 iskolapszichológus 

 gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat 

 nevelési tanácsadó 

 ÁNTSZ 

 rendvédelmi szervek  

 dohányzást, alkohol‐ és drogfogyasztást ellenpropagáló fórumok 

 

1.5.2 Az egészségügyi állapot felmérése 
Az oktatási intézményekben az egészségügyi szűrések előkészítését és lebonyolítását az iskolaor‐

vos és a védőnő végzi el. Ez olyan betegség vagy kóros állapot kiderítésére szolgál, amely addig 

fel nem ismert vagy gyakran előforduló, súlyos és preszimptomatikus (kezdődő) állapotban felis‐

merhető és gyógyítható vagy javítható. 

 

A szűrővizsgálatok tartalma: 

 Általános vizsgálat (1., 3., 5., 6., 7., 8. évfolyamon, végzi a gyermekorvos) 

 Mozgásszervek vizsgálata: statikai lábbetegségek, tartási rendellenességek, scoliosis 

(oldalirányú  gerincferdülés),  degeneratív  betegségek  szűrése,  (végzi  a  gyermekorvos,  szükség 

esetén szakorvoshoz küldi a rászorulókat) 

 Golyva szűrés serdülőkorúaknál. (5. évfolyamon a gyermekorvos végzi) 

 A fogbetegségek szűrése (iskolafogászat) 

 A testi fejlődés mérése (testmagasság, testtömeg) és értékelése a rendelkezésre álló 

standardok alapján, (védőnő) 

 Az elhízás megítélése a testmagasságra vonatkoztatott testtömeg alapján. (védőnő) 

 A vérnyomás ellenőrzése. (védőnő) 

 A visus (látásélesség) vizsgálata. (védőnő) 

 Színtévesztés vizsgálata (védőnő) 

 Hallás vizsgálata audiométerrel. (védőnő) 

 A nemi fejlődés megítélése (védőnő) 

 

Az iskoláskorúak kötelező védőoltásai: 

 

Életkor 

 

Védőoltás 

   

11 éves korban  DT (diftéria és tetanusz), Morbilli (kanyaró) új‐

raoltás 

14 éves korban   Hepatitisz B elleni védőoltás 
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A gyermekkorban végzett szűrések nagy jelentőséggel bírnak a megelőzés terén. Tapasztalható 

diákjaink körében, hogy növekszik a kimutatható scoliosis (gerincferdülés), a statikai lábbetegsé‐

gek, és a látási rendellenességek száma. Így szükségessé válhat könnyített‐ és gyógytestnevelés 

(lúdtalp torna, gerinctorna, gyógyúszás) megszervezése is. A településünkön is jelentős az obesi‐

tás (elhízás) mely számos betegség kialakulását eredményezi, ezért igen fontos ezen a téren is a 

megelőzés. Tapasztalható, hogy egyre több a gyerekkorban előforduló asztma illetve a hyperto‐

nia (magas vérnyomás) is. Az egészségi állapotban történt elváltozások egy része a korai felisme‐

rés stádiumában korrigálható, elhanyagolása azonban súlyos következményekkel járhat.  

 

1.5.3 Az egészségnevelési stratégia célja 
Az egészségnevelési program alapvető célja, hogy tájékoztasson a betegségek megelőzési mód‐

jairól,  illetve  életmód‐változtatásra  ösztönözzön.  Ezt  meggyőzéssel  és  aktív  foglalkozásokkal 

végzi, és olyan készségekkel ruházza fel a tanulókat, amelyek révén egészséges életvitelre lesznek 

képesek. 

A program elsődleges célja a primer prevenció (megelőzés) megvalósítása. 

Legfőbb motivációnk, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű tanulóink személyiségfejlődése po‐

zitív  irányba haladjon, ezen keresztül  igyekszünk a devianciák kialakulásának megelőzésére,  il‐

letve megfelelő kezelésére.  

Az iskoláskor a szocializációdöntő időszaka. Ebben az életkorban a prevenció nem elsősorban az 

ismeretközlésre kell, hogy  támaszkodjon, hanem a pozitív  irányú befolyásolásra. Ezért  fontos, 

hogy a készségfejlesztés mellett a környezet, a személyzet az egészséget támogató legyen. 

 

 Hosszú távú céljaink 

 Az iskola környezete az egészséget szolgálja, tárgyi környezete esztétikai és fiziológiai 

hatást gyakorol a tanulókra. 

 Tanulóink  alkalmasak  legyenek  fizikailag,  lelkileg  és  szociálisan  arra,  hogy  teljes  és 

egészséges életet élő felnőttekké váljanak. 

 Váljanak magabiztos társas – szociális lénnyé, alkalmasak legyenek arra, hogy az alko‐

hol és a drogok jelentette „kísértésnek” ellenálljanak, problémamegoldó készségük legyen meg‐

felelő, hogy jó konfliktustűrő‐ és kezelő felnőttekké váljanak. 

 Fokozott figyelmet kap a betegség‐megelőzés, a szűrés, úgy is, mint a tananyag része, 

így elősegíti, hogy a tanulók tudatosabban vegyék igénybe ezeket a szolgáltatásokat. 

 

 Rövid távú céljaink 

 Olyan foglalkozások szervezése, amelyek élményt nyújtanak a diákok számára, így szí‐

vesen maradnak délután is az iskolában, ezáltal megakadályozhatjuk az utcai lődörgést, a szabad‐

idő hasznos eltöltésére inspirálunk. 

 Készségfejlesztéssel és ismeretnyújtással igénnyé alakítjuk az egészséges életmódot. 

 Tanulóinkon keresztül igyekszünk hatást gyakorolni közvetlen környezetükre, a csa‐

ládra, a baráti közösségekre is. 
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 Az egészségnevelési stratégia erőforrásai 

Az iskolában az alapvető egészségügyi ellátást az iskolavédőnő látja el a tantestület munkájába 

bekapcsolódva. 

Feladata: 

 

 alapszűrések végzése, 

 a tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, 

 orvosi vizsgálatok megszervezése és ellenőrzése, 

 védőoltásokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátása, 

 krónikus beteg gyermekek életvitelének segítése, 

 a magatartási zavarokkal küszködő gyermekek segítése, 

 részvétel az egészségtan oktatásban, 

 higiénés körülmények ellenőrzése, 

 szülői értekezleteken felvilágosító tevékenység, 

 a pályaválasztás alkalmassági vizsgálatainak segítése, 

A védőnő éves munkatervben foglaltak szerint hetente 1 nap (kedd) 2 óra időtartamban ügyelete 

biztosít az iskolában. 

 

1.5.4 Az egészségnevelési program gyakorlati megvalósítása 
 Pedagógusaink a lehetőségek függvényében a témához kapcsolódó képzéseken 

vesznek részt. 

 Egészségtan címmel óratervbe illesztetten ismereteket nyújtunk. 

 A tanítási órákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon is kiemelt feladatunk a személyi‐

ségfejlesztés 

 Pályázunk és/vagy jelentkezünk lehetőségek szerint felvilágosító programokra  

 Serdülőkori szexuális felvilágosítás 6. évfolyamtól  

 Az egészséges táplálkozás a felső tagozatban minden évfolyamon kiemelt helyet fog‐

lal el.  

 Minden évben hagyományosan sportnapot rendezünk. 

 A DÖK segítségével szabadidős programokat szervezünk, mellyel fellépünk a drogok 

fogyasztása ellen. 

 Az iskolai környezet kialakításában arra törekszünk, hogy az az egészséget szolgálja.  

 Biztosítjuk az iskolás korban szükséges egészségügyi alapellátást és szűréseket. 

 A mindennapos testnevelés keretében biztosítjuk a diákok rendszeres testmozgását. 

(Mellékeljük a mindennapi testnevelés programot.) 

 Az iskola feladatai között szerepel a szülőkkel való kapcsolattartás, megfelelő infor‐

mációk átadása. 
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1.5.5 Drogstratégia 
Az iskolai drogstratégia szervesen illeszkedik az egészségnevelési programhoz. 

 

Fő céljaink: 

 Tanulóink váljanak magabiztos társas – szociális lénnyé, alkalmasak legyenek arra, hogy 

az alkohol, dohányzás és a drogok jelentette „kísértésnek” ellenálljanak, problémameg‐

oldó készségük legyen megfelelő, hogy jó konfliktustűrő‐ és kezelő felnőttekké váljanak, 

képesek legyenek a bűnügyi ártalmakat és veszélyeket felmérni és kezelni.  

 Tanulóink képesek legyenek a helytelen egészségkárosító tényezők elutasítására,  vala‐

mint a boldog, kiegyensúlyozott, stresszmentes élet megalapozására. 

 A droghasználattal kapcsolatos egyéni és társadalmi kockázatok csökkentése.  Az egész‐

ség károsodásának, az életminőség romlásának megelőzése. 

 A dohányzás, alkoholfogyasztás jelenlétének visszaszorítása, kiszorítása a fiatal  korosz‐

tály életéből. 

 Az  illegális  droghasználat  megjelenésének  kizárása,  a  kábítószerek  visszaélésszerű 

használatának megelőzése, illetve csökkentése. 

 Olyan foglalkozások szervezése, amely lehetőséget kínál a csellengés helyett. 

 Programismertető előadások, önismereti, kommunikációs, fejlesztő foglalkozások  szer‐

vezése 

 Tanulóinkon  keresztül  igyekszünk  hatást  gyakorolni  közvetlen  környezetükre,  a  csa‐

ládra, a baráti közösségekre. 

Feladatok: 

 Drogmegelőzési program foglalkozásainak  megtartása osztályfőnöki órákon. 

 Megismertetni a tanulókkal a legfontosabb drogok hatásait. 

 Felhívni a figyelmet a lelki és testi függőség kialakulásának veszélyeire. 

 Bemutatni az elsősegélynyújtás lehetőségeit, ill. a drogfogyasztás erkölcsi és jogi  kö‐

vetkezményeit. 

 Kialakítani a tanulókban a problémamegoldás, a döntéshozás, nemet mondani  tudás 

és a stressz ‐ kezelés készségét. 

 Kapcsolatot tartani a szülőkkel, felvilágosító szülői értekezletek megtartása. 

Várt eredmények: 

A  drogmegelőző  programok  eredményei  hosszú  távon  mérhetőek.  A  prevenció  legfőbb  cél‐

kitűzése  abban  áll,  hogy  a  fiatalok  ne  váljanak  a  kábítószerek  rabjaivá,  szabadidejüket 

hasznosan töltsék, értékként kezeljék az emberi életet. 

Az iskolai drogstratégiában minden tanárnak szerepe van. Feladatunk egy olyan légkör  kialakí‐

tása, amelyben nincs félelem a büntetéstől és megszégyenítéstől, amelyben diákjaink  őszintén 

feltárhatják érzéseiket, problémáikat és segítő kezeket találnak. Így jó esély van arra,  hogy meg‐

állítsunk valakit azon a lejtőn, ami tragédiához vezethet. 
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Iskolai prevenciós munkánkat hatékonyan kiegészítik a rendőrség munkatársai által  megtartott 

drog – és bűnmegelőzési program foglalkozásai. 

 

Célcsoportok:  

 általános iskolai diákcsoportok, 

 szülők,  

 tanárok. 

Fő tevékenységek:  

 

 tanórai foglalkozások  

 tanórán kívüli foglalkozások. 

 Szülői értekezletek 

1.6 A környezeti nevelési program, fenntarthatóságra nevelés 
A környezettudatos magatartás és a környezetért felelősséget vállaló életvitel formálása. Tanítványaink 
környezeti erkölcsének, társadalmi természeti felelősségének megalapozása. Tanulóink alakuló értéktu‐
data, együttműködési képessége, életviteli szokásai épüljenek a hagyományok védelmére. 
 
Alapelvei: 
A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kezeljük, melyek fogalmát, tartalmát, meg‐
nyilvánulási módjait alaposan körüljárva kell megvilágítanunk a tanulók körében: 

 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése, 

 a fenntartható fejlődés biztosítása; 

 a kölcsönös függőség, ok‐okozati összefüggések láttatása; 

 a helyi globálisszintek kapcsolatainak, összefüggéseinek megvilágítása; 

 az alapvető emberi szükségletek tisztázása; 

 az emberi jogok megismertetése; 

 a demokrácia biztosítása; 

 elővigyázatosság szem előtt tartása; 

 a biológiai és a társadalmi sokféleség tudatosítása 

 konfliktuskezelés, problémamegoldás 

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink. Ennek ér‐
dekében diákjainkban ki kell alakítani: 

 a környezettudatos magatartást és életvitelt; 

 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt; 

 a természetes és mesterséges környezet értékei iránti felelős magatartást, annak megőrzé‐

sének igényét és akarását; 

 a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét,  

 a sokféleségőrzését; 

 a rendszerszemléletet; 

 tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését; 

 az egészséges életmód igényét; 

 elsajátíttatni az ehhez vezető technikai módszereket; 

 és a társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismereteket. 
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A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása: 
 

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás; 

 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód; 

 szintetizálás és analizálás; 

 problémaérzékenység, integrált megközelítés; 

 kreativitás; 

 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítőéletmód; 

 vitakészség, kritikus véleményalkotás; 

 kommunikáció‐, médiahasználat; 

 konfliktuskezelés és megoldás; 

 állampolgári részvétel és cselekvés; 

 az értékelés és mérlegelés készsége. 

 
A környezeti nevelés módszerei: 
 

 kooperatív (együttműködő) tanulási technikák; 

 játékok; 

 riportmódszer; 

 projekt módszer; 

 terepgyakorlati módszerek; 

 kreatív tevékenység; 

 közösségépítés; 

 művészeti kifejezés; 

 a tevékenységek mindennapi gyakorlattá tétele. 

 

Fenntarthatóságra nevelés 

Öko  szemléletű  programjainkkal magasabb  szintre  emeljük  iskolánk  környezeti  nevelési  programját  a 

fenntarthatóság érdekében. Ezáltal olyan pedagógiai folyamatot kívánunk követni, melynek során formá‐

lódik tanulóink környezettudatos magatartása és kialakul a környezetért felelős életvitele.  

A fenntarthatóság megvalósításának eszközei, módszerei:  

 mindennapi működésében kiemelt  figyelmet  fordítunk a  takarékos energiafogyasztásra, a kör‐

nyezetbarát termékek használatára, az ésszerű anyag‐és hulladékgazdálkodásra  

 minden évben elkészítjük öko munkatervünket az  iskolavezetés, a tanárok, az alkalmazottak, a 
tanulók és a szülők bevonásával  

 az iskola arculata határozottan képviseli a fenntarthatóság, a környezettel harmonikus/környe‐

zetbarát, egészséges/ életvitel pedagógiai értékeit 

 pedagógiai munkánk a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait messzemenően figyelembe 

veszi, sokféle pedagógiai módszert veszünk igénybe az öko szemlélet kialakításának érdekében – 

újszerű tanulásszervezési formák/témanapok, témahetek/, pedagógiai műhelymunka az öko cso‐

port vezetésével, belső és külső továbbképzések, tanulásmódszertani foglalkozások, projektpe‐

dagógia  

 a szabadtéri tevékenységek állandó részei az iskola helyi tantervének és az iskolai munkatervnek  
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 az iskolában van környezeti nevelési –öko‐munkacsoport, melynek tagjai közt vannak a reál, hu‐

mán, művészeti tárgyak és a testnevelés tanárai, továbbá a technikai személyzet képviselője  

 a diákokat bevonjuk az őket érintő döntések előkészítésébe, a diákönkormányzatban van környe‐

zetvédelmi felelős  

 a házirend kiemelten foglalkozik az iskolában és környékén lévő természeti és épített értékek vé‐

delmével  

 a nevelőtestületünk jártas a környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák tanításá‐

ban, módszertanában és ezt alkalmazza is  

 az iskola valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az egészsé‐

ges életvitel tekintetében  

 minden tanév munkatervében tervezünk az ökoiskola arculatához kapcsolódó környezet‐és ter‐

mészetvédő programokat  

 belső‐és külső kommunikációs csatornáink /honlap, faliújságok, városi újság/ tükrözik az ökoisko‐

lai célokat 

 együttműködünk más, hasonló szemléletű iskolákkal, kiemelt feladat a partnerkeresés, partner‐
kapcsolat kialakítása  
 

Fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó célkitűzéseink: 

 Gyermekeinket nemcsak a környezet megvédésére kívánjuk nevelni, hanem a környezettel való 

együttélésre, környezeti kultúrára.  

 Az iskola Ökoiskolai programjában vállaljuk, hogy tanulóinkat környezettudatosan cselekvő fel‐

nőttekké neveljük. 

 Tájékozott és tevékeny tanulókat kívánunk nevelni, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodás‐

móddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság 

terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.  

 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törek‐

vés váljék meghatározóvá.  

 Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös keze‐

lése és megoldása terén. 

 Megértetni a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. 

 A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. 

 Az  intézmény tanulóinak és dolgozóinak, továbbá a szülőknek és partnereinknek a bevonása a 

programba. 
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1.7 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kap-
csolatos feladatok 

Az iskola szereplői: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánkban a tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő‐oktató munka a nevelők és a ta‐

nulók közvetlen, személyes kapcsolata, ill. a tanulói közösség hatásán keresztül valósul meg. En‐

nek figyelembe vételével iskolánk nevelő‐oktató munkájának alapvető feladata a tanulók közös‐

ségben és a közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása.  

Ebből adódó feladataink:  

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. Az iskola egyes 

területeihez ‐ tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységhez‐ kapcsolódó tanulói közösségek kiala‐

kítása, ezek tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése.  

 A tanulók életkori  fejlettségének figyelembe vétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

Nevelőinknek alkalmazkodnia kell a tanulói közösségek irányításával, az életkorral változó közös‐

ségi magatartáshoz: a kisgyermek megfelelni akaró személyiségének önmagát értékelni és irá‐

nyítani képes autonóm személyiséggé válásáig.  

 Az önkormányzás képességének kialakítása. A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell 

alakítani azt a képességet, hogy a nevelő segítségével közösen tudjanak célt kitűzni maguk elé, 

majd a cél eléréséért összehangoltan tevékenykedjenek, az elvégzett munkát pedig értékelni tud‐

ják.  

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. A közösség egyéni arculatának, 

hagyományainak kialakítása. Az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai kere‐

tek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.  

A kompetencia alapú oktatás, a kooperatív tanulási technikák önmagukban jelentős szociális és 

életviteli és környezeti kompetenciafejlesztést érnek el, mely során különösen jelentős hangsúlyt 

kap az együttműködés. Ennek eszközei a különböző kooperatív technikák alkalmazása, különös‐

képpen a pármunka, a csoportmunka, a különböző tanulói projektek. Mindez elősegíti az önálló 

tanulásra szoktatást, a kreativitás fejlesztését, a csoportszintű együttműködés elsajátítását, a va‐

lamilyen hátránnyal induló embertársaink esélyeinek növekedését, az inkluzív szemlélet kialaku‐

lását. Javulás várható a kommunikációs készségek területén is, mind az önérvényesítés, mind a 

vitakészség, mind a meggyőzés és a kooperáció folyamatában. Ezekben a tantermi és tantermen 

kívüli folyamatokban a tanár új szerepben állja meg a helyét, sokkal inkább koordinátor, segítő, 

mint irányító. A tanár akarva‐akaratlanul minta, külső megjelenésével, metakommunikációja ré‐

vén és egyéniségének kisugárzásával. 

TANULÓ 

PEDAGÓGUSOK 

SZÜLŐ 
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1.7.1 A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevé-
kenységi rendszer és szervezeti formák 
  

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a tanítási óra. A tanítási órák meg‐

szervezése során kiemelten fontosnak tartjuk:  

 A tanulók motiválását. Motiválásunk célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az in‐

dítékokat, amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig 

fenn is tartsuk.  

 A tanulói aktivitás biztosítását. A tanítási órák tervezésénél. Szervezésénél minden eset‐

ben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevé‐

kenykedtetését, állandó aktivitásukat biztosítják.  

 A differenciálást. A  lehetőségekhez mérten a  legnagyobb mértékben igazodnunk kell a 

tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakban nyújtott teljesítményé‐

hez. E  feladat megoldását a tanítási órákon az alábbi tanítási módszerek és szervezeti  formák 

segítik:  

o Az első évfolyamon, a költségvetési lehetőségek és a pedagógiai igények szerint, 

a szociálisan hátrányos helyzetű, beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal küzdő ta‐

nulók részére kis létszámú első osztályt szervezünk.  

o A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képes‐

ségekhez igazodó munkaformákat, így a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.  

 

1.7.2 Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli 
tevékenységek segítik 
 

 Hagyományőrző  tevékenységek:  Célunk:  az  eddigi  hagyományok  rendszerének működte‐

tése, olyan egyéni arculat formálása, amely jól megkülönbözteti más iskoláktól.  

 Iskolai szintű rendezvények 

o Ünnepélyek:  

o Tanévnyitó ünnepély.  

o Nemzeti ünnepeink iskolai ünneplése: Minden év folyamán ünnepséget, megemlékezést tar‐

tunk az alábbi alkalmak tiszteletére: 1956. október 23., 1848. március 15. évfordulóján.  

o Ballagás: minden évben a tanév utolsó napját követő szombaton búcsúztatjuk a 8. osztályo‐

sokat.  

o Műsoros esten történő bemutatkozás, az évi versenyek győzteseinek és az öntevékeny cso‐

portok műsora (az évi formai keretet az adott tanév munkaterve határozza meg).  

o Tanévzáró ünnepély.  

o Megemlékezések; Osztályfőnöki órán: október 6. (az aradi vértanúk évfordulója); március 8. 

(nemzetközi nőnap); Szakórán: szeptember 29. (a pákozdi csata évfordulója: történelem); októ‐

ber 1. (zenei világnap: ének‐zene); január 3. (a magyar kultúra napja: irodalom); április 11. a köl‐

tészet napja (irodalom);  
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o Rendezvények:  Fontos‐nap:  Fontos  feladat  az  iskola  névadója,  Fontos  Sándor  emlékének 

ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti kulturális bemutató és verseny a környező települések meg‐

hívásával; Hulladékgyűjtés az év folyamán kétszer. Egészségnevelési hét programjai. Iskolai mi‐

kulás‐, farsangi‐diszkó, Iskolai jótékonysági bál rendezése a szülői munkaközösséggel együtt. Kör‐

nyezet‐ és természetvédelmi hét, madarak és fák napja szervezése. Diákfórum megszervezése a 

diákok véleményének, javaslatainak meghallgatása. Tanulmányi versenyek lebonyolítása. Gyer‐

meknap. Pedagógusnap.  

 Vetélkedők:  

o Körzeti zenei és történelmi vetélkedőt szervezünk.  

o Fogászati és testápolási vetélkedő az egészségügyi hét keretében.  

o Természetvédelmi vetélkedő a környezetvédelmi hét keretében.  

 Versenyek:  

o Irodalmi versenyek, megszervezése (Kazinczy szépkiejtési‐;  ‐; vers‐, mese‐ és prózamondó 

versenyek.)  

o Tanulmányi versenyek a tantárgyakhoz kapcsolódóan alsó és felső tagozatban.  

o Házi és területi sportversenyek.  

o Hangverseny sorozat: Filharmonikusok –Szeged 

 Egyéb iskolai hagyományok: Az erdei iskolai programok megszervezése, újszerű, szerves ré‐

sze oktató‐nevelő munkánknak. 

 Osztályrendezvények: Mikulás ünnepség. Anyák napja, Gyalogos és kerékpáros túrák. Klub‐

délutánok, disco, évfolyamonként, osztályonként. Színházlátogatások.  

 Községi rendezvényeken való részvétel, ill. szereplés: Ünnepségek, megemlékezések, koszo‐

rúzások. (Felkérésre az osztályok, csoportok készítenek műsort.) Mozielőadások. "Falu napok (Tá‐

mogatunk minden olyan kezdeményezést, mely a községhez, iskolához kötődést erősíti.) 

 Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, tanulók tan‐

órán  kívüli,  szabadidős  tevékenységének  segítésére  az  iskolában  diákönkormányzat működik. 

Élén a diákönkormányzat vezető pedagógus és diák vezetője áll. Tagja az iskola valamennyi tanu‐

lója. Irányító szerve a diáktanács, mely az osztályok diákképviselőiből áll. Tájékoztató fóruma a 

diákközgyűlés, amelyet évente egyszer hívnak össze.  

 Napközi otthon, iskolaotthon, tanulószoba. A nemzeti köznevelési törvény előírásának meg‐

felelően, ha a szülők igénylik, az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az l. ‐ 4. évfo‐

lyamon napközi otthon, az 5. ‐ 8. évfolyamon tanulószoba és napközi otthon működik. A tanítási 

szünetekben munkanapokon összevont napközis csoport üzemel 

 Diákétkeztetés.  A  napközi  otthonba  felvett  tanulók  napi  háromszori  étkezésben  (tízórai, 

ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára ‐ igény esetén ‐ ebédet (men‐

zát) biztosít az intézmény. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjakat kell 

befizetni.  

 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibonta‐

koztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a tanulási nehézségben, részképesség ki‐

esésben szenvedő tanulók részére a törvényi kereteknek megfelelően tanórán kívüli tehetség‐

gondozó és felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások segítik.  
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 Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. A tanórai testnevelési 

órákkal együtt biztosítja a  tanulók mindennapi  testedzését, valamint a  tanulók  felkészítését a 

különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.  

 Szakkörök.  A  különféle  szakkörök működése  a  tanulók  egyéni  képességeinek  fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, szaktárgyiak, de szerveződhetnek 

valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról ‐ a felmerülő igények 

és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével ‐ minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem pedagógus, illetve az iskola dolgozója.  

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a külön‐

féle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában rendszere‐

sen megrendeznek. Emellett természetesen az iskolán kívüli versenyeken való részvételt a tehet‐

séges tanulók számára biztosítjuk. A versenyek, vetélkedők megszervezését, a tanulók felkészí‐

tését a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve az egyes szaktanárok végzik.  

 Az erdei iskola szervezeti formája nagymértékben elősegíti a tananyagok elmélyítése mellett 

a közösségi élet fejlesztését, tanulóink más irányú megismerését. 

 Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtes‐

tület felkészíteni a tanulókat azzal, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez 

igazodva különféle szabadidős programokat szervez. A szabadidős rendezvényeken való részvé‐

tel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

 Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon meghatározott 

időben nyitva lévő könyvtár segíti.  

 Az iskola létesítményeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igényei alapján, elő‐

zetes megbeszélés után lehetőség nyílik arra, hogy az iskola létesítményeit, ill. eszközeit (pl. tor‐

naterem, számítógép stb.) a tanulók tanári felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan hasz‐

nálhassák.  

   



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Program 

47 
 

1.8 Határon túli kapcsolatok  
A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelési törvény 9. § 4. bekezdése alapján az általános iskolák az iskolai 

Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kap‐

csolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő 

magyarság bemutatásáról szóló országgyűlési határozat alapján a hetedik évfolyamon szervezik meg 

a határon túli kirándulásokat.  

A Nemzeti Alaptantervhez igazodva iskolánk pedagógiai programjának egyik fontos alapelve a nem‐

zeti öntudat, a hazafias nevelés érvényesítése. Ennek megfelelően kötelességünknek tartjuk tanuló‐

inkban erősíteni, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége 

része az egységes magyar nemzetnek. Törekednünk kell arra, hogy az egységes magyar nemzet tu‐

data (államhatároktól függetlenül is) alakuljon ki a gyerekekben. 

1. Testvériskolai kapcsolatok építése  

A testvériskolai kapcsolatok révén rendszeres látogatásokat szervezünk egymás intézményeiben. A 

látogatások  betekintést  nyújtanak  egymás  pedagógiai  munkájába,  közösségerősítő  hatásúak.  Az 

együttműködések keretében helytörténeti foglalkozások, közös aktív tevékenységek zajlanak.  

Kiemelt figyelmet fordítunk egymás kultúrájának megismerésére, így rendhagyó hagyományőrző 

programokat szervezünk.  

2. Határon túli látogatások  

Fontosnak tartjuk, hogy értsék meg a tanulók, mit jelent határon túli magyarnak lenni. Legyen össze‐

hasonlítási alapjuk a határon túli és a határon belüli magyarság élethelyzetéről. Fejlődjön a határon 

túli magyarokkal  szembeni  tolerancia  és  empátia  készségük.  Ennek érdekében a HATÁRTALANUL 

program keretében iskolai kirándulásokat szervezünk, amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy ki‐

táruljon tanulóink számára a világ és a közösségi érzés erősödjön bennük. A látogatásokat előkészítő 

órák előzik meg, és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából témanapot szervezünk. 

1.9 Az iskola közösségeinek együttműködése 

Az intézményvezetőság és a nevelőtestület együttműködése  

A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az intézményvezető segítségével a 

megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

Az együttműködés fórumai:  

 az intézményvezetőság ülései,  

 az iskolavezetőség ülései,  

 a különböző értekezletek, megbeszélések, stb.  

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg. Az iskolavezetés az aktuális 

feladatokról a tanári szoba helyiségében elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékozta‐

tókon, e‐mailen keresztül értesíti a nevelőket.  

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:   

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 

ülés döntéseiről, határozatairól,  

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

intézményvezetőság, az iskolavezetőség felé.  
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 A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézményvezetősággal, 

az iskola vezetőségével, illetve szülői munkaközösséggel.  

  

1.9.1 A szakmai munkaközösségek együttműködése 
Az  iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és kap‐

csolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. A szakmai munkaközösségek ve‐

zetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik 

az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: a 

munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, iskolán belül szervezett bemutató 

órák, továbbképzések,  iskolán kívüli  továbbképzések, a tanulók számára szervezett pályázatok 

tanulmányi, kulturális és sportversenyek. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség 

(az  intézményvezetői  tanács) ülésein  rendszeresen  tájékoztatják egymást a munkaközösségek 

tevékenységéről,  aktuális  feladatairól,  a  munkaközösségeken  belüli  ellenőrzések,  értékelések 

eredményeiről.  

1.9.2 A szülői munkaközösség (SZMK) és az iskola közösségeinek együttműködése 
Az SZMK az iskola közösségeivel tagjain és a meghívottakon keresztül tartja egymással a kap‐

csolatot.  

Az SZMK munkaközösség tagjai rendszeres időközönként – évente legalább 2 alkalommal – kö‐

telesek tájékoztatni az általuk képviselteket a SZMK tevékenységéről, valamint kötelesek az ál‐

taluk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az az SZMK felé továbbítani.  

Az SZMK ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt:  

az iskola intézményvezetője, az iskolavezetés tagjai és a meghívottak. 

Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola intézményve‐

zetője rendszeresen – évente legalább 2 alkalommal – köteles tájékoztatni az Szülői munkakö‐

zösséget.  

1.10 A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, 
az osztályfőnökök feladatai  

1. A pedagógus feladatai általában: 

a) A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. Mun‐

kaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Köznevelési Törvény és a pedagógiai szaktárgyú 

útmutatók, módszertani  levelek, az  iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, tovább az 

Intézményvezető, illetőleg a felettes szerveknek az Intézményvezető útján adott útmutatásai al‐

kotják. Nevelő‐oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával 

végzi. 

b) A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magá‐

ban, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő‐oktató munkából az egyes munkakörök‐

nek (tanító, tanár, napközis nevelő) megfelelően minden nevelőre kötelezően vonatkoznak. 

c) Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. Alkotó módon részt vál‐

lal: 

- a közös vállalások teljesítéséből, 
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- az ünnepélyek és megemlékezések rendezéséből,  

- az iskola hagyományainak ápolásából, 

- a tanulók folyamatos felzárkóztatásából, 

- a tehetséggondozást szolgáló feladatókból, 

- pályaválasztási feladatokból, 

- gyermekvédelmi tevékenységből, 

- a diákönkormányzat szervezéséből. 

d) Tanítási (foglalkozási) órán minőségi munkát végez (felkészülés, szervezés, ellenőrzés, érté‐

kelés).  

e) Önképzés, továbbképzés, munkaközösségi munkában való aktív részvétel. 

f) Nevelő‐oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken való részvétel. 

g) Egyes adminisztratív és szervezési  feladatok elvégzése, melyeket az  intézmény nevelő‐ok‐

tató munkája tesz szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak. 

h) Nevelő‐oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet a tag‐

intézmény ‐ vezető által meghatározott  időpontban  jóváhagyásra bemutatja. Ha az alapdoku‐

mentumok nem változnak, a bevált a tanmenetet – folyamatos kiegészítéssel – több éven át is 

használhatja. Saját tanmenettel minden pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor 

kérésre be kell mutatni. 

i) Az  írásbeli dolgozatokat, a  felmérő és  témazáró  feladatlapokat  legkésőbb 5 munkanapon 

belül kijavítja. A házi feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal javíttatja és közösen értéke‐

lik. Az alsó tagozaton az írásgyakorlatokat a következő órára javítja. 

j) Részt vesz az iskola szülői értekezletein, fogadóórát tart. 

k) Az intézmény egészére kötelezően háruló teendők közül egyes feladatokat – az intézményen 

belüli szakértelmen és az egyenlő teherviselés elvein alapuló munkamegosztás szerint – egy‐egy 

pedagógus lát el. Ezek a pedagógiai többletmunkák a következők lehetnek:  

- egyes, óraszámmal is kifejezhető feladatok – korrepetálás, helyettesítés, énekkar vezetése, 

szakkörök, tanulmányi verseny, tanulmányi kirándulás, tábori ügyelet  

- osztályvezetői, osztályfőnöki munka,  

- versenyekre való felkészítés, 

- szertárakért a felelősség vállalása, 

- munkavédelmi és tűzvédelmi munka, 

- egyéb szervezési tevékenység, 

- ügyeletes tevékenység ellátása. 

 

2. A pedagógus kötelességei: 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben a kö‐

vetkező kötelességei vannak: 

a) Az oktatói tevékenység során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse! Fej‐

lessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való harmonikus, 

konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 
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b) Nevelő és oktató tevékenysége során vegye figyelembe a tanuló egyéni képességét, tehet‐

ségét,  fejlődésének ütemét,  szociális  (szociokulturális)  helyzetét,  fejlettségét,  sajátos  nevelési 

igényét, segítse a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve a bármilyen okból 

hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását a tanulótársaihoz!  

c) Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló önismeret fej‐

lesztésére, együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását. 

d) Segítse a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, és 

ezek ápolására nevelje őket. 

e) A tanulók részére az egészségügyi és a testi épség megőrzéséhez szükséges ismereteket adja 

át és ezek elsajátításáról győződjön meg! 

f) Ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye áll fenn, tegye meg a szükséges intézke‐

déseket! 

g) Működjön közre a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében! 

h) Tartsa tiszteletben a tanulók jogait, emberi méltóságát! 

i) Rendszeresen tájékoztassa a tanulókat és szülőket az őket érintő kérdésekről, s szükség ese‐

tén a tanulók jogainak, vagy fejlődésének érdekében megteendő intézkedésekről! 

j) A szülő és tanuló javaslataira adjon érdemi választ! 

 

AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI 

1. Az osztályfőnök feladatai 

 Megfelelő magaviseletű, az iskolai diákönkormányzati munkában és az iskolai rendezvénye‐

ken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával. 

 Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi mentális fejlődésüket. 

 Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítást és 

elfogadását. 

 Tanórán kívül – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős programokat 

(pl. osztálykirándulás, túra, színház, Múzeumlátogatást) szervez. 

 Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

 Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

 Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

 Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. 

 Érdemi választ ad a szülők és a tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

 Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen tájékoztatja a 

szülőket. 

 A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal írásban 

értesíti. 

 Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoz‐

tatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 
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 Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályba járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

 Az  osztály  tanulóinál  ellátja  a  gyermekvédelmi  feladatokat,  együttműködik  a  gyermekvé‐

delmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

 Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók iskolai munkáját. 

 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

 Az  iskolaorvosi szolgálat bevonásával,  figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és 

arról szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket (pl. tartós betegségek, fogyaté‐

kosságok, gyógyszerérzékenység). 

 Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók magatartás 

és szorgalom osztályzatára. 

 Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész tan‐

évi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

 A házirendet megsértő vagy  feladatait, elmulasztó  tanulót először  szóbeli  figyelmeztetés‐

ben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. Súlyosabb esetben javas‐

latot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatásra. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti az e‐naplót. Igazolatlan mulasztás esetén a 

jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

 A  tanév  elején  elkészített  osztályfőnöki  tanmenet  szerint  vezeti  az  osztályfőnöki  órákat, 

azokra előre felkészül. 

 Segíti és ösztönzi a tanulók felsőfokú továbbtanulását, megismerteti őket a pályaválasztási 

és továbbtanulási lehetőségekkel. 

 Segíti a pályaválasztással, a továbbtanulással és az érettségire való jelentkezéssel kapcsola‐

tos adminisztrációs feladatokat. 

 Elkészíti  az  osztályfőnöki munka  éves  tervezetét  (osztályfőnöki munkaterv,  osztályfőnöki 

tanmenet). 

 Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

 Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

 Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal szem‐

ben. 

 Kitölti és vezeti az e‐naplót, hetente ellenőrzi a szükséges beiratkozásokat, és szükség esetén 

gondoskodik azok pótlásáról. 

 Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

 Tanév közben havonta ellenőrzi az ellenőrző vezetését (beírások, szülői aláírások). 
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2. Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki munkaterv 

alapján végzi. 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

a)A tanév elején összeállított munkaterv 

Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői értekezletek ter‐

vezett témái. 

Az osztály diákközösségének vezetői. 

Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán. 

Első félévi és tanév végi osztálystatisztika.   

Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 

3. Az osztályfőnöki által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 

 Tanulók száma, ebből leány, 

 Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

 Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló, 

 Sajátos nevelési igényű tanuló, 

 Az iskolába étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló, 

 Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló), 

 Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók, 

 Más településről bejáró tanuló, 

 Nem magyar állampolgár, 

 Évfolyamismétlő. 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

 Tanulók száma, 

 Osztályozott tanulók száma és aránya, 

 Osztályozatlan tanulók száma és aránya, 

 Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga, 

 Az osztály tanulmányi átlaga, 

 Kitűnő tanulók száma és aránya, 

 Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén, 
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 Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén, 

 Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén, 

 Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya, 

 Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

 Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya. 

 A bukások száma tantárgyanként. 

 A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei, 

 Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az 

elért helyezések), 

 Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma 

és az elért helyezések), 

 A továbbtanulás jellemzői (végzős évfolyamon). 

 A  tanulói  közösségek  (osztályközösségek)  tevékenységének,  fejlődésének  értékelési 

szempontjai az első félév és a tanév végén. 

 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk‐lányok aránya, új 

tanulók, távozók). 

 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvá‐

rásai, hátrányos helyzetű tanulók, gyermek‐és ifjúságvédelmi munka). 

 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő ta‐

nulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 

 Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézsé‐

gekkel küzdő tanulók). 

 A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények fel‐

sorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 

 A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, 

a szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

 Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat. 

 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 
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4. Az osztályfőnöki órák témái 

a, Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki 

óráin: 

 A házirend szabályainak megbeszélése. 

 Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

 Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

 Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 

 Az iskolai unkatervből és a Tanév rendjéből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

 Az  iskola környékére vonatkozó közlekedési  ismeretek és veszélyhelyzetek meg beszé‐

lése. 

b.) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák: 

 Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás, az alkohol –és ká‐

bítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre, a személyes higiénia, a sze‐

xuális  fejlődés)  az  iskolai  egészségügyi  szolgálat  (iskolaorvos,  védőnő)  segítségének 

igénybe vételével. 

 Elsősegély‐nyújtási  alapismeretek,  teendők közlekedési baleset esetén,  segítségnyújtás 

baleseteknél, a mentőszolgálat felépítése és működése, a mentők a rendőrség és a tűzol‐

tók hívásának helyes módja. 

 Félévente egy alkalommal az elsősegély‐nyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajátítása 

céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vé‐

tele. 

 Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév vé‐

gén. 

 Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23‐án és március 15‐én. 

 Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai‐

nak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak emléknapjáról, a Föld 

napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 

 Megemlékezés az iskola névadójáról. 

 A tanulmányi kirándulás előkészítése. 

 

5. Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként (az Iskola Egészségnevelési és 

egészségfejlesztési programjában felsorolt ajánlásokkal együtt megtalálhatók az iskola helyi 

tantervében. 
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1.11 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékeny-
ség helyi rendje 

A Nkt. 4. § 13. pontja határozza meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulók körét. 

 
1.11.1 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységünk  
Az Nkt. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakértői bizottsági tevékenység keretében az intéz‐
mény szakértői bizottsága állapítja meg a rendellenességet. Az Nkt. 27. § (8); és az Nkt 6. sz. 
mell. valamint a 47. § (1) bekezdése rendelkezik a rehabilitációs célú foglalkozásnak az iskolai 
nevelés és oktatás keretében való megvalósításáról. 
 

Cél  Feladat ‐ módszer  Sikerkritériumok  Felelősök 

Olyan munkahelyi légkör 

megteremtése, amelyben ha‐

tékonyan, fegyelmezetten, ki‐

egyensúlyozottan tanulhat‐

nak tanulóink. 

Az iskolai rend, fegyelem jelentőségé‐

nek megértetése, olyan házirend ké‐

szítése, amelyet a tanulók többsége 

elfogad és a szülők egyetértésével ta‐

lálkozik. 

Osztályfőnöki órán az osztályfőnökök 

tisztázzák a tanulókkal, miért fontosak 

a házirendben megfogalmazottak. 

Megbeszélik a vállalásuk ellenőrzésé‐

nek, önellenőrzésének, értékelésének 

módját. 

Következetes, egységes pedagógusi 

munka (osztályfőnökök folyamatos tá‐

jékoztatása) 

Kevesebb a házi‐

rendben megfo‐

galmazottak ellen 

vétő gyerek. 

 

Kevesebb a be‐

írás a magatartás 

füzetben és az el‐

lenőrzőben. 

‐ intéz‐

ményve‐

zető 

‐ DÖK ve‐

zető 

‐ osztályfő‐

nökök 

Kulturált együttélés  Szerepjátékok osztályfőnöki órákon 

(iskolai és iskolán kívüli helyszíneken 

jó és rossz példák) 

Csökkent  ‐ osztályfő‐

nökök 
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Önnevelés. 

Hatékony diákügyelet megszervezése.

Mintaadás (felnőttek). 

 

‐ a verekedések 

és a verekedők 

száma 

‐ tanulók fizikai 

bántalmazása mi‐

att érkező szülői 

panaszok száma 

‐ nevelők panasza 

‐ a tanulói balese‐

tek száma 

‐ ügyeletes 

nevelők 

‐ az iskola 

felnőtt dol‐

gozói 

‐ ügyeletes 

tanulók 

‐ hetesek 

A beilleszkedési és magatar‐

tási nehézségekkel küzdő gye‐

rekek találják meg helyüket a 

közösségben. 

A beilleszkedési és magatartási nehéz‐

ségekkel küzdő tanulók segítése, a vi‐

selkedésük okainak feltárása, azok ke‐

zelése személyre szabott feladatokkal.

Szociometriai felmérés alapján a tanu‐

lók kiszűrése, peremhelyzetük okainak 

feltárása. 

Beilleszkedés segítése: 

‐ pozitív tulajdonságai alapján felada‐

tok adása 

‐ tekintélyes tanulók segítségével 

‐ képességeik fejlesztése tanórán kí‐

vüli feladatokkal 

‐ egymás munkájának elismerése, ér‐

tékelése ‐ tanóra 

- iskolaújság 

- iskolarádió 

‐ kölcsönös bizalom kialakítása 

‐ kirekesztett tanuló jó javaslatainak 

elfogadása  ezúton megnyerése 

Jól működik az 

osztályközösség. 

‐ peremhelyzet 

megszűnik 

‐ konfliktusok 

száma csökken 

‐ osztályfő‐

nökök 

‐ ifjúságvé‐

delmi fele‐

lős 

‐ valam‐

ennyi ne‐

velő 

Szociális elszigetelődés felol‐

dása, szociális készségek fej‐

lesztése 

Alulszocializáltság korrigálása 

Részképesség‐zavarok csök‐

kentése 

Szociális kapcsolatok kiterjesztése a 

gyerekközösségben 

 

 

Az udvariasság megtanítása 

 

Koncentrációs képességek fejlesztése, 

önuralom fokozása, túl sok mozgás 

visszafogása, szabályok betartatása, 

kihívó ellenkezés megszüntetése 

  ‐ osztályfő‐

nök, nap‐

közis. ne‐

velők,  

 

 tantestület

 

‐ tantestü‐

let 

A rossz szociokulturális hátterű, hátrányos helyzetű gyerekekre különösen odafigyelünk.  

Az ezzel kapcsolatos eljárás az integrációs és képesség‐kibontakoztató programban található, 

ami a fentieket kiegészíti. 
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1.11.2 A tehetséggondozás  
A tanulónak joga, a pedagógusnak kötelessége a képességeknek megfelelő nevelés, oktatás biz‐

tosítása.  

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban 

részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartókkal, a családdal, a gondvi‐

selőkkel, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell biztosíta‐

nia a nevelő‐oktató munka feltételeit: 

 

‐ kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1‐6. évfolyamon, folyamatos, egyénhez 

igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további szakaszain; 

‐ a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelés‐

oktatás egész folyamatában és valamennyi területén; 

 

‐ a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók szemé‐

lyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

‐ a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított  

 kiemelkedő teljesítményeinek, 

 tehetségjegyeinek feltárása,  

 fejlesztése a tanórákon, 

 más iskolai foglalkozásokon és e tevékenység támogatása az iskolán kívül; 

 

A foglalkozások órakeretét a Nkt 6. mellékelte valamint a fenntartó határozatai biztosítják. 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységrendszerünket a következő táblázat 

tartalmazza  

Alkalmazási terület:  

o az iskola valamennyi tanulója (tehetségek felismerése) 

o a kiválasztott tanulók (tehetségek fejlesztése) 

 

Tevékenység 
Módszer 

Felelős 

1. Tehetségek 

felismerése 

 megfigyelés   tanító, szaktanár 

 házi versenyek (mesemondó, próza‐

mondó, versmondó, sport) 

 munkaközösség‐vezetők, 

szaktanárok 

 speciális képességeket mérő tesztek   szaktanárok 

 a tehetségek felismerését szolgáló tudatos 

szituációk tervezése, használata (ünnepélye‐

ken való szereplés, diákönkormányzatban 

végzett munka ) 

 munkaközösség‐vezetők, 

szaktanárok, diákönkormány‐

zatot segítő pedagógus, osz‐

tályfőnökök 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Program 

58 
 

2.Tehetség‐
fejlesztés 
   (az iskolán 
belül) 

 egyéni fejlesztés   a fejlesztést végző pedagó‐

gus 

 differenciált tanóravezetés   minden pedagógus 

 szakkörök 

Szervezése: Nkt és 20/2012 EMMI r. szerint, 

figyelembe véve hagyományainkat is 

 szakkörvezetők 

 iskolán belüli művészeti iskolai fejlesztés 

(társas tánc és festészet) 

 iskolavezetés, művészeti is‐

kola vezetője, tanárai 

 sportkör   testnevelő tanár, sportcso‐

port vezetők 

3. A fejlesztés 

hatékony‐

sága, értéke‐

lés 

 versenyeredmények összegzése, értéke‐

lése, megjelentetése az iskolaújságban  

 iskolavezetés, munkaközös‐

ség‐vezetők, szakkörvezetők, 

 a felhasznált összegek és a megtérülés ará‐

nya 

 

Dokumentáció 

o Tehetségregiszter vezetése (amely tartalmazza az egyes versenyeken elért ered‐

ményeket alsós és felsős munkaközösség külön‐külön) 

o Sikertabló (tanév végén) az iskola faliújságján elhelyezve 

o  szakköri naplók  

 

1.11.3 Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  
 

A feladat ellátásáért az intézmény vezetője a felelős (Nkt. 69. § (1) f. pontja alapján.  

Az ifjúságvédelmi felelős segítheti a munkát (20/2012 EMMI. r. 129. §; és az Nkt 69. § alapján, a 

munkájában közreműködik minden pedagógus.  

Az iskola közreműködik a veszélyeztetettség megelőzésében, megszüntetésében valamint a 

gyermekjóléti szolgálattal való együttműködésben (20/2012 EMMI r. 129. § és Nkt 69. § (1)f). 

Kötelesek vagyunk a gyermekvédelmi feladat ellátását segíteni, a gyermek szociális helyzetét 

figyelemmel kísérni (1997. évi XXXI. tv. 40. §). 

 

Helyzetelemzés 

Iskolánk tanulói közül várhatóan 15‐20 % körül alakul a hátrányos helyzetűek aránya. 

Az okok eltérőek, közülük a leggyakoribbak:  

- anyagi problémák, szociális problémák a családban  

- csonka család,  

- elhanyagoló nevelés 
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A hátrányos helyzetű gyermek iskolai sikereiben és társadalmi érvényesülésében akadályozta‐

tott. Nem tudja adottságait optimális módon kifejleszteni, ezért magatartási problémák, életve‐

zetési problémák, önértékelési zavarok veszélyével kell számolni.  

A  veszélyeztetett  helyzetű  gyermek  esetén  a  személyiség  egészséges  fejlődése  ütközik  aka‐

dályba, a felnőttkori társadalmi beilleszkedése ezért nem problémamentes. A személyiségfejlő‐

dés első figyelmeztető jele a deviáns viselkedés, amely olyan magatartászavar, amelynek legfőbb 

tünete a társadalmi szokást és normát tagadó magatartás.  

A feladatokat a 20/2012. EMMI rendeletben leírtaknak megfelelően fogalmaztuk meg.  

 

Cél  Feladat  Sikerkritérium  Felelős, határidő

Gyermek  és  ifjúság‐

védelmi feladatok el‐

látása,  hátrányos  és 

veszélyeztetett hely‐

zet kezelése 

A  gyermek  és  ifjúságvédelmi  felelős 

munkaköri leírásában foglaltak haté‐

kony elvégzése 

Javul a gyerekek tanul‐

mányi átlaga, magatar‐

tása,  esetleg  anyagi 

helyzete 

ifjúságvédelmi 

felelős 

Hátrányos  helyzetű 

gyerekek iskolai sike‐

rekhez juttatása. 

Az  érintett  gyerekek  adottságainak, 

képességeinek, felmérése, célirányos 

fejlesztése.  

Versenyeken,  vetélke‐

dőkön,  rendezvénye‐

ken  legalább  létszám‐

arányuknak  megfele‐

lően legyenek jelen.  

Osztályfőnök,  if‐

júságvédelmi  fe‐

lelős 

Veszélyeztetett hely‐

zetben  élő  gyerekek 

személyiségének 

harmonikus  fejlesz‐

tése.  

Életvezetési modellek bemutatásával 

a  társadalmi beilleszkedésének  segí‐

tése. 

DÖK,  iskolaszék  szak‐

körök,  sportkörök  lét‐

számában  arányuknak 

megfelelően  képvisel‐

tetik magukat. 

Osztályfőnök,  if‐

júságvédelmi  fe‐

lelős,  sport‐és 

csoport vezetők 

Rászoruló  gyerekek 

szociális támogatása  

A  gyermekvédelmi  támogatás  fel‐

használásáról szóló 5/2003 (IV.15) KT 

számú képviselőtestületi rendelet fe‐

lülbírálása, szükség esetén a kifizetés 

módjának módosítása 

Minden  gyerek  oda 

kapja  a  gyermekvé‐

delmi támogatást, ahol 

az  érdekeit  leginkább 

szolgálja 

ifjúságvédelmi 

felelős 

Egészségnevelés  Külön program szerint  Programban meghatá‐

rozva 

Intézményvezető 

elkészítése: 

2004.  április, 

megvalósítása: 

folyamatos 

Alacsony  szociokul‐

turális  hátterű  gye‐

rekek  felzárkózta‐

tása,  képességeinek 

fejlesztése  

Képesség‐kibontakoztató  program 

megvalósítása  

Programban meghatá‐

rozva 

Intézményve‐

zető,  

Intézményve‐

zető‐helyettes 

Egészségfejlesztés   Külön program szerint  Programban meghatá‐

rozva 

Ifj.  védelmi  fele‐

lős, szakmai szer‐

vezet képviselője
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Külső  segítő  szerve‐

zetek  bevonásával  a 

gyerekek  körülmé‐

nyeinek  megisme‐

rése, javítása  

Tájékoztatás,  kapcsolattartás,  közös 

együttműködés: 

 Gyermekjóléti Szolgálattal, 

 

a) jelzéseink hatására 

egy héten belül felke‐

resi a családot, és visz‐

szajelez 

 

b)  figyelemmel  kíséri 

programjai során, hogy 

mely  gyerekek  részvé‐

telét támogassa,  

c)  táboroztatás,  osz‐

tálykirándulás,  anyagi 

segítség 

osztályfőnök 

ifjúságvédelmi 

felelős 

 

1.12 A különleges gondozás keretében történő feladatellátás 

A fejlesztő pedagógus 

A fejlesztő pedagógus a gyermekek teljesítményében, tanulási képességében és haladási ütemé‐

ben meglévő különbségekre épülő speciális pedagógiai tevékenységet lát el. Azokkal a gyerme‐

kekkel foglalkozik hosszabb‐rövidebb ideig csoportosan vagy egyénileg, akiknek tanulmányi tel‐

jesítményében olyan problémák, nehézségek észlelhetők, amelyek osztálykeretben nem fejleszt‐

hetők eredményesen. 

 

Cél a tanulási nehézségek és magatartászavarok lehetséges mértékű csökkentése, a szocializá‐

ció és a továbbhaladás elősegítése pedagógiai módszerekkel. A fejlesztő pedagógus tevékenysé‐

gét az egyéni bánásmódra és az egyéni haladási ütemre szoruló gyermekek szükségleteihez iga‐

zítja. 

A feladat ellátásának mozzanatai. 

Diagnosztizálás 

1. a pedagógusokkal együttműködve a differenciál‐diagnosztika eszközeivel csoportos és egyéni 

szűrővizsgálatokat végez, kiszűri a tanulási problémával, részképesség‐sérüléssel küzdő tanuló‐

kat. A vizsgálatokat olyan feladatokkal, feladatlapokkal, kérdéssorral végzi, amely alkalmazko‐

dik a gyermek értelmi állapotához és reálisan tükrözi képességeit.  

2. A fejlesztő pedagógus a tüneteket, a gyermek egyéb megnyilvánulásait, az anamnézist, il‐

letve a szülőktől, pedagógusoktól kapott információkat alapos elemzésnek veti alá, és meghatá‐

rozza a szükséges további vizsgálatok területeit.  

3. A fejlesztő munka eredményességének méréséhez hatásvizsgálatokat, pedagógiai teljesít‐

ményméréseket végez.  

A segítés módjai: 
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1. Szervezi a foglalkozásokon részt vevők kiválasztását, szorosan együttműködve a tanulókkal, 

tanárokkal. 

2. A diagnosztikai jellegű felmérések eredményei alapján fejlesztési tervet készít egyénre sza‐

bottan. 

3. A fejlesztő foglalkozásokon a tanulók főbb problémaprofiljának megfelelően speciális peda‐

gógiai módszereket alkalmazva törekszik a tanulási zavar kialakulásának megelőzésére, illetve a 

már diagnosztizált tanulási problémák lehetséges mértékű korrekciójára. Fejleszti az alapkész‐

ségeket. Aszerint történik a fejlesztő foglalkozásaik szervezése, hogy az ismeretszerzés‐elsajátí‐

tás mely szakaszában kell a megsegítés. 

4. A munkarendet a tanulók órarendje és a nevelőkkel történő egyeztetés alapján szervezi meg, 

fenntartva a szükséges változtatás lehetőségét.  

5. Figyelemmel kíséri a tanulók viselkedését, általános állapotát, és igyekszik őket kedvező 

irányba befolyásolni. A gyermekek teljesítményét, beilleszkedését nyomon követi. 

6. A foglalkozások időtartama, az egyéni bánásmódot igénylő tanulók teherbírásától függően 

rugalmas, de figyelembe veszi az iskolai tanóra rendjét.  

Együttműködés a pedagógusokkal 

1. A munka során szoros együttműködés kívánatos a pedagógusokkal a tanulási nehézségek 

diagnosztizálása és a fejlesztés irányvonalainak megállapítása, a fejlesztési terv kidolgozása 

és a segítés közös tervezése céljából. 

2. A többségi pedagógusok számára minden év elején elkészíti a szakértői bizottság szakvéle‐

ménye alapján a gyermekek egyéni fejlesztési feladatait, amely tartalmazza a fejlesztés ki‐

emelt  területeit és a gyermek számára biztosítani szükséges könnyítéseket. 

3. Megállapodnak abban, hogy a gyermek fejlesztésében melyiküknek milyen részt kell vállal‐

niuk.  

4. Folyamatos konzultációval biztosítják a tanulókkal kapcsolatos információk és tapasztalatok 

cseréjét. 

5. A fejlesztő pedagógus részt vesz az iskola alsó tagozatos szakmai munkaközösségeinek ta‐

nácskozásain, az osztályozó értekezleteken, hogy tapasztalatait közreadva elősegítse a lema‐

radó gyermekek felzárkóztatását. 

6. Törekszik arra, hogy gyarapítsa kollégái pszichológiai‐gyógypedagógiai ismereteit, megismer‐

tesse őket a használt módszerekkel.  

7. Segíti a pedagógus‐gyermek kapcsolat optimális alakulását. 

8. Az együttműködés alapja egymás munkájának és kompetenciájának feltétel nélküli elfoga‐

dása. 

Kapcsolattartás a szülőkkel 
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1. A szülőkkel egyénileg is kapcsolatba lép, tájékoztatást ad a fejlesztő pedagógiai tevékenység‐

ről, felajánlja a fejlesztő foglalkozások lehetőségét. 

2. Az iskolai fogadó órákon biztosítja a folyamatos kapcsolattartást. 

3. Törekszik arra, hogy a szülők tájékozottak legyenek a foglalkozások céljáról, menetéről, ta‐

pasztalt és várható eredményéről. Megismerteti a szülőket azokkal a módszerekkel, eljárások‐

kal, eszközökkel, amelyekkel hatékonyan segítheti gyermeke fejlődését otthoni körülmények kö‐

zött is.  

4. A szülőt tájékoztatja a titoktartási kötelezettségről ( a szakvéleményt kinek köteles átadni). 

Iskolán kívüli feladatok 

1. Kapcsolatot tart más iskolák fejlesztő pedagógusaival, pedagógiai szakszolgálatokkal (Neve‐

lési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Biztosság, Logopédia), 

szakintézményekkel (Gyermekjóléti Szolgálat). 

2.Rendszeresen részt vesz a munkáját segítő továbbképzéseken. 

1.12.1 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységeinket  
Beépítettük abba a folyamatba, mely a 20/2012. EMMI rendelet 171. § alapján meghatározott 

képesség‐kibontakoztató és integrációs programhoz készült.  

A pedagógus alapvető feladata a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, ezzel a tanulási ku‐

darc megelőzése (Nkt. 62.§). 

A tanulók második alkalommal történő évfolyamismétlése esetén az adott tantárgyból részére 

egyéni foglalkozást szervezünk. A foglalkozások időkeretét a Nkt. 27.§ és a 6. számú melléklete 

és a fenntartó által biztosított külön időkeret valamint a képesség‐kibontakoztató és integrációs 

normatíva biztosítja.  

Egyéni továbbhaladást az 1. évfolyamra felvettek esetén a Nkt. 27. § (7) és (9) bekezdése alapján 

biztosítunk. A továbbhaladást egyéni fejlesztési terv alapján szervezett foglalkozásokon segítjük. 

Tanulási kudarc okai 

A tanulók közül többen küzdenek valamilyen tanulási problémával, melyre sokszor csak a végső 

stádiumban (állandósult rossz teljesítmény, bukás) figyelünk fel. 

Ezeknek a problémáknak több oka lehet: 

‐ tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, számolási készség zavarai), 

‐ viselkedési zavarok (hiperaktivitás, impulzivitás, agresszió), 

‐ figyelemzavar (figyelemkoncentrációs problémák, ingadozó intenzitású figyelem, 

‐ nagyfokú szorongás, alacsony önértékelési szint, vagy feltűnt érdektelenség. 

A gyermek és környezetének helytelen viszonya magatartási és viselkedési zavarral járhat együtt. 
Ennek következménye, hogy a gyermek intellektusához képest alulteljesít,  teljesítménye nincs 
arányban a befektetett munkával. A környezet negatív értékelésének hatására a peremre sodró‐
dik és fogékonnyá válik az antiszociális viselkedésformák iránt. Gyakran magatartási zavarral pá‐
rosul.  (A  magatartási  probléma  nem  oka,  hanem  következménye  a  tanulási  zavarnak.) 
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A fenti problémákkal küzdő, és ezáltal tanulási kudarcnak kitett tanulók speciális segítséget igé‐

nyelnek az egész tanítási‐tanulási folyamat során. Úgy véljük, hogy az általános iskolának kulcs‐

szerepe van a tanulási problémák kellő idejű felismerésében és kezelésében. Az iskolának meg‐

felelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy ezek a tanulási és magatartási problémák 

mérséklődjenek, vagy kellő fejlesztés mellett egyes esetekben teljesen megszűnjenek. Ennek ér‐

dekében feladatunk: olyan fejlesztő tevékenységrendszer kidolgozása, mely csökkenti a hátrá‐

nyokat, esélyt ad a felzárkóztatásra, s így lehetőséget biztosít az általános iskolai követelmények 

elsajátítására. Tanulási kudarccal összefüggő feladataink, tevékenységeink A tanulási kudarcnak 

kitett tanulóknál elsőrendű feladat a probléma mielőbbi felismerése. 

Ennek érdekében: 

 Pedagógiai megfigyelések a tanév elején a tanulási zavarok azonosítása céljából valamennyi 

első osztályban (fejlesztő pedagógus és az osztálytanító bevonásával). 

 Osztálytermi megfigyelés megadott  szempontsorozatot  tartalmazó megfigyelési  lappal  (a 

gyermek viselkedéses megnyilvánulásainak teljesítmény regisztrálása céljából, gyógypedagógus 

bevonásával). 

 A kiszűrt tanulási zavarral küzdő tanulók esetében személyiséglap vezetése (a gyermek ko‐

rábbi fejlődésére vonatkozó adatok, aktuális jellemzők feltárására) 

 A tanulási zavarral küzdő gyerekek számára egyéni, illetve kiscsoportos korrekciós, rehabili‐

tációs és habilitációs program alkalmazása. 

 A képesség célzott fejlesztése, a lemaradás kompenzálása céljából. 

 

Iskolánkban az osztályokban a Szakértői bizottság és Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján 

olyan gyermekek nevelése és oktatása folyik, akik: 

‐ Épértelműek, de  részképesség‐zavarokkal küzdenek  (diszlexia, diszgráfia,  számolási nehézsé‐

geik vannak) 

‐ Szókincs, beszéd és kifejezőképességük sajátos, 

‐ enyhe fokban értelmi fogyatékosok 

‐ Norma és szabálytudatuk nagy eltérést mutat az általános iskola normarendszerétől. 

 

Az itt tanuló gyermekeknek biztosítani kívánjuk: 

‐ A szükségletekhez igazodó, differenciált pedagógiai tevékenységet. 

‐ A tanuláshoz szükséges alapvető képességek kialakítását, fejlesztését. 

‐ Rugalmas alkalmazkodást a saját egyéni fejlődési ütemhez. 

‐ Önálló tanulási képességek intenzív fejlesztését. 

Az Nemzeti Köznevelési  törvény az általános  iskolák alapfeladatát kiegészíti a sajátos nevelési 

igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatásával. Így le‐

hetőség nyílik a sajátos nevelési  igényű tanulók normál tantervű alapfokú oktatási rendszerbe 

való integrálására. 

A Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság szakvéleménye alapján az 

alábbi zavarral bíró gyermek a csoport szervezésnél két főnek számít: 
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‐ enyhe értelmi fogyatékos, 

‐ beszédfogyatékos, hallási, érzékszervi fogyatékos, látásfogyatékos 

‐ részképesség zavar (dislexia, disgráfia, diszcalculia) 

 

Ezek a gyermekek rehabilitációs célú foglalkozásra jogosultak, azonban a rendelkezésre álló óra‐

keretet csökkenteni kell az egyéni foglalkozások számával. 

Egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozások szervezése, a fejlesztő munka szerepe és helye 

az iskolai környezetben: 

 A foglalkozásokat heti 2‐3 alkalommal szakértői diagnózis alapján az iskolai órarend ru‐

galmas alakításával, részben órarendbe épülve, részben szabadidőben végezzük. 

 A gyermekek pszichés fejlődési jellemzőit megragadva, azokat a területeket kívánjuk fej‐

leszteni, melyek elmaradásának következményeként  lépnek  fel  különböző  tanulási  zavarok. A 

fejlesztés formáját a tanulási zavar súlyossága ill. a gyermek személyiségjegyei, foglalkoztatható‐

sága alapján határozzák meg. 

 A foglalkozásokon a fejlesztő pedagógus egyéni, személyre szabott fejlesztőprogrammal 

dolgozik a tanulókkal. Az egyéni fejlesztési terveket minden esetben a szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus készíti el, ő nyújt tanácsadást és koordinálja a fejlesztő munkát. 

 A fejlesztés kiterjed az összes részterületre. (Mozgásfejlesztés – nagy és finommotorika ‐

, testsémafejlesztés, téri tájékozódás fejlesztése, percepciófejlesztés, verbális fejlesztés). 

 Ezeken a foglalkozásokon a fejlesztést végző pedagógus: 

o  a  gyermek  tanulási,  viselkedési  problémájához  keresi  a  megfelelő,  a  leginkább  ered‐

ményre vezető tartalmakat, ismereteket, tevékenységeket.  

o A gyermekhez igazítja a tanulási tempót, időt, a gyakorlásra, ismétlésekre fordított alkal‐

mat. 

o Olyan tanulási környezetet biztosít, amely motivál, emocionálisan megnyeri a gyermeket 

és együttműködésre serkenti, mert sikert nyújt. 

o A már meglevő képességek, adottságok megerősítésével és ezekre való építéssel fejleszti 

a tanulót. 

 A tanórán kívüli fejlesztés nemcsak az alapfunkciókban meglévő hiányok kompenzálását 

eredményezi, hanem a beilleszkedés terén is kedvező változásokat eredményezhet. 

 Fontos szempont az osztálytanító, osztályfőnök bevonása a tanulási és  igen gyakran az 

ehhez kapcsolódó magatartási zavarok problémakör kezelésének folyamatába. 

 Az eredményes fejlesztés feltétele egy erre a célra  is berendezett terem, ahol nyugodt 

légkörben végezhetjük a foglalkozást, elhelyezhetjük a megfelelő taneszközöket, sporteszközö‐

ket, a speciális fejlesztőjátékokat. 

 A kezdeti időszakban különösen fontos, hogy a tanulási nehézségek kompenzálásával fog‐

lalkozó fejlesztő pedagógus konzultációt folytasson az érintett nevelőkkel, szaktanácsadókkal. 

 A visszajelzés, a megbeszélés igen lényeges abban az időszakban, amikor más beindult a 

fejlesztés, de hatása még nem észlelhető. 
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 Szükségesnek  tartjuk,  hogy munkájáról  tájékoztassák  a  nevelőtestületet,  különösen  az 

érintett tanulók osztályfőnökét. 

 Ott, ahol lehetséges a szülők bevonásával még hatékonyabbá lehet tenni a fejlesztő mun‐

kát. 

 A fejlesztést végző pedagógus a nevelési, munkaközösségi értekezletek alkalmával nyújt‐

hat visszajelzést a hatásvizsgálatok eredményeiről. Szülői értekezleteken is tarthat „továbbkép‐

zést” a tanulási nehézségek és azok kezelésének lehetőségeiről. 

 Mindezeket figyelembe véve a köznevelési törvény és a különböző rendelkezések adta 

lehetőségekkel élve, a  tanulók helyzetének egyéni elbírálása alapján mentesítést adhat egyes 

tantárgyak, tantárgyrészletek értékelése, minősítése alól. Magántanulói státusz létesítését is ja‐

vasolhatja. 

 Orvosi és gyógypedagógusi javaslat alapján gyógytestnevelő vezetésével mozgáskoordi‐

nációs foglalkozásokat tartunk, ahol a gyermekek személyre szabott korrekcióban részesülnek. 

 Az 5. osztályos tanulók részére megkönnyítve az alsós‐felsős és a szakrendszerű átmene‐

tet – lehetőségeink függvényében tanulási módszertani tréning szervezése. 

 Az átmenetet segítheti a diákok tanulási technikájának és tanuláshoz szükséges képessé‐

geinek fejlesztése (memória, beszédtechnika, szókincsfejlesztés, gyorsolvasás,  lényegkiemelés, 

könyvtárhasználat). 

 A tanulási kudarc elkerülése érdekében korrepetáló, felzárkóztató foglalkozások szerve‐

zése azoknak a felső tagozatos tanulóinknak akiknek az adott tantárgyban való követelménytel‐

jesítés gondot jelent és ezért állandó vagy időleges jelleggel nevelői segítségre szorulnak. 

 Az átmenetet segítheti az alsós‐felsős pedagógusok által összehangolt egységes követel‐

ményrendszer és pozitív értékelési mód kidolgozása. 

 

Ahhoz, hogy a tanulási kudarccal összefüggő problémákat hatékonyan kezeljük, szükséges a pe‐

dagógiai szemléletbeli változás: 

 Az  iskolánkban  tevékenykedő pedagógusoknak  rendszerezett  ismeretekkel  kell  rendel‐

kezniük a “tanulási problémák” témakörével kapcsolatban (megjelenési formák, okok, alapvető 

diagnosztikai lehetőségek, prevenció, intervenció). 

 Minden szaktanár kötelessége a tantárgyához kapcsolódó speciális tanulási technikák ta‐

nulókkal való megismertetése. 

 Erősíteni kell az iskolában a team‐munkát a problémás esetek megbeszélése, közös cse‐

lekvési stratégiák kialakítása, információk és tapasztalatok cseréje, megvitatása során. 

 A pedagógusok, munkaközösségek,  iskolavezetés  kompetenciáját  a  “tanulási  korlátok” 

problematikájával kapcsolatban megfelelő módszerekkel kell kialakítani,  illetve tovább fejlesz‐

teni. (iskolán belüli továbbképzések, szervezése ‐ tevékenység‐orientáltan, illetve a problémate‐

rületek megvitatására kellő időt biztosítva.) 

 A pedagógusoknak lehetőséget kell biztosítani a folyamatos továbbképzésre. 

 A tanulási kudarc elkerülése érdekében még intenzívebben kell foglalkoznunk a tanulás 

 szempontjából alapvető feltételekkel: 
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o törekednünk kell, hogy minél több tanuló motivációjához igazodjon, 

o didaktikai szempontból átgondolt, kreatív tanulásszervezés és tanításmenet 

o pozitív tanulási légkör kialakítása (tantermek elrendezése, tanuláshoz szükséges eszközök 

biztosítása, 

o  a tanár személyisége). 

A tanulási problémákkal küzdő gyermekek mellett a pedagógusnak a tanácsadó és fejlesztő sze‐

repét kell betöltenie a szocio‐emocionális szempontokat  is  figyelembe véve.  Intenzíven foglal‐

koznunk kell velük és amennyire lehetséges személyes szükségleteik és nehézségeik iránt is kö‐

telezettséget kell vállalnunk: 

o Pedagógiai eszközökkel törekednünk kell a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensú‐
lyozására. 
o Szükség  esetén  a  gyermek,  a  tanuló  érdekében  intézkedést  kell  kezdeményeznünk, 
együttműködve a gyermek és ifjúságvédelemmel valamint a Gyermekjóléti‐ és Családsegítő Szol‐
gálattól.  
o Az iskolán belüli feltételek megteremtése mellett szükséges az iskolán kívüli kapcsolatok 
alakítása és fejlesztése, szoros kapcsolat kialakítása az illetékes óvodával. 
 
Mivel a tanulási kudarcnak kitett tanulóknál elsőrendű feladat a problémák mielőbbi felismerése, 

ezért  fontos az  iskolánkba kerülő gyermekek mielőbbi megismerése.  (A tanulási  zavarra utaló 

jelek ugyanis már az óvodában fellelhetőek). A fejlesztésnek optimális esetben már az óvodában 

el kell kezdődnie és az iskolában erre alapozva folytatódnia: 

o Intenzívvé kell tenni a kapcsolatot az iskolán kívüli tanácsadó szolgálatokkal, külön peda‐

gógiai intézményekkel (Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat….) 

o Erősíteni kell a tanulási kudarc mérséklése érdekében az iskola és a családi ház együttmű‐

ködését.  (szülői értekezletek,  szülő‐, gyermek  fogadóórák,  szülői óralátogatások,  továbbképző 

rendezvények a szülőknek, családlátogatások) 

 
Az iskolai kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységünk akkor lehet eredmé-
nyes: 

o Ha az érintett tanulóknak az okok kellő idejű felismerése és a megfelelő pedagógiai esz‐

közökkel való segítés során a tanulási kudarcok legalább mérséklődnek vagy egyes optimális ese‐

tekben meg is szűnnek. 

o Ha az 1‐4. évfolyam során biztosítani  tudjuk a NAT‐ban meghatározott követelmények 

(legalább minimál követelmények) elsajátítását. 

o Ha az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű elsajátíttatásával a tanulók integrálódni tud‐

nak a felső tagozatos követelményekhez, és ezáltal hozzásegíthetjük őket a középfokú oktatásba 

való továbbjutáshoz is. 
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Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető  feladata a kiemelt  figyelmet  igénylő  tanulók 

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figye‐

lembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti for‐

mák alkalmazása a tanítási folyamatban.  

Munkánk során kiemelten kezeljük  

o a sajátos nevelési igényű; 

o a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;  

o a kiemelten tehetséges;  

o a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 

 

1.12.2 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  
 

Az egyénre szabott bánásmódra, mint a tehetség‐ és készségfejlesztés eszközére minden tanu‐

lónknak alapvető joga van az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosítása keretében.  

Iskolánk az alapkészségek biztos elsajátíttatása mellett fontos feladatának tartja a tehetséggon‐

dozást. Ennek érdekében az alábbi tevékenységeket végezzük:  

 az egyéni képességekhez igazodó tanítás megszervezése;  

 a választható tanórán tanulható tantárgyak tanulása;  

 emelt szintű oktatás;  

 szakkörök;  

 tehetséggondozó foglalkozások;  

 iskolai sportkör;  

 alapfokú művészetoktatási intézmény 

 versenyek, vetélkedők bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.) szervezése, felkészítés;  

 szabadidős foglalkozások ( pl. színház‐ és múzeumlátogatás stb.);  

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy cso‐

portos használata;  

 a továbbtanulás segítése;  

 tanítási órán kívüli tevékenységek 

 

Az intézményben alkalmazott eszközök és módszerek (a kompetencia alapú oktatás, a multikul‐

turális tartalmak alkalmazása, a heterogén tanulói csoportokban zajló tanórai differenciálás, a 

kooperatív tanulási technikák, a tevékenységközpontú pedagógiák, a projektmunka, a prezentá‐

ciós technikák széleskörű alkalmazása, a tanulói portfoliók készítése, a differenciált tanulói érté‐

kelés, a tanórák IKT támogatottsága, a páros‐ és csoportmunkák, a játékok, viták, a kutató‐felfe‐

dező tanulás, a rendszeresen alkalmazott, kooperatív módszerek a lehetőségek széles tárházát 

biztosítja  a  készségfejlesztésre,  az  egyénre  szabott  tehetséggondozásra,  ugyanakkor  az  esély‐

egyenlőség megteremtésére, az egyenlő hozzáférés biztosítására. Az adott területen kiemelten 

tehetséges tanulók felkutatása elsősorban a szaktanár feladata és felelőssége. Az ilyen tanulók 

további sorsának tudatos irányítását és képességeik fejlesztését az adott szaktanár végzi, termé‐

szetesen az osztályban tanító tanárokkal együttműködve. A tehetséggondozásra a kerettanterv 
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is lehetőséget nyújt a szabad órakeret biztosításával ill. a szaktanár a tanórán többletfeladattal is 

differenciálhat. Mivel a tehetség felismerésében és további sorsának alakulásában a szülői ház‐

nak is nagy szerepe van, a nevelőtestület e tekintetben is a szülők aktív közreműködésére számít. 

1.12.3 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 
Iskolánkban a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése az alábbi tevékeny‐

ségek során történik: 

 A tanulási kudarc okainak feltárása:  

A rossz teljesítménynek oka‐e az előzetes ismeret hiánya? /tanulópárok, korrepetálás, szülői se‐

gítség / Feltétele: osztályfőnök és szaktanárok együttműködése.  

Kellően motiváltak‐e a tanulók?  

a. Az egyes tantárgyak tananyagtartalma és a tanuló érdeklődési köre gyakran igen távol eshet 

egymástól.  Ilyenkor próbáljuk feltárni, hogy vannak‐e gátló tényezők,, ami a tanulási kudarcot 

okozta.  

b. Másik fontos probléma lehet az önbizalom hiánya, a tanárra hárított problémakezelés  

A tanulási teljesítmény hiánya is jelenthet kudarcot, nagyobb erőfeszítéssel növelni lehet a telje‐

sítményt, ami a tanuló önértékelését pozitív irányba változtathatja.  

A lemaradó tanulók felzárkóztatása  

1. Az alaptudásról, alap erkölcsi normáról való tájékozódás. Ez tanév elején történik szóbeli fe‐

leletek és megnyilatkozások alapján.  

2.  A tényleges szintfelmérés feladat‐, mérőlapok segítségével. A mérés elemzése és értékelése. 

Ezt szeptemberben végezzük szaktanári irányítással.  

3.  Egyénre szabott felzárkóztató tevékenység kidolgozása. A szintfelmérő lapokat a munkakö‐

zösség‐vezetők irányításával készítik el a szaktanárok, a helyi tanterv minimumszintjének megfe‐

lelően. Az értékelés és elemzés szeptember végéig készül el, az októberben irányuló felzárkóztató 

foglalkozások egyénre szabott előirányzatával.  

Segítő tevékenységek 

1.  az előzetes felmérések, az óvoda javaslata alapján, az egyéni képességekhez igazodó tan‐

órai tanulásszervezés;  

2.  a napközi otthon;  

3. az egyéni foglalkozások;  

4. a felzárkóztató foglalkozások;  

5. az iskolai könyvtár, a létesítmények és eszközök egyéni és csoportos használata;  

6. a továbbtanulás irányítása.  

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók diagnosztizálása az osztályfőnök és a szaktanárok fel‐

adata. Ezek a diákok a Ktv. 52. §‐a 10. bekezdése értelmében szükség szerint egyéni felzárkóztató 

foglalkozásokon vesznek részt. A nevelőtestület ugyanakkor fontosnak tarja a prevenciót és az 

integrációt, azaz a szaktanár kötelessége a tanórai differenciálás (természetesen a kerettanterv 

követelményeinek figyelembevételével). Ezt segíti a kompetencia alapú oktatás, a kooperatív ta‐

nulói technikák alkalmazása, a tanórákon zajló csoport és pármunka, a tanulói projektek. Ez a 
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munka természetszerűleg nemcsak a szaktanár feladata, hanem az osztályfőnöké is, hiszen a ta‐

nulási szokások kialakítása sem csupán a szaktanár kötelessége. A felzárkóztatást elsegítő tevé‐

kenységekről, keretekről a szülőket év elején tájékoztatjuk. 

A tanév során a problémás tanulók szüleivel folyamatosan kapcsolatot tarunk. Ennek formái: fo‐

gadóóra, szülői értekezlet, ellenőrző, illetve telefonon előzetesen egyeztetett időpontban egyéni 

megbeszélés. 

 

1.12.4 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 
Iskolánkban folyamatosan növekvő számban vannak jelen azok a tanulók, akik magatartási ne‐

hézségekkel küzdenek. Úgy érezzük, hogy ezzel a problémával időben kell foglalkoznunk. Az ilyen 

problémával küszködő  tanulók  felismerése azonban nem csupán az osztályfőnök kötelessége, 

hanem a szaktanároké is. Ugyanakkor szükség van arra is, hogy a beilleszkedési és magatartási 

problémákkal küszködő tanulók gondjairól az osztályban tanító valamennyi tanár értesüljön, sőt 

a hatékony megoldás keresését és végrehajtását mindenképpen a nevelőtestület vállalja magára. 

Fontosnak tartjuk, hogy az inkluzivitás szemlélete érvényesüljön minden ilyen esetben, hogy az 

egyéni tanulási eljárások keresésével, a differenciált, egyénre szabott tanórai munkával már a 

tanórán, a tantermi keretek között is reagálni tudjon a pedagógus a problémára. Ideális esetben 

ezek a pedagógia módszerek elegendőek a problémák rendezésére, de a problémák pontos di‐

agnosztizálásában  szükség  esetén  természetesen  együttműködünk  az  iskolában  dolgozó  (vé‐

dőnő, iskolaorvos) ill. külső segítő szakemberekkel is (nevelési tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgá‐

lat). Mindezeken túl nagyon fontosnak tartjuk az ún. prevenciós foglalkozásokat (drog, alkohol, 

bűnmegelőzés stb.). Hagyományainkhoz híven rendszeresen szervezünk ilyeneket az osztályfő‐

nöki órák keretében. A nevelőtestület az év eleji értekezleten dönt az adott évi megelőző prog‐

ramokról, de természetszerűleg az év közben felmerülő kérdésekre is reagál, ha azok a tanulók 

nagy részét érintik. 

Ugyanakkor lényegesnek tartjuk azt is, hogy az oktató‐nevelő munka úgy folyjék, hogy a tanulók 

megvalósítható célt lássanak maguk előtt rövidebb és hosszabb távon egyaránt. Ebből követke‐

zően kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a pályaorientációnak. Mind a prevencióban, mind a szű‐

résben, sőt a megoldásban is elengedhetetlen a szülői házzal való állandó kapcsolattartás. Ennek 

érdekében lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy ‐ előzetes megbeszélés alapján ‐ a szülői 

fogadóórákon és értekezleteken kívül is találkozhassanak az iskola pedagógusaival, védőnővel, 

ifjúságvédelmi  felelőssel  a problémák orvoslása érdekében.  Ezeket  a  találkozókat bármely  fél 

kezdeményezheti. 

Iskolánk a beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő tanulókkal kiemelten  foglalkozik, 

ennek érdekében az alábbiakat tesszük: 

 szoros kapcsolat az óvodával, nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti szolgálattal;  

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulást szervezése;  

 felzárkóztató, fejlesztő órák és foglalkozások;  

 egész napos ellátás, napközi otthon;  

 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai;  
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 családlátogatások;  

 a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése.  

 A fejlesztésre különös gondoskodásra szoruló tanulók kiszűrésére kiemelt hangsúlyt fek‐

tetünk a bevezető szakaszban. 

 A saját és a szakszolgálat bemérései alapján megfelelő logopédiai, fejlesztő pedagógusi 

és pszichológusi foglalkozásokat biztosítunk. 

 Kiemelkedő faladat e tanulók kognitív képességeinek hatékonyfejlesztése, változatos ok‐

tatási stratégiák alkalmazásával a motivációs szint fenntartása. 

 Az egyénre szabott fejlesztést szintmérések kell, hogy kövessék a továbbhaladás érdeké‐

ben. 

Mindenkinek tiszteletben kell tartani, hogy e tanulók bármilyen szervezeti keretek között dolgoz‐

nak is a nekik megfelelő értékelési‐ minősítési szempontokat lehet csak alkalmazni. 

1.12.5 Sajátos nevelési igényű gyermek meghatározása  
Sajátos nevelési igényű gyermek definíciója az Nkt. 4.§ 13. pontja szerint. Az e csoportba tartozó 

gyermekeknek eredményes nevelésük‐oktatásuk érdekében a szokásostól eltérő, nagyobb mér‐

tékű pedagógiai segítséget kell nyújtani. A sajátos nevelési  igényű tanulók pedagógiai ellátása 

állapotuknak megfelelően különböző szervezeti keretek között történhet: szegregáltan gyógype‐

dagógiai nevelési‐oktatási intézményekben, integráltan ép társaikkal együtt a „befogadó” iskolá‐

ban. A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegít‐

heti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő integrált ‐ oktatásuk.  

A tanulók kiválasztása: hazánkban a fogyatékosság tényét a tanulási képességet vizsgáló és reha‐

bilitációs bizottságok (SZRB) és az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet ellátó bi‐

zottságok (OSZRB) jogosultak megállapítani. A szakértői vélemény kialakítása után a bizottság az 

intézmény kiválasztására tesz javaslatot, majd a kijelölésére is jogosult. Az iskola csak akkor ve‐

heti fel az integrált tanulót, és akkor integrálhatja, ha a szakvélemény végén iskolája kijelölt isko‐

laként szerepel.  

 Integráció  

Az  integráció általánosan azt  jelenti, hogy a  sérült, akadályozott, azaz  sajátos nevelési  igényű 

gyermekek, fiatalok beilleszkednek ép társaik közé. Hangsúlyozni kell azt is, hogy nem mindegyik 

gyermek  alkalmas  integrációra.  Iskolánk  az  integráció  formái  közül  a  funkcionális  integrációt 

tűzte ki maga elé, ahol az együttnevelés, az együtt fejlesztés minden tanórára és foglalkozásra 

kiterjed. Az integrációt a 2008/2009‐es tanévtől felmenő rendszerben vezettük be.  

Integrációt támogató rendelkezések, és szükséges feltételek  

• Megemelt normatív támogatás.  

• Sérülés specifikus végzettségű gyógypedagógus 

• Habilitációs rehabilitációs foglakozások biztosítása a törvényi szabályozásoknak megfelelően. 

Óraszám: 15‐50%, sérüléstől függően, melyet gyógypedagógus végez.  

• Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 

és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók nem rehabilitációs fejlesztésben része‐

sülnek, hanem fejlesztő foglalkoztatásban.  
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• A fejlesztő foglalkozást nem kötelező, hogy gyógypedagógus végezze.  

• A gyermeket ellátó intézmény vezetőjének a felelőssége, hogy a gyermek megkapja‐e a szak‐

értői véleményben javasolt fejlesztő foglalkozást.  

• Felmentések, kedvezmények érvényesítése a gyermek szükségleteinek megfelelően.  

• Számonkérés, vizsgáztatás módosítása a gyermek igényeinek figyelembevételével.  

• Egyéni továbbhaladás.  

• Speciális tanterv.  

• Speciális tankönyvek.  

• Speciális gyógyászati és technikai eszközök.  

• Megfelelő létszám esetén gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása.  

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása, sajátos elveinek, tanulást nehezítő 

körülményeinek figyelembevétele  

A sajátos nevelési igény kifejezi:  

 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását;  

 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét;  

 az SNI‐igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű 

differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő, fejlesztő, korrekciós, habilitá‐

ciós, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé.  

 Az integráció során a nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az 

SNI fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja, fogyatékosságból eredő hátrá‐

nyok csökkentése.  

 

Az integráció bevezetését segítő feltételek  

A sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez ‐ oktatásához gyógypedagógus kell, nem he‐

lyettesíthető fejlesztő pedagógussal. Szükséges az integrációt végző osztályokban gyógypedagó‐

gus alkalmazása a habilitációs foglalkozások megtartására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

‐ a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógiai 

tanár/terapeuta az együttműködés során  

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését;  

 javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet 

kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely‐ és helyzet‐

változtatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.);  

 segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasz‐

tásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről;  

 javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazá‐

sára;  
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 figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, ja‐

vaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra;  

 együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó peda‐

gógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait;  

 terápiás  fejlesztő  tevékenységet  végez  a  tanulóval  való  közvetlen  foglalkozásokon  ‐ 

egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben ‐, ennek során tá‐

maszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra.  

Az  integrált  nevelésben,  oktatásban  részt  vállaló  közoktatási  intézmények  igénybe  vehetik  az 

egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, szak‐ és pedagógiai szakmai szolgáltatását, 

az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét a megyei/fővá‐

rosi közoktatás‐fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint.  

Az eddigi tapasztalatok szerint az oktatásban olyan gyermekeket javasolnak az integrációra, akik 

nem hiperaktívak, magatartási zavarosak és lehetőleg harmonikus személyiségűek legyenek. Ér‐

telmi képességük közelítse meg a  felső határértéket, és  jó,  támogató,  segítő családi háttérrel 

rendelkezzenek. Az együttnevelést megvalósító pedagógusokat, a szülők közösségeit fel kell ké‐

szíteni a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.  

A tanterem: az integráló osztály számára olyan tantermet ajánlatos biztosítani, amelyben több‐

féle kisebb tér kialakítására van lehetőség. Például: kiscsoportos munkához 2 ‐ 6 asztalból álló 

csoportok, olvasó‐ és beszélgető sarok párnákkal, szőnyeggel. Az egyéni tanuláshoz: különálló 

asztalok,  szabad polcok a  tanulók által használható  segédeszközök,  feladatlapok,  taneszközök 

számára. Kisebb terápiás helyiségek kialakítására is szükség van. (pl: a habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozásokon)  

Az osztály létszáma: javaslat, hogy a befogadó osztály létszáma a 20 főt ne haladja meg és ideális 

lenne, hogy legfeljebb 3 sajátos nevelési igényű tanulót vegyenek fel egy‐egy osztályba. (az SNI 

típusától függően)  

A tanulás szervezése: az  integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a 

sajátos nevelési igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző mély‐

ségben és terjedelemben, a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük hozzáfér‐

hetővé a számukra. Az egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat szerkezetét, tempóját, 

eszközeit. Figyelembe kell venni a gyermekek terhelhetőségét, fáradékonyságát. Kooperatív ta‐

nulásszervezésével  lehet  biztosítani,  hogy minden  tanuló  lehetőségeihez mérten  hatékonyan 

részt vegyen a tanulás folyamatában.  

A tanulók értékelése: az integráltan oktatott tanulók a többségi iskolában szokásos értékelési 

rend szerint kapnak minősítést a számukra megfelelő iskolatípus és osztályfok sajátos nevelési 

igényűekre vonatkozó tantárgyak és tantervi követelmények megjelölésével.  

Taneszközök, segédeszközök: hasznos, ha az integrált tanulók is ‐ amikor csak lehetséges ‐ 

ugyanazokkal a taneszközökkel dolgoznak, mint a többiek. Ha szükséges, más, eltérő taneszközt 

is be kell szerezni, viszont fontos, hogy ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők 

is használják.  

A gyógypedagógus,– esetenként más szakember ‐ véleményének figyelembevételével készíti el 
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a fejlesztő programot, amely a tanuló különleges gondozási igényére épül, és egyéni tulajdonsá‐

gainak fokozatos kibontakozását szolgálja.  

 

1.12.6 Habilitációs, rehabilitációs foglalkozások célkitűzései  
Az első pedagógiai szakasz  

Az első pedagógiai szakaszban (1‐2. osztály) a habilitáció, rehabilitáció kiemelt célja a megismerő 

képesség,  az emlékezet,  a  figyelem  fejlesztése az észlelés‐képalkotás  folyamatain  keresztül,  a 

cselekvésszabályozás belső feltételeinek folyamatos kialakítása, fejlesztése, a beszéd formai és 

tartalmi oldalának megerősítése.  

Gondolkodási képességek fejlesztése  

Fejlesztési  feladat  a  pontos  érzékelés  kialakítása:  tárgyak,  személyek,  jelenségek  felismerése, 

megnevezése, felsorolása.  

Összehasonlítás:  tárgyak,  tárgyképek  tulajdonság  szerinti  összehasonlítása  (szín,  alak‐forma, 

nagyság, mozgás, mennyiség) a feltárt lényeges tulajdonság alapján a hasonló és megkülönböz‐

tető jegyek, több szempontú összehasonlítása stb.  

Differenciálás: tárgyak, személyek, jelenségek, mennyiségek csoportosítása a jellemzők alapján, 

a jellemző jegyek említésével, megkülönböztetés a minőség és mennyiség alapján, rendezés, pl.: 

nagyság, szín, színárnyalat, mozgás szerint.  

A gondolkodási funkciók fejlesztése nem nélkülözheti az emlékezet, a figyelem, a koncentráció 

folyamatos  fejlesztését. Az emlékezet személyek,  tárgyak, szimbólumok megjegyzése,  felsoro‐

lása, egymásutánisága, szekvenciák megjegyzése, cselekedetekre, cselekvésre, történésre visz‐

szaemlékezés, tárgyakhoz, személyekhez kapcsolódó tevékenység felidézése, stb.  

Figyelem: egyszerű, majd bonyolultabb utasítások végrehajtása, meghatározott cselekvés elvég‐

zése, gyors reagálás az utasításokra, többféle mozgás vagy cselekvés végrehajtása egymásután, 

összpontosítás a feladatra, céltudatos feladatvégzés, próbálgatás, önellenőrzés.  

A motoros képességek fejlesztése  

A motoros képességek fejlesztésének célja és feladata a testvázlat kiépítése, a különböző test‐

helyzetek tudatos érzékelése, változtatása, a testrészek mozgatása különböző testhelyzetekben, 

a saját testhez viszonyított irány‐ és térbeli helyzet felismerése, stb.  

Finommozgás fejlesztése, optomotoros koordináció kialakítása: nagymozgások lendületes vég‐

zése, egyensúly gyakorlatok, ügyességi gyakorlatok, stb. Mozgás kivitelezés ‐ tempó, erősség, rit‐

mus szerint.  

Tér‐ és időbeli tájékozódási képesség kialakítása  

Térbeli hely és helyzet felismerése, megnevezése ‐ fent‐lent, elül‐hátul‐középen, stb. Térbeli  

helyzetek megfogalmazása ‐ relációs szókincs fejlesztése. Időbeli tájékozódás: történésekre,  

cselekvésekre visszaemlékezni ‐ időpont (mikor?) időköz (mettől meddig?) az idő ritmusa, a  

természet ritmusa, ritmikusan ismétlődő állapotok megfigyelése, stb.  

Kommunikációs képességek fejlesztése  
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A beszédindíték, a beszédkedv fokozása, ösztönzés a kommunikációra. A beszéd technikai rész‐

ének fejlesztése beszédmintával, gyakorlatokkal, mint: a tagolt beszéd, a helyes légzés, a tolda‐

lékok pontos, tiszta ejtése, a szünettartás. A fonematikus hallás fejlesztése a beszédhelyzethez 

alkalmazkodó hangerő, hanglejtés, beszédtempó és ritmus megtanításával, gyakorlásával. A szó‐

kincs gyarapítsa, aktivizálása. A tanult ismeretkörhöz kapcsolódó szógyűjtés, a kifejezések, a fo‐

galmak beépítése a tanuló aktív szókincsébe. Az olvasás írás tanulásában fejlődési lemaradások, 

nehézségek leküzdésének feladatai: az olvasás irányának gyakorlása, sortartás, sorváltás, magán‐

hangzók differenciálása (időtartam, ajakállás, artikulációs mozgás szerint), mássalhangzók meg‐

különböztetése  (zöngés,  zöngétlen,  betű‐felismerési  gyakorlatok,  hanganalízis,  összeolvasási 

gyakorlatok, stb.).  

Írásmozgás fejlesztése: a ceruzafogás, görcsös, szaggatott, lassú írásmozgás korrekciója, írásmoz‐

gások egymásutánjai, mozdulatok gyakorlása, a fonetikus írás hibái, a hangok, betűk közötti asz‐

szociáció megerősítése, stb.  

Szociális képességek fejlesztése  

Pontos dianózis kialakítása viselkedés elemzése nyomán. Megfelelő kötődések, viszonyulások ki‐

alakítása, szabályok felismerése, értelmezése, betartása, a társas viselkedés formáinak ismerete, 

gyakorlása, önfegyelem kialakítása. A kulturális hátrányokból eredő viselkedési formák megvál‐

toztatása.  

A második pedagógiai szakasz  

A második pedagógiai szakaszban (3‐4. osztály) az első pedagógiai szakaszban felsorolt korrekciós 

területek és  feladatok  ismétlődnek, de  tartalomban, mennyiségben követik a  tanulók életkori 

sajátosságait, a tanulók fejlettségét, az elvárható tudást. A felsoroltakon túl a habilitáció, a reha‐

bilitáció kiemelt területe és feladata: a gondolkodási képességek, tanulási képességek, kommu‐

nikációs képességek fejlesztése.  

Gondolkodási képességek fejlesztése  

Feladat: az újonnan szerzett és a már meglévő ismeretek közötti kapcsolat kialakítása, a lényeges 

‐ megegyező és eltérő jegyek kiemelése, összehasonlítások, eltérések, különbségek megfogalma‐

zása, differenciálása, a relációkban való gondolkodás. A verbális szint megerősítése, gyakorlása 

feladatokon, műveleteken,  feladat‐ és műveletrendszerekben (az általános, a különös, a  fölé‐, 

mellérendeltség, egyidejűség, a szempontváltás, a megfelelő gyűjtőfogalomba való besorolás, 

stb.).  

Tanulási képességek fejlesztése  

Feladat: a szándékos tanulás, az önálló, a meghatározott célra irányuló tanulás kialakítása, önálló 

tanulási módszerek, technikák gyakorlása, az önellenőrzés formái, a koncentráció a tanulás ide‐

jén ‐ zavaró ingerek kiszűrése, a kudarc, a nehézség leküzdése, újrakezdés, próbálgatás, ismétlés, 

stb.  

Kommunikációs készségek fejlesztése  

Feladat: az összefüggő beszéd megerősítése, javítása sokféle kommunikációs helyzetben, való‐

ságos nyelvi készségek kialakítása konkrét tanulási folyamatban, a nyelvi megnyilatkozások tar‐
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talmi‐formai kialakítása, gyakorlati információközlések szóban, írásban, szövegértelmezés az ol‐

vasottak  alapján,  szövegalkotás  szóban,  írásban,  grammatikai  gyakorlatok,  a  helyesírási  hibák 

elemzése, ok feltárás (hiányos szabályismeret, a gyakorlás, az automatizáltság hiánya, beszéd‐

hiba következménye), az okokra irányuló fejlesztő feladatrendszer, stb.  

A harmadik és a negyedik pedagógiai szakasz  

A konkrét célú fejlesztés a harmadik és a negyedik pedagógiai szakaszban (5‐6, 7‐8. osztály)  

a megelőző évekre alapozva folytatódik. A fejlesztésnek fokozottabban kell szolgálni a harmoni‐

kus személyiség alakítását, az önfegyelmet, a tudatos magatartást, a céltudatos feladat‐ és mun‐

kavégzést. A társadalmi beilleszkedés érdekében elsődleges feladat a társas kapcsolatos fejlesz‐

tése, a konfliktust kerülő és feloldó magatartás erősítése, felkészítés a családi szerepekre, az ön‐

álló életvezetésre. A szabályok, normák elfogadása is hozzátartozik a korrektív célú fejlesztéshez.  

A kognitív képességek fejlesztésében a verbális szint megerősítése kerül előtérbe, a műveletek, 

feladatmegoldások menetének  értelmezése,  a  szabályok  alkalmazása  analóg  feladatokra,  ok‐

okozati összefüggések keresése, a rendszerezési, a kommunikációs képesség fejlesztése, a törté‐

nelmi időben való tájékozódó képesség megerősítése. Törekvés a kulturális, szociális hátrányok 

felszámolására, a kortárscsoportokba történő visszavezetésre, beilleszkedésre.  

 

1.12.7 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 
Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki, a gyermek fejlődését veszé‐

lyeztetető okok  

 megelőzésére,  

 feltárására,  

 megszüntetésére.  

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek‐ és ifjúságvédelem területén:  

 fel kell ismerni és fel kell tárni a tanulók problémáit;  

 jelezni kell a felmerült problémákat a családsegítő szolgálat szakembereinek;  

 meg kell keresni a problémák okait;  

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához.  

Iskolánk pedagógiai munkáján belül az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem célja‐

inak megvalósulását:  

 az indulási hátrányok csökkentése kis létszámú osztályok szervezésével;  

 a felzárkóztató foglalkozások;  

 a tehetséggondozó foglalkozások;  

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés;  

 a pályaválasztás segítése;  

 a személyes, egyéni tanácsadás szülőknek, tanulóknak;  

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése;  

 a családi életre való nevelés;  

 napközis foglalkozások;  

 az iskolai étkezési lehetőség;  
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 az egészségügyi szűrővizsgálatok;  

 a tanulók szabadidejének szervezése;  

 a tanulók szociális helyzetének javítása a pénzbeni‐ és természetbeni támogatás megszerve‐

zése formájában;  

 a szülőkkel való együttműködés;  

 tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatról, szolgáltatásról.  

A gyermek‐és ifjúságvédelemi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmé‐

nyek megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében a tantestület minden tagja közreműkö‐

dik. Ezen feladatok segítésére gyermek‐ és ifjúságvédelmi felelős működik iskolánkban.  

Alapvető feladata: a pedagógusok gyermek‐ és ifjúság‐védelmi munkájának segítése. Ezen belül 

feladatai közé tartozik:  

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

melyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak;  

 az osztályfőnökökkel, a családsegítő szolgálat munkatársaival családlátogatáson vesz részt a 

veszélyeztető okok feltárása érdekében;  

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a családsegítő szolgálatot;  

 segíti a családsegítő szolgálat tevékenységét;  

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kez‐

deményezi;  

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében iskolánk együttműködik a te‐

rületileg illetékes:  

 nevelési tanácsadóval;  

 gyermekvédelmi és családsegítő szolgálattal;  

 polgármesteri hivatallal;  

 gyermekorvossal, védőnővel;  

 rendőrséggel; gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel,  

 

1.13 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Ezen hátrányok enyhítése, a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók beillesz‐

kedésének segítése kiemelkedő feladatunk az esélyegyenlőség, az inkluzív pedagógia és az integ‐

ráció értékeit szem előtt tartva. A mindennapi tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben sze‐

repet kap a szociális kompetenciák fejlesztése, a kooperatív tanulásszervezés és a kompetencia 

alapú oktatás minden tanulóknak lehetőséget teremt arra, hogy megtalálja saját, és mások érté‐

keit, az elfogadásra, a kooperálásra nevel. A tantermi kereteken túlmutató oktatási programok 

(projekt, témahát), is fontos elemei az integrációnak, a HH‐s tanulók beilleszkedésének segítésé‐

ben. A szociális‐életviteli‐környezeti kompetencia program moduljai kifejezetten az esélyegyen‐

lőség kérdésével is foglalkoznak. Szociális kompetencia minden olyan társas képesség, készség, 

amely nélkül nem lehet sikeres az egyén szocializációja. A társas környezetben eredményes vi‐

selkedésminták elsajátítása és gyakorlása nagy hangsúlyt kell hogy kapjon a mindennapi nevelő‐

oktató munkában, különös  figyelmet érdemelnek azok a  tanulóink, akik ezeken a  területeken 
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hátránnyal indulnak, és ezt a hátrányt elsősorban az iskolai közegben van lehetőségük ledolgozni. 

A toleranciára való nevelés során tudatosítani kívánjuk a tanulókban, hogy egyszerűen csak má‐

sak vagyunk, hogy ebben benne van külsőnk, tantárgyi, személyes érdeklődésünk, kommuniká‐

ciós és tanulási, öltözködési stílusunk, de nem kevésbé az „útravalók”, amit otthonról magunkkal 

hoztunk,  a  kulturális‐környezeti  hatások  stb.  Iskolánkban  a  szociális  hátrányban  lévő  tanulók 

problémáival foglalkozó pedagógusok munkáját az iskola gyermek‐ és ifjúságvédelmi felelős ta‐

nára segíti. A gyermek‐ és ifjúságvédelmi felelős feladata különösen: az iskola nevelési programja, 

gyermek‐ és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai keretében egészségnevelési, ennek része‐

ként kábítószer‐ellenes program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése; 

szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése az iskola intézményvezetőjánál, tájé‐

koztatás nyújtása a tanulók, a szülők és a pedagógusok részére. Az ilyen jellegű feladat megoldása 

természetszerűleg az egész nevelőtestület felelőssége és kötelessége. Jó alapot szolgáltat erre a 

szülői házzal való kapcsolattartás, a pedagógusok és a szülők közti bizalmas viszony kialakítása és 

ápolása. Ugyanakkor számolunk azzal a ténnyel is, hogy a szociális hátrány gyakran tanulmányi 

problémákkal is párosulhat. Mindezeken túlmenően rendszeresen nyomon követjük a megjelenő 

pályázatokat,  így  jelentős anyagi támogatást kaphatunk pl. könyvtárfejlesztéshez, számítógép‐

park bővítéséhez, szemléltető eszközök beszerzéséhez, táboroztatáshoz, diákcseréhez, sportte‐

vékenységekhez. Véleményünk szerint ugyanis az iskola jó felszereltségével nagyban hozzájárul‐

hat a szociális problémákkal küszködő tanulók gondjainak enyhítéséhez. 

 

Ennek érdekében a legfontosabb tevékenységek: 

 szoros kapcsolat a helyi óvodával, a nevelési tanácsadóval;  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése;  

 a felzárkóztató foglalkozások;  

 egész napos oktatás, napközi otthon;  

 diákétkeztetés;  

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy cso‐

portos használata;  

 a nevelők és tanulók segítő, személyes kapcsolatai;  

 a családok nevelési gondjainak segítése;  

 családlátogatások;  

 a továbbtanulás irányítása;  

 a tankönyv minden tanuló számára ingyenesek;  

 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatások;  

 az iskolai gyermek‐ és ifjúságvédelmi felelős nevelő, segítő tevékenysége;  

 kapcsolattartás a jegyzővel, a családjóléti és segítő szolgálattal annak érdekében, hogy a 

tanulók minél hamarabb segítséghez jussanak 

1.13.1 A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésének 
pedagógiai rendszere (IPR)  
A nevelési‐oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet 171 .§‐a ösztönzi a hát‐
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rányos helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló – a szociális helyzetből és a képes‐

ségek  fejlettségéből  eredő  hátrányok  ellensúlyozását  célzó  –  iskolai  nevelésének‐oktatásának 

megszervezését, amely forma bevezetését intézményünk támogatja.  

Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere az iskolák életébe egy speciális szempontot, az 

együttnevelés szempontját emeli be, mely átstrukturálja a pedagógiai rendszer fogalmának ha‐

gyományos kereteit. Pedagógiai rendszerünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek 

rendkívül sokfélék, a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozhatók valamely 

tantárgyban elért  iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem 

azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi 

eredményesség szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex szemé‐

lyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figye‐

lembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvé‐

seit, érdeklődését, személyiségének rá  jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. 

Nevelésünk, oktatásunk igazodik a gyermekhez, és ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeg‐

hez, amelynek gyermekeink részesei. Ha integrációs nevelésünk ezt a célt eléri, működőképessé 

válik.  Intézményünk a kialakított  struktúrát pedagógiai programunkkal és helyi  tantervünknek 

megfelelő tartalmakkal töltötte meg.  

Alapelveink  

 Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át, nyitottak a folyamatos tanulásra, in‐

formációk szerzésére.  

 A gyermekekkel szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat, és ezzel harmonizáló 

feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani.  

 A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, infor‐

matikai, természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, etikai) tudás birtokába kell jut‐

tatni.  

 

Általános céljaink  

A kompetencia alapú oktatás és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs program‐

jának összekapcsolása (a NAT és IPR).  

Az iskolai program – építve több hazai és nemzetközi iskolafejlesztő program legjobb tapasztala‐

taira – egy olyan nyitott  iskolamodellt vázol fel, amely alapvetően fontosnak tartja a gyermek 

szükségleteire, viselkedésére, tulajdonságaira való reagálást, illetve érdekeltté, motiválttá akarja 

tenni őt saját nevelődési, tanulási folyamataiban. Az egyén fejlesztésén keresztül, azzal kölcsön‐

hatásban, fejleszti a befogadó közösséget, s a közösen végzett tevékenységek, együttes élmé‐

nyek, az egész személyiség érzelmi, morális fejlődését segítik.  

A program a mások iránti nyitottságot és elfogadást, a szorgalmat kiemelt értéknek tekinti. Az 

egész személyiséget fejlesztve tanít. Meghatározó benne a gyermekközpontúság, a pedagógus 

és a gyermek kapcsolata. A gyermekeken keresztül az iskolába járó gyerekek családjaira is hat.  

Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési‐ és oktatásszervezési keretünket 

mihamarabb az alábbi kívánalmak jellemezzék:  
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 Minden tanköteles korú gyermek integrált keretek között nevelődjön, amennyiben a megfe‐

lelő személyi és tárgyi feltételek biztosítottak és erről a sérülés típusa szerint a Megyei vagy Or‐

szágos Szakértői Bizottság döntést hoz.  

 Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei kibontakoztatásához.  

 Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti.  

 Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport‐szociális készségeit.  

 A szülő, a család, (mint partner), résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a család‐ iskola‐ 

gyerek közötti kommunikáció.  

 Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk.  

 Megvalósul az oktatásban, nevelésben érintett intézmények szervezett, tudatos együttmű‐

ködése.  

 Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk.  

 Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, módszertani re‐

pertoárjukat.  

Konkrét céljaink:  

Helyi, speciális céljaink  

A különböző háttérrel és a különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező tanulók foga‐

dása, együttnevelése terén:  

 Az osztályokban lévő hátrányos tanulók aránya továbbra is megfeleljen a jogszabályban elő‐

írtaknak 

  Képességek, készségek mérése az 1. osztályban és a többi évfolyamon a minőségirányítási 

programban leírtak szerint.  

 Az egyéni képességek fejlesztése, a részképesség hiányának feltárása, ezek módszeres keze‐

lése (mérések, egyéni és csoportos terápia, fejlesztő órák, korrepetálások).  

 Az egyéni különbségekre alapozott oktatás, nevelés.  

 Az integrációt segítő módszerek, programok, fejlesztések megvalósításához szükséges felté‐

telek megteremtése: 

 megfelelően felszerelt terem  

 demonstrációs taneszközök  

 készség‐és képességfejlesztő eszközök, játékok  

 korszerű, tanítást‐ tanulás segítő számítógépes programok  

 képesség‐kibontakoztató könyvek  

 A továbbtanuláshoz szükséges alapkompetenciák megszerzése. 

 Vonzóbbá, elmélyültebbé tenni az oktatást.  

 A tanulók motiváltságának növelése.  

 Tevékenységközpontú, művészeti jellegű foglalkozások megvalósítása.  

 Sikerélményhez juttatása mind több hátrányos helyzetű tanulónak.  

 Lehetőséget adunk az iskolai számítógépek szabad, saját célú felhasználására. 

  A kulturális hátrányuk enyhítése: színház, kiállítás múzeumlátogatást szervezünk 

 Könyvjutalmakat osztunk  
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 Kreativitást fejlesztő programokat szervezünk  

 Könyvtárhasználati órákat tartunk  

 

 

Céljaink a multikulturális tartalmak területén  

Fő  célunk  a másság elfogadtatása, megismertetése,  tisztelete,  tudatos  vállalásának erősítése. 

Kölcsönös, tudatos figyelem kialakítása más kultúrák (romakultúra) irányába. Ennek érdekében 

osztályfőnöki órák, napközis szabadidő keretében tartunk ilyen jellegű foglalkozásokat.  

Céljaink a szülővel történő kapcsolattartás terén  

 Erősítenünk kell a szülő‐szülő közti kapcsolatokat. Ennek módjai lehetnek az osztályokon 

belüli közös (gyerek, szülő, tanár) kirándulások, sportversenyek. 

  A  szülők  nevelési  kultúrájának  segítése  céljából  egészségügyi‐,  pedagógiai  előadásokat 

szervezünk a leendő elsős tanulók szüleinek.  

 A közös kapcsolattartás bevált formáit a közös iskolai célok érdekében tovább erősítjük.  

Céljaink a tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer terén  

 Az alsó tagozatra kidolgozott szöveges értékelést alkalmazzuk tovább a tanév végén.  

 A folyamatos értékelésre törekszünk.  

 Biztosítjuk az új pedagógiai programok, tanítási módszerek megismerését.  

 Pedagógus tréningeket szervezünk (kompetencia alapú oktatás témájában)  

 

Az iskolába való bekerülés előkészítése  

Az óvodából az iskolába való átmenet segítése, beilleszkedést segítő programok  

Cél:  

 A kölcsönös bizalom kiépítése az iskola és az óvoda között.  

 Egymás munkájának megismerése.  

 Az óvodásokkal (szüleikkel) az iskolai élet megismertetése.  

Tervezett tevékenységek:  

 Tanítók látogatása a partner óvodákban  

 Az óvodai nagycsoport látogatása az iskolában  

 Előzetes információgyűjtés a beiratkozott tanulókról  

 Bemeneti mérések elvégzése, hogy segítséget nyújtson a gyermekek egyes képességei‐

nek a megismeréséhez, az iskolaérettségi szint megállapításához  

 Mérések kiértékelése  

 Óvónők nyomkövető látogatása az intézményben, hospitálások, esetmegbeszélések, be‐

menet vizsgálati eredmények ismertetése  

 Az első osztályosok látogatása a partner óvodákban  

 

Várható eredmények:  
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 Az óvodások ismereteket szereznek az iskolai életről, megismerik, iskolánk épületét.  

 A tanévnyitón ismerősként köszöntik tanítóikat.  

 A leendő szülők időben megismerik a nálunk folyó oktató‐nevelő munkát.  

 A tanítók az előzetes tájékozódások, mérések, beszélgetések alapján egyénre szabottan 

kezdhetik a kis diákok oktatását.  

 Ezek tükrében könnyebbé válik az óvodából az iskolába való átmenet.  

 

Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése  

Szülői házzal  

Célja:  

 Háromoldalú megismerés, ismeretszerzés (szülő az iskoláról, iskola a családról, családok 

a családokról).  

 Iskolai és szülői elvárások egységesítése.  

 Egymásközti kommunikáció fejlesztése.  

 Segítségnyújtás.  

A kapcsolat formái, gyakorisága felelőse  

 Családlátogatások‐ szükség szerint  

 Szülői értekezletek ‐ évente három alkalom  

 Fogadóórák ‐ szülői igény alapján  

 Szülői munkaközösségi megbeszélések, évente kétszer az aktuális kérdésekben 

 Közös programok a családokkal –igény szerint  

 Kirándulások, versenyek  

 Nyílt napok ‐ évente egyszer  

 Közös program a nagycsoportos óvodások szüleivel –nyílt napokon  

 Problémamegoldó esetmegbeszélések  

Közös fejlesztési cél  

 Háromhavonta közös árnyalt értékelés a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kap‐

csolatban.  

 A szülők egymásközti kapcsolatának erősítése.  

 A szülői aktivitás növelése a közös célok érdekében.  

Gyermekjóléti Szolgálattal  

A kapcsolattartás célja:  

 A gyermekek védelme, jogaik biztosítása.  

 Szociális segítségnyújtás.  

 Ahol szükséges a családi életvitel követése.  

 Igazolatlan hiányzások csökkentése.  

 Kapcsolattartó személy: gyermek és ifjúságvédelmi felelős. 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Program 

82 
 

A kapcsolat formái:  

 Nevelési értekezleten tájékoztató a tanároknak.  

 Szülőkkel közös esetmegbeszélések (eseti jelleggel). 

 Közös családlátogatások (eseti jelleggel).  

 Családgondozás.  

Pedagógiai Szakszolgálattal  

Nevelési Tanácsadó, Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottság, Védőnői  

Hálózat  

Célja:  

 Kapjunk segítséget, konzultációs lehetőséget a problémás gyermekek esetén. 

 Nyújtsanak segítséget a szülők nevelési kultúrájának emeléséhez.  

 Módszertani tanácsokkal segítsék munkánkat.  

A kapcsolattartás formái:  

 Nevelési értekezlet, műhelymunka, bejelentkezés alapján beszélgetés (eset  jelleggel és 

szervezett keretek közt, felelős: intézményvezető), éves munkaterv szerint.  

 Fórum a leendő elsősök szüleinek (az adott év februárja) éves munkaterv szerint.  

Középfokú oktatási intézményekkel  

Kapcsolattartás formái:  

Jellemző az érettségit adó középiskolákban való továbbtanulás. A helyi középiskolákkal a kapcso‐

lattartás folyamatos. Tanulóink nyomon követése pontos, megbízható. A nem helyi középiskolák 

esetén a tanulók előmenetelének nyomon követése személyes kapcsolattartáson alapul.  

Utánkövetési rendszer – A fogadó középiskolákkal az intézményünk folyamatos kapcsolatot tart 

fent, így tanulóink előmenetelét a választott középiskolában folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

Cél, hogy ne csak bekerüljenek, benn is maradjanak a középfokú intézményekben. 

A tanítást‐tanulást segítő eszközrendszer elemei  

Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek  

Az önálló tanulást segítő felkészítés 

A tanulási és magatartási zavarok kialakulásának megelőzésére, illetve a meg lévő zavarok keze‐

lését végezzük a szakszolgálat szakemberének bevonásával.  

Kreatív tevékenységre épülő foglalkozások  

A délutáni szabadidő keretében kerül megszervezésre. Célja, hogy támogatást kapjanak a  

tanulók saját ötleteik, érzéseik kifejezésére, mindig új és a szituációnak megfelelő módon  

cselekedjenek.  

Szociális kompetenciák fejlesztése  
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Közösségfejlesztő programok indítása – tanévenként – az éves munkaterv jelöli ki a  

konkrét programot  

Képesség kibontakoztatást (integrációt) segítő tanórán kívüli programok  

• a teljes napközis program  

• a sportköri foglalkozások (úszás, kosárlabda, labdarúgás, kézilabda, falmászás) 

• szakkörök  

o számítástechnika  

o néptánc  

• felzárkóztatás:  

o magyar  

o matematika  

o angol  

• fejlesztő foglalkozások  

• osztály‐ és iskolai rendezvények  

• vetélkedők, tanulmányi, művészeti‐ és sport versenyek  

• tanulmányi kirándulások  

• színház, könyvtár, mozi, múzeumlátogatás, rendhagyó irodalom‐ osztályfőnöki‐ és  

könyvtári órák  

• hittan  

Képesség kibontakoztatást (integrációt) elősegítő módszertani elemek 

Differenciálás, egyéni bánásmód  

A különböző képességű, illetve eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről való gondos‐

kodás, a differenciálás egyik fő feladatunk. A differenciálás jelenti: az egyéniségek kibontakozta‐

tását, akár az úgynevezett átlagos képességű, akár tehetséges, vagy a hátrányos, szociokulturális 

közegben nevelkedett, hátrányokkal küzdő gyermekek csoportját tekintve.  

 A differenciálás  iskolai alkalmazása  során minden tanulónak el kell  sajátítania a  törzs‐

anyagot, a továbbhaladáshoz szükséges minimumot. Ahhoz kell megtalálni a differenciálási for‐

mákat, hogy ezt a minimumszintet minden gyermek elérje. A tehetségek kibontakoztatása éppen 

úgy feladatunk, mint a lemaradók felzárkóztatása. A minden gyermek egyéni fejlettségének és 

tempójának megfelelő haladásában látszik  

a megoldás kulcsa.  

 A tanórai differenciálás, a személyiségfejlesztés automatikusan felbontja a hagyományos 

frontális munkaszervezést, ami több csoportos‐, páros‐ és egyéni önálló munkát igényel.  

 A csoportmunka iskolai alkalmazása: Akkor van jelentősége, ha a tanulók már megismert 

tananyaghoz hasonló anyaggal ismerkednek. A csoportok létszáma általában 3‐5 fő.  

Kooperativitás  
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Mindennapi munka eredményes elvégzéséhez szükséges a rend és kiszámíthatóság, ami a tevé‐

kenységben résztvevőtől együttműködési készséget kíván. Az együttműködő partnerek összetett 

emberképet alakítanak ki maguknak, és igen erős késztetést éreznek arra, hogy partnereikről in‐

formációkat szerezzenek. Pedagógusoknak az együttműködés, feladatuk ellátásához feltétlenül 

szükséges elvárás.  

Milyen speciális hatásokat fejt ki az egyénre az együttműködés:  

 az együttműködő egyének pozitív kölcsönös függésbe kerülnek  

 nagyobb mértékben tudják helyettesíteni egymást, mint pl. a versengő felek  

 egymás cselekvéseit pozitívan értékelik  

Eredmény:  

 az együttműködő csoportok kedvelik egymást  

 az együttműködést előtérbe helyezik a versengéssel szemben  

 hisznek egymás taníthatóságában  

 jobban szeretik az iskolát, mint a kooperációban részt nem vevő társaik  

 közöttük megszűnik a megosztó idegenkedés  

Következtetés:  

Az iskolai osztály boldog színtere is lehet a gyermekek életének. Az együttműködés jótékony ha‐

tása a  tanulási helyzet szerves részeként mintegy kiegészítheti a hagyományosan versengésre 

ösztönző iskolai környezetet, megkönnyítheti a pozitív személyközi kapcsolatok és attitűdök ki‐

alakulását, valamint segítheti a tanulást.  

A kooperatív stratégiák érvényesülésének a következő előfeltételei vannak:  

 azonos helyzetmegítélés  

 racionális gondolkodás  

 jóindulat  

 azonos értékrendszer  

 az információk visszacsatolása  

Tanulmányi munkában az együttműködés alapja a megismerés, elfogadás és kötődés.  

 A nevelőnek meg kell ismernie a tanuló erényeit, gyengéit.  

 Úgy kell alakítani, hogy a tanulók megismerhessék egymás erősségeit, gyengéit.  

 A rangsorképzés sokféle legyen, sokféle szempont szerint jöjjön létre.  

 Segítse az önismeret, önbecsülés kialakulását, megtartását.  

 Őrizze meg az egyén személyiségét /másságát/.  

 Mindenki azt a részfeladatot végezze, vállalja el, amire kompetenciái „feljogosítják”.  

 A közös siker egyéni kielégülés, munka és feszültség feloldás is legyen.  
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Projekt módszer 

A projekt nem más, mint eredményes együtt alkotó tevékenység. A projekt módszer az által nos 

iskolai oktatásban újszerű, modern sok felkészülést kíván, de megéri, hiszen leegyszerűsödik a 

nevelési helyzet, sok új technikát, módszert ilyenkor próbál ki, tanul meg a tanuló és a tanár‐diák 

viszony is elmélyülhet. A projekt módszer elsősorban az együttműködő tanulási technikán alapul. 

A projekt végére a tanulócsoporttól tárgyi vagy szellemi produktumot várunk el, kapunk.  

Célja: A projekt módszer az integrációs programban a tanulási nehézségekkel és beilleszkedési 

zavarokkal  küzdő  tanulók  aktivizálására, motiválására,  kommunikációs  készségük  erősítésére, 

együttműködési készségük fejlesztésére igen alkalmas.  

A sokrétű feladatok megoldása különböző képességek alkalmazását teszik lehetővé, tehát a kü‐

lönböző szociális háttérrel, tudással rendelkező tanulóknak alkalma nyílik a feladatok sikeres vég‐

hezvitelére a csoportmunka megoldására. A projekt tanítás elősegíti a tanulási folyamatban való 

részvétel magasabb szintjét:  

 a diákoknak alkalmazniuk és rendszerezniük kell az egyéb tantárgyak tanulása során szer‐

zett tudásukat és készségeiket  

 a tanulók  is új szerepet kapnak: önállóságot, magukért és másokért  is felelősséget kell 

vállalniuk  

 a projekt módszer arra is alkalmat ad, hogy fejlesszük a tanulók professzionális magatar‐

tását.  

 

Tevékenységek:  

A tevékenységek a projektcsapat által elvégzendő feladatok. A tevékenységek általában a projekt 

irányításának jellegét tükrözik, azt a módot, amellyel a ráfordítások meghozzák a kívánt eredmé‐

nyeket. Minden egyes eredményhez általában egy vagy több tevékenység járul:  

 a csapat‐ csoport kialakítása  

 a projekt menetrendjének elkészítése  

 a projekt végrehajtása  

 a beszámoló készítése  

 az eredmények ismertetése, a munka értékelése  

A projekt munkaformái: (némelyiket a hagyományos oktatás keretén belül is alkalmazzuk) Cso‐

portmunka, könyvtári kutatás, szakkönyvek megismerése, telefonálás, plakátkészítés, fényképe‐

zés, interjúkérdések összeállítása, interjúkészítés, számítógépes adatfeldolgozás, videofelvétel,‐ 

beszámoló készítés, szituációs játékok, drámapedagógia alkalmazása stb.  

A megvalósítás módja:  

A projektet a tanulóknak önállóan kell kidolgozniuk a csoportmunka keretén belül. A sok önálló 

munkát  is  igénylő  feladatok  innovatív  problémamegoldást,  leleményességet, művészi  /  zene, 

tánc, dráma, rajz, / képességeket is igényelnek. A projekt mindenkitől /tanártól, diáktól / a kö‐

zösségi  tanulás  fontos  elemeként  csoportmunkát  követel  meg.  A  csoportmunka megkívánja, 

hogy a csoport tagjai érdeklődésüket összehangolják, a gondokat körülírják megoldást, találjanak 

rá.  
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A projekt során a tanár nem tanít, hanem irányít, azáltal, hogy információkat ad, vagy szerepekre 

utal, vagy megjelöli az információ forrásait, rávezető kérdéseket tesz fel, elmondja megjegyzé‐

seit, megerősít. Mindezekhez szükséges egy jól megtervezett, logikusan felépített és mindenre 

kiterjedő projektleírás.  

Ennek fő fejezetei:  

 tervezés  

 információgyűjtés  

 előterjesztés  

 végrehajtás  

 feldolgozás  

 beszámoló  

 projekt bemutatása  

 értékelés, utóélet  

Alkalmazása:  

A projekt rendszerű oktatást elkezdhetjük az általános iskola első osztályosaival is, hiszen az ön‐

álló munka végzéséhez már nem kicsik. Fokozatosan minden osztályban alkalmazhatjuk. Az alsó 

tagozaton egy osztályt tanító rendszerben könnyebb a projekttervezés. A felső tagozaton ‐ pl. 5. 

oszt. ‐ projekt oktatása több tantárgyat is érint ezért célszerű több kollégát bevonni a munkába, 

de jó, ha az osztályban tanító minden kollégát tájékoztatjuk az aktuális projektről.  

A projekt lebonyolítása időtartam szerint lehet:  

 egy nap / témanap/  

 egy hét /témahét/  

 3 hetet meghaladó projekt  

Várható eredmények:  

Az integrációs programban részt vevő, de a többi tanuló magatartásában is elérhetjük, hogy:  

 a leendő foglalkozásuk felé való irányultság  

 az együttműködés  

 a kommunikáció  

 az önálló tanulás legyen az igényük  

A heterogén összetételű osztályokban a tanulók eltérő tudásszintjének kiegyenlítése, a hátrányos 

helyzetűek lemaradásának kompenzálása. A projektoktatás segíti a valóságos problémák kollek‐

tív megoldásában megszerzendő jártasságot. A tanulók fokozatosan szembekerülnek döntéseik 

következményeivel. A közös alkotás, a közös siker, az együvé tartozás elmélyítése  is a projekt 

eredménye.  

Drámapedagógia  
Valójában gyermek‐csoportpszichoterápiás munkának vehető a drámapedagógia alkalmazása az 
integrált oktatás folyamatában. A dramatikus formák csak kisegítői az oktatás hagyományos for‐
máinak:  
 a tananyag bizonyos részei drámával  
 plusz tudás nyújtása dramatikus eszközökkel  
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A cél: a rejtett vagy elfojtott  személyiségjegyek  felszínre hozatala –  jó,  rossz egyaránt, hiszen 
valójában ez fogja mutatni az utat a pedagógus munkájához.  
Feladat: a gyermek megismerése – ez elsősorban önmegismerésen/gyermek/ alapuljon –a sze‐
mélyiségfejlesztő módszerek alkalmazásával.  
Személyiségfejlesztés és drámapedagógia: ismert kell, hogy legyen a pedagógusok számára, hogy 
a dramatikus tevékenységi formák csoportosítása négy szempont szerint történik:  

 Gyakorlatok  

 Dramatikus játék  

 Színház  

 Tanítási dráma  
Ezek közül a gyakorlatok elsősorban és a dramatikus játék, ami mindenfajta tanítási órán szabad‐
idős programok során alkalmazhatóak (humán, reál tárgyak, az osztályfőnöki órák) Az egész mód‐
szer a játékon alapul, ami alapeleme a gyermeki létnek. Ez történhet frontálisan, ezen belül kis‐
csoportos munkaformákat alkalmazva. Fontos a közösséggel együtt végzett munka, mert a közös 
siker – esetleg kudarcélmény is építő, és a csoport nagyon sokféleképpen viszonyul az egyénhez; 
motivál, visszavet, befogad, kitaszít, ugyanakkor védettséget, biztonságot nyújt.  
A személyes fejlődést segítő beszélgetés (fejlesztő interjú)  
Ennek célja:  
 önvizsgálat  
 önfeltárás  
 önirányítás‐önalakítás 
A tevékenységek alapja a pedagógus részéről, a gyermek szempontjából:  
 szükségletek  
 érdeklődés  
 erősségek  
 visszajelentés  
A tanulók szociális készségeinek fejlesztése érdekében alkalmazható gyakorlatok sokrétűek s a 
pedagógus az adott témához, munkaformához választhat a lehetőségek közül.  
A gyakorlatok lehetnek:  

 készség‐, képesség‐ és személyiségfejlesztő gyakorlatok  

 a kreativitást fejlesztő gyakorlatok  

 a nonverbális készségek fejlesztése  

 az önkép, önismeret fejlesztését szolgáló gyakorlatok:  
o testi önismeret  
o önkifejezés, önjellemzés, önábrázolás, önmegfigyelés 
o énideál, önkép, célok és értékek, tudatosság  

 társismereti is kapcsolatfejlesztő gyakorlatok:  
o ismerkedés, megismerés, felismerés, kapcsolatfelvétel  
o kapcsolatfejlesztés  
o érzések, érzelmek, indulatok, vélemények, viszonylatok és elvárás  
A várható eredmény hosszútávon mindenképpen a személyiség pozitív irányú változását mutatja. 
A gyakorlat eredményességének ellenőrzése a gyakorlat végzése közben történik, mivel csak fo‐
lyamatában értékelhető – a tanár állandóan szemmel tartja a gyerekeket.  
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Mentálhigiénia (Lelki egészség) 

A mentálhigiénia célja:  

Egy sajátos szempontú magatartás, amely segíti az embert biológiai és pszichológiai egyensúlyá‐

nak és egészségének megőrzésében a fenyegető környezeti‐ elsősorban mentális‐ ártalmak meg‐

előzésében.  

Az iskola sajátosságai:  

 Az iskola a nevelés intézményes formája.  

 Az iskola egyik legfontosabb funkciója az ismeretnyújtáson kívül, hogy formálja a gyermek 

normákhoz, elvárásokhoz és másokhoz való alkalmazkodás képességét (A napközi otthon ebben 

fontos szerepet tölt be.).  

 A gyermek együttműködési képességének hiányát mentálhigiéniás problémaként kell ér‐

telmeznünk, mely jelzése lehet környezetével kapcsolatos egyensúlyának felborulásának.  

 Az iskolai mentálhigiénés fejlesztés mentora a pedagógus. Eszköztárát egyénisége, a nö‐

vendékekhez való viszonya, irányítási stílusa, nevelői attitűdje, alkalmazott stratégiái határozzák 

meg.  

 Iskolás gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, akkor válhatnak hatékony irányítóivá a ta‐

nulók személyiségfejlesztésének, ha nem húznak éles határt:  

Iskola ‐ család  

Oktatás ‐ személyiségformálás  

Játék ‐ munka  

Tanóra ‐ szünet, stb. közé  

Mivel ebben az életkorban a gyermek felnőtt‐ és tekintélytisztelő, kellő empátiával, személyes 

modellnyújtással, s az ezekhez társuló pszichológiai kulturáltsággal a pedagógus képes felvállalni 

a családi hatások erősítését vagy éppen kompenzálását.  

Feladatok  

• Iskolaérettség  

• A iskolai élet helyes megszervezése  

• Kapcsolat a szülőkkel  

• Önismeret, bizalom, biztonság érzésének mélyítése 

• „Az egészségnevelés”  

• Viselkedés kultúra  

• Az ifjúkor lelki higiéniája  

Hatékony tanuló megismerési technikák  

Tanulmányozzuk, s tantestületi képzés keretében megismerjük és beillesztjük azokat napi gya‐

korlatunkba  
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Műhelymunka – tanári együttműködés formái  

Cél:  

A nevelés során a gyermekek egyéni fejlődésének megfelelő elvárásokat, és ezekkel harmonizáló 

feladatokat szükséges megfogalmazni. Ennek érdekében a tanulók és a nevelők minél alaposabb 

megismerése, az együttműködés szellemének egységesítése szükséges.  

Fontos a műhelymunka eredményességéhez:  

 az egyes gyermekek, gyermekcsoportok nevelésében érintettek együttgondolkodása 

 szakmai egyeztetés  

 az előrehaladás szükséges és lehetséges útjainak tisztázása  

 a fejlődési irány kijelölése  

 az egymástól való tanulás képességének kialakítása  

 a pedagógiai mentálhigiéné karbantartása  

 a hiányok feltárása  

 problémakövetési technikák kidolgozása  

  rendszeres szakmai megújhodás  

Szem előtt tartandó:  

 a nevelők függnek egymástól 

 befolyásolják egymást  

 közös célért kell dolgozni!  

A műhelymunka formái:  

A) értékelő megbeszélések  

B) esetmegbeszélés, problémamegoldó fórum 

Értékelő megbeszélések:  

a) Évi négy alkalommal  

(negyedév – félév – háromnegyed év –tanév vége)  

b) A résztvevők köre – az integrációban részt vevő nevelők:  

 osztálytanítók  

 szaktanár  

 napközis nevelő  

 fejlesztő pedagógus  

c) Az értékelés célja: a gyermek fejlődési és fejlettségi sajátosságainak feltárása annak érdekében, 

hogy a pedagógus a lehető legoptimálisabb fejlesztési, oktatási tervet tudja elkészíteni.  

 kiterjed: a gyermek egész személyiségére  

 a gyermek produktumait a korábbi állapotához, teljesítményeihez viszonyítja,  

 az előrehaladást mindig pozitívan megerősítve  

 egyénre szabott: a gyerek valamennyi munkájának értékelésére sor kerül  

 az elismerés formája változó lehet egyénenként  
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 a hiba és javítása a tanulási folyamat része  

 az értékelés kritériumait a gyerekek és a szülők pontosan ismerik  

d) Dokumentálása: sokoldalú információval kell megalapozni  

 tervezett, tudatos megfigyelés  

 kérdőívek  

 egyéni fejlődést regisztráló füzet, napló 

e) Eredmény: Az értékelés nem elsősorban minősítés, hanem pedagógiai diagnózis, prognózis A 

segítségükkel kialakított vélemény ad irányt, útmutatást a további munkához. Az elérendő kitű‐

zött célokat fel kell tüntetni. A szakaszokat lezáró összegző vélemény, pedagógiai jellemzést meg‐

beszélhetjük a gyerekkel, szülővel.  

Esetmegbeszélés – kezdeményezheti bármely nevelő  

 sajátos helyzet elemzése  

 továbbképzés jellegű műhelymunka (ötletbörze)  

 tréning  

 résztvevők köre (a témától, helyzettől függően)  

o érintett szülő, gyermek  

o nevelők csoportja – s ezek variációi  

Problémamegoldó fórum – összehívhatja az osztályfőnök, intézményvezető, GYIF, 

Az értékelés és esetmegbeszélésben résztvevők köre kibővülhet az SZMK DÖK,GYIF, Családsegítő, 

képviselőivel egy‐egy gond orvoslására. Főleg a tanuló személyiségzavarainak, magatartási prob‐

lémáinak, családi helyzetének megoldása érdekében  

Eredmény: A nevelők viselkedése erősíti bennük a helyes magatartási módok kialakulását  
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1.14  A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gya-
korlásának rendje 

 

 Diákönkormányzatot hozhatnak létre, melynek minden tanuló tagja lehet, mint választó és 

választható. 

A diákönkormányzatban az osztály tagjainak érdekeit az osztálytitkár, ill. a helyettese képviseli 

(5‐8. o.). 1‐4. osztályos tanulók az életkori sajátosságok miatt ténylegesen nem vesznek részt a 

munkában. Jogaik érvényesülését a szülői munkaközösség kíséri figyelemmel. 

A  diákönkormányzat  az  osztályok  képviselői  közül  választja  meg  vezetőségi  tagjait.  

A DÖK havonta ülésezik, júniusban tartja éves küldöttközgyűlését (időpontja az iskola munkater‐

vében is szerepel), amelyen a tanulók az osztály képviselői útján (osztályonként 3 fő) véleményt 

mondhatnak az iskola és az őket tanító nevelők munkájáról, javaslatokat tehetnek az iskola élet‐

ével kapcsolatos kérdésekben, és ezekre joguk van választ kérni az érintettektől. Ott tekintik át a 

diákjogok érvényesülését. A gyűlést a DÖK vezető nevelő hívja össze. Kérdéseikre legkésőbb 30 

napon belül érdemi választ kell, hogy kapjanak. Véleményezési joguk gyakorlása szempontjából 

a tanuló létszám legalább 25%‐a az iskola nagyobb közösségének számít.  

Oktatási jogok biztosának elérhetőségei:  

Levélben: Oktatási Jogok Biztosának Hivatala Szalay u. 10‐14 Budapest 1055 Telefonon: (06‐1) 

795‐4097 Telefaxon: (06‐1) 795‐0274 E‐mailen: panasz@oktbiztos.hu 

Véleménynyilvánítás: 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint minden hónapban összeül. Ott 

megfogalmazhatják véleményüket, s kérhetik gondjaik orvoslását.   

Évente egyszer küldöttgyűlést tartanak (időpontja az iskola munkatervében is szerepel).   

Emellett az iskolavezetés bármely tagjánál bármikor kezdeményezhetnek meghallgatást. 

A diákönkormányzat dönthet: 

‐ saját közösségi életének tervezésében, szervezésében, 

‐ a vezetőinek megválasztásában, 

‐ egy tanításnélküli munkanap programjáról, 

‐ iskolaújság, iskolarádió tanulói vezetőinek megválasztásában. (Gyermekvezetők megválasztása 

az önként jelentkezők köréből történik rátermettség alapján.) 

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:  

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

d) a házirend elfogadása előtt. 

 

A diákönkormányzat véleményét még ki kell kérni bármilyen, a tanulók közösségét érintő kérdé‐

sek meghozatalánál. 
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A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt pedagógus segíti, akit a diákönkormányzat ja‐

vaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

Az intézményvezetővel a diákönkormányzat munkáját segítő felnőtt tartja a kapcsolatot. 

 

A helyi diszkrimináció csökkentése a képesség‐kibontakoztató, integrációs felkészítés bevezeté‐

sével valósul meg.  

 

Kitűzött célunk : 

Az oktatás szervezése, módszertana, attitűdje igazodjon a tanulók egyéni sajátosságaihoz, eltérő 

adottságaikhoz, szociális hátterükhöz. Mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrá‐

jának  leginkább megfelelő,  számára  optimális  fejlesztés  biztosítása  valósuljon meg  elfogadó, 

megértő környezetben.  

  

Az iskolai integrációs program alkalmazásával elérendő eredmények:  

‐ A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási‐ nevelési intézményben  

megfelel a jogszabályokban előírtaknak.  

‐ Az intézmény képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel  

rendelkező gyerekek fogadására és együttnevelésére.  

‐ Multikulturális tartalmak beépültek a helyi tantervekbe(angol‐, német‐, roma‐ hét).  

‐ Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel.  

‐ Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer  

Ezek eredményeként:  

‐ Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma  

‐ Csökken az intézményben az iskolarendszerű oktatásból kikerülők száma  

‐ Csökken az iskolai hiányzások óraszáma  

‐ Csökken a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében a magántanulók száma  

‐ Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók  

száma  

‐ Az adott intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot  

meghaladó mértékben javulnak.  

  

1.15 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásá-
nak formái 

1.15.1 A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 
‐ A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról  

az iskola intézményvezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoz‐

tatják:  

‐ az iskola intézményvezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkor‐

mányzat vezetőségének ülésén,  

‐ a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a 

diákönkormányzat faliújságján keresztül,  
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‐ az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.  

‐ A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamato‐

san (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.  

‐ A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztség‐

viselők útján – az iskola intézményvezetőságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

‐ A tanulók kérdéseiket, véleményüket,  javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg,  illetve vá‐

lasztott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőságával, a neve‐

lőkkel, a nevelőtestülettel. 

 

1.15.2 A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola 

intézményvezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:  

‐ az iskola intézményvezetője legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének 

ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,  

‐ az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.  

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:  

a) Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi eredmé‐

nyeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes, összehangolt 

pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között.  

b) Családlátogatás 

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése,  illetve  tanácsadás a 

gyermek optimális fejlesztésének érdekében.  

c) Szülői értekezlet  

Feladata:  

‐ a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,  

‐ a szülők tájékoztatása  

‐ az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,  

‐ az országos és a helyi közoktatás‐politika alakulásáról, változásairól,  

‐ a helyi tanterv követelményeiről,  

‐ az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,  

‐ saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,  

‐ a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,  

‐ az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,  

‐ a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola veze‐

tése felé.  
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d) Fogadó óra  

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy‐egy tanuló 

egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, 

egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)  

e) Nyílt tanítási nap  

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, 

ismerje meg  személyesen a  tanítási órák  lefolyását,  tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 

osztályközösség iskolai életéről.  

f) Írásbeli tájékoztató  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő ese‐

ményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. 

 

A  szülői  értekezletek,  a  fogadó órák és a nyílt  tanítási napok  időpontját  az  iskolai munkaterv 

évenként határozza meg. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola 

belső szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola intézményvezetőságához, 

az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzat‐

hoz vagy az intézményi tanácshoz, illetve az iskolaszékhez fordulhatnak.  

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve válasz‐

tott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, nevelőtestületével.  

A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályza‐

táról, illetve házirendjéről az iskola intézményvezetőjától, valamint nevelőitől az iskolai munka‐

tervben évenként meghatározott intézményvezetői, intézményvezető‐helyettesi fogadóórákon 

kérhetnek tájékoztatást. 

Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének elő‐

írásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazotta‐

inak) joga van megismernie. 

 

A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy‐egy példánya 

a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:  

‐ az iskola honlapján;  

‐ az iskola fenntartójánál;  

‐ az iskola irattárában;  

‐ az iskola könyvtárában;  

‐ az iskola nevelői szobájában;  

‐ az iskola intézményvezetőjánál;  

‐ az iskola intézményvezető‐helyetteseinél;  

‐ a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél  
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1.15.3 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel Az iskola vezetésének és 
közösségeinek külső kapcsolatai  
 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ISKOLÁN KÍVÜLI INTÉZMÉNYEKKEL  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskolavezetésnek állandó munka‐

kapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:  

‐ Az intézmény fenntartójával: Szegedi Tankerületi Központ, 6726 Szeged Bal fasor 17‐21.  

‐ A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal:  

‐ A megyei, pedagógiai intézettel:  

‐ A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel:  

‐ A területileg illetékes nevelési tanácsadóval  

‐ A területileg illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal  

‐ A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős.  

 

Az eredményes oktató‐ és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:  

‐ Az iskolát támogató Alapítvány kuratóriumával.  

‐ Az alábbi közművelődési intézményekkel:  

‐  Művelődési Ház, Könyvtár 

‐ A helyi társadalmi egyesületekkel, civil szervezetekkel  

‐ A helyi termelő, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal  

‐ Az egyház(ak) helyi gyülekezeteivel 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető vagy az intézményve‐

zető‐helyettes a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az 

iskola éves munkaterve rögzíti.  

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola intézményvezetősága rendszeres kapcso‐

latot tart fenn a helyi háziorvossal, az iskolaorvossal, fogorvossal és a védőnővel 

 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek‐ és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek‐ és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kap‐

csolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattokkal: Alapszolgáltatási Központtal  

 

A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető vagy az intézményvezető‐helyettes a fele‐

lős.  

Az iskola helyiségeit, épületét a nevelőtestület döntése alapján térítésmentesen használhatják 

az alábbi törvényesen bejegyzett gyermek‐ illetve ifjúsági szervezetek, valamint társadalmi egye‐

sületek helyi csoportjai. 

 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Program 

96 
 

A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában mű‐

ködő szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a területi szakmai munkaközösségek munká‐

jába. 

Iskolánk a szülők közösségével együttműködve nevel:  A szülő köteles együttműködni (Nkt. 72. 

§ szerint.  

A szülőknek segítséget nyújtunk gyermekük neveléséhez, igénybe vesszük a szülők információit 

(azokra az információkra, amelyeket csak a szülő közölhet) a tanuló fejlődését befolyásoló té‐

nyezőkről. Megteremtjük és működtetjük a szülői fórumokat, s az ott elhangzó vélemények, ja‐

vaslatok érdemi feldolgozását. 

Szülőkkel: Szülői értekezletek szeptember, december és április hónapban, fogadóórák munkater‐

vünk szerint, közös rendezvények, szükség esetén családlátogatások, nyílt napok szervezése, el‐

lenőrző könyv.  

A rendszeres és hatékony együttműködésért az intézményvezető és az SZMK elnök, valamint az 

osztályfőnök és az osztály SZMK bizalmija felel.  

Az SZMK munkatervét az iskoláéval előzetesen egyezteti. Abban fogalmazzuk meg minden tan‐

évre a közös feladatokat. 

A tanulókkal való kapcsolattartás kulcsszereplője az osztályfőnök. A diákönkormányzat és az is‐

kolavezetés között a DÖK vezető tanára a kapocs.  

A DÖK az osztálytitkárokból épül fel és saját SZMSZ‐e szerint működik.  

 

1.16 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

 A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

A tanulmányok alatti vizsga helyi szabályainak kialakítása azokat a normákat tartalmazzák, ame‐

lyek a vizsgán való részvétel és a vizsgázás valamint a vizsgáztatás – jogszabályi keretek között – 

meghatározható intézményi specifikumait érintik. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizs‐

gákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga, 

 pótló vizsga 

 javítóvizsga, 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, engedély alapján egy vagy több 

tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet 

eleget, a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszáz‐

ötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet a 

tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgy‐

ból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 
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vizsgát tehet, illetve előrehozott érettségi vizsga letételére jelentkezett, és azt az intézményve‐

zető engedélyezte. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osz‐

tályzatot kapott. 

 

A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend: 

A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott  időszakban (vizsgaidőszak)  lehet tenni, azzal, 

hogy az intézményvezető ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga időpontjait az intézmény‐

vezető jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint az intézmény honlapján közzétesz. 

A vizsga  időpontjáról  (év, hónap, nap, óra, perc) és helyszínéről  (cím, épület,  terem száma) a 

vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő (gondviselő) minimum a vizsga kezdete előtt 10 

nappal tértivevényes postai értesítőt kap. 

Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három évfolyam anya‐

gából csak rendkívül indokolt esetben intézményvezetői engedéllyel lehet vizsgázni. 

Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az intézményvezető engedélyezi. Az osztályozó 

vizsgára való jelentkezés az iskola tanulmányi irodájában elérhető formanyomtatványon törté‐

nik, az intézményvezető által meghatározottak és kihirdetettek szerint. A jelentkezési lapot a ta‐

nuló, valamint kiskorú tanuló esetén a gondviselő is aláírhatja. Az osztályozó vizsga napján a ta‐

nuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

A vizsga követelményeit az iskola helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák meg. A vizsga 

részletes követelményeiről a tanuló a vizsga előtt legalább 4 héttel a szaktanártól tájékoztatást 

kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetők. 

A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított valamennyi tan‐

tárgyra vonatkozhat. Ez alól  felmentést csak a szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak 

alapján, az intézményvezető adhat engedélyt. 

A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai: 

Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek kivé‐

telével – tantárgyankénti és évfolyamonkénti 45 perc, idegen nyelvek, valamint magyar nyelv és 

irodalom tantárgyból 60 perc. 

Egy napra legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet tenni. 

Egy napra egy tanulónak legfeljebb három tantárgyból szerezhető szóbeli vizsga. 

A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az intézményvezető által kijelölt vizsgabizottság előtt 

kell megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót elő‐

zőleg tanította. 

Az elnöki teendőket az intézményvezető vagy a megbízottja látja el. 

A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. 

A tanulónak a szóbeli vizsgán kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására legalább 

30 percet kell biztosítani. 
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A szóbeli feleletek maximális időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, 

teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. Erre is 30 perc 

a felkészülési idő, valamint 15 perc a felelet időtartama. 

A vizsgázó osztályzatát, a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére nem megenge‐

dett eszközt használ, az  intézményvezető a vizsga folytatásától eltilthatja, a vizsgaeredménye: 

elégtelen. Az  indokolatlanul  félbehagyott vizsgát úgy kell  tekinteni, mint ami nem sikerült. Az 

önhibán kívüli, indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére. 

A vizsga a vizsgázó számára díjtalan. 

A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 

A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában, a jog‐

szabályokban meghatározott ideig kell őrizni. 

A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel. 

A jegyzőkönyvben minden vizsgázót külön jegyzőkönyv nyomtatványon kell jegyezni. 

A  jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó  írásbeli dolgozata és  feladatlapja, valamint a diák szóbeli 

felkészülés alatti jegyzetei. Írásbeli feladatlapot és jegyzetelés (vázlatkészítés) céljára kapott pa‐

pírlapot az iskola bélyegzőjével el kell látni. A tanuló és a szülő kérésére, egyeztetett időpontban, 

a vizsgaelnök jelenlétében a vizsgadokumentumokba betekinthet, írásos megjegyzést fűzhet az 

értékeléshez, melyet jegyzőkönyvbe kell venni. 

Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák, megjelölésével értékeli, és aláírásá‐

val látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignálva kell eszközölni. 

A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott záradé‐

kokkal be kell vezetni. 

 

A vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát, a több vizsga esetén a legutóbb teljesített 

vizsgát követő második munkanapon meg kell történnie. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő 

követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs 

munkaközösség – a szaktanár állapítja meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente 

felmenő rendszerben. 
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1.17 A felvétel és az átvétel –Nkt. keretei közötti - helyi szabályai 

 

I. Felvétel 

 

 A felvételről vagy átvételről az iskola intézmény vezetője dönt (Nkt 50§; 20/2012. EMMI 

rendelet 24§ (6) Felvételi vizsgát nem szervezünk. 

 Kötelesek vagyunk felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiá‐

nyában tartózkodási helye a körzetünkben található.  

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak a felvételi körzetben kiszámított aránya leg‐

feljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyer‐

mekeknek a település egészére kiszámított aránya. 

 Ha a felvételi kötelezettségünk teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is tel‐

jesíteni tudunk, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesítjük. A to‐

vábbi felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyi sajtóban – legalább tizenöt nappal a felvé‐

teli, átvételi kérelmek benyújtására, rendelkezésre álló időszak első napja előtt – nyilvánosságra 

kell hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, 

akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen van, ahol az iskola 

székhelye található.  

 Ha a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudjuk 

teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján döntünk. A sorsolásra a felvételi, 

átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsoláson részt vesz intézményvezető, érintett 

gyermekek szülője, iskolatitkár.  

Technikája: Azonos méretű papírlapokra gépelt nevek közül az intézményvezető húz annyit, 

ahány gyermek felvételére még lehetőség van. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után 

sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt kü‐

lönleges helyzete indokolja.  

 A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jo‐

gait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Az iskola házirendje a jogok gyakorlását az első 

tanév megkezdéséhez köti. 
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1.18 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 
terv  

 

1.Az elsősegély‐nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát, 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket, 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit, 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély‐nyújtási módokat, 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem felépítésével és működés‐

ével, 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt vagy tűzoltót hívni. 

 

2.Az elsősegély‐nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jár‐

tasságokkal rendelkezzenek elsősegély‐nyújtási alapismeretek területén, 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegély‐nyújtás alapismereteit, 

 a tanulók – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak 

az elsősegély‐nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

 

  

3.Az  elsősegély‐nyújtási  alapismeretek  elsajátításával  kapcsolatos  feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében 

 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt‐

tel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével, 

 tanulóink  bekapcsolódnak  az  elsősegély‐nyújtással  kapcsolatos  iskolán  kívüli  vetélke‐

dőkbe, 

 támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély‐nyújtási  ismeretekkel foglal‐

kozó továbbképzésen. 
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3. Az  elsősegély‐nyújtási  alapismeretek  elsajátítását  elsősorban  a  következő  tevékenységfor‐

mák szolgálják: 

A helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

TANTÁRGY  ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia 

- rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

- eszméletvesztés, agyrázkódás 

- személyes higiénia 

- környezeti hatások szerepe az emberi szervezetre 

- ökológiai egyensúly  

Földrajz 
- környezeti hatások szerepe az emberi szervezetre 

- környezetszennyezés, fronthatás 

Kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- szénmonoxid mérgezés 

- környezeti hatások szerepe az emberi szervezetre 

- a táplálékkal bevitt kémiai anyagok hatása 

Fizika 

- égési sérülések 

- forrázás 

- áramütés okozta sérülések, 

- forrázás (forró víz, forró zsiradék, gőz) 

- nyílt láng használata 

testnevelés 

- magasból esés, esések tompítása, 

- húzódások, ficamok, törések 

- a mozgás élettani szerepe és hatása  

munkahelyi egészség és 

biztonság 

- áramütés 

- veszélyes konyhai eszközök használata (kések, mechanikus és 

elektromos szeletelők, gépek)  

- csúszásveszély, csúszásgátlás 

5‐8 évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély‐nyújtási ismeretek:  

 teendők közlekedési baleset esetén,  

 segítségnyújtás baleseteknél,  

 a mentőszolgálat felépítése és működése,  

 a mentők hívásának helyes módja,  

 az iskola egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybevétele  

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

 évente egy egészségvédelemmel, helyes  táplálkozással, elsősegélynyújtással  foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése tanulóink számára. 
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2. Az intézmény helyi tanterve 

A Köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése:  

Az elkövetkező években iskolánkban a nevelő‐oktató munka két pedagógiai program, és két helyi tanterv 

szerint folyik majd, hiszen  

 a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy annak módosítását 

a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be,  

 illetve a Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a 2012‐ben ki‐

adott NAT 2013. szeptember 1‐jén az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon – majd ezt követően 

minden tanévben felmenő rendszerben – kerül bevezetésre.  

Ezért 2013. szeptember 1‐jétől:  

 az első és az ötödik évfolyamon az iskolai nevelés és oktatás a most felülvizsgált és módosított 

pedagógiai program és helyi tanterv szerint folyik 

 míg a többi évfolyamon a jelenleg is hatályos pedagógiai program és helyi tanterv szerint kell 

megszerveznünk nevelő‐oktató munkánkat.  

 

TANÉV  ÉVFOLYAM 

  1.   2. 3. 4. 5. 6.   7.   8. 

2013/2014  2013  2007  2007  2007  2013  2007  2007  2007 

2014/2015  2013  2013  2007  2007  2013  2013  2007  2007 

2015/2016  2013  2013  2013  2007  2013  2013  2013  2007 

2016/2017  2013  2013  2013  2013  2013  2013  2013  2013 

 

A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi változatokat jelen‐

tik:  

 2007 = a 2007‐ben felülvizsgált és módosított NAT (202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módo‐

sításáról) alapján elfogadott – jelenleg is használt – pedagógiai program és helyi tanterv. 

 

 2013 = a 2012‐ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a 2012‐ben ki‐

adott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől érvényes pedagógiai program és helyi 

tanterv. 
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2.1 Az 1-4. és 5-8. évfolyam óratervei 
Üllés – a 2012‐ben felülvizsgált NAT‐hoz készült óratervek 

Az 1‐4. évfolyam helyi tantervének óraterve 

Tantárgy 
1. évfolyam  2. évfolyam  3. évfolyam  4. évfolyam 

K  SZT  K  SZT  K  SZT  K  SZT 

Magyar nyelv és irodalom  7  1  7  1  6  1  6   

Idegen nyelv              2  1 

Matematika  4  1  4  1  4    4   

Etika / Hit‐ és erkölcstan  1    1    1    1   

Környezetismeret  1    1    1    1   

Ének‐zene  2    2    2    2   

Vizuális kultúra  2    2    2    2   

Informatika            2    2 

Technika, életvitel és gyakorlat  1    1    1    1   

Testnevelés és sport  5    5    5    5   

Kötelező + Szabadon tervezhető órake‐

ret 
23  2  23  2  22  3  24  3 

Heti összes órakeret  25  25  25  27 

Az 5‐8. évfolyam helyi tantervének óraterve 

Tantárgy 
5. évfolyam  6. évfolyam  7. évfolyam  8. évfolyam 

K  SZT  K  SZT  K  SZT  K  SZT 

Magyar nyelv és irodalom  4    4  1  3  1  4  0,5 

Idegen nyelv  3    3    3    3   

Matematika  4    3  1  3  1  3  1,5 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2    2    2    2   

Etika / Hit‐ és erkölcstan  1    1    1    1   

Természetismeret  2    2           

Biológia‐egészségtan          1,5    1,5   

Fizika          1,5    1,5   

Kémia          1,5    1,5   

Földrajz          1,5    1,5   

Ének‐zene  1    1    1    1   

Vizuális kultúra  1    1    1    1   

Hon‐ és népismeret  1               

Informatika    2  1  1  1  1  1  1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1    1    1       

Testnevelés és sport  5    5    5    5   

Osztályfőnöki  1    1    1    1   

Kötelező + Szabadon tervezhető órake‐

ret 
26  2  25  3  28  3  28  3 

Heti összes órakeret  28  28  31  31 
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Forráskút – a 2012‐ben felülvizsgált NAT‐hoz készült óratervek 

Az 1‐4. évfolyam helyi tantervének óraterve 

Tantárgy 
1. évfolyam  2. évfolyam  3. évfolyam  4. évfolyam 

K  SZT  K  SZT  K  SZT  K  SZT 

Magyar nyelv és irodalom  7  1  7  1  6  2  6  0,5 

Idegen nyelv              2  1 

Matematika  4  1  4  1  4  1  4  0,5 

Etika / Hit‐ és erkölcstan  1    1    1    1   

Környezetismeret  1    1    1    1   

Ének‐zene  2    2    2    2   

Vizuális kultúra  2    2    2    2   

Informatika                1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1    1    1    1   

Testnevelés és sport  5    5    5    5   

Kötelező + Szabadon tervezhető órakeret  23  2  23  2  22  3  24  3 

Heti összes órakeret  25  25  25  27 

Az 5‐8. évfolyam helyi tantervének óraterve 

Tantárgy 
5. évfolyam  6. évfolyam  7. évfolyam  8. évfolyam 

K  SZT  K  SZT  K  SZT  K  SZT 

Magyar nyelv és irodalom  4  1  4  1  3  1  4  1 

Idegen nyelv  3    3    3    3   

Matematika  4    3  1  3  1  3  1 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismere‐

tek 
2    2    2    2   

Etika / Hit‐ és erkölcstan  1    1    1    1   

Természetismeret  2    2  1         

Biológia‐egészségtan          1  0,5  2   

Fizika          2    1  0,5 

Kémia          2    1  0,5 

Földrajz          1  0,5  2   

Ének‐zene  1    1    1    1   

Vizuális kultúra  1    1    1    1   

Hon‐ és népismeret  1               

Informatika  1  1  1  1  1  1  1  1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1    1    1       

Testnevelés és sport  5    5    5    5   

Osztályfőnöki  1    1    1    1   

Kötelező + Szabadon tervezhető órakeret  26  2  25  3  28  3  28  3 

Heti összes órakeret  28  28  31  31 
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Csólyospálos – a 2012‐ben felülvizsgált NAT‐hoz készült óratervek 

Az 1‐4. évfolyam helyi tantervének óraterve 

Tantárgy 
1. évfolyam  2. évfolyam  3. évfolyam  4. évfolyam 

K  SZT  K  SZT  K  SZT  K  SZT 

Magyar nyelv és irodalom  7  1  7  1  6  1,5  6  1 

Idegen nyelv              2   

Matematika  4  1  4  1  4  1  4  0,5 

Etika / Hit‐ és erkölcstan  1    1    1    1   

Környezetismeret  1    1    1  0,5  1  0,5 

Ének‐zene  2    2    2    2   

Vizuális kultúra  2    2    2    2   

Informatika                1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1    1    1    1   

Testnevelés és sport  5    5    5    5   

Szabadon tervezhető órakeret  23  2  23  2  22  3  24  3 

Heti órakeret  25  25  25  27 

Az 5‐8. évfolyam helyi tantervének óraterve 

Tantárgy 
5. évfolyam  6. évfolyam  7. évfolyam  8. évfolyam 

K  SZT  K  SZT  K  SZT  K  SZT 

Magyar nyelv és irodalom  4  0,5  4  0,5  3  0,5  4   

Idegen nyelv  3    3    3    3  0,5 

Matematika  4    3  1  3  0,5  3  0,5 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek  2    2  0,5  2  0,5  2  0,5 

Etika / Hit‐ és erkölcstan  1    1    1    1   

Természetismeret  2  0,5  2  0,5         

Biológia‐egészségtan          2    1  0,5 

Fizika          2    1  0,5 

Kémia          1  0,5  2   

Földrajz          2    1  0,5 

Ének‐zene  1    1    1    1   

Vizuális kultúra  1    1    1    1   

Hon‐ és népismeret  1               

Informatika    1  1  0,5  1  0,5  1  0,5 

Technika, életvitel és gyakorlat  1    1    1       

Testnevelés és sport  5    5    5    5   

Osztályfőnöki  1    1    1    1   

Szabadon tervezhető órakeret    2    3    3    3 

Heti órakeret  24,5  28  31  31 

 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Program 

106 
 

2.2 Általános fejlesztési követelmények a művészeti iskolában 
Alapfokú zeneoktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 

 A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

 A  zenei  képességek  (hallás,  ritmusérzék,  intonációs  érzékenység,  fogékonyság  a  dinamika  és  a 

hangszín  különbségeire,  a  zenei  memória  és  fantázia,  előadói  és  manuális  készség,  a  zenei 

karakterek  iránti  érzékenység) kialakítása és fejlesztése. 

 A zenei írás és olvasás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. 

 A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakí‐

tása. 

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

 A zenei műszavak és jelentésük megismerése és alkalmazása. 

 A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és forma összefüggéseinek megismertetése. 

 A kortárs zene befogadására nevelés. 

 A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

 Az értékes zene megszerettetése. 

 A növendék zenei ízlésének formálása. 

 A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására 

való  ösztönzés. 

 A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

 A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, ill. részvétel a zenei életben. 

 Tehetséggondozás. 

 A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 A növendékek rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 

 Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

 Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusokban történő aktív részvételre való elő‐

készítés,  ösztönzés. 

 Cserekapcsolatok létesítése hazai és (lehetőség szerint) külföldi zeneoktatási intézményekkel 

 

2.2.1 Az alapfokú képző-és iparművészet oktatás általános fejlesztési követelményei, felada-
tai 

 Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és természeti környezet esztétikumára, szépségére. 

 Ismertesse  meg  az  egyetemes  kultúra,  az  európai  műveltség,  a  nemzeti  hagyományok  érté‐

keit,  az  értékmegőrzés formáit. 

 Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző‐és iparművészet műfaji sajátosságait. 

 Ösztönözze  a  tanulót  az  önkifejezés  eszköztárának  gazdagítására  és  készítse  fel  a  tanult 

művészi  kifejezőeszközök alkalmazására. 

 Készítse fel a tanulót: 

 a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére 

 a vizuális információk, közlemények megértésére 

 a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra 

 a tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra 

 a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére 

 ezen eljárások használatára 

 az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére 

 a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére 
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 vizuális önkifejezésre, alkotásra 

 tervezésre, konstruálásra 

 eszközhasználatra, anyagalakítására 

 a kézműves tevékenységek gyakorlására 

 a vizuális művészetek, a környezet‐ és tárgykultúra megismerésére 

 Tegye lehetővé a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

 Alakítsa ki az esztétikum iránti igényt, az alkotó magatartást és az ehhez tartozó pozitív be‐

állítódásokat,  szokásokat. 

 Fejlessze a teremtő képzeletet és improvizációs készséget. 

 

Az alapfokú táncművészet oktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 
 Fejlessze a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, testi, lelki állóképességét, kapcsolatte‐

remtő  képességét. 

 Neveljen egészséges, jó tartású, jó mozgású, táncot szerető, értő fiatalokat. 

 Adjon  teret  a  gyermeki  fantázia  kibontakozásának,  a  tanulók  kreatív  megnyilatkozásá‐

nak,  fejlessze  improvizációs készségüket. 

 Időtálló értékek közvetítésével járuljon hozzá a gyerekek ízlésének, kritikai érzékének fejlesztésé‐

hez 

 Kiemelt feladat a táncművészeti alapismeretek átadása. 

 Nem célja a versenytáncos és hivatásos táncos képzés, de célja a pályára irányítás, vala‐

mint az amatőr  táncéletbe való bekapcsolódás ösztönzése. 

 

Az alapfokú színművészet és bábművészet oktatás általános fejlesztési követelményei, feladatai 
 Készítsen fel: 

 drámai szövegek értő olvasására, 

 színészi technikák tudatos alkalmazására, 

 improvizációra, 

 karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

 színészi játékra, 

 szerepek megformálására, 

 rendezői instrukciók alapján végzett munkára, 

 színházi előadások elemzésére, megértésére, értékelésére és élvezésére. 
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2.2.2 A művészeti iskolában folyó képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai, tanítási idő. 
Hangszeres képzések heti óratervei 

Billentyűs tanszak (zongora), fafúvós tanszak (furulya) akkordikus tanszak (gitár), népi hangszer –pengetős 
(citera) 
 

 
Tantárgy 

Évfolyamok
Előképző  Alapfok Továbbképző 
1.  2.  1.  2. 3. 4. 5. 6. I. II.  III.  IV.

Főtárgy  (2)  (2)  2  2 2 2 2 2 2 2  2  2
Kötelező, vagy kö‐
telezően választ‐
ható tárgy 

2  2  2  2 2 2 2 2 2 2  2  2

Választható tárgy  2  2  2  2 2 2 2 2 2 2  2  2
Összesen  2‐6  2‐6  4‐6  4‐6 4‐6 4‐6 4‐6 4‐6 4‐6 4‐6  4‐6  4‐6
 
 

A hangszeres képzés tanszakai, tantárgyai 

Kötelező tárgy: 

 szolfézs 

Kötelezően választható tárgyak: 

 zeneelmélet 

 zenetörténet 

 zeneirodalom 

 improvizáció 

 zenekar 

 kórus 

 kamarazene 

Választható tárgyak: 

 második hangszer 

 népzene 

 

Korrepetíció: 

 a főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás 
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2.2.3 Az alapfokú képző-és iparművészet oktatás heti óraterve 
 

 
Tantárgy 

Évfolyamok
Előképző  Alapfok Továbbképző
1.  2.  1. 2. 3. 4. 5. 6. I.  II.  III. IV.

Vizuális alapozó gyakorla‐
tok 

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

Grafika, festészet alapja  ‐  ‐  2 2 2      
Környezet‐ és kézműves 
kultúra műhelygyakorlat 

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  2  2  2  2  2  2  2 

Szabadon  választ‐
ható  tárgy 

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Szabad sáv  ‐  ‐  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1
Összesen  2‐3  2‐3  4‐6 4‐6 4‐6 4‐6 4‐6 4‐6 4‐6  4‐6  4‐6 4‐6

 
Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. 

A képzés tanszakai, tantárgyai 

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 

Főtárgy: 

vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 

grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 

Kötelező tantárgy: 

 vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

Választható tantárgy: 

 vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 

 népművészet (1–10. évfolyam) 

 művészettörténet (3‐10. évfolyam) 

 

Tanszakunk és főtárgyai a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 

 környezet– és kézműves kultúra tanszak ‐ Környezet– és kézműves kultúra műhelygya‐

korlat 

Kötelező tantárgy: 

 vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

Választható tantárgyak: 

 népművészet (1–10. évfolyam) 

 művészettörténet (3‐10 évfolyam) 
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2.2.4 Táncművészet oktatás heti óratervei 
 

Néptánc 
 

 
Tantárgy 

Évfolyamok
Előképző  Alapfok Továbbképző 
1.  2.  1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  9.  10.

Főtárgy  2  2  3–4  3–4 3 3 3 3 3–4  3–4  3  3
Kötelező tan‐

tárgy 
        1  1  1  1      1  1 

Kötelezően vá‐
lasztható  tan‐

tárgy 
   

 
1 

 
1 

       
 
1 

 
1 

   

Választható tan‐
tárgy 

2  2  1–2  1–2  1–2  1–2  1–2  1–2  1–2  1–2  1–2  1–2 

Összes óra  2–4  2–4  4–6  4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6  4–6  4–6  4–6
 
A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a máso‐

dik helyen  szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 

évfolyamainak számát jelenti 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más tan‐

szak vagy  művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt vehet 

A képzés tanszakai, tantárgyai 

Főtárgy: 

 népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

 néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

 folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

 tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

 folklórismeret 

 tánctörténet 

Választható tantárgyak: 

 népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

 néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

 népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

 táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 
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Társas tánc 
 

 
Tantárgy 

Évfolyamok
Előképző  Alapfok Továbbképző
1.  2. 1.  2.  3. 4. 5. 6. 7. 8.  9.  10.

Főtárgy  2  2  4  4  3–4  3–4  2  2  2–3  2–3  2  2 

Kötelező 
tantárgy 

            2  2  1  1  2  2 

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

       
 

1–2 
 

1–2 
   

 
1 

 
1 

   

Választható 
tantárgy 

2  2  1–2  1–2  1–2  1–2  1–2  1–2  1–2  1–2  1–2  1–2 

Összes óra  2–4  2–4  4–6  4–6  4–6  4–6  4–6  4–6  4–6  4–6  4–6  4–6 

 
A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a második 

helyen  szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző évfolya‐

mainak  számát  jelenti.  A  tanszak  kötelezően  előírt  tantárgyai  és  azok  óraszámai  figyelembevétele 

mellett a tanuló más  tanszak valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok ta‐

nítási óráin részt vehet 

A képzés tantárgyai   

Főtárgy: 

 Gyermektánc (1‐2. előképző évfolyamon) 

 Társastánc (1‐6. alapfokú és a 7‐10. továbbképző évfolyamon)   

Kötelező tantárgyak: 

 Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon) 

 Társastánctörténet (5‐6. alapfokú évfolyamon, 9‐10. továbbképző évfolyamon)   

Kötelezően választható tantárgy ‐ az összevont osztályokban: 

 Viselkedéskultúra, 

 Társastánctörténet 

Választható tantárgyak: 

 Társastánc gimnasztika (1‐2. előképző évfolyamon, 1‐3. alapfokú évfolyamon) 

 Történelmi társastánc (6. alapfokú évfolyamon, 7‐8. továbbképző évfolyamon) 

 Társastánc (1‐6. alapfokú és a 7‐10. továbbképző évfolyamon)   
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2.2.5 Színművészet, bábművészet oktatás heti óratervei 
 

Színjáték tanszak 
 

 
Tantárgy 

Évfolyamok
Előképző  Alapfok Továbbképző 
1.  2.  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  8.  9.  10.

Főtárgy  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 

Kötelezően  választható 
tantárgyak 

    1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Választható tantárgyak  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

Összes óra  2–4 
2– 
4  4–6 

4–
6 4–6  4–6  4–6  4–6  4–6 

4– 
6 

4– 
6  4–6 

 
 
A fenti táblázatok Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a máso‐

dik helyen  szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak. 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak,  valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 

Ha  az  intézmény az  ajánlott minimális  heti  összóraszámot  biztosítja,  akkor  az  ezen  felül  tanított 

választható  tantárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 

A dráma és színjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is lehet, ha a beszéd és 

vers, valamint  a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan heti 1–1 órában önálló tantárgyként oktatja 

az iskola. 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 

évfolyamainak számát jelentik. 

A képzés tanszaka, tantárgyai: 

Főtárgy: 

 dráma és színjáték 

Kötelezően választható tantárgyak: 

 beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

 mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) 

 zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 

 színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) 

Választható tantárgyak: 

 a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya 
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2.3 Az alkalmazott tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának szempont-
jai 

 Az iskolában oktató munkánk során olyan taneszközöket használunk a tananyag feldolgozá‐

sához, amelyeket az EMMI engedélyezett. 

 Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a munkaközösségek illetve a szaktanárok határozzák meg a helyi tanterv alapján, 

a mindenkori választék ismeretében. 

 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A taneszkö‐

zök beszerzése a tanév kezdetére a szülő kötelessége. 

 A taneszközök kiválasztásánál a pedagógusok a következő szempontokat veszik figyelembe: 

1. A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének 

2. Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven 

keresztül használhatók. 

 Az iskola ‐ a pénzügyi lehetőségekhez mérten ‐ a tankönyvtámogatás pénzkeretéből , esetleg 

egyéb pénzforrásból tankönyveket szerez be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket 

tanulóik kölcsönzött könyvként használhatják ingyenesen. 

 

2.4 Az intézménybe és magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

Az iskola első évfolyamára lépés feltételei: 

A beiskolázásra a törvényi előírások alapján kerül sor: 

életkor, iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény alapján 

Képességvizsgálat összetevői (az óvónő végzi el az iskolaérettségi vizsgálatot): 

 megfigyelés foglalkozásokon,  

 elbeszélgetés szabadfoglalkozásokon, játék közben,  

 elbeszélgetés a szülőkkel,  

 feladatlapok értékelése (felmérés),  

 tanköteles gyermekek orvosi vizsgálaton vegyenek részt 

 problémás esetekben az óvónő vonja be az elsős tanítót, iskolaorvost 

 amennyiben nincs döntés, az óvónő kérje a Nevelési Tanácsadó közreműködését, küldje el 

szakvizsgálatra a gyermeket (Szakértői Bizottság – Szeged) 

 a gyermek legalább egy évig legyen óvódás 

A leendő első osztályosok kapcsolata az iskolával: 

nagycsoport együttes látogatása az iskolában 

A szülők tájékoztatásának módozatai: 

 Az iskola intézményvezetője és a leendő elsős tanító szóbeli tájékoztatója az óvodai szülői ér‐

tekezleten 

 az első osztályos tanító írásbeli tájékoztatót ad az iskolai felszerelés szükségletéről (füzetek, 

könyvek, stb.) 

 írásbeli tájékoztatás a beiratkozás időpontjáról, feltételeiről 
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Az óvónő és az első osztályos nevelő kapcsolata: 

 az elsős tanító legalább két foglalkozáson vegyen részt az óvodában 

 az első osztályba kerülő gyermekeket lehetőleg látogassa meg az óvónő 

Az iskola felsőbb évfolyamaira való belépés feltételei  

A belépés feltételei:, 

 Megfelelő életkor 

 Érvényes iskolai bizonyítvány 

 A szülő vagy nagyszülő bejelentett lakhellyel rendelkezik (egyedi eltérés lehetséges) 

 Biztosítva van a rendszeres iskolába járás  

Évközben történő belépés esetén: 

 Érvényes iskolai távozási iratok 

 A tankönyvek beszerzése (az osztályfőnök segítségével) 

 Felzárkóztatás a tanító, illetve szaktanár irányításával történik. A tanuló köteles részt 

venni a felzárkóztató foglalkozásokon. A szaktanár írásban értesíti a szülőt, a felzárkóztató idő‐

szak végén 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára csak akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelmé‐

nyeket teljesítette. A részletes követelményeket az egyes tantárgyak helyi tanterve tartalmazza. 

A második évfolyamtól felsőbb évfolyamba léphet az a tanuló, aki az előírt tanulmányi követel‐

ményeket legalább elégséges minősítéssel teljesítette. A továbbhaladásról az osztályozó nevelő‐

testületi értekezlet dönt. Ha a tanuló a második‐nyolcadik évfolyamon tanév végén 1 ‐3 tantárgy‐

ból szerez elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónap második felé‐

ben javító vizsgát tehet. Háromnál több tantárgy esetén osztályt köteles ismételni. 

A második‐nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztály‐

zat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

 az iskola intézményvezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 az iskola intézményvezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott;  

 magántanuló volt; 

 Abból a tantárgyból osztályozó vizsgát kell  tenni, melynek éves óraszámának 30%‐ánál 

többet mulasztott a tanuló. 

2.5 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 
formái (a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya) 

 

A nevelőnek rendszeresen tájékozódni kell tanítványai teljesítményéről. A folyamatos, rendsze‐

res ellenőrzés – értékelés – a pedagógiai munka szerves része. 
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Az írásos beszámoltatások formái: 
 írásbeli felelet az egész osztályra / csoportra vonatkozóan, 
 írásbeli felelet egyénre vonatkozóan, 
 témazáró felmérések, dolgozatok, 
 tanév végi felmérések. 

Az írásbeli beszámoltatás fajtái: 

 a). tesztek 

előnye: gyors, kiértékelése egyszerű 

hátránya: véletlenszerű kiválasztásra is lehetőséget ad, és nincs szükség szövegalkotásra 

 b). kihagyott szövegrészek pótlása 

előnye: viszonylag gyors, megoldásához részismeret is elég 

hátránya: nem ad képet a teljes tudásról 

 c). rajzos feladatok 

előnye: játékosabb jellegű, látványos lehet 

hátránya: szó, ‐illetve szövegalkotást nem igényel 

 d). szöveges fogalomkifejtés 

előnye: a fogalmazási készség fejlesztése, a szakkifejezések használata 

hátránya: a fogalmazási nehézségekkel küzdők nehezen oldják meg 

 e). szövegalkotások megadott témában 

előnye: hosszabb idő alatt kifejtheti a tanuló mondanivalóját az adott témában 

hátránya: a helyesírási, nyelvhelyességi hibák „látható” módon megjelennek 

 f). témazárók 

előnye: a beszámoltatás kiterjed egy nagyobb témakörre  a sok részfeladatból „össze‐

jön” a tantervi minimum követelmény teljesítése 

hátránya: a feladatsorban több olyan is előfordulhat, melyet egyáltalán nem tud megol‐

dani a tanuló; összességében azonban eléri az elégséges szintet. 

 

2.6 Az írásos beszámoltatások rendje, korlátai: 

 Az előre bejelentett témazárót minden tanulónak kötelessége megírni. Ha a tanuló a té‐
mazáró  írásának napján hiányzik, akkor a hiányzás megszűnését követő egy héten belül pótló 
dolgozatot köteles írni (a dolgozat követelményrendszere azonos az osztály / csoport által megírt 
dolgozattal). 
 A témazáró dolgozatok írásának időpontját legalább a dolgozatot megelőző órán közöljük. 
Az azonos osztályban tanítók (5‐8. osztályban) egyeztetik, hogy ugyanarra a napra két témazáró 
dolgozatnál több ne kerüljön. 
 Az írásbeli dolgozatokat, a felmérő és témazáró feladatlapokat a pedagógus legkésőbb 5 
munkanapon belül kijavítja. A házi feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal javíttatja és kö‐
zösen értékelik. Az alsó tagozaton az írásgyakorlatokat a következő órára javítja. 
 Az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazáró felmérések (dolgozatok) érdemjegyei a 
félévi / tanév végi osztályzatok alakításánál nagyobb súllyal esnek latba, ezért az osztálynapló‐
ban/ e‐naplóban meg kell különböztetni piros színnel a más érdemjegyektől. Kiselőadás, memo‐
riter, külalak színe zöld. 
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Az írásbeli és szóbeli beszámoltatás követelményei: 

folyamatos legyen, 

változatos formát öltsön, 

kövesse a változásokat, 

differenciált legyen, 

összhangban legyen a tantervi követelményekkel, módszerekkel, a tantárgy jellegével, 

neveljen önértékelésre 

 

Az írásbeli beszámoltatás rendje: 

Ez függ a beszámoltatás formájától. A tesztek, fogalomdolgozatok, egy‐egy óra anyagának szá‐

monkérése történhet egyik óráról a másikra. 

A témát lezáró, összefoglaló jellegű számonkérésnél a következőkre kell figyelni: 

 a dolgozatírás idejének időben való közlése 

 előtte alapos, teljes körű átismétlése 

 tanácsok a felkészüléshez 

 a típusfeladatok gyakorlása 

 a pontrendszer kidolgozása 

 az alacsonyabb nehézségi fokú feladatokkal kezdeni a számonkérést 

Az írásbeli beszámoltatás előnyei: 

 legnagyobb előnye, hogy viszonylag rövid idő alatt az egész osztály lehetőséget kap a fe‐

lelésre 

 a tanulónak több ideje van megfogalmazni a gondolatait, mint szóban 

 az írásbeli számonkérésnél a diákok maguk is jobban szembesülhetnek a hiányosságaikkal 

 az írott számonkérés megőrizhető, a szülőnek megmutatható 

 írásban több idő van a véleményváltoztatásra, javítására 

 mivel minden tanuló felel, talán nagyobb ösztönző hatása van az írásbeli számonkérésnek 

 

Az írásbeli számonkérés hátrányai: 

 nem alakul ki a szóbeli kifejezőkészség 

 nem gyakorolja a mások előtti megszólalás eszközeit 

 kevésbé alakul ki a szóbeli megjelenítés (mimika, gesztus, testtartás) képessége 

 a nevelő nem tud segíteni a válaszoknál 

 az írásban gyengébben teljesítő tanulók magukra maradnak, míg szóban egy‐egy kér‐

dés továbbviheti a feleletet 

 nem annyira személyes, mint a szóbeli beszámolás 

 a korrekció nem lehetséges azonnal 
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Az írásbeli beszámoltatások értékelésben való súlya, szerepe: 

Mindenképp nagy jelentőségű az írásbeli beszámoltatás. A gyerekek is nagyobb nyomatékkal ké‐

szülnek egy dolgozatra. Ennek nyoma marad, számukra fontosabb, mint a szóbeli megmérette‐

tés. Az értékelésnél azonban mindkét számonkérési  formát alkalmazni kell, az egyensúlyra vi‐

gyázni kell. 

 

2.7 Az értékelés 

2.7.1 A pedagógia értékelés általános jellemzői: 
A pedagógiai értékelés lényege a viszonyítás, ‐ viszonyítás a követelményekhez, a tanuló korábbi teljesít‐
ményeihez, a társakhoz. Az értékelés alapja a helyi tanterv követelményrendszere 
Arra kell törekedni, hogy a tanulók a tudásért tanuljanak. A megfelelő motiváltság ezért nagyon fontos. 
Az értékelés nem szűkíthető csak az osztályzatra. Az iskola különböző évfolyamain a szóbeli vagy az írás‐
beli értékelés mellett használjuk az osztályzatokat vagy egyéb minősítő rendszereket (kisjegyek, piros 
pont). 
 Az értékelés információkat ad a célok megvalósulásának mértékéről és szintjéről.  

 Az értékelést olyan folyamatnak is tekinthetjük, amelyben összefüggéseket keresünk a célok, a 

folyamat és az adott, aktuális állapot között.  

 Az értékelés számos módon kifejezhető:  

 metakommunikációs jelzésekkel  

 szóbeli vagy írásbeli véleménnyel  

 pontozással  

 százalékértékkel  

 szimbólumokkal  

 tárgyakkal  

 osztályzattal  

 a felsoroltak kombinációival. 

A fentiekből egyértelműen következik, hogy a minősítés semmiképpen nem azonosítható az osz‐

tályozással, hiszen annak csupán egyik módja, még akkor is, ha ez tekinthető pedagógiai mun‐

kánk tradicionális eszközének. 

 

Az értékelés során közvetlenül valamely pedagógiai jelenség vagy teljesítmény értékét állapítjuk 

meg. Az értékelés lényege: viszonyítás a cél és a hatás között. Az ellenőrzés nem szinonimája, 

hanem előzménye az értékelésnek. Az ellenőrzést mindig követnie kell az értékelésnek. 

A továbbiakban a tanulók, valamint a pedagógus értékelésével foglalkozunk. Arra kell törekedni, 

hogy a tanulók a tudásért tanuljanak. A megfelelő motiváltság, ezért nagyon fontos. Az értékelés 

nem szűkíthető csak az osztályzatra. Az iskola különböző évfolyamain a szóbeli vagy az írásbeli 

értékelés mellett használjuk az osztályzatokat vagy egyéb minősítő rendszereket (kisjegyek, piros 

pont). 

Az értékelés legyen folyamatos és kiszámítható! Támaszkodjon a pozitívumokra! Legyen objek‐

tív, igazságos, méltányos és egybehangzó! Jó az értékelés, ha személyre szabott, a fejlődésben 

megtett utat figyelembe veszi, ha segíti a helyes önértékelést. További erőfeszítésekre serkenti 

az értékeltet. 
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2.7.2 Az értékelés funkciói: 

 Lehetővé válik és alapvető elvként a gyakorlatban érvényesíthető a gyerek érdeklődésé‐

nek, adottságainak, tulajdonságainak, életkori sajátosságainak, saját fejlődési ütemének, otthoni 

körülményeinek, pillanatnyi állapotának stb. figyelembe vétele. 

 A hangsúly az érés, fejlődés, tanulás folyamatjellegének elfogadásán van. A gyermek ön‐

magához képest mért fejlődését állítja a középpontba. Természetesen a követelményekhez vi‐

szonyított előmenetele is értékelésre kerül. Az értékelés pillanatnyi állapotot rögzít, (s ez még a 

minősítéskor  is  igaz), nyitottságot mutat a gyermek problémái  iránt, és a  fejlődés  lehetőségei 

iránti bizalmat fejezi ki. 

 A személyre szabott differenciált értékelés azért is ösztönző hatású, mert a tanuló meg‐

tapasztalhatja a tanítónak az ő személyére irányuló figyelmét, pozitív, bíztató hozzáállását. Har‐

monikus viszony esetén a gyermek vágyik arra, hogy megfeleljen a pedagógus elvárásainak, jól 

teljesítsen. 

 A szöveges értékelés, mivel a gyermek sokféle tevékenységére, megnyilvánulására reagál, 

felszínre hoz olyan értékeket is, amelyek nem kifejezetten a tanulási teljesítményt érintik, de na‐

gyon fontosak a teljes személyiségfejlődés szempontjából. Ezzel a közösség értékrendje is szilár‐

dabbá válik, valamint könnyebben illeszkednek társaik közé a rosszabb tanulmányi eredményű 

gyerekek is, hiszen elismertté válnak más típusú pozitív értékeik, tulajdonságaik, teljesítményeik 

is. 

 A szöveges értékelés hatással van az egész oktatási és nevelési folyamatra, mert ugyan 

lezárását jelenti egy‐egy időszaknak, de hogy az értékelés tartalmilag milyen lesz, milyennek kell 

lennie, azt tudatos tervezés és folyamat előzi meg. E folyamat több elemet foglal magába: 

Tanulók érdemjegyei: 

Intézményünkben az alábbi értékelési rendszert alkalmazzuk: 

Évközi értékelés 

 Szöveges értékelés: (kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szorul) 

 piros és fekete pont, csillag… 

 Érdemjegyes értékelés 

o Jeles    (5) 

o Jó    (4) 

o Közepes  (3) 

o Elégséges  (2) 

o Elégtelen  (1) 

Az osztályzat (érdemjegy) akkor 
 jeles (5): Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását 
alkalmazni is képes. 
 jó  (4): Ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi  tanterv követelményeit. Kisebb bi‐
zonytalanságokkal tudja alkalmazni tudását. 
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 közepes (3): Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, esetenként felszíne‐
sen és több hibával teljesíti. Csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni tudását. 
 elégséges (2): Ha a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz szüksé‐
ges ismereteit sajátította el. Kizárólag nevelői segítséggel képes önálló feladat‐végzésre. 
 elégtelen (1): Ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátí‐
totta el, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges ismeretekkel, nevelői segít‐
séggel sem képes önálló feladatvégzésre. 
 

Év végi értékelés 

 Szöveges értékelés: 

A szöveges értékelést a 2010/2011‐es tanévtől csak az első évfolyamon félévkor és a tanév végén 

valamint a második évfolyamon félévkor alkalmazzuk a kidolgozott mondatbank alkalmazásával: 

- kiválóan megfelelt 

- jól megfelelt 

- megfelelt 

- felzárkóztatásra szorul 

- dicséret adott tantárgy(ak)ból 

 Érdemjegyes értékelés 

- Jeles    (5) 

- Jó    (4) 

- Közepes  (3) 

- Elégséges  (2) 

- Elégtelen  (1) 

A szaktanárok tantárgyi dicséretet is adhatnak. 

Az érdemjegyekkel történő értékelést  illetve osztályzást a pedagógusok kombinálhatják egyéb 

minősítő‐ rendszerekkel (kisjegyekkel illetve fekete – vagy piros pontokkal)    

Az érdemjegyek megkülönböztetése a naplóban  

o témazáró jegyek: piros színnel ‐ súlyozással 

o az érdemjegy típusának szöveges megadásával 

Piros pont kritériumai: 

‐ kimagasló órai munka 

‐ szorgalmi HF 

‐ gyűjtőmunka 

‐ plusz munka 

 

Fekete pont kritériumai: 

o rendbontó órai munka, magatartás 

o HF részben vagy teljesen hiányzik (+büntetés házi feladat) 

o Felszerelés hiányos 
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Az értékelések során az érdemjegyek megállapítása az elért százalékok alapján  

(írásbeli számonkérés esetén). 

 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola – Forráskút 

 
  Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen

Alapismeretek számonkérése 95%‐100%   84%‐94% 68%‐83%  51%‐67%  0%‐50% 

Témazáró feladatlapok röpdolgozat 90%‐100%  80%‐89% 50%‐79%  30%‐49% 0%‐29% 

Év végi, vagy félév végi felmérés 90%‐100%  80%‐89%  50%‐79%  30%‐49%  0%‐29% 

Írásbeli vizsgák (javító, osztályozó)   90%‐100% 80%‐89% 60%‐79% 40%‐59% 0%‐39% 

 

Az alapismeretek számonkérésében a szaktanár a tantárgy vagy a tananyag specifikuma 
okán eltérhet. Pl. szódolgozat, szorzótábla. A központi felmérők esetében az értékelési 
útmutató által meghatározott ponthatárokat vesszük alapul. 
 
Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Fontos Sándor Tagintézménye – Üllés 
 

  Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen

Alapismeretek számonkérése 95%‐100%   84%‐94% 68%‐83%  51%‐67%  0%‐50% 

Témazáró feladatlapok röpdolgozat 90%‐100%  75%‐89% 50%‐74%  31%‐49% 0%‐30% 

Év végi, vagy félév végi felmérés 90%‐100%  75%‐89%  50%‐74%  31%‐49%  0%‐30% 

Írásbeli vizsgák (javító, osztályozó)   90%‐100% 80%‐89% 60%‐79% 40%‐59% 0%‐39% 

 

Az alapismeretek számonkérésében a szaktanár a tantárgy vagy a tananyag specifikuma okán 

eltérhet. Pl. szódolgozat, szorzótábla. 
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Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyos‐

pálosi Tagintézménye  

  Jeles Jó Közepes Elégséges Elégtelen 

Alapismeretek számonkérése 90%‐100%   75%‐89% 55%‐74%  35%‐54%  0%‐34% 

Témazáró feladatlapok 90%‐100%   75%‐89% 55%‐74%  35%‐54%  0%‐34% 

Év végi, vagy félév végi felmérés 90%‐100%   75%‐89% 55%‐74%  35%‐54%  0%‐34% 

Írásbeli vizsgák (javító, osztályozó)  90%‐100%   75%‐89% 55%‐74%  35%‐54%  0%‐34% 

 

Az alapismeretek számonkérésében a szaktanár a tantárgy vagy a tananyag specifikuma okán 

eltérhet. Pl. szódolgozat, szorzótábla. 

Az értékelési ponthatárokat az intézményvezető és a helyettes ellenőrizheti. 

 

2.7.3 A tanulók magatartásának, szorgalmának minősítése 
Az iskola tanulóit magatartásból és szorgalomból is értékeljük. Ennek fokozatai a következők: 

  Magatartás:  

    Példás    (5)       

    Jó         (4) 

    Változó    (3) 

    Rossz   (2) 

Szorgalom: 

   Példás    (5) 

   Jó       (4) 

   Változó   (3) 

   Hanyag   (2) 

 

2.7.4 A magatartási osztályzatok feltételei: 
 

Példás:  

 fegyelmezett, megbízható, segítőkész 

 példás viselkedésével elősegíti a tanítás – tanulás folyamatát 

 a Házirend szabályait betartja 

 szüleivel, nevelőivel, társaival szemben udvarias, tisztelettudó 

 elfogadja az iskola céljait, értékvilágát, érti és aktívan segít annak megvalósításában 

 az osztály és iskola közösségi életében aktívan részt vesz 
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Jó:  

  viselkedése segíti a tanulás‐tanítás folyamatát 

 részt vesz a közösség munkájában, néha kezdeményező 

 a Házirend szabályait betartja 

 szüleivel, nevelőivel, társaival szembeni viselkedése udvarias, tisztelettudó 

 tisztában van a helyes magatartási normákkal, ezek ellen néha vét, de a helyes viselkedésre 

irányítható 

 

Változó: 

 viselkedése alkalmanként zavarja a tanulás‐tanítás folyamatát 

 az iskola céljaival, értékrendjével részben azonosul  

 a közösség munkájában vonakodva tevékenykedik 

 a Házirend szabályait csak figyelmeztetésre tartja be 

 felnőttekkel és társaival szemben nem tisztelettudó 

 akinek osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztetése van 

 

Rossz: 

 viselkedése akadályozza a tanulás‐tanítás folyamatát 

 az intézmény céljaival, értékrendjével nem azonosul, a közösség fejlődését hátráltatja 

  

 társainak rendszeresen rossz példát mutat 

 a Házirend szabályait figyelmeztetés ellenére sem tartja be; rendszeresen és/vagy szándéko‐

san vét ellene    

 szüleivel, nevelőivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, durván beszél, verekszik 

 fegyelmezetlen,  megbízhatatlan,  közösségi  munkát  nem  végez,  másokat  is  erre  bujtogat, 

szándékosan árt az iskola hírnevének 

 intézményvezetői figyelmeztetése van 

 

2.7.5 A szorgalom osztályzat feltételei: 
Példás: 

 nevelője javaslatára versenyeken vesz részt, és lelkiismeretesen felkészül ezekre 

 tanulmányi munkája igényes; pontosan, megbízhatóan dolgozik 

 képes önállóan dolgozni, önmagát ellenőrizni 

 munkatempója megfelelő és stabil 

 képességeinek megfelelően tanul 

 tanórán aktívan részt vesz 

  nyitott, érdeklődő, a tanórán kívüli információk iránt 

 van kötelességtudata  

 teljesítménye egyenletes 
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Jó:      

 a tanulmányi munkája lelkiismeretes 

 képességeinek megfelelően dolgozik, tanul és teljesít 

 kisebb segítséggel önállóan dolgozik 

 önellenőrzése jó 

 érdeklődése,  figyelme nem állandó, de megfelelő motiváltság esetén aktívan vesz részt az 

órai munkában 

 tanítási órákon kívüli információk iránt esetlegesen érdeklődik 

 gyengébb  képességű,  de  önmagához  képest  komoly  erőfeszítéseket  tesz  jobb  tanulmányi 

eredmény eléréséért 

Változó:   

 tanulmányi munkája ingadozó 

 nem a képességeinek megfelelően tanul 

 az órai munkában nem vesz részt 

 önállótlan, csak utasításra kezd a munkához, önellenőrzése gyenge 

 munkája változékony 

Hanyag:    

 tanulmányi munkája pontatlan igénytelen 

 feladatait nem, vagy felületesen végzi el 

 nem ellenőrzi önmagát  

  munkafegyelme rossz, érdektelenség, közömbösség jellemzi 

 félévkor vagy évvégén elégtelen osztályzatot kapott egy vagy több tantárgyból 

Az év végi magatartás és szorgalmi jegyeknek tükrözni kell az éves teljesítményt. A magatartás 

és szorgalom a fentiek szerint, a többi tantárgy, tanár értékelése szerint ötfokozatú skálán törté‐

nik. 

Egyéb minősítő rendszerek (piros pont stb.) a korábbi meghatározás alapján szabadon alkalmaz‐

hatók. 

2.7.6 Az értékelés rendszeressége 
Az értékelés folyamatos, a tanév egészére kiterjed. Minden tantárgyból legalább havonta egy érdemjegy 

legyen, kivétel a heti 1‐1,5 órás tantárgyak, melyekből félévente legalább 3 jegy szükséges! A félév és a 

tanév zárása előtt hat héttel az osztályfőnök értesíti a gyengén teljesítő tanulók szüleit. Érdemjegyeket 

feleltetéssel, dolgozatírással illetve egyéb tanulással kapcsolatos tevékenységért kapnak a tanulók. Témák 

zárásakor témazáró dolgozatót köteles íratni a nevelő. Egy tanítási napon legfeljebb 3 témazáró íratható. 

Az értékelés rögzítésére felhasznált dokumentumok: 

 ellenőrző 

 napló (KRÉTA ‐ értékelési napló) 

 magatartásfüzet 

 anyakönyv 

 bizonyítvány 

Az értékelési naplót, magatartásfüzetet és az ellenőrzőt az osztályfőnökök havonta egyeztetik. 

Az iskola az EMMI által engedélyezett nyomtatványokat használja az értékeléshez. 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Program 

124 
 

2.7.7 A kötelezően választható tantárgy értékelése 

Hon‐ és népismeret tantárgy értékelési rendszere 

5. osztályban heti egy órában tanítjuk ezt a tantárgyat.  

Félékor és év végén is érdemjeggyel értékeljük. 

Jeles osztályzatot kap az a tanuló, aki 

írásbeli munkáját példásan készíti el, 

felszerelése mindig rendezett és gondozott,  

munkájával elősegíti a tartalmas óra menetét, 

önálló munkavégzésre képes, 

saját maga gyűjt anyagot a könyvtárban és azt életkorának megfelelően fel is dolgozza, 

képes az általa gyűjtött anyagot összefoglalni és néhány mondatban társainak is elmondani. 

Jó osztályzatot kap az a tanuló, aki 

írásbeli munkáját szép külalakkal és jó tartalommal végzi el, 

felszerelése rendezett, 

órai munkája aktív, 

önállóan gyűjt anyagot, 

a feladatok elvégzéséhez kevés tanári irányítást igényel, 

gondolatait rendezetten, értelmesen fejezi ki. 

Közepes osztályzatot kap az a tanuló, aki 

rendszeresen elhozza a felszerelését 

rendszeresen elkészíti a házi feladatát, 

órai munkája változó, 

tanári irányítással tud csak dolgozni 

Elégséges osztályzatot kap az a tanuló, aki 

hiányosan hozza el a felszerelését, 

rendszeresen, hanyagul végzi el a házi feladatát, 

az órán csak nagyon nehezen kapcsolódik be a munkába, 

gondolatait nehezen fejezi ki, 

a tananyagot hiányosan sajátítja el. 

Elégtelen osztályzatot kap az a tanuló, aki 

rendszeresen nem hozza el a felszerelését, 

rendszeresen nem készíti el a házi feladatát, 

egyáltalán nem kapcsolódik be az óra menetébe, 

általában érdektelenséget mutat az óra anyagával kapcsolatban. 
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2.7.8 Etika és Hit- és erkölcstan tantárgy értékelési rendszere 
 

1‐8. évfolyamon heti egy órában tanítjuk az Etika tantárgyat. A tantárgy féléves és év végi érté‐

kelése: 

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősí‐

téssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy felzárkózta‐

tásra szorul. 

 A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló érté‐

kelése a jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) érdemjegyekkel történik.  

 Második évfolyam 2. félévétől, az érdemjeggyel történő osztályzás során, elsősorban a 

tanórákon  való  aktív  részvétel  kerül  értékelésre.  A  kívánatos  magatartási  értékek,  az 

egyéni vagy közös feladatokban való aktív részvétel az elvárás a tanulóval szemben, ez 

kerül osztályzásra, soha sem a tanuló személyes véleményét minősítjük. 

 
A továbbhaladás feltételeit a tanterv tartalmazza. 

2.8 Jutalmazás és elmarasztalás az intézményben 

2.8.1 Jutalmazás: 
 Különféle versenyek helyezettjei      

  ‐ oklevél, könyv, tárgyjutalom, intézményvezetői, osztályfőnöki, szaktanári dicsé‐

ret  

 Kiemelkedő szorgalma, példamutató magatartása alapján dicséretben részesül 

  ‐ 3 szaktanári dicséret után osztályfőnöki 

  ‐ 3 osztályfőnöki után intézményvezetői  

  ‐ 3 intézményvezetői után nevelőtestületi 

 Kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekeknek (nem szociális rászorultság miatt) jutalom 

pl.: kirándulás, mozi látogatás… 

 Év végi jutalom az egész éves teljesítmény alapján (tanulmányi, művészeti, sport)    

  ‐ könyv, oklevél, intézményvezetői dicséret 

2.8.2 Fegyelmezés 

1. Fegyelmik: 

‐ osztályfőnöki figyelmeztetés 

‐ osztályfőnöki intés 

‐ osztályfőnöki megrovás 

‐ intézményvezetői figyelmeztetés 

‐ intézményvezetői intés 

‐ intézményvezetői megrovás 

‐ nevelőtestületi figyelmeztetés 

‐ nevelőtestületi intés 

‐ nevelőtestületi megrovás 
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2. Szülő értesítése a gyermek deviáns viselkedéséről  ‐  személyes beszélgetés osztályfőnökkel, 

intézményvezetővel 

3. Szándékos károkozás   ‐   az okozott kár megtérítése 

4. Szaktanári/ügyeletes nevelői figyelmeztető (naplóba bejegyzés + ellenőrzőbe): 

‐ felszerelés hiánya,  

‐ házi feladat meg nem írása,  

‐ órai munka, magatartás 

‐ tanórák közötti szünetben, tanórán kívüli foglalkozások ideje alatti viselkedés 

2.9 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérése 
 
81. § (1) Az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa – az adott tanév rendjéről szóló mi‐
niszteri rendeletben meghatározott mérési időszakban – az (5) bekezdésben meghatározott or‐
szágosan egységes mérési módszer és az annak alkalmazásához kifejlesztett eszközök alkalmazá‐
sával a nappali rendszerű  iskolai oktatás rendje szerinti tanulók részvételével ellátja a tanulók 
fizikai állapotának és edzettségének (a továbbiakban együtt: fizikai fittség) mérésével kapcsola‐
tos feladatokat. A tanulók fizikai fittségi mérésének célja a tanulók egészsége megőrzésének, ja‐
vításának, fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi állapotának nyomon követése a 
tanulók fizikai fittségi szintjének feltárásával. 
(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott fizikai fittségi mérés eredményeit a mérést végző pedagó‐
gus – a mérésben érintett tanulónként – rögzíti és feltölti az (5) bekezdés szerinti informatikai 
rendszerbe. 
 (3) A fizikai fittségi mérések egyes tanulókra vonatkozó, adott tanévben rögzített adatait az is‐
kola testnevelés tantárgyat tanító és az iskola intézményvezetője által kijelölt egyéb pedagógu‐
sai tanévenként elemzik, és meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének további fej‐
lesztése szempontjából – elsősorban az iskolai testnevelésórák keretei között – szükséges intéz‐
kedéseket. 
(4) A fizikai fittségi mérések iskolai adatai alapján az iskola testnevelés tantárgyat tanító peda‐
gógusai tanévenként javaslatot tehetnek a nevelőtestület részére a pedagógiai program részét 
képező iskolai egészségfejlesztési program módosítására. 
 

A NETFIT® a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rövidítése 
 

NETFIT® program küldetése: 
 népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészségtu‐
datos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés szereplői körében. 
A NETFIT®‐re azért van szükség, hogy  létrejöjjön egy Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, 
amely a 21. század követelményeihez igazodó, diagnosztikus és oktatási célú pedagógiai értékelő 
és visszajelentő eszközt jelent. 
 
A NETFIT® újszerűsége többek között az alábbi területeken érhető tetten: 
•  a tudományos megalapozottságban; 
•  a tanulók minősítésének kritériumorientált módszerében; 
•  a személyre szabott visszajelentő és értékelő modulban; 
•  az egészségközpontúságban; 
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•  a motoros tesztek ízület‐ és gerincvédelmet biztosító végrehajtásában;  
•  pedagógiai alkalmazhatóságában; 
•  online adatkezelő rendszerében. 
 
Az egészségközpontú fizikai fittség egy olyan döntően genetikailag meghatározott állapot, amely‐
ben a különböző testrészek, szervrendszerek hatékony együttműködése lehetővé teszi, hogy a 
mindennapokban egészséges és aktív életet éljünk. Összességében az egészségközpontú fittség 
azon képességeket jelenti, amelyeknek közvetlen befolyásuk van az egyén egészségi állapotára. 
 
A NETFIT® a következő tesztelési lehetőségeket biztosítja: 
•  kötelező, intézmény szintű fittségi tesztelés, 
•  öntesztelés és önértékelés, 
•  egyéni tesztelés, 
•  az egyéni legjobb teljesítményt célzó tesztelés. 
 
A NETFIT helyes felhasználásakor az alábbi alapelveknek kell megfeleltetni az alkalmazott mód‐
szereket: 
•  Fizikai és érzelmi szempontból egyaránt biztonságos környezet megteremtése. 
•  A NETFIT® a tanmenet tervezett része, amelyre megfelelő tanóraszám áll rendelkezésre. 
Felhasználása az őszi időszakban tipikusan diagnosztikus célú, míg az év közbeni alkalmazással 
folyamatközpontú értékelési lehetőséggé válik. 
•  A NETFIT® felmérések előtt fontos a diákok felkészítése az „éles” teszthelyzetre 
•  Nem szabad elfelejteni, hogy a  teszteredményeket a  testnevelésórán végzett „munka” 
mellett számos genetikai és környezeti tényező befolyásolja, amelyre a diákoknak nincs ráhatá‐
suk. 
•  Az egyes felmérések alkalmával (kivéve a kötelező mérést) nem szükséges minden egyes 
NETFIT® tesztelemet elvégeztetni a diákokkal. 
•  A  NETFIT®  folyamatos  alkalmazása  lehetőséget  teremt  az  eredmények  portfóliószerű 
gyűjtésére és speciális szempontok szerinti összeállítására, amely kiváló tanulást támogató esz‐
közzé formálja azt. 
•  A fittséghez, fittségi állapot fejlesztéséhez kapcsolódó ismeretek, a tesztek pontos végre‐
hajtási módjainak ismerete, a hibák felismerése, a saját eredmények értelmezése az öntesztelés 
és önértékelés módja, az önálló edzésprogramok tervei, a társaknak nyújtott megfelelő segítség 
mind‐mind képezhetik a szummatív értékelés alapját. Megfelelő szempontrendszer alapján így 
alkalmasak osztályozásra, szöveges értékelésre, vagyis beszámíthatók a féléves és év végi érté‐
kelésbe egyaránt. 
 
A tanulásszervezés lehetőségei többek között a következők lehetnek: 
•  egyénenkénti pedagógusi felmérés; 
•  felmérés tanulópárokban, együttes formában; 
•  felmérés tanulópárokban, csoportos formában, 
•  felmérés tanulópárokban vagy 3‐4 fős csoportokban, önállóan; 
•  felmérés “vegyes” tanulásszervezési eljárásokkal; 
•  felmérés projektszerűen, a teljes intézményt érintő módon (NETFIT® projektnap). 
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A NETFIT tanórai lebonyolítása többféle tanulásszervezési eljárással történhet. A megfelelő ta‐
nulásszervezési eljárás kiválasztása a pedagógus feladata. A választást több tényező befolyásolja. 
Ilyen tényezők lehetnek például: 
•  a tanulók életkora; 
•  a tanulók előképzettsége, előzetes ismeretei és tapasztalatai; 
•  a felhasználás célja (kötelező mérés része vagy egyéb oktatási lehetőségek); 
•  a tanulócsoport felelősségteljes és megbízható magatartásának színvonala; 
•  a rendelkezésre álló idő; 
•  a rendelkezésre álló tér; 
•  a rendelkezésre álló eszközök mennyisége; 
•  a pedagógus felkészültsége, szervezőkészsége. 
 
A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely pro‐
filokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 
Testösszetétel és tápláltsági profil: 
Testtömeg mérése –  testtömeg‐index (BMI) 
Testmagasság mérése   
Testzsírszázalék‐mérése –  testzsírszázalék 
Aerob fittségi (állóképességi) profil: 
Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) –  aerob kapacitás 
Vázizomzat fittségi profil: 
Ütemezett hasizom teszt –  hasizomzat ereje és erő‐állóképessége 
Törzsemelés teszt –  törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 
Ütemezett fekvőtámasz teszt –  felsőtest izomereje 
Kézi szorítóerő mérése –  kéz maximális szorító ereje 
Helyből távolugrás teszt –  alsó végtag robbanékony ereje 
Hajlékonysági profil: 
Hajlékonysági teszt –  térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 
 
 A NETFIT®, a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső kritériumértékekhez, 
úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja. Az egészségsztenderdek olyan teljesítménymi‐
nimum értékeket jelentenek, amelyeket túlteljesítve a tanuló hosszú távon valószínűbben lesz 
védett  az  ülő  életmóddal,  fizikai  inaktivitással  összefüggő  megbetegedések  rizikófaktoraival 
szemben. 
 
Nem javasolt a NETFIT® eredmények alapján történő osztályozás: 
•  Mert, a fizikai fittség csupán az egyik területe az iskolai testnevelésnek, a fittségi állapot‐
ban bekövetkező változások önmagukban nem jelentik automatikusan, hogy annak érdekében a 
diák tudatosan tett volna valamit. 
•  Mert a  fizikai  fittség  javulása vagy  romlása nem teszi  lehetővé a  testnevelésórán zajló 
mozgástanulással, egészségfejlesztéssel, sportági képzéssel, játéktevékenységgel kapcsolatos ta‐
nulási teljesítmény megítélését. Kiváló testnevelés‐órai motiváció, hozzáállás, mozgás‐ és kogni‐
tív tanulás mellett is elképzelhető, hogy a fittségi állapot nem változik. Ez különösen a lányoknál 
tapasztalható probléma. 
•  Mert a diákok  fizikai  fittségének abszolút értékei  szoros kapcsolatban vannak az érési, 
növekedési folyamataikkal, illetve genetikai adottságaikkal. Az adottságok és a biológiai életkor 
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meghatározó a teljesítményfejlődés szempontjából, így az ugyanolyan naptári életkorú, de akce‐
leráltabb diákok általában előnnyel, míg az éretlenebbek hátránnyal indulnak egy esetleges osz‐
tályzásnál. 
•  Mert a NETFIT kritériumorientált minősítési rendszere (egészségzóna, fejlesztés szüksé‐
ges és  fokozott  fejlesztés szükséges zónák) nem konvertálható pontszámokká, vagy osztályza‐
tokká. 
•  A tanulók teljesítménye az életkor előrehaladtával a természetes növekedés és érés útján 
is javul, függetlenül attól, hogy milyen típusú és milyen rendszerességű fizikai aktivitást végeznek. 
Tudjuk, hogy a fizikai aktivitás mennyisége már a prepubertás kortól folyamatosan és drasztiku‐
san csökken (főleg a lányoknál), amely nem feltétlenül mutatkozik meg a fittségi állapot romlá‐
sában. 
•  Mert további megfontolást igényel, hogy az alacsonyabb szintű fizikai fittség esetén köny‐
nyebb jelentős javulást felmutatni, mint a magasabb fittségi szint esetében. Ebből a szempontból 
a kedvezőbb, kiemelkedő képességekkel bíró diákok indulnak jelentős hátrányból. 
•  Mert a tanulók különbözőképpen reagálnak az edzésingerekre. Ugyanolyan edzéshatás 
ennek megfelelően egyeseknél kiugró fejlődést, másoknál alig kifejezhető javulást eredményez. 
Ebből  fakadóan  generalizált  fejlődési  normák  egyéni  szinten  nehezen értelmezhetők  (például 
mindenkinek 10 cm‐t kell fejlődni helyből távolugrásnál a jó jegyért). 
•  Mert, ha a tanulóink számára a fejlődés mértéke adja az osztályzataik alapját, akkor köny‐
nyen megtanulják „manipulálni” eredményeiket. Ősszel kicsit rosszabb teljesítményt produkálva, 
majd tavasszal javítva „jó jegyeket szerezni” téves pedagógiai üzenetet hordoz. A tanulóink ilyen 
irányú törekvését pedig maga a fittségi teljesítmény osztályzása szüli. 
•  Mert a testnevelésórák körülményei (heti mennyisége, minősége, infrastrukturális lehe‐
tőségei) különböző mértékben  járulnak hozzá a diákok  fittségi állapotának  javulásához. Míg a 
mindennapos testnevelés optimális feltételekkel (megfelelő eszköz és infrastrukturális ellátott‐
ság mellett) valószínűleg érdemi javulást eredményez a diákok fizikai fittségében, addig a korlá‐
tozott tornatermi lehetőségek (heti 1‐2 alkalommal, általában fél teremben), a 3 + 2 órás tan‐
rend, és a testnevelés‐órai aktivitás mennyisége (20 perc körüli aktív mozgás) jelentős limitáló 
tényezők. 
 
Az egészségközpontú fittség teszt‐elemeivel a fittségi állapot három lényeges összetevőjét le‐
het mérni, amely összefüggésben áll az általános egészségi állapottal. Ez a három fő kompo‐
nens: 
•  a kardiovaszkuláris fittség (aerob kapacitás)   aerob fittségi (állóképességi) profil 
•  a vázizom funkcionális  fittsége  (izomerő, erő állóképesség, hajlékonyság)    vázizomzat 
fittségi profil és hajlékonysági profil 
•  a testösszetétel (testzsír százalék, testtömeg index)   testösszetétel profil 
A megújult mérési módszerhez és tartalmakhoz természetesen szükséges, hogy a vizsgálatokat 
támogatóeszközök is a pedagógusok rendelkezésére álljanak. 
A Magyar Diáksport Szövetség projektjében ezért összeállítja, és ingyenesen az iskolák rendelke‐
zésére bocsátja azt az eszközcsomagot, amelynek tartalma az alábbiak szerint foglalható össze: 
•  mérési útmutató, 
•  hanganyag az ingafutás, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz, 
•  oktató DVD 
•  tesztek  lebonyolításhoz  szükséges eszközök  (mérleg,  testmagasságmérő, hajlékonyság‐
mérő eszköz, kézi szorítőerő‐mérő, mérőcsík, 20 m‐es szalag, bioimpedencia‐analizátor) 
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2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározá-
sának rendje, korlátai 

A hazai pedagógiai gyakorlatban az  iskolai  tanórai  tananyag  feldolgozásnak és a gyakorlásnak 

szerves kiegészítője a tanulók otthoni munkája, amely részben a gyakorlás, részben a feldolgozott 

tananyag megtanulásának (rögzítésének) célját szolgálja, de jelentős szerepe van az önálló tanu‐

lás készségének kialakításában, fejlesztésében is. Ezért fontosságát, súlyát szem előtt tartva, de 

ésszerű keretek közé szorítva, tervezhető, átlátható rend szerint javasoljuk alkalmazni. Ez felté‐

tele annak, hogy 

 az otthoni munka eredményes legyen, 

 az önálló  szellemi  tevékenységről  tanítványainknak már az általános  iskolai éveik alatt 

kedvező élményeik legyenek, 

 ne okozzon az elviselhetőnél nagyobb pszichés terhet vagy időzavart, 

 tanulóinkban alakuljon ki e munka tervezhetőségének, rendszerességének igénye. 

Mindezek miatt törekszünk a házi (írásbeli és szóbeli) feladatok és a tanórai tevékenység közötti ará‐

nyok optimális alakítására, az otthoni (írásbeli, gyakorló, megtanulásra szánt) feladatok körültekintő 

meghatározására elsősorban az otthoni feladatok jó előkészítésével. Tanulóink eligazítást, szempon‐

tokat kapnak a házi feladat elvégzéséhez, az otthoni tanuláshoz, hogy mindenki előtt mindig egyér‐

telmű legyen, mi a megtanulásra szánt, mi a gyakorlásra kijelölt tananyag (feladat), az is, hogy ez hol 

található  (tankönyvben, gyakorló  füzetben, példatárban, atlaszban), vagy honnan egészíthető ki a 

tankönyvi tartalom, illetve a tanórai vázlat. Ugyanígy fontos a gyakorlásra ajánlott és a kötelező (tehát 

később ellenőrzött) feladatok egyértelmű szétválasztása. 

Az otthoni munka elvégzésére azzal is ösztönözzük tanulóinkat, hogy a gyakorlatban tesszük nyilván‐

valóvá, hogy a megoldott, elvégzett házi feladatokban szerzett készségek, ismeretek az iskolai téma‐

zárókban, illetve más összefoglaló dolgozatokban, a szóbeli számonkérések során is alkalmazhatók, 

hasznosíthatók. Az iskolában megvalósuló új oktatásszervezési eljárások, a projekt‐ és a témahetek, 

a tanulói portfólió készítése, a tantárgytömbösített oktatás során nagyobb szerepet kapnak az önálló 

kutatómunkára, önálló alkotásra nevelő, azokat előkészítő házi feladatok. Az ilyen jellegű feladatok‐

nál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a részfeladatok során is átlátható legyen az teljes egység, 

hogy a tanulók megfelelő segítséget kapjanak a házi feladat elkészítéséhez. A házi feladatokat szükség 

szerint differenciáltan adjuk. 

  



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – Pedagógiai Program 

131 
 

2.11 Kiegészítés: 

BOLDOGSÁG PROGRAM ISKOLÁNKBAN 
(Pedagógiai Programunk kiegészítése) 

 
Iskolánk az Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Csólyospálosi Tagintézménye a 2016/17‐es tanévre pályázott a Boldog Iskola címre.  
A Boldogságóra program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve ad‐
jon ötleteket és módszertani  segítséget a boldogságra való képesség  fejlesztéséhez az  iskolás 
korosztály számára.  
A Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősítik önbizalmukat. A gyerekek 
kiegyensúlyozottabbá válnak és az iskolában is jobban teljesítenek.  
Vállaltuk, hogy iskolánk legalább 3 tanulócsoportja csatlakozik a programhoz. A sikeres pályázat 
feltétele a Boldogságóra program megjelenítése az iskola pedagógiai programjában.  
Boldogságprogram és a Pedagógiai program 
Nevelési céljaink és a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink összecsengnek 
a Boldogság programban megfogalmazott célokkal:  
„A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem, 
hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, ké‐
pesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi‐ lelki egészségmegtartás tényezői‐
nek tanulmányozására adjon lehetőséget.” (Boldogság program) 
A Boldogságórák:  
A Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra ismertetik meg a 
boldogság különböző összetevőit, feltételeit.  
A témakörök: 
1. Boldogságfokozó hála 

2. Optimizmus gyakorlása 

3. Társas kapcsolatok ápolása 

4. Boldogító jócselekedetek  

5. Célok kitűzése és elérése 

6. Megküzdési stratégiák 

7. Apró örömök élvezete 

8. Megbocsátás gyakorlása 

9. Testmozgás gyakorlása 

10. Fenntartható boldogság 

A programban résztvevő csoportok havonta legalább 1 Boldogságórát tartanak, ahol feldolgozzák 
az adott témát. Ha lehetőség van rá a téma anyagát folyamatosan több órán keresztül javasolt 
feldolgozni.  Felső  tagozaton  az  osztályfőnöki  órák,  alsó  tagozaton  beszélgető‐  és  zárókörök 
anyaga lehet. A témák feldolgozásánál az  iskolára jellemző tanulásszervezési eljárásokat alkal‐
mazzuk, szem előtt tartva az adaptív oktatás ismérveit.  
Az iskolai munkatervben feltüntetjük a Boldog iskola program felelősét, a program és az ezzel 
kapcsolatos módszertani megbeszélések  az  alsós  és  felsős munkaközösség munkatervében  is 
megjelenik.  
Csólyospálos, 2017. szeptember 1. 

              Geráné Kullai Melinda 
              tagintézmény‐ vezető 
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2.12 A Pedagógiai Programmal kapcsolatos intézkedések 

2.12.1 A Pedagógiai Program érvényességi ideje 

Jelen pedagógiai program érvényessége: 2018. szeptember 1‐jétől 

2.12.2 A Pedagógiai Program módosítása 

A módosítás menete: 

 valamely munkaközösség, kolléga, fenntartó, vagy az Szülői Közösség javaslatára a nevelő‐
testület megvizsgálja a felmerült problémát 

 a nevelőtestület kidolgozza

 intézményvezető egyeztet a fenntartóval, a működtetővel, a diákönkormányzattal, a szülők
közösségének képviselőivel 

 a nevelőtestület elfogadja a módosítást

 az intézményvezető a nevelőtestületi elfogadás után jóváhagyja

2.12.3 A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala 

A pedagógiai program a következő helyeken kerül elhelyezésre: 

1 példány a tanári szobákban 
1 példány az intézményvezetői irodában 
1 példány az  irattár  

Továbbá lehetőség van az iskola honlapján a teljes pedagógiai program megtekintésére.  

Forráskút, 2018. szeptember 1. 

Jóváhagyta: 

Sápi Zoltán 

intézményvezető 
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3. Legitimációs záradék 
	

Az iskola Pedagógiai Programját a nevelőtestület 2018. augusztus 31. napján tartott 

tanévnyitó értekezletén elfogadta és jóváhagyásra javasolta. 

2018. augusztus 31. 

 
   

	 Simon	Ilona	 	 Tóth	Katalin	

	 KT	tag	 	 intézményvezető‐helyettes 

a	nevelőtestület	képviseletében 
Forráskút 

	
	

Az iskola Pedagógiai Programját a nevelőtestület 2018. augusztus 31. napján tartott 

tanévnyitó értekezletén elfogadta és jóváhagyásra javasolta. 

2018. augusztus 31. 

 
   
	 Kocsisné	Hecskó	Ágnes	 	 Sárközi	Emília	

	 KT	elnöke	 	 tagintézmény‐vezető 

a	nevelőtestület	képviseletében 
Üllés 

	
	

Az iskola Pedagógiai Programját a nevelőtestület 2018. augusztus 31. napján tartott 

tanévnyitó értekezletén elfogadta és jóváhagyásra javasolta. 

 

2018. augusztus 31. 

 
   

	 Dávidné	Bognár	Beatrix	 	 Geráné	Kullai	Melinda	

	 KT	tag	 	 tagintézmény‐vezető 

a	nevelőtestület	képviseletében 
Csólyospálos
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Az iskola Pedagógiai Programját a Szülői Szervezet 2018. augusztus 31. napján tar-

tott értekezletén véleményezte és jóváhagyásra javasolta. 

 

2018. augusztus 31. 

 

 

a	Szülői	Szervezet	képviseletében 

Forráskút 

	

	

	

Az iskola Pedagógiai Programját a Szülői Szervezet 2018. augusztus 31. napján tartott 

értekezletén véleményezte és jóváhagyásra javasolta. 

 

2018. augusztus 31. 

 

 

 

a	Szülői	Szervezet	képviseletében 

Üllés 

	

	

	

Az iskola Pedagógiai Programját a Szülői Szervezet 2018. augusztus 31. napján tartott 

értekezletén véleményezte és jóváhagyásra javasolta. 

 

2018. augusztus 31. 

 

  

a	Szülői	Szervezet	képviseletében	

Csólyospálos 
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Az iskola Pedagógiai Programját a Diákönkormányzat 2018. augusztus 31. napján 

tartott gyűlésén elfogadta és jóváhagyásra javasolta. 

2018. augusztus 31. 

 
   

	 DÖK	elnöke	 	 DÖK	vezető	pedagógus 

a	Diákönkormányzat	képviseletében 
Forráskút 

	
	
	
	

Az iskola Pedagógiai Programját a Diákönkormányzat 2018. augusztus 31. napján 

tartott gyűlésén elfogadta és jóváhagyásra javasolta. 

2018. augusztus 31. 

 
   
	 DÖK	elnöke	 	 DÖK	vezető	pedagógus 

a	Diákönkormányzat	képviseletében 
Üllés 

	
	
	
	

Az iskola Pedagógiai Programját a Diákönkormányzat 2018. augusztus 31. napján 

tartott gyűlésén elfogadta és jóváhagyásra javasolta. 

 

2018. augusztus 31. 

 
   
	 DÖK	elnöke	 	 DÖK	vezető	pedagógus 

a	Diákönkormányzat	képviseletében 
Csólyospálos 
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Fenntartói	jóváhagyás	

	

Az Üllés,	Forráskút,	Csólyospálos	Községi	Általános	Iskola	és	Alapfokú	Művészeti	Is‐

kola	Pedagógiai	Programját, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közneve-

lési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekez-

dése alapján a fenntartó Szegedi	Tankerületi	Központ intézményvezetőjeként jóváha‐

gyom. 

 

Szeged, 2018. ………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

P. H. 

 
 
 
 
 

a fenntartó képviseletében 
Plesovszkiné	Ujfaluczki	Judit	

tankerületi intézményvezető 
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4. 1. számú melléklet 

INTÉZMÉNYI DIGITÁLIS FEJLESZTÉSI TERV 
(DFT) 

Digitális környezet a köznevelésben EFOP‐3.2.3‐17 


