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A Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola 

Munkaterve a 2015/2016-os tanévben 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei,  céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai a 2015/2016-os tanévben 

1.1. A pedagógiai alapelvek 

Nevelési programunk vezérelve: újraéleszteni, megtartani és kialakítani mindazon 

értékeket, amelyek birtokában tanítványaink – szociális helyzetükre, világnézetükre, 

családi hátterükre való tekintet nélkül – képesek művelt, kulturált emberként helytállni, 

majd ( az iskolában szerzett ismeretekre és készségekre építve ) későbbi tanulmányaikat 

folytatni, szakemberként érvényesülni a felnőtt életükben. 

 

Ezek az értékek: 

 

 becsületesség, egyenesség, őszinteség, megbízhatóság 

 kíváncsiság és tudásvágy 

 tolerancia és szolidaritás 

 a másik ember tisztelete és a szeretni tudás 

 a szűkebb és tágabb környezet szeretete és védelme 

 kötődés a családhoz és az iskolához 

 magyarság – és európaiság – tudat 

 önfegyelem és a másokra figyelés képessége 

 szorgalom és türelem a munkában 

 törekvés széles körű műveltségre 

 reális önismeret és erre alapozott döntésképesség 

 törekvés az egészséges életmódra 

 az érték és a talmi közötti biztos választás képessége 

 

Az iskola működése nem egyszerűsíthető le a tanítás-tanulás folyamatára. A Szentesi 

Klauzál Gábor Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató 

munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: 

 

 Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb 

pedagógiai feladat. 

 Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak 

nevelni a rájuk bízott gyermekekből. 

 Tudatában vagyunk annak, hogy munkánk során a különböző törvényszerűségek 

(biológiai, fiziológiai, pszichológia, társadalmi) együttesen hatnak, vagyis a 

komplexitás elve érvényesül. 

 Mindezen feladatok megvalósítása csak az életkori sajátosságok figyelembe vételével 

történhet, vagyis a tanulók fejlődését mindenkor a maguk fejlettségi fokához mérten 

kell biztosítani. 

 A pedagógiai tevékenység folyamatában biztosítani kell a tanulók számára a saját 

tapasztalatok megszerzését (kísérletek, tanulmányi séták, kirándulások) a 

tapasztalatszerzés elve alapján. 
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 Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik 

magukat. 

 Ennek keretében a bizalom elve alapján a pedagógusok tiszteletben tartják a tanulók 

személyiségét, megértést tanúsítanak iránta. 

 Minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban. 

 Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük. 

 A következetesség elvét követve igényes, határozott, reális és tudatos 

követelményeket támasztunk a tanulókkal szemben. 

 Valamennyi pedagógiai tevékenységben vezető, irányító szerepe van a pedagógusnak. 

 A tanulók különböző közösségek tagjai: a szűkebb (család, osztály, iskola) és tágabb 

közösség (társadalom) hatásrendszere biztosít lehetőséget a tanulók önállóságának, 

öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakozásához. 

 Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik 

magukat, lehet vágyuk, kívánságuk, véleményük, miközben a normakövetés 

motiváltsága is teljesül. 

 Kialakítjuk az önálló ismeretszerzéshez, önművelődéshez és a továbbtanuláshoz 

szükséges képességeket, készségeket, melyekhez kompetencia alapú fejlesztést 

használunk.  

 A nevelés területén megfelelő szokásrendszert, életvitelt, viselkedési formát alakítunk 

ki- pótolva az otthonról hozott hiányosságokat és tiszteletbe tartva a családi 

tradíciókat. 

 A tanulók önállóságának előtérbe helyezésével fejlesztjük, erősítjük az 

osztályközösségeket. 

 Az emberismeret és önismereti képességek kialakításánál hozzájárulunk az 

identitástudat és társas kapcsolat kialakításához. 

 Toleráns, a másságot figyelembe vevő személyiséget fejlesztünk. 

 Az írás, olvasás, szövegértés, helyes beszédkészség fejlesztését fokozzuk minden 

tantárgy óráján a legkorszerűbb lehetőségek pl. IKT eszközök felhasználásával, 

oktatóprogramokkal. 

 Az osztályok kialakításánál figyelembe vesszük az esélyegyenlőségi szempontokat, a 

tanulók egyéni képességeit, és ebből kiindulva határozzuk meg a differenciálást, a 

feldolgozás módját és a tanítási módszereket. 

 Az iskola színtere kell, hogy legyen a tehetséggondozásnak a meglévő programok 

továbbfejlesztésének segítségével. 

 A tanórán kívüli foglalkozások a képességek fejlesztésén túl jelentsenek sikerélményt 

a tanulóknak és legyenek örömforrások a tanulók és a pedagógusok számára. 

 A nevelési és oktatási feladataink között hangsúlyt kap a szülőkkel való 

együttműködés és a tanulók felkészítése a családi életre. 

 Tantestületünk azonosul az IPR szellemiségével, elvárásaival. 

 A nevelőtestület szakmai műhelyként is működik a projektek, fejlesztő programok 

kapcsán. 

 

Ennek keretében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk; 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe; 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük; 
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 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük; 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban; 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 

o tanuló és tanuló; 

o tanuló és nevelő; 

o szülő és nevelő; 

o nevelő és nevelő között. 

 

Pedagógiai alapelveink tükrözik intézményünk szellemiségét. A preferált értékek 

meghatározzák szervezeti kultúránkat, pedagógusaink ezeket elfogadva hisznek a nevelés 

lehetőségében, munkájuk fontosságában, tisztában vannak felelősségükkel. 

Alapelveink: 

 Dinamikus változáskövetés 

 Szervezettség  

 Bizalom 

 Intimitás tiszteletben tartása 

 Tolerancia, empátia 

 Megújulás, motiváció 

 Tervszerűség 

 Fokozatosság 

 Rugalmasság 

 Tudatosság 

 Aktivitás 

 Következetesség, rendszeresség 

 Prevenció 

 Kooperáció 

 Gyermekközpontúság 

 Az ismeretek – készségek és attitűdök kölcsönhatására épülő kompetenciafejlesztés 

 A NAT valamennyi műveltségi területe a kulcskompetenciák fejlesztését szolgálja 

 Az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai 

forradalommal 

 A konstruktív életvezetésre történő felkészítés 

 A harmonikus személyiség fejlesztése 

 A különböző kultúrák iránti nyitottság elve 

 A pedagógus és növendék kölcsönös partneri kapcsolata 

 Következetes követelés és igényesség, valamint a tanulók jogainak, emberi 

méltóságának tiszteletben tartása 

 Alkotó pedagógiai klíma 

 Szociokultúrális hátrányok kompenzálása 

 Inklúzió és esélyegyenlőség biztosítása 

 A képességek differenciált fejlesztése 

 Teljesítményorientált attitűd kialakítása 

 Motiváló tanulási környezet megteremtése 

 A komplexitás elve 
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 Az óvoda – iskola átmenet támogatása 

 Környezetünk megismerése és megóvása 

 A testi, szellemi és lelki fejlődés harmóniájának integrációja a személyiségben 

 Tudatos életpálya – építés 

 Humán szocializáció 

 Fejlett kommunikációs – és viselkedéskultúra kialakítása 

 

1.2. Kiemelt célok 

 Az intézményünk körzetében élő családok számára egyenlő hozzáféréssel megfelelő 

színvonalú oktatás biztosítása. 

 Kisgyerekkortól egészen az általános iskolai szakasz lezártáig gyermekközpontú 

nevelés biztosítása. 

 Szocializációs folyamatok segítése. 

 Hátránykompenzálás. 

 Tehetséggondozás. 

 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák megfelelő kialakítása. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű, a beilleszkedési,magatartási és tanulási 

nehézséggel küzdő, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának 

biztosítása. 

 A differenciált nevelés megfelelő feltételeinek kialakítása 

 Olyan személyiségfejlesztő program biztosítása, mely harmonikus, egészséges 

önismerettel rendelkező gyermekeket nevel. 

 A hátránykompenzáció az iskolai élet minden területén, ezáltal a lemorzsolódás 

csökkentése. 

 

Legfőbb célunk a NAT-ban foglalt kulcskompetenciák fejlesztése: 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos és technikai kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

 A hatékony, önálló tanulás 

 

Nevelési módszereink: 

 Közvetlen (direkt) módszerek, melynek sorás a nevelő közvetlenül, személyes 

kapcsolat  révén hat a tanulóra. 

 Közvetett ( indirekt) módszerek, melyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

 

1.3. Kiemelt feladatok, az ezekhez kapcsolódó eszközök és eljárások 
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NAT-ban kiemelt fejlesztési területek – nevelési célok: 

 

 Az erkölcsi nevelés 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Az önismeret és társas kultúra fejlesztése 

 A családi életre nevelés 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 Pályaorientáció 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 Médiatudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

 A személyre szóló fejlesztés kialakítása és megvalósítása 

 A tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatását szolgáló tanulásszervezési 

eljárások alkalmazása 

 A tanulási nehézségeket figyelembe vevő differenciált oktatás bevezetése 

 A szociális hátrányok csökkentésére mentorálás szervezése 

 Kooperatív technikák alkalmazása a gyakorlatban 

 Az életkori sajátosságokat figyelembe véve az info – kommunikációs technológia 

alkalmazása 

 Kooperatív technikák alkalmazása a gyakorlatban 

 Az iskolai élet minden terén a személyiségfejlesztés előtérbe helyezése 

 Kompetenciamérések elemzése, belső mérések megszervezése, intézkedési terv 

készítése 

 Heterogén osztály – és csoportszervezés 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 
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 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

 

Szokások kialakítását 

célzó, beidegző 

módszerek 

 

Követelés 

Gyakoroltatás 

Segítségadás 

Ellenőrzés 

Ösztönzés 

 

 

- A tanulói közösség 

  tevékenységének 

megszervezése. 

 

- Közös célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

- Hagyományok őrzése és 

  kialakítása. 

- Követelés. 

 -Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

 

 

Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése. 

 

Elbeszélés. 

Tények és jelenségek 

bemutatása. 

Műalkotások 

bemutatása. 

A nevelő személyes 

példamutatása. 

 

A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

A követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése a 

közösség életéből. 

 

Tudatosítás 

(meggyőződés 

kialakítása) 

 

Magyarázat, 

beszélgetés. 

A tanulók önálló 

elemző munkája. 

 

Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

Vita 

 

 

1.3.1. a Nemzeti Alaptantervből adódó feladatok megvalósítása (erkölcsi nevelés, 

családi életre nevelés; gazdasági és pénzügyi nevelés, stb) 

 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 A kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, 

orientálása és 

 továbbfejlesztése. 

 A személyes képességekben vetett hit és önbizalom megteremtése. 

 A kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése. 

 A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése. 

 A társakkal végzett közös tevékenységek élményének és örömének megerősítése. 

 A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és 

képességek 

 kialakítása és gyakoroltatása. 

 A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése. 

 A tanulók ösztönzése saját környezetük megismerésére és megértésére. 

 Az egészséges élet értékének felismertetése és tudatosítása a tanulókban. 

 A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges 

koncentrációs 

 képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése. 
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 Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az 

ismeretszerzéshez, a 

 kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

 

 

 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megóvása és megerősítése. 

 Az önismeret fejlesztése az önmagára vonatkozó ismertek és tapasztalatok 

gyarapításával és 

 megbeszélésével. 

 A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése. 

 A mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és 

megerősítése. 

 A társas kapcsolatok kialakításához és gazdagításához szükséges beállítódások és 

képességek 

 gyakoroltatása. 

 A megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés nyitottság megőrzése és 

 továbbfejlesztése. 

 A tanulók érdeklődésének felkeltése tágabb környezetük megismerése és 

megértése iránt. 

 Az önálló tanuláshoz szükséges motívumok kialakítása és megerősítése. 

 Az idegen nyelvek tanulása iránti igény felkeltése. 

 A szóbeli és az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése, 

 gyakoroltatása. 

 A narratív, a lényegkiemelő és a szabálykövető képességek kialakítása és 

folyamatos 

 fejlesztése. 

 A mindennapi életvitellel összefüggő gyakorlatias ismeretek nyújtása. 

 Elemi ismeretek közvetítése a természetről, a társadalomról, a művészetekről, az 

emberiség és 

 a haza történelméről. 

 Az egészséges életmód mindennapi feltételeinek és összetevőinek megismertetése. 

 A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges 

koncentrációs 

 képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése. 

 Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az 

ismeretszerzéshez, a 

 kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

 

 Az 5-6. évfolyam pedagógiai folyamatainak megvalósítása. 

 Az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése. 

 A rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése és kielégítése. 

 A tanulókban meglévő szolidaritásérzés, együttműködő- és segítőkészség 

értékének 

 tudatosítása és fejlesztése. 

 Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív beállítódások, magatartások és 

szokások 



A Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola Munkaterve 2015/16  9.oldal 

 

 

 megerősítése. 

 A környezettel való harmonikus és konstruktív kapcsolathoz szükséges ismeretek, 

képességek 

 és készségek kialakítása és fejlesztése. 

 A megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása. 

 Az értelmes tanulás feltételének megteremtése az érzékelés útján szerzett 

tapasztalatok 

 gyűjtésével, rendszerezésével és sokoldalú értelmezésével. 

 A képi prezentációk szerepének tudatosítása a tanulásban és a mindennapi életben. 

 Aktív tevékenységre lehetőséget adó feladatok adása a tanulóknak: kísérletek, 

megfigyelések, 

 projektek, stb. 

 A kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztése. 

 Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása. 

 A problémamegoldó gondolkodás és a döntésképesség megalapozása. 

 A kreativitás fejlesztése. 

 Az önálló tanulás és az önműveléshez szükséges ismeretek és képességek 

megalapozása. 

 A tudományos ismeretek megértéséhez és elsajátításához szükséges szemléleti 

keretek és 

 alapfogalmak megismertetése. 

 Az idegen nyelvtudás mindennapi életben történő felhasználási lehetőségeinek 

 megismertetése. 

 A közösségek demokratikus működésének megértését elősegítő alapelvek 

megismertetése. 

 Az európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása. 

 Más népek és kultúrák megismerése iránti igény és beállítódás kialakítása. 

 A tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs 

képességek és akarati 

 tulajdonságok fejlesztése. 

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A felső tagozat hetedik-

nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 
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 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az 

iskolai tanulás tevékenységeibe; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk 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 barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 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 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, 

készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az 

önálló tanulás és az önművelés alapozásával; okozatosan kialakítjuk, bővítjük az 

együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat; 

 

1.3.2. A hit- és erkölcstan oktatása 

Míg a hit- és erkölcstan oktatás erkölcstan oktatási területének tartalmát és 

követelményeit a Nemzeti alaptanterv szabályozza, addig a hit- és erkölcstan oktatáson 

belül a tanuló által választható hitoktatás kereteiről a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény másként rendelkezik. Az iskolai keretek között folyó hit oktatás szervezését, 

tartalmának meghatározását és felügyeletének ellátását minden nevelési-oktatási 

intézménytípus (óvoda, iskola, kollégium) esetén az adott egyház és az adott egyház 

nevében eljáró jogi személy hatáskörébe utalja. Az intézmény ehhez kapcsolódó 

feladatai az igények felmérése és azok jelzése az adott egyház számára, valamint a 

foglalkozásokhoz a hely biztosítása az intézményben. A fentiek figyelembevételével 

első, második és ötödik-hatodik évfolyamon katolikus és református hit- és erkölcstan 

oktatásra volt szülői igény. Ezeket úgy szerveztük meg, hogy az erkölcstanórákkal 

párhuzamosan tartják az egyházak képviselői. 

 

1.3.3. Egész napos iskola 
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Az általános iskola A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezéseinek 

megfelelően egész napos iskolaként is működhet. Az egész napos iskola olyan 

iskolaszervezési forma, amelyben a tanórai és egyéb foglalkozásokat az iskola délelőtt 

és délután, egyenletesen szétosztva 16 óráig szervezi meg az intézmény elfogadott 

pedagógiai programja szerint. Ez a tanulásszervezési forma lehetővé teszi mind a 

felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, így támogatva a 

képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelező tanórákon túli 

foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak vagy más, az 

iskola arculatához illő szakköri és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló 

tanulásnak. A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében valamennyi általános 

iskola választható foglalkozásokat szervez 16 (szülői igény esetén 17) óráig, ily 

módon teremtve meg a fokozatos átmenetet az egész napos iskolák széles körű 

elterjedéséhez. Az iskolaszék, a szülői szervezet ebben a kérdésben akként 

nyilatkozott, hogy a tanulók nagyszámú délutáni elfoglaltsága miatt nem tartják jónak 

ezt az iskolaszervezési modellt, így annak bevezetését az intézmény nem tette meg. 

Ugyanakkor a köznevelési törvény módosításának megfelelően a foglalkozásokat 

16.00 óráig szervezzük, amelyekről a szülő írásos kérvénye alapján az 

intézményvezető mentesítheti a tanulót. 

 

1.3.4. Természettudományos nevelés 

Az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás 

rendszerének kiemelt feladata. A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos 

gondolkodás differenciált fejlesztése és alkalmazása, a műszaki ismeretek hétköznapi 

életben is használható elemeinek gyakorlati elsajátítása a NAT kiemelten fontos 

tartalma. Cél, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a 

diákok gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a 

mindennapi problémák értelmezése és megoldása során. Az átlagosnál elmélyültebb 

természettudományos érdeklődés felkeltését és  a tehetséggondozást  a 

kerettantervekben  megjelenő emelt óraszámú tantárgyi programok biztosítják. 

 

 

 

 

 

1.3.5. Idegen nyelvoktatás 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az 

alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 

vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző 

tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és 

az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – 

oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén 

szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan 
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képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az 

idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje 

változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítőkészség), valamint az 

idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: A kommunikatív nyelvi 

kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismereteket, 

valamint szocio- és interkultúrális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó 

tanuláshoz  nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az 

ehhez szükséges eszközök használatát.  pozitív attitűd magában foglalja a kulturális 

sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti 

érdeklődést és kíváncsiságot. Az első idegen nyelv oktatása legkésőbb az általános 

iskola 4. évfolyamán kezdődik. Amennyiben az 1–3. évfolyam idegennyelv-

oktatásában képzett pedagógus alkalmazása megoldható, és az iskola pedagógiai 

programja erre lehetőséget ad, az első idegen nyelv oktatása ezen évfolyamokon is 

megkezdhető. Az első idegen nyelv megválasztásakor – amely az angol és német lehet 

– biztosítani kell, hogy azt a felsőbb évfolyamokon is folyamatosan tanulhassák. A 

második idegen nyelv oktatása a 7. évfolyamon kezdődhet. A középiskolákban 

biztosítani kell a megkezdett első idegen nyelv folytatólagos oktatását és az érettségi 

idejére annak legalább B2 szint ű elsajátítását. A középiskolákban második idegen 

nyelvként szabad választás szerint oktathatók a különböző nyelvek. Mindezek 

figyelembe vételével szervezzük nyelvoktatásunkat, 1-2. évfolyamon orientáló nyelvi 

képzést szervezünk tanulóinknak. 

 

1.3.6. Emelt szintű képzési forma 

Az emelt szintű (hagyományosan ún. „tagozatos”) szervezési forma a 

tehetséggondozás sajátos módja, amelynek során az általános iskolában, illetve a 

középfokú oktatásban egy vagy több meghatározott tantárgy fejlesztési 

követelményeinek és ismereteinek elsajátítása a kerettantervek által meghatározott, 

magasabb szintű követelményekkel, emelt óraszámban valósul meg. Ebben a 

szervezési formában kiemelt hangsúlyt kell helyezni a természet-tudományok, az 

idegen nyelvek, illetve a művészeti területek fejlesztésére. Szintén a fenti okok miatt 

kiterjesztettük az informatika oktatását az első évfolyamtól kezdődően. 

 

1.3.7. Mindennapos testnevelés 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt kivételekkel az iskola a 

mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt 

órából legfeljebb heti két óra a NAT Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett 

sporttevékenységekre (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri 

sportok, természetjárás, kirándulás), vagy - az iskola lehetőségeinek és 

felszereltségének megfelelően- különféle más sporttevékenységekre fordítható 

(hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és gyességi játékok, 
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csapatjátékok). A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai sportkörben, 

vagy- a tanuló  kérelme  alapján- sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett 

igazolt sporttevékenységgel. A mindennapos testnevelés, testmozgás 

megvalósításának módját a köznevelési törvény 27.§(11) bekezdésében 

meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon. 

 

Lehetőségei:  

 

Az iskolánk áttekintette a mindennapos testedzés feladatainak végrehajtását. 

Figyelembe vettük a közoktatásról szóló törvény 52. paragrafusának új (10.) 

bekezdését, valamint a közoktatásról szóló törvény 53. paragrafusának új (9.) 

bekezdését, amelyek tartalmazzák, hogy az általános iskola 1-4. évfolyamán felmenő 

rendszerben meg kell valósítani, hogy minden tanuló részére rendelkezésre álljon a 

mindennapos testmozgás lehetősége. 

 

Célok:  

 

Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves 

részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági 

tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a 

természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő 

személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik 

szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, legyen 

személyes és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a 

sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan 

képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és 

prevenciós értékeit. A képességfejlesztés az egyéni adottságoknak megfelelő legyen. 

Alakuljon ki a tanulókban az igény az iskolán kívüli és az iskola utáni önállóan végzett 

mozgásos tevékenységre. Ehhez kapjanak megfelelő mennyiségű és minőségű 

információt. A megfelelő mozgásanyag minden tanulóval történő rendszeres 

végzésével, valamint a gerinc- és ízületvédelmi szempontok alkalmazásával el kell 

érni, hogy a tanulók helyes testtartása kialakuljon, automatizálódjon és fennmaradjon. 

 

Követelmény: 

 

 El kell érni, hogy igényükké váljon az egészséges életmód, ezért kezeljék kiemelt 

helyen az egészség megőrzését. Ismerjék saját motorikus képességeiket, azok 

fejlesztésének, fenntartásának módjait. Ismerjék és igényeljék a mozgásos játékok, 

a versengés örömét.  

 Becsüljék meg társaik teljesítményét. Mozgásuk koordinált, esztétikus és kulturált 

legyen. Váljék életmódjuk részévé a rendszeres fizikai aktivitás. Legyenek képesek 

a természetes mozgások tökéletes végrehajtására.  

 Fejlődjön akaratuk, kitartásuk és egyéb erkölcsi tulajdonságaik.  

 Fizikai képzettségük életkoruknak megfelelő legyen. Ismerjék és alkalmazzák az 

ismertebb sportágak, sportjátékok alaptechnikáit, szabályait.  
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 Alakuljon ki megfelelő higiéniai alap az egészséges sportoláshoz, illetve sportolás 

utáni tisztálkodáshoz.  

 Alakuljon ki, automatizálódjon és maradjon fenn a tanulókban a biomechanikailag 

helyes testtartás  

 

A testnevelési órákat szakos tanárok és alsó tagozaton elsősorban szakkollégiumot 

végzett tanítók tartják. Az úszásoktatást úszóoktatói végzettséggel rendelkező 

pedagógusok tartják. A sportköri foglalkozásokat a sportágban edzői képesítéssel 

rendelkező pedagógusok vezetik. 

 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A gyerekek részére társadalomba és szűkebb környezetükbe való beilleszkedésükhöz 

szükséges ismeretek, személyiségjegyek közvetítése mellett, az iskolának a személyes 

fejlesztés lehetőségeit is ki kell használnia. 

Az ember személyiségének legfőbb fokmérője, hogy milyen humán értékekkel rendelkezik, és 

ezek alapján milyen kapcsolatban van az őt körülvevő világgal és hogyan juttatja azokat 

kifejezésre? Ahhoz, hogy a gyerekeink  önmagukkal, természeti- és társadalmi 

környezetükkel, a munkához való viszonyuk, életszemléletük és az ezzel összefüggő 

értékrendjük helyesen alakuljon az iskolai élet minden területét átfogó hosszú 

nevelőmunkánkra van szükség. Az előzőekből adódódik az egyik legfontosabb 

személyiségfejlesztő feladatunk az erkölcsi   nevelés. Az ember biológiai lény, génjeinkben 

hordozzuk a csoporthoz tartozás kényszerét, ugyanakkor individumok is vagyunk. Ezért a 

normarendszerünknek olyan erkölcsi szabályokat, értékeket kell tartalmaznia, amelyek 

minden ember számára fontosak, egyaránt elősegítik az egyén és a társadalom fejlődését. 

A legfontosabbak:  

 őszinteség 

 becsületesség 

 akaraterő  

 önfegyelem 

 kötelességtudat 

 empátia 

 önzetlenség, áldozatkészség, 

 türelmesség, 

 udvariasság, lovagiasság, tisztelet 

 szerénység, 

 nyitottság ( új élmények befogadására). 

 

A gyermek fejlődő személyiség. Hogy a sokféle személyiségjegyéből melyik lesz  domináns, 

azt a genetikai adottságai mellett a körülmények és az adott helyzet is meghatározzák. Ezért 

arra  törekszünk, hogy a  fejlődését a spontán hatások mellett elsősorban az általunk 

szervezett, tervszerűen alkalmazott  hatások határozzák meg. Kisiskolás korban az erkölcsi 

normák kialakítását szoktatással kezdjük. A tanítási órákon, közös programokon,  

játékhelyzetekben, különféle szituációkban, gyakoroltatás révén épülhetnek   be ezek a 
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személyiségükbe. Lehetőséget kell teremteni számukra a szituációk megbeszélésére, a jó és a 

rossz megkülönböztetésére. Az itt kialakított helyes szokásoknak  fundamentális szerepük van 

a nevelésben. Ebben a korban kell minél több pozitív szokásnak az alakuló személyiség 

részévé válnia. Magasabb évfolyamokon egyre inkább teret  adunk a tanítványainknak, a 

közvetlenül szerzett élettapasztalataik rendszeres  és folyamatos feldolgozására. Az egyéni 

élmények feldolgozása során biztosítanunk kell, hogy véleményt nyilváníthassanak Sajnos 

erre kevés idő jut. Pedig az erre a korosztályra jellemző érzelmi - hangulati labilitás és a 

kritikai hajlandóság kezelése türelmes pedagógusi magatartást, pedagógiai tevékenységet 

igényel.  

Az erkölcsi normák kialakításának feladata az iskolai élet minden területén jelentkezik. 

A személyiségfejlesztésben további fontos feladatunk tanulóink harmonikus testi- lelki 

fejlődésének megalapozása, az egészséges életmódra nevelés. A családokkal együttműködve 

alakítjuk ki tanulóinkban a legfontosabb egészségmegőrző és betegség- megelőző szokásokat, 

felkészítjük őket az egészséget károsító dohányzás, alkohol- és kábítószer fogyasztás 

veszélyeinek felismerésére. Mivel a tudatosan szervezett, rendszeresen végzett testmozgás 

visszahat az életfolyamatokra, feltétele az egészséges testi, lelki és szellemi fejlődésnek ezért 

iskolánkban az egészséges életmódra nevelésen belül kiemelt szerepe van a testi nevelésnek, a 

mozgásfejlesztésnek. A személyiségfejlesztésünk akkor a leghatékonyabb, ha az egyéni 

adottságok figyelembevételével történik. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A nevelők személyiségfejlesztését segítő attitűdök: 

 a hatékonyabb nevelni tudás képességének elsajátítása 

 együttműködésre kész kapcsolat építése a tanulókkal, egymással, szülőkkel 

 a hagyományostól alaposabb, korszerűbb felkészülés a foglalkozásokra 

 ötlet teli és gyermek centrikus magatartás 

 a szeretet, törődés együttes megélése a mindennapi pedagógiai munka során 

 pedagógiai kihívásoknak való megfelelés 

 legyenek nyitottak az eredményességet növelő módszertani lehetőségek iránt 

 érjék el, hogy az iskola a gyermek számára egy belső biztonságot nyújtó társas élet 

színtere legyen 

 találják meg a fejlesztés speciális lehetőségeit 

 töltsenek be a tanulói személyiségformálásban folyamatos fejlesztő funkciót 

 legyenek edukátorok- oktató, ismeretátadó funkciót töltsenek be és legyenek 

képesek a gyermek megterhelés- és konfliktustűrő képességének, 

problémamegoldó kapacitásának, személyisége erejének és épségének növelésére 

 mentálhigiénés közérzet 

 a team munka lélektani ereje 

 az intézményi pszichés légkör 

 

A pedagógus tudásával és példamutató életével ad maradandó értéket. A nevelőtestület tudjon 

azonosulni a fentiekben leírt, a klientúra elvárásaira épülő/a klientúra elvárásaihoz 

alkalmazkodó követelményekkel. Pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, 
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képességeinek, egész személyiségüknek fejlődése, fejlesztése áll, figyelembe véve, hogy az 

oktatás, a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység egyéb 

fóruma is. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat már beépítettük az iskola érték 

és célrendszerébe, illetve az erre épülő feladat- és tevékenység rendszerünkbe. A tanulói 

személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba 

illeszkedő tanítási óra. Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során 

kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a 

differenciálást. A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, 

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

tartsuk. A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis 

állandó aktivitását biztosítják. 

Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a 

pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben 

igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott 

teljesítményéhez. E feladat megoldását a tanítási órákon az alábbi tanítási módszerek és 

szervezeti formák segítik: 

 A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 

képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, 

ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosságából fakadó hiányzó vagy sérült 

funkciók helyreállítása, újak kialakítása a cél úgy, hogy a meglévő ép funkciók 

bevonása a hiányok pótlása érdekében megtörténjen.. Elengedhetetlen az egyéni 

sikereteket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

 Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus közreműködésével az integrált oktatás 

keretein belül a tanítási órába beépül a fejlesztő tevékenység, melyet folyamatos 

konzultáció követ. 

 Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók 

személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen 

fejlessze. 

 Az iskolai élet kezdő szakasza meghatározó jelentőségű a gyermek 

személyiségének fejlődésében, intellektuális és erkölcsi-közösségi 

tulajdonságainak alakulásában, az intézményhez, társaihoz és önmagához fűződő 

viszonyának formálódásában.  

 A szándékos nevelés, vagyis a tanulói személyiségfejlesztés a nevelő-oktató 

munka egészét  magába foglaló pedagógiai tevékenység. Az iskolai nevelés 

feladata az iskolai élet valamennyi megnyilvánulásában, az iskola szellemének 

minden késztetésében, valamennyi tantárgyban érvényesítendők, valamennyi 

tantervben megfogalmazandóak. 

 

3. A teljes körű egészségfejlesztéssel, környezeti neveléssel összefüggő feladatok 

Az iskolai egészségnevelés elvei 
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Az egészségnevelés célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját 

egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük 

módját. El kell érni, hogy alkalmazzák a tanultakat: tegyenek saját egészségük érdekében. 

Az egészségvédelem kiemelt témakörei:  

 az életkorral járó biológiai-, pszicho-higiénés-, életmódi tennivalók; 

 a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései 

 az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód) 

 az antihumánus szenvedélyek, drog prevenció 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése 

 az egészségérték tudatosítása.  

 

Célok: 

 Legyenek testileg edzettek, váljon igényükké a rendszeres mozgás. Legyenek 

képesek tartós terhelések elviselésére. 

 Ismerjék az egészséges életmód kritériumait, ismerjék meg és tartsák be higiénés 

szabályokat. Ismerjék meg a helyes és egészséges öltözködés, táplálkozás alapjait. 

 Környezetünk és önmaguk tisztaságára ügyeljenek, legyenek ápoltak. 

 Tudatosan készüljenek a családi életre, ismerjék a családi munkamegosztásban 

reájuk váró feladatokat 

 Ismerjék a szenvedélybetegségek egészségkárosító hatásait, utasítsák el az alkohol, 

a drog használatát, a dohányzást. 

 Rendelkezzenek a feladatok megoldásához szükséges egészséges önbizalommal. 

 

Feladatok, eszközök, eljárások: 

 

 A mindennapos mozgás és sportolás feltételeinek biztosítása, mozgás-, játék-, és 

versenyalkalmak teremtése. 

 Az akarati tulajdonságok, önbizalom fejlesztése elérhető célok kitűzésével, 

teljesíthető feladatok adásával, a sikeres megoldások és az eredmények pozitív 

elismerésével. 

 Az egészséges életmód, táplálkozás, öltözködés, otthon kialakításához szükséges 

ismeretek nyújtása, és a tanultak gyakorlati alkalmazásának biztosítása. 

 A család és az utódnevelés jelentőségének tudatosítása, a család funkcióinak 

megismertetése. 

 Az iskolai kulturált étkezés feltételeinek, a mellékhelyiségek higiéniájának 

megteremtése 

 Káros szenvedélyekkel kapcsolatos tudnivalók megismertetése 
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3.1. Mindennapos testnevelés 

 El kell érni, hogy igényükké váljon az egészséges életmód, ezért kezeljék kiemelt 

helyen az egészség megőrzését. Ismerjék saját motorikus képességeiket, azok 

fejlesztésének, fenntartásának módjait. Ismerjék és igényeljék a mozgásos játékok, 

a versengés örömét.  

 Becsüljék meg társaik teljesítményét. Mozgásuk koordinált, esztétikus és kulturált 

legyen. Váljék életmódjuk részévé a rendszeres fizikai aktivitás. Legyenek képesek 

a természetes mozgások tökéletes végrehajtására.  

 Fejlődjön akaratuk, kitartásuk és egyéb erkölcsi tulajdonságaik.  

 Fizikai képzettségük életkoruknak megfelelő legyen. Ismerjék és alkalmazzák az 

ismertebb sportágak, sportjátékok alaptechnikáit, szabályait.  

 Alakuljon ki megfelelő higiéniai alap az egészséges sportoláshoz, illetve sportolás 

utáni tisztálkodáshoz.  

 Alakuljon ki, automatizálódjon és maradjon fenn a tanulókban a biomechanikailag 

helyes testtartás. 

 

3.2. Az iskola egészségfejlesztési programmal kapcsolatos feladatok 

 

Az egészség fogalma pozitív egészségfogalom. Nem a betegség hiányát jelenti, hanem a 

testi, lelki, szociális jól-lét állapotát. Az egészség fontos eszköz az ember életcéljainak 

megvalósításához. Az egészségfejlesztés fő célja, hogy képessé tegye az embereket arra, 

hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, tudatosan törődjenek 

egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal, lehetőségekkel. 

Az egészségfejlesztő tevékenység magába foglalja: 

 Az emberi szervezet működésével és a betegségek megelőzésével kapcsolatos 

ismeretek bővítését. 

 Az életvezetéssel kapcsolatos ismeretek bővítését és az életvezetéssel kapcsolatos 

kompetenciák fejlesztését. 

 Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével összefüggő kompetenciák 

fejlesztését. 

 

Az egészségnevelés nem más, mint tudatosan létrehozott képességfejlesztő lehetőségek 

összessége, amellyel az egyén viselkedése az előre meghatározott cél irányában 

mozdítható.  

Az egészségi állapotot meghatározó tényezők: 

 genetikai 

 környezeti 

 életmód 

 egészségügyi ellátó rendszer működtetése 
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Az iskola, mint a szocializáció kitüntetett színtere az utóbbi háromra jelentős hatást tud 

gyakorolni tudatos egészségfejlesztő és egészségnevelő tevékenységével. Az 

egészségfejlesztés iskolai feladatai 

Az egészségfejlesztés legfőbb színtere tehát az iskola. 

Ennek okai: 

 A legfogékonyabb időben hosszú évekig járnak iskolába a gyerekek. 

 A tanulók személyiségfejlődésük, az értékek elsajátítása szempontjából még olyan 

fejlődési periódusban vannak, amelynek során érdemi hatást lehet elérni a későbbi 

életideálok, kedvező szokások, pozitív preferenciák kialakításában. 

 Az iskola komplexen hat a gyerekekre. Egyrészt a konkréten megfogalmazott 

tananyaggal, másrészt a tárgyi környezetével, az emberi viszonylatok minőségével. 

Ilyen értelemben az egészségtámogató magatartásmódok kialakulásának 

folyamatában a szocializáció kitüntetett színtere. 

 Az iskola, mint társadalmi intézmény más szervekkel és társadalmi 

intézményekkel együttműködve hatást gyakorol a szűkebb és tágabb környezetére. 

 Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges 

életmódra nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók 

egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. 

 

Az előzőek alapján megfogalmazható feladataink és lehetőségeink: 

 Az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető, 

de tudományos ismereteket adjunk át, és az egészségvédő lehetőségeket 

sokoldalúan mutassuk be. 

 Alapvető értékünk az élet és az egészség és ezek megóvására ajánljunk magatartási 

alternatívákat, tanítsunk megfelelő egészségvédő magatartást gyakorlással, 

segítéssel, példamutatással. 

 Motiváljuk, ösztönözzük a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak 

megtartására, közös véleményformálással, támogató tanácsadással. 

 Ismertessük a betegségek megelőzésének módját. Készítsük fel a gyerekeket arra, 

hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes 

döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani.  

 Fejlesszük a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és 

segítőkész magatartást. 

 Neveljünk az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet 

értékként való tiszteletére. 

 Az iskola életterével biztosítsuk az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. 

Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű szerepe van. Személyi 

és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok 

egészségi állapotát javítják. 

 

Világítsunk rá arra, hogy az egészség a szervezet és a környezet közötti dinamikus 

egyensúly állapotát fejezi ki. Mindezen tartalmaknak fokozatosan kell megjelenniük az 

iskolai pedagógiai munkában. 

Fontos, hogy képesek legyünk: 
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 viselkedésük, az életvezetésük helyes alakítására, 

 az egészségkárosító magatartásformák és az áldozattá válás elkerültetésére, 

 a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzni, 

 tudjunk sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzése 

érdekében, 

 erősítsük a társas-kommunikációs készségeiket és a konfliktuskezelési 

magatartásformák fejlesztését. 

 

Az egészségnevelési programunk kidolgozása során ezek megvalósítására 

felhasználtuk az eddigi jól működő tevékenységi formáinkat, hagyományosan bevált 

programjainkat. 

Az egészségnevelésünk legfőbb szinterei: 

 tanórák, osztályfőnöki órák 

 testnevelés órák, iskolai sportkör, sportversenyek, túrázás, 

 napközi,  

 táborok , 

 szervezett tájékoztató előadások, beszélgetések, filmvetítések (célzott tematika 

szerint), 

 

Tanulóink viselkedését és az életvezetésük helyes alakítását kisiskoláskorban a szokásrend 

kialakításával kezdjük. A szokásrend, napirend megtervezése a napköziben közös 

tevékenység. Alkalmazása a mindennapokban következetességet igényel.  

A viselkedési normák ismerete és betartatása a szocializáció fontos eleme. Az ismeretek 

közvetítése az iskola szinte minden területén jelentkezik, de az osztályfőnöki órák 

témáinak feldolgozása az egyik legfőbb forrása. 

Az egészségnevelési feladataink közül az egészségkárosító magatartásformák elkerülésére 

egyre nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk. 

Támogatást kell nyújtanunk a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros 

függőségekhez vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és 

drogfogyasztás, helytelen táplálkozás, öltözködési szokások) kialakulásának 

megelőzésében. 

Az egészség megtartásának előfeltétele a támogató emberi környezet létrehozása. A 

tanulóknak az egészséges életmód megalapozásához valamint szinten tartásához 

szükséges képességek és készségek kialakítása jelenti magát a prevenciós folyamatot, az 

antihumánus szenvedélyektől mentes életet. A pedagógusok figyelme különösen a 

gyerekek életmód-, magatartásbeli változásaira, iskolai teljesítmény csökkenésére 

terjedjen ki. Számottevő változás esetén a támogató odafordulás jelenti a segítségnyújtás 

kezdetét. Nagy hangsúlyt kell fektetni az empátia mellett a megértés és az elfogadás 

kinyilvánítására, az előítélet-mentes véleménynyilvánításra.   

Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás 

kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra 
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történő felkészítésre. A kollégáink mellett ezekhez az iskolaegészség-ügyi, rendőrségi 

szakembereket veszünk igénybe.  

Az iskolai egészségügy fontos feladata korai szűrésekkel a betegségek megelőzése, 

melyhez a pedagógusoknak is segítséget kell nyújtaniuk. 

Az iskolai egészségügyi prevenció több szinten történik. Az elsődleges prevenció az 

egészséget támogató életmód gyakorlására és a környezeti károsító tényezők kiiktatására 

tett erőfeszítéseket jelenti, mely elsődlegesen a pedagógusok feladata. A másodlagos 

prevenció célja a panaszt nem okozó kóros állapotok kiszűrése, súlyosbodásának a 

megelőzése. Ezeket a szűrővizsgálatokat az iskolaorvos és a fogorvos végzi. Esetenként 

ők is részt vesznek az elsődleges prevencióban felvilágosító munkájukkal, gyakorlati 

tapasztalataik közreadásával. . 

A pedagógusok másodlagos prevenciót segítő tevékenysége: 

 a szűrővizsgálatok megszervezésében segítés, 

 szülők részére információt nyújtanak a szűrővizsgálatokról, 

 a gyermek testi fejlődésével, teherbíró-képességével, látásával, hallásával 

kapcsolatos problémák észlelésének jelzése. 

 

Az egészségnevelésünkben fontos, hogy a helyes táplálkozási szokásokról tudjunk 

ismereteket nyújtani és azt az iskolában kialakítani. A gyermekkor alapozó időszak, mert 

ekkor alakulnak ki a későbbi ízlést meghatározó étkezési szokások. A helyes 

táplálkozásról, étkezési szokásokról ismereteket tanórák (technika, környezetismeret, 

biológia-egészségtan, osztályfőnöki) keretében közvetítünk. Az iskolai közétkeztetés mind 

jobb megszervezése fontos a jó minta kialakításában. Az iskolai büfét vállalkozó 

működteti, melyben a helyes táplálkozási szokásokhoz igazított a termékválaszték, illetve 

az étkezési időkhöz az édességek kiszolgálása. Az egészséges testi- lelki fejlődéshez 

rendszeres és vonzó mozgásprogramot kell nyújtanunk tanítványainknak. Az iskolánk 

pedagógiai programjában kiemelt terület a tanulók testnevelése. Az iskolai 

egészségnevelési program része a mindennapi testedzés feladatainak programja is. 

Évfolyamonként  a mindennapos testnevelés biztosított. A gyógy-testnevelésre utalt 

tanulók városi szervezésben vesznek részt úszás és korrekciós testnevelési órán. A 

könnyített testnevelést tanórák keretén belül oldjuk meg. A tanulóink fizikai állapotát a 

Hungarofit mérési módszer segítségével követjük nyomon. Egészségnevelési feladataink 

között fontos teendőnk, hogy erősítsük a társas-kommunikációs készségeiket és a 

konfliktuskezelési magatartásformák fejlesztését. 

A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben 

elfoglalt pozíció, a barátkozás sikeressége. Olyan pedagógiai eljárásokat kell 

alkalmaznunk, mely hatására a mellőzést, a kirekesztést, sértő elzárkózást, féktelen 

indulati megnyilvánulásokat felváltja az elfogadás, türelem, készség, egymás segítése, 

kölcsönös megbecsülés. Ez segít az iskolán belüli bántalmazás megelőzésében is. 

Az egészségfejlesztés eredményességéhez nélkülözhetetlen az elkötelezett és felkészült 

nevelőtestület, valamint speciális szakemberek segítségének igénybevétele, de az 
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egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások, jártasságok, készségek csak a 

tanulók cselekvő, aktív és tevékeny részvételével alakíthatók ki.  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (biológia, 

testnevelés, környezetismeret, technika óra ) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul 

meg. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

A bajba került embernek nyújtott segítség egyike a legelvárhatóbb emberi cselekedetnek. 

Az egészségügyi elsősegélynyújtáshoz szükséges tudás elsajátítása mindenki számára 

lehetővé teszi ezeknek az ismereteknek a szükségszerű alkalmazását. A mentők nem 

tudnak minden baleseti helyszínre az adott szituációnak megfelelő gyorsasággal kiérkezni, 

ezért rendkívül fontos, hogy már a szakellátás érkezése előtt elsősegélyben részesítsék a 

bajbajutottakat. 

Az elsősegélynyújtás alapvető céljai: 

 megmenteni az életet, 

 megakadályozni a további egészségkárosodást, 

 elősegíteni a gyógyulást. 

 

Az elsősegélynyújtás célja a segítség adása addig,amíg a szakszerű segítség meg nem 

érkezik. A laikus elsősegély nyújtónak nem gyógyítania kell, hanem csökkentenie kell a 

baleset, vagy rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzni a további állapotromlást. 

„ Mindenkinek kötelessége – a tőle elvárható módon – segítséget nyújtani és a tudása 

szerint arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgős szükség, 

vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, illetve arról tudomást szerez. „Eredményes 

elsősegély csak attól várható el, aki rendelkezik alapvető ismeretekkel, határozott, képes 

úrrá lenni saját és környezete ideges, sokszor pánikszerű hangulatán. Mindig csak a 

szükséges beavatkozásokat végezzük el, de azt tudásunkhoz mérten a legkorrektebben 

tegyük. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

 elméleti 

 gyakorlati 

 

3.3. Orvosi szűrések, az iskola egészségügyi szolgálattal való kapcsolat 
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Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) 

NM-Rendelet szerint végzi. 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján az iskola tanulóinak 

rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. 

alapján). Munkáját szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

Szentes városi tiszti főorvosa irányítja és ellenőrzi, akinek munkáltatója Szentes város 

polgármestere. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a 

közvetlen segítő munkát a szervezési igazgatóhelyettes végzi. Az iskolaorvos munkájának 

ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola igazgatójával. A diákok 

szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári szobában. 

3.4. A környezettudatosság megvalósításának feladatai 

A környezeti nevelés célja a tanulók ösztönzése saját élő és élettelen környezetük 

megismerésére, alakítására, védelmére, a környezetet károsító jelenségek felismerésére, az 

azok elleni tudatos fellépésre. A WHO egészségdefiníciója hangsúlyozza, hogy az egészség 

nem pusztán a betegségek hiánya, hanem testi-lelki és társadalmi jóllét, mely a fenntartható 

fejlődésnek is egyik elengedhetetlen alapfeltétele a környezet-és az egészség egymástól el 

nem választható fogalmak. A természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk 

egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott 

természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. 

Cél: 

 A környezeti nevelés az oktatás valamennyi területén jelenjen meg. 

 Erősítsük a tantárgyközi kapcsolatokat, hogy a tanulók egységben lássák az egy 

témához tartozó ismereteket. 

 A fogyasztó védelemmel kapcsolatos ismeretek épüljenek be a tantárgyi 

rendszerbe. 

 A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes példájukkal legyenek a 

környezettudatos életvitel hiteles terjesztői. 

 

Feladat: 

 természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése, 

 helyi értékek és problémák feltérképezése; 

 helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem; 

hulladék, iskolai büfé zöldítése, energiatakarékosság, helyi védettség stb.); 

 a lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai); 

 a hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken; 

 azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken; 

 a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése; 

 legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése; 

 az egészségre káros szokások biológiai-élettani-pszichés összetevőinek 

megismertetése; 

 mindennapi testedzés: testnevelésórák, napközis szabadidő, óraközi szünetek, 

uszodai programok, DSE programok, stb. 
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4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 

4.1. Kapcsolattartás a diákönkormányzattal 

A tanulókat az iskola életéről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a 

diákönkormányzat vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

 a diákönkormányzat vezetője a diákönkormányzat vezetőségének ülésén havonta 

egyszer és a faliújságon keresztül; 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

  A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

  A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a 

nevelőkkel vagy az iskolaszékkel. 

 

4.2. Az ifjúságvédelem, az ifjúságvédelmi felelős feladatai, az ifjúságvédelmi felelős 

közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai 

Az iskola általános gyermekvédelmi feladatai a megelőzést szolgálják: 

 

 közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (mindenkinek legyen megfelelő helye 

a közösségben) 

 külső ártalmaktól megóvás (prevenciós programok) 

 iskolai ártalmaktól megóvás (iskolai klímavizsgálat, tanár - diák viszony, a 

tanulókkal szembeni elvárások minősége: túl- vagy alulterheltek) 

 gyermeki - tanulói jogok érvényesítése 

 szülők szemléletformálása, sokoldalú bevonása, motiválása 

 együttműködés az általános gyermekvédelmi feladatok megvalósításában 

közreműködő intézményekkel. 

 

Speciális gyermekvédelmi feladatok: 

 

 a gyerekek eltérő gyermekvédelmi problémáinak tudatos kiszűrése, feltárása 

 az eltérő helyzetű és szükségletű gyermekek célzott, speciális kezelésének, 

foglalkoztatásának, fejlesztésének megtervezése (cselekvési terv), 

 a gyermekvédelmi problémával küszködő tanulók szüleivel speciális bánásmód 

 megnyerésük külső segítő szakemberek, intézmények szolgáltatásainak 

támogatásainak igénybevételére (személyes beszélgetés, családlátogatás, szülői 

értekezlet, fogadóóra, családok bevonása programokba, azok szervezésébe), 

 speciális szakemberek széleskörű bevonása (orvos, védőnő, pszichológus, 

családgondozó),  

 együttműködés külső intézményekkel. 

 Anyagi támogatáshoz jutás segítése 

 segélykérelmek támogatása 

 étkezési kedvezmény odaítélése, 
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 tankönyv- és tanszer támogatás jogosultságának megítélése, 

 iskolai rendezvényeken való részvételhez segítés ( táborok ). 

 

Pedagógiai eljárások: 

 

 egyéni bánásmód (speciális beavatkozás, fejlesztés, pótló, korrigáló nevelés) 

 tanár - gyermek közötti érzelmi kapcsolat erősítése, elfogadó nevelői attitűd 

 a gyermek és szülők közötti érzelmi kapcsolat erősítése, korrigálása 

 a szülők problémáinak értő meghallgatása 

 

A gyermek és ifjúságvédelem a tantestület valamennyi tagjának, de különösen a gyermek 

és ifjúságvédelmi felelősnek és az osztálytanítónak, osztályfőnököknek a feladata. 

Elsődleges a prevenciós munka, melynek során a gyermek élet és családi körülményeit 

fel kell tárni, és a tapasztalatokat jelezni kell a gyermek és ifjúságvédelmi felelősnek, 

igazgatónak, a Gyermekjólét munkatársának, illetve az önkormányzat illetékesének. 

 

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja 

a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden 

pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, 

hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. 

 

Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: 

 

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak; 

 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében; 

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot; 

 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét; 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi; 

 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.  

 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az 

iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 

megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és 

ifjúságvédelem területén: 

 

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit; 

 meg kell keresni a problémák okait; 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához; 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 
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A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes: 

 

 nevelési tanácsadóval; 

 gyermekjóléti szolgálattal; 

 polgármesteri hivatallal; 

 gyermekorvossal; továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi 

szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. 

 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 

 a felzárkóztató foglalkozások 

 a tehetséggondozó foglalkozások 

 az indulási hátrányok csökkentése 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés 

 integrációs program, mentori tevékenység szervezése, működtetése 

 a pályaválasztás segítése 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek) 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 

 a családi életre történő nevelés 

 a napközis és a tanulószobai foglalkozások 

 az iskolai étkezési lehetőségek 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok, egészséges életmódra szoktatás 

egészségnevelési programunknak megfelelően a tanulók szabadidejének 

szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei 

programok); 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás) 

 a szülőkkel való együttműködés 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

Az iskola gyermekvédelmi „eszköze” a fegyelemre, fegyelmezett személyiségre nevelés. 

Ez a napi munkában a következő lehetőségek formájában jelenik meg: 

 

 kiépíteni a tanulókban az önmagukkal való helyes viszonyt; 

 tervszerűvé, tudatossá kell válnia a tanulókban az önuralom; 

 annak elfogadtatása a tanulókkal, hogy fegyelem nélkül nincs termelőmunka, 

alkotó tevékenység nélkül nem jön létre közösség és társadalom sem; 

 az antiszociális magatartás csírájában történő kezelése, illetve türelemmel történő 

kezelése a közösség nevelőerejének hatásával is; 

 célszerű motivációval a munkavégzésre késztetettség kialakítása a tanulóban; 

 a pedagógus teljes személyisége, aki képes az érdeklődés fenntartására, a változó 

figyelem kezelésére, aki változatos tevékenységi formákkal dolgoztat; 

 a tanuló fejlődésének önmagához viszonyítása, normakövető magatartás a 

pedagógus részéről is; 

 az iskola pozitív környezeti hatások megerősítésével, a negatívak lebontásával, 

kulturális környezet biztosításával motiválja a fegyelem kialakulását. 

 

Nevelőtestületünk azonosul azzal a napi munkában megvalósuló gondolattal, miszerint 

nevelni csak azt lehet, akit ismerünk, és jól csak az nevelhet, aki a gyermekben nemcsak 
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tanulót lát, hanem meglátja a maga kisebb-nagyobb problémáival küszködő, sokszor 

egymásnak ellentmondó tulajdonságokkal rendelkező, esetleg kedvezőtlen családban élő, 

alakuló embert is. 

 

4.3. Kapcsolat a pedagógiai munkát segítő és a technikai alkalmazottakkal 

Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje: 

 

Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok 

betartásával az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja 

meg. Munkaköri leírásukat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő 

figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend 

összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának 

kiadására. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató 

határozza meg. A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és 

technikai dolgozók esetében az intézményvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik. 

 

5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

Meggyőződésünk, hogy az iskolai valóság döntő tényezője maga a cselekvő pedagógus. Az ő 

szakmai, emberi minősége, értékrendje, szándékai és hatóképessége mindenfajta pedagógiai 

program meghatározója. Ezért alkalmazott megoldásaink csakis a pedagógusok közös 

szándékainak, cselekvéseinek eredője lehet. E pedagógiai minőség létrehozása a valóságos 

pedagógiai program, amely messze túllépi bármely dokumentum értékét.  

A pedagógusi tevékenység, magatartás a legfontosabb eszköze annak, hogy az intézmény 

értékei hassanak, céljai megvalósulhassanak. Az alapvető munkavállalói kötelezettségeken 

túl a nálunk dolgozó pedagógusok vállalják:  

 

 a szakmailag igényes, a gyerekek helyzetére figyelő, fejlesztő foglalkozást 

 a lelkiismeretes felkészülést, a pontos, szakszerű munkát 

 a felnőttek és gyerekek kölcsönös tiszteletén alapuló, a pedagógus felelős 

pedagógiai vezető szerepét határozottan érvényesítő együttműködő magatartást 

 olyan feltételrendszer kialakítására törekednek, amelyben a tanulás, a tudás, a 

közösségért végzett munka érték, amely fegyelmezett, követelményt támasztó 

humánus, törődő és segítő munkalégkört alakít ki 

 az iskolai élet gyerekekkel közös alakítását, diákjaik önállóságának támogatását, 

jogaik érvényre jutásának, kötelességeik teljesítésének segítését, a fejlesztő 

követelménytámasztást;  

  segítő együttműködést a szülőkkel.  

 

Iskolánkban valamennyi pedagógus rendelkezik a szükséges szakképzetséggel. Személyi 

állománya stabil, ennek köszönhető, hogy oktató – nevelő munkánk alkalmas a kitűzött 

feladatok színvonalas megvalósítására. Alkalmazkodik a társadalmi változásokhoz. 

Pedagógusaink szakmai végzettségen túl több speciális szakismeret birtokosai is (64-féle 

képzés, 390 végzettséget igazoló dokumentum ).A nevelők önképzése és továbbképzése 

folyamatos, tervszerű  A személyi ellátottság minősége: tantestületünk egésze- akkreditált 

képzések segítségével elsajátítja és alkalmazza az IPR alapú fejlesztés eszköztárát és 

módszertani kultúráját. 

 

Pedagógusaink: 
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 Ismerik és alkalmazzák az egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott 

módszereket, eszközöket, eljárásokat 

 tudatosan fejlesztik a gyermekek társas kapcsolatait, egymást segítőközösségeit 

 tudatosan fejlesztik a család és az iskola közötti kommunikációt  

 a családot mint partnert vonják be a gyermekekkel kapcsolatos iskolai döntésekbe- 

így a szülők partnerek lesznek a nevelési folyamatba.  

 

5.1. Az intézményvezetők, a vezetői munka megoszlása 

Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 

tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és 

kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.  

 

Az intézmény vezetőségének tagjai: 

 

 az igazgató,  

 az igazgatóhelyettesek, 

 a szakmai munkaközösségek vezetői. 

 

Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 

képviselőivel, így az iskolaszék képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, 

a diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató 

feladata. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési 

lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az 

értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell 

szerezni. 

 

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 

iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult.  

 

 Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény 

pecsétjével érvényes. Az intézményvezető állandó vagy eseti megbízást adhat cégszerű 

aláírásra elsősorban az igazgatóhelyetteseknek és az iskolatitkárnak. 

 

A pedagógiai munka ellenőrzése 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a 

szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az 

ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez 

azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E 

rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és 

pedagógusainak munkaköri leírása, valamint az intézmény minőségirányítási 

programjának részeként elkészített pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti 

meg.  

 

A munkaköri leírásokat évente át kell tekinteni. Munkaköri leírásuk kötelezően 

szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb 

természetű ellenőrzési kötelezettségeit: 
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 az alsós igazgatóhelyettes, 

 az általános igazgatóhelyettes, 

 a munkaközösség-vezetők, 

 az osztályfőnökök, 

 a pedagógusok. 

 

A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat 

vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a 

munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és 

a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az 

intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben 

való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén – az igazgató külön 

megbízására – ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok 

kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.  

 

A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell 

meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integritás a 

meghatározó elem.  

 

Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: 

 

 tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők), 

 tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

 a napló folyamatos ellenőrzése, 

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

 az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári 

intézkedések folyamán, 

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 

 

5.2. A szakos ellátottság 

Iskolánkban valamennyi pedagógus rendelkezik a szükséges szakképzetséggel. Személyi 

állománya stabil, ennek köszönhető, hogy oktató – nevelő munkánk alkalmas a kitűzött 

feladatok színvonalas megvalósítására. Alkalmazkodik a társadalmi változásokhoz. 

 

Pedagógusaink végzettség szerint: 

 

Végzettség Létszám 

Óvodapedagógus – tanító 3 

Óvodapedagógus – tanító – tanár 1 

Tanító 11 

Tanító – tanár (főiskola ) 9 

Tanár (főiskola ) 12 

Tanító – tanár ( főiskola – egyetem ) 1 

Tanár ( főiskola – egyetem ) 3 

Tanár (egyetem ) 1 

Összesen 41 

 - ből szakvizsgázott pedagógus 11 
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5.3. Továbbképzéseken, tanulmányokban való részvétel  

Pedagógusaink szakmai végzettségen túl több speciális szakismeret birtokosai is. A 

nevelők önképzése és továbbképzése folyamatos, tervszerű  A személyi ellátottság 

minősége: tantestületünk egésze- akkreditált képzések segítségével elsajátítja és 

alkalmazza az IPR alapú fejlesztés eszköztárát és módszertani kultúráját. 

 

Pedagógusaink: 

 

 ismerik és alkalmazzák az egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott 

módszereket, eszközöket, eljárásokat;  

 tudatosan fejlesztik a gyermekek társas kapcsolatait, egymást segítőközösségeit; 

 tudatosan fejlesztik a család és az iskola közötti kommunikációt; a családot mint 

partnert vonják be a gyermekekkel kapcsolatos iskolai döntésekbe- így a szülők 

partnerek lesznek a nevelési folyamatban. 

 

5.4. Gyakornok és mentor  

A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények két részből állnak: az általános 

követelményekből és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből. A gyakornoki 

idővel kapcsolatos általános követelményeket a szabályzat 2. számú melléklete, a 

munkakörhöz kapcsolódó követelményeket a kinevezésében meghatározott munkakör és 

a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

A szakmai vezető feladatai és jogköre 

 

 A szakmai vezetőt az igazgató jelöli ki a legalább ötéves, a szakterületnek 

megfelelő pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkező, az 

intézményben kinevezett pedagógusok közül. 

 

A szakmai vezető feladata 

 

 A gyakornokok intézménybe való beilleszkedésének, munkahelyi kapcsolatainak 

kialakításának segítése. 

 A helyi szervezeti hagyományok, szokások és elvárások megismertetése 

 A gyakornok felkészülésének segítsége tanévre szóló, szakterületre vonatkozó tere 

szerint. 

 Szükség szerint, negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal 

látogathatja a gyakornok tanítási (foglalkozási) óráját, továbbá – ha igényli – 

havonta legalább kettő, legfeljebb négy órában konzultációs lehetőséget biztosít 

számára. 

 A gyakornoki szabályzatban megfogalmazottak szerint értékeli a gyakornok 

teljesítményét 

 Feljegyzés készítése a gyakornoktanítási (foglalkozási) óráinak látogatásáról, a 

konzultációkról 

 A szakmai vezetőt a jogszabályban meghatározott díjazás illeti meg. 

 

A gyakornok feladatai 
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 A gyakornok feladata, hogy a felkészítési tervben meghatározott rend szerint 

megismerje: 

 Az intézmény nevelési programját, pedagógiai programját, szervezeti és működési 

szabályzatait, házirendjét, minőségirányítási programját, kollektív szerződését 

 Az intézmény pedagógiai célkitűzéseit, azok gyakorlati megvalósulását 

 A gyermekek, a tanulók, a szülők, a pedagógusok – Kt.-ban meghatározott – jogait 

és kötelezettségeit 

 A fenntartói irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket 

 A tanügy-igazgatási dokumentumok alkalmazását 

 A munkakörére vonatkozó foglalkozási alapelveket, az oktatásszervezés gyakorlati 

feladatait 

 Az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátos felkészítésének problémáit 

 A gyakornok a szakmai vezető támogatásával felkészül az általa ellátott 

pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tervező munkára, e körben 

 Az iskola helyi tantervében a munkaköri feladataira vonatkozó előírások 

értelmezésére és szakszerű alkalmazására 

 A tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott módszereknek, 

tanulmányi segédleteknek, taneszközöknek (foglalkozási eszközöknek) célszerű 

megválasztása 

 A tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes 

megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátása 

 A gyakornok a szakmai vezető irányításával elvégzi az általános pedagógiai 

képességek fejlesztésére irányuló, valamint a szakterületéhez kapcsolódó 

gyakorlati feladatokat. E körben óramegfigyeléseket, adatgyűjtéseket, elemzéseket 

végez, gyakorlati tapasztalatait szakszerűen dokumentálja. 

 A gyakornok a felkészítési tervben meghatározottak szerint ad számot a szakmai 

követelmények teljesítéséről. 

 

A gyakornoki követelmények teljesítésével összefüggő eljárási rend 

 

 A szakmai követelmények teljesítésének biztosítására a szakmai vezetők 

bevonásával a munkáltatói jogkör gyakorlója a gyakornoki időszakra felkészítési 

tervet készít. 

 

A gyakornok felkészítésének terve tartalmazza: 

 

 A szakmai követelmények teljesítését elősegítő, a gyakornok által elvégzendő 

feladatokat és tevékenységeket, azok teljesítésének időtartamát, határidejét, 

 A szakmai követelmények teljesítését elősegítő, szakmai vezető(k) által 

elvégzendő feladatokat és tevékenységeket, különösen az általa ellátott pedagógus-

munkakörrel kapcsolatos tervező munkára való felkészítés módszereit, időtartamát, 

határidejét 

 A teljesítés ellenőrzésének, értékelésének időpontját, módszereit és felelősét, a 

számonkéréssel kapcsolatos feladatokat 

 

A szakmai vezető a felkészítési terv alapján a gyakornok bevonásával éves tervet készít, 

amely tartalmazza: 

 

 Az adott időszakban a felkészítés és a felkészülés feladatait, azok teljesítésének 

időtartamát és határidejét 
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 A felkészítés módszereit 

 A rendszeres konzultációk időpontját, tárgyát 

 A gyakornok tanítási (foglalkozási) óráinak látogatási tervét 

 A gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő 

eljárási rendben meghatározott feladatokat, tevékenységeket és azok 

megvalósításának időpontját 

 

A teljesítmény mérésének eljárásrendje 

 

 Az intézményvezető a szakmai vezető véleményét kikérve, a tanévnyitó 

tantestületi értekezlet időpontjáig elkészíti a gyakornok munkaköri leírását, 

amelyben meghatározza a gyakornoknak a szakmai követelmények teljesítésével 

kapcsolatos tanévre szóló feladatait, a teljesítménycélokat 

 Az intézményvezető és a szakmai vezető a tanév első napjáig ismerteti a 

gyakornokkal a munkaköri leírásban foglaltakat, a szakmai követelmények 

teljesítésével összefüggő feladatait, a teljesítménycélokat, a teljesítményértékelés 

eljárásrendjét 

  A teljesítményértékeléshez a gyakornoki szabályzat 1. számú mellékletében 

meghatározott értékelőlapokat kell használni, melyek tartalmazzák az értékelési 

területeket, a szakmai követelményeken alapuló értékelési szempontokat, az 

értékelést megalapozó információk forrásait, a teljesítménypontokat, a fontossági 

súlyszámokat, és az előbbiek szorzatként adódó összevont pontszámokat 

 A teljesítménypont megállapításához minden egyes szemponthoz 1-et vagy 0-t kell 

rendelni, attól függően, hogy a szempont szerint a gyakornok tulajdonságai, 

képességei, ismeretei, tudása, illetve tevékenysége megfelel vagy nem felel meg a 

szakmai követelményeknek. 

 

A szempontokhoz rendelt számok összegzésre alapján értékelési területenként a 

következő skálán kell minősíteni a gyakornok teljesítményét: 

 

 Nem megfelelő 

 Fejlesztésre szorul 

 Jó 

 Kiváló 

 Kiemelkedő 

  

A teljesítmény értékelésének megbízható és érvényes információkon kell alapulnia, így 

különösen: 

 

 A tanulók teljesítményein (tanulmányi átlagok, versenyeredmények, dolgozatok 

stb.) 

 Az óralátogatások tapasztalatain, jegyzőkönyvein 

 Belső és külső tantárgyi tudásmérések eredményein 

 Tantárgyi kötődésvizsgálatok eredményein 

 Belső vizsgák eredményein 

 Érettségi, szakmai vizsgák eredményein 

 Szakértői, szaktanácsadói véleményeken 

 A nevelő-oktató munkához a pedagógusok által elkészített dokumentumokon 

(tanmenet, foglalkozási terv) 

 A tanulók véleményén, az elégedettségük vizsgálatának eredményein 
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 A szülők véleményén, az elégedettségük vizsgálatának eredményein 

 A szakmai munkaközösségek véleményén 

 A számonkérés eredményein 

 

A szakmai vezető folyamatosan gyűjti a gyakornok értékeléséhez szükséges 

információkat. Az összegzett és rendszerezett információk alapján május 31-ig a 

teljesítményértékelő lap felhasználásával szövegesen értékeli a gyakornok teljesítményét. 

Az intézményvezető és a szakmai vezető(k) június 10-ig kialakítják egyeztetett 

véleményüket a gyakornok értékeléséről. Az intézményvezető és a szakmai vezető(k) 

június 30-ig értékelő megbeszélésen ismertetik a gyakornokkal az értékelés eredményét. 

Az értékelő megbeszélésen közösen meghatározzák a soron következő gyakornoki év 

teljesítménycéljait, a szakmai követelményteljesítésre vonatkozó feladatokat, amelyet 

megállapodásba foglalnak. 

 

A gyakornok minősítése 

 

 A gyakornokot a gyakornoki idő lejártának hónapjában minősíteni kell 

 A minősítést a közalkalmazott közvetlen felettese javaslatának meghallgatása után 

a munkáltatói jogkör gyakorlója készíti el. A munkáltatói jogkör gyakorlója a 

gyakornok közvetlen felettese mellett – ha személyük nem azonos – a szakmai 

vezető javaslatát is meghallgatja 

 A minősítést a gyakornokok személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével 

kapcsolatos tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhatja. 

 A minősítésnek alapvetően arra kell irányulnia, hogy a gyakornok minként 

teljesítette a jelen szabályzatban vele szemben meghatározott szakmai 

követelményeket, illetve a munkakörleírásban meghatározott feladatokat. 

 A minősítés szöveges, amelyben arra kell kitérni, hogy a gyakornok teljesítette a 

munkaköri leírásban meghatározott feladatait, s mennyire felelt meg a feladatai 

ellátásához előírt szakmai követelményeknek. A minősítés eredményeként 

„megfelelt” és „nem megfelelt” értékelés adható. 

 A minősítést annak elkészülte után a munkáltatói jogkör gyakorlója – átvételt 

igazolt módon – haladéktalanul megküldi a gyakornoknak. 

 A minősítést a gyakornokkal a munkáltatói jogkör gyakorlója ismerteti a 

gyakornok közvetlen felettese – ha a személyük nem azonos – és a szakmai vezető 

jelenlétében. 

 A megismerés tényét a gyakornok a minősítés aláírásával igazolja, továbbá a 

minősítésen feltüntetheti esetleges észrevételeit is. 

 

Általános követelmények 

 

Személyes kompetenciák 

 

 Megfelelő önismerettel rendelkezik, ismeri erősségeit és korlátait, adottságait, 

képességeit és értékeit. 

 Képes saját tevékenységével kapcsolatos kritikus reflexiókra, önértékelésre, a 

munkájára vonatkozó visszajelzéseket pozitívan hasznosítja munkájában. 

 Tudja kezelni belső állapotait és erőforrásait. 

 Demokratikus érték elkötelezettséggel és felelősségtudattal rendelkezve kész a 

sajátjától eltérő értékeke elfogadására, nyitott mások véleményének megismerésére 

és tiszteletben tartására. 
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 Megbízható, pontos, következetes. 

 A változások kezelésében rugalmas: nyitott az új eljárásokkal és szakmai 

információkkal szemben. 

 

Szociális kompetenciák 

 

 Mások megértése: képes (tanulók, szülők, kollégák) érzelmeit, véleményeit, 

nézeteit megérteni, a különbözőségeket elfogadni. 

 Képes tanulói csoportok, közösségek alakításának segítésére, fejlesztésére: a 

tanulói csoportok, közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, az 

egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére, az együttműködés 

készségének fejlesztésére. 

 

Társas kompetenciák 

 

 Hatékony együttműködésre és kommunikációra képes – különböző társadalmi 

rétegekhez, kulturális, nemzeti vagy etnikai csoportokhoz tartozó szülőkkel, 

tanulókkal – az osztályban tanító pedagógusokkal, a kollegákkal, a vezetőkkel. 

 Rendelkezik a hatékony szóbeli és írásbeli kommunikáció készségével, képes 

információs-kommunikációs eszközök alkalmazására. 

 A tananyag szervezése és a tanítási folyamat tervezése 

 Szakterületén felkészült, és képes tanítási programok, tanulási egységek, tanítási 

órák tervezésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, taneszközök, 

információforrások, tudáshordozók megválasztására. 

 A tanítási-fejlesztési céloknak megfelelően választja ki és alkalmazza a 

taneszközöket, a tanulmányi segédleteket és a tananyagtartalmakat. 

 Eredményesen tudja a különböző eszközök felhasználásával irányítani a tanulók 

osztálytermi vagy azon kívüli önálló munkáját. 

 Műveltségterületi, tantárgyi és tantervi tudás 

 Ismeri a nemzeti alaptanterv szabályozó szerepét, tartalmát és belső 

összefüggésrendszerét, szakterületének cél- és feladatrendszerét. 

 Ismeri a helyi tanterv elkészítésére vonatkozó jogszabályi és szakmai 

követelményeit. 

 Ismeri az iskola helyi tantervében a szakterületére és a munkaköri feladataira 

vonatkozó előírásokat, azokat helyesen értelmezi és szakszerűen értelmezi a 

nevelő-oktató munkában. 

 A Nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, az érettségi vizsga, általános vizsga és 

részletes követelményei alapján el tudja készíteni, illetve tudja adaptálni a 

szakterületének megfelelő tantárgy tervét. 

 Ismeri a pedagógiai program elkészítésére vonatkozó jogszabályi és szakmai 

követelményeket, továbbá a pedagógiai program tartalmi összetevőit. 

 Ismeri az intézmény pedagógiai programját, pedagógiai célkitűzéseit, azok 

gyakorlati megvalósulását. 

 Az oktatás környezetét alapvetően meghatározó (jog) szabályok ismerete 

 Ismeri a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket 

 Ismeri a közoktatásról szóló törvényt, valamint a nevelési-oktatási intézmények 

működésére vonatkozó legfontosabb jogszabályi előírásokat. 

 Szakmai munkáját a pedagógusok – Kt.-ben meghatározott – jogainak és 

kötelezettségeinek ismeretében végzi. 
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 Szakmai munkáját a tanulók, szülők – Kt.-ben meghatározott – jogainak és 

kötelezettségeinek ismeretében és tiszteletében végzi. 

 Ismeri az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, 

minőségirányítási programját, kollektív szerződését, közalkalmazotti szabályzatát. 

 Ismeri és alkalmazza az intézmény adatkezelési szabályzatát. 

 A tanügyi-igazgatási dokumentumok alkalmazása 

 Ismeri a nevelő-oktató munkához kapcsolódó tanügyi nyilvántartásokat 

(osztálynapló, bizonyítvány, törzslap). 

 Ismeri és helyesen alkalmazza a tanügyi nyilvántartások vezetésére vonatkozó 

előírásokat, különösen a téves bejegyzések javítására, a mulasztások igazolására, 

az érdemjegyek bejegyzésére vonatkozó szabályokat. 

 A tanítási (foglalkozási) órák előkészítésével, megtervezésével és eredményes 

megtartásával kapcsolatos írásbeli teendők ellátása 

 Tanmenetek, óravázlatok szakszerű intézményi előírások szerinti elkészítése. 

 Írásbeli dolgozatok (témazáró – év eleji és év végi feladatlapok, stb) elkészítése. 

 Munkalapok, feladatlapok készítése. 

 A tanulók írásbeli munkáinak (füzetek, munkalapok, dolgozatok, stb) intézményi 

előírások szerinti kijavítása, értékelése. 

 

5.5. A munkaközösség-vezetők feladatai 

Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai színvonalát, 

minőségét. 

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának 

javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a 

munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény 

vezetőjével. Az intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi 

gyakorisággal beszámoltatja. 

 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben 

folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 

 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a 

fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt 

mondanak az emelt szintű osztályok tantervének kialakításakor. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a 

megyei és országos versenyeket (saját hirdetésű megyei versenyként a Nagy 

László fizikaversenyt szervezzük meg), háziversenyeket szerveznek tanulóink 

tudásának fejlesztése céljából. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

 Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

 Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a próba érettségi 

vizsgák írásbeli tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik. 

 Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi 

közösséget; javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és 

egyetemi hallgatók szakirányításának ellátására. 
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 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló 

szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga 

munkáját, tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok 

munkáját támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok 

beilleszkedését. 

 

A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai 

 Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a 

munkaközösség éves munkatervét. 

 Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és 

pedagógiai munkáját. 

 Az igazgató által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében 

beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és 

tapasztalatairól. 

 Módszertani és szaktárgyi megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát. 

 Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról, munkafegyeleméről, 

intézkedést kezdeményez az igazgatónál; a munkaközösség minden tagjánál órát 

látogat. 

 Az igazgató megbízására a pedagógus teljesítményértékelés rendszerében szakmai 

ellenőrző munkát, továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az 

intézmény vezetésének. 

 Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és 

az iskolán kívül. 

 Összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a munkaközösség 

tevékenységéről a nevelőtestület számára. 

 Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a 

munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen 

belüli egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell 

képviselnie. 

 

Ha a munkaközösség véleményét kéri az igazgató, akkor a munkaközösség-vezető köteles 

tájékozódni a munkaközösség tagjainak véleményéről, ha a munkaközösség-vezető 

személyes véleményét, akkor ez számára nem kötelező. 

5.6. A munkaközösségek feladatai 

 Javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai 

színvonalát, minőségét. 

 Együttműködnek egymással az iskolai nevelő-oktató munka színvonalának 

javítása, a gyorsabb információáramlás biztosítása érdekében úgy, hogy a 

munkaközösség-vezetők rendszeresen konzultálnak egymással és az intézmény 

vezetőjével. Az intézmény vezetője a munkaközösség-vezetőket legalább évi 

gyakorisággal beszámoltatja. 

 A munkaközösség a tanévre szóló munkaterv alapján részt vesz az intézményben 

folyó szakmai munka belső ellenőrzésében, a pedagógusok értékelési rendszerének 

működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában. 
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 Fejlesztik a szaktárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat; a 

fakultációs irányok megválasztásában alkotó módon részt vesznek, véleményt 

mondanak az emelt szintű osztályok tantervének kialakításakor. 

 Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a 

megyei és országos versenyeket (saját hirdetésű megyei versenyként a Nagy 

László fizikaversenyt szervezzük meg), háziversenyeket szerveznek tanulóink 

tudásának fejlesztése céljából. 

 Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét. 

 Szervezik a pedagógusok továbbképzését. 

 Véleményezik a pedagógus álláshelyek pályázati anyagát. 

 Összeállítják az intézmény számára az osztályozó vizsgák, a próba érettségi 

vizsgák írásbeli tételsorait, ezeket fejlesztik és értékelik. 

 Javaslatot tesznek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok 

felhasználására. 

 Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi 

közösséget; javaslatot tesznek az iskolában gyakorló tanítást végző főiskolai és 

egyetemi hallgatók szakirányításának ellátására. 

 Az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló 

szakos pedagógus mentort biztosítanak, aki figyelemmel kíséri az új kolléga 

munkáját, tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény vezetőinek. 

 Figyelemmel kísérik az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok 

munkáját támogató szakmai vezetők munkáját, segítik a gyakornokok 

beilleszkedését. 

 Az osztályfőnöki munka feladatai 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, 

munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart 

az osztály szülői szervezetével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület 

elé terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket:  napló vezetése, ellenőrzése, 

októberi, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok 

megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások 

igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

5.7. A pedagógusok kötött munkaideje szervezése 

Ld. A mellékleteket 
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5.7.1. A neveléssel-oktatással összefüggő tevékenységek 

Ld. A mellékleteket 

5.7.1.1. Tanórák 

Ld. A mellékleteket 

5.7.1.2. Egyéb foglalkozások a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem 

tanórai foglalkozások 

Ld. A mellékleteket 

5.7.2. A munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részének megszervezése 

Ld. A mellékleteket 

5.7.3. A munkaidő nyilvántartásának megszervezése 

A munkaidő nyilvántartását oly módon oldjuk meg, hogy a munkaidő nevelési- 

oktatási feladatokkal kötött részét, amely a naplókban rögzítésre kerül, külön nem 

tartjuk nyilván, a munkaidő többi részét (32 órára történő kiegészítés) egyéni 

elszámoló lapon heti rendszerességgel a tanárok, havi összegzővel az intézmény gyűjti 

össze. 

 

6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

6.1. Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanulókkal kapcsolatos tevékenység 

6.1.1. Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes 

fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A nevelési-oktatási folyamatot a tanulók 

lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a következő 

elvek szerint kell megszervezni: 

 

 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell 

megjelölni ott, ahol erre szükség van; 

 igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat,  

 követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni;  

 szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs 

módszerek és eszközök, 

 siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának beépítése a 

nevelés, oktatás folyamatába;  

 az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, 

elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal 

élő tanulókkal összefüggő feladatokról a sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának tantervi irányelve és a vizsgaszabályzatok  adnak 

eligazítást. 
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6.1.2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység 

Kedvezőtlen családi háttér, nevelési módszer vagy kedvezőtlen élettörténeti esemény a 

gyerek beilleszkedési nehézségéhez vezethet, amely legtöbbször viselkedési zavar 

formájában jelentkezik. A viselkedési zavar a gyerek jelzése változatos formában 

arról, hogy elvesztette a lelki egyensúlyát. 

Tanulóink egy részének a családi háttere rendelkezik a magyar társadalmi valóság 

összes negatívumával ( gazdasági, megélhetési problémák, munkanélküliség ). 

Hatásuk tükröződik az érintett gyerekek  teljesítményében, viselkedési és 

beszédkultúrájukban egyaránt.  

Ők az átlagosnál nagyobb odafigyelést, törődést és szeretetet igényelnek és a 

problémát  kezelni kell! Ebben a tevékenységben  a jó pedagógiai  érzék és empátia 

készség segíti az eredményességet.  

A gyerek élethelyzete ismeretében a kedvezőtlen viselkedést kiváltó okok 

megszüntetését, de legalábbis enyhítését kíséreljük meg. 

A magatartás- és figyelemzavarral küzdő gyerekek foglalkozás segítéséhez speciális 

szakemberekre ( iskolapszichológus,gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus ) van 

szükség intézményünkben. 

 egyéni problémafeltárások,  őszinte beszélgetések, 

 differenciált fejlesztési lehetőség  számbavétele ( személyiségéhez és 

körülményeihez igazodó bánásmód )  a kedvezőtlen indulási esélyűeknek, 

 differenciált, sokszínű tevékenységrendszer, amelyben minden gyerek 

megtalálja a sikerélményt, 

 sokrétű osztályfőnöki munka: 

 belső motivációra építés a tanulásban és a társas tevékenységben, 

 kooperatív tanulási módszerek elsajátíttatása, 

 a gyerek önértékelésének figyelemmel kísérése, a pozitív énkép 

 kialakulásának segítése, 

 nyílt konfliktuskezelés, 

 a hátrányokat feltérképező, figyelemmel kísérő és segítő gyermekvédelmi 

munka, 

 napköziotthonos tevékenység ( egyéni odafigyelés, a gyerek meghallgatása, 

tanulás hatékonyabbá tétele, a tanulók felzárkóztatása figyelem, emlékezet és 

gondolkodásfejlesztő didaktikus játékokkal, beszédfejlesztő tevékenységekkel, 

tanulási technikák megismertetésével és a gyakorlatban való alkalmazásukkal). 

 

A beilleszkedési, magatartási problémák megszüntetésére irányuló pedagógiai 

tevékenység eredményességét segíti ha a: 

 a gyerekek részt vehetnek az őket érintő döntésekben, 

 nyílt és hiteles a kommunikáció a nevelők és gyerekek között ( érzelmileg 
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 nyitottak ), 

 a mentálhigiénés problémák kezelése érzelmileg támogató, segítő. 

 

A tanulási nehézségeket enyhíti, valamint a felzárkóztatást teszi lehetővé a 

csoportbontás. A tanórán kívüli tevékenységi körben szerepelnek a felzárkóztató 

foglalkozások. A napközis foglalkozásokon az egyéni foglalkozás erősítése, a 

magatartási viselkedés- formák fejlesztése a célunk. 

Az intézmény tanulói összetételéből következik, hogy a családdal való 

együttműködés fontos feladat iskolánkban.  

 

Ennek eszközei: 

 

 családlátogatás 1. és 5. évfolyamon; 

 szülői értekezletek, fogadó órák; 

 nyílt tanítási napok. 

 

Az osztályfőnök feladata az osztályba járó tanulók családi, szociális helyzetének 

figyelemmel kísérése, segítségnyújtás, a szocializációs problémák enyhítése. 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

 szoros szakmai kapcsolat kiépítése, működtetése a helyi óvodai 

intézményekkel, nevelési tanácsadóval, a tanulási képességeket vizsgáló 

rehabilitációs és szakértői bizottsággal, a gyermekjóléti szolgálattal; 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása; 

 a szakértői vélemények alapján szervezett és tervezett egyéni fejlesztési tervek 

alapján folyó fejlesztő pedagógiai és logopédiai ellátás, 

 a csoportos oktatás; 

 a felzárkóztató és tehetséggondozó órák; 

 a választható és szabadidős tevékenységek; 

 a napközi tanulást segítő illetve szabadidős tevékenységei; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 a mindennapos testnevelés rendszere, sportköri foglalkozások; 

 választható szabadidős, művészeti és szakköri tevékenységek; 

 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

 mentálhigiénés személyiségfejlesztés; 

 helyes életvezetési ismeretek és készségek kialakítása különböző 

tevékenységformák során; 

 drogprevenciós tevékenységek, rendezvények; 

 integrációs pedagógiai rendszer működtetése, képesség-kibontakoztató és 

tehetséggondozó foglalkozások rendszere; 

 a családlátogatások (tanítók, tanárok, ifjúságvédelmi felelősök részvételével); 

 a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése iskolai rendezvények, 

előadások, szülői klub keretében. 

 

6.1.3. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység 
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A gyermek iskolai követelményeknek való megfelelését sok tényező befolyásolja, 

melyek közül igen fontos a család szociális helyzete, életkörülményei, életmódja, azaz 

a kultúrája. 

A tanulók szociális hátrányának  oka többnyire ezeken a területeken jelentkező 

problémákban keresendő. 

Nyilvánvaló, hogy az iskola a családok szociális helyzetét korlátozott mértékben képes 

befolyásolni, de a pedagógiai eszközrendszerével alkalmazkodnia kell a gyermek 

helyzetéhez. 

A hátrányos szociokultúrális helyzetű tanulók felzárkóztatását tanítási órákon és 

napközis csoportokban korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával, képesség 

kibontakoztató program alapján  segítjük. 

Számukra a változatos tanórán kívüli tevékenységek jelentik a legnagyobb segítséget. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló 

oktatása, nevelése 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,  szociális és a képességek fejlettségéből 

eredő hátrányai ellensúlyozását célzó oktatását, nevelését, képesség-kibontakoztató 

integrációs program keretében szervezzük. 

Jelenleg az iskola 354 tanulójából 29 fő a halmozottan hátrányos helyzetű. A 

tanulócsoportok közötti megoszlásuk 2-9 fő. Az osztálylétszámhoz viszonyított 

arányuk: 9,7 %-tól 45,5 %-ig változik.  

Az integrációs nevelési- oktatási program célja: figyelembe véve a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanuló  előzetes tudása gyengébb és erősebb területeit, 

érdeklődését, törekvéseit, korszerű oktatás-nevelési eszközökkel a személyiségének 

legoptimálisabb fejlesztést biztosítani.  

Tantestületünk egyik fontos feladata annak lehetővé tétele, hogy a rászoruló tanulók 

felzárkóztató foglalkozások, illetve szakkörök keretében képességeik legjavát hozzák 

ki önmagukból. 

 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 a tanulók indulási hátrányainak kezelése; 

 beilleszkedési lehetőségek megteremtése; 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a felzárkóztató órák; 

 integrációs pedagógiai rendszer működtetése, mentori rendszer bevezetése; 

 tehetséggondozó és képesség kibontakoztató foglalkozások rendszere; 

 a tehetséges, nehéz körülmények között élő tanulók versenynevezési 

költségeinek szervezése; 
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 a csoportbontás, illetve a magasabb óraszámú nyelvi órák szintén szerepet 

játszanak a hátrányok leküzdésében; 

 a napközi; 

 a diákétkeztetés; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata; 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 

 a családlátogatások; 

 egészségnevelési és drogprevenciós tevékenységek; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése; pályaorientációs programok; 

 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; a jelzőrendszer 

működtetése; 

 a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek; 

 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek; 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal 

annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb 

segítségben részesüljenek. 

 

A hátrányok enyhítését iskolánk az esélyegyenlőségek feltételeinek megteremtésével 

biztosítja. A megvalósuló tervszerű nevelő-oktató munkával, a pedagógiai program 

megvalósításával, komplex módon igyekeznek kompenzálni a szociális hátrányok 

többségét. 

a)  A kötelező tanórák alól történő felmentéssel kapcsolatos feladatok: 

 a tanuló kérelmének elbírálása, 

 az elbírálás előtt a gyermekjóléti szolgálat véleményének beszerzése, 

 a tanuló felkészítésének megszervezése és a felkészítés lebonyolítása, 

 a tanuló tudásának számonkérési időpontjának meghatározása és a 

számonkérés  lebonyolítása. 

 

b)  Az iskola szakmai hozzáállása: 

 a pedagógus továbbképzés tudatos irányítása: 

 Az iskolai tanulói kudarcok leküzdésének, az esélyegyenlőség 

megteremtésének egyik meghatározó feltétele, hogy szakmailag felkészült 

nevelők már az iskoláskor kezdeti szakaszán felismerjék azokat a hátrányokat, 

akadályokat, amelyek a tanulók előmenetelét nehezítik. Ezért fontos feladat az 

olyan tudatos továbbképzési rendszer kialakítása, elfogadtatása a 

nevelőtestülettel, mely kiemelt figyelemmel kezeli az előbbi hátrányokat, 

akadályokat. 

 Törekedni kell a szakos ellátottság javítására. 

 Az adott pedagógus által készített és alkalmazott tanmeneten keresztül – az 

iskola – jelentősen befolyásolni tudja az egyes követelmények teljesítésével 

kapcsolatos esélyegyenlőséget. 

 A pedagógus feladata, hogy olyan tanmenetet állítson össze és a tanmenetet 

úgy alkalmazza, hogy azzal ne sértse a tanulók, illetve egyes tanulócsoportok 

esélyegyenlőségét. 
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 A pedagógus további feladata, hogy az egyes pedagógiai módszereket úgy 

alkalmazza, hogy azzal ne sértse az esélyegyenlőség követelményét. 

 

c) Az iskola által rendelkezésre álló taneszköz és felszerelések: 

 a rendelkezésre álló eszközök és a jogszabályi követelmények összevetése, 

 több évre szóló eszközpótlási, fejlesztési program összeállítása, 

 eszközfejlesztési pályázatok útján. 

 

A feladatellátás célja 

A feladatellátás célja, hogy 

 a kötelező tanórák alól történő felmentés a gyermek, tanuló érdekének 

megfelelően történjen, 

 az iskola biztosítson megfelelő szakmai és intézményi hátteret jogviszonyban 

lévő tanulók számára. 

A feladatok ellátásának mérése, dokumentálása 

Az egyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód biztosításában is szerepet játszó – 2.2. 

pontban meghatározott – feladatok nyomon követése a következők szerint történik: 

a) A következő tanórák alól történő felmentéssel kapcsolatos dokumentálási feladatok: 

 a beérkezett kérelmek ügyiratait meg kell őrizni, 

 az érintettek felkészítésével kapcsolatos iratokat szintén meg kell őrizni, 

 a nevelő-testület által meghatározott követelményekre vonatkozó 

dokumentációt a számonkérésre vonatkozó adatokat együtt kell tárolni, 

 vizsgálni kell hogy az érintett számára a számonkérés időpontjának kijelölése 

az   egyenlő bánásmód követelményét nem sértette-e. 

 

b) Az iskola szakmai hozzáállásával összefüggő mérési, dokumentálási feladatok: 

 feljegyzést kell készíteni az egyes továbbképzések esélyegyenlőség 

biztosításában alkalmazható tapasztalatairól, 

 a pedagógusok által alkalmazott tanmenetek követelményei, valamint a 

korrepetálásra, felzárkóztatásra szoruló tanulók, valamint a bukások számának 

összehasonlító elemzése, 

 az óralátogatási jegyzőkönyvek pedagógusok által alkalmazott módszereinek 

megfigyelése, elemzése. 

 

c) Az iskola által rendelkezésre álló taneszközökkel, felszerelésekkel kapcsolatos 

ellenőrzései, mérési feladatok: 

 a több évre szóló eszközpótlási, fejlesztési program betartásának ellenőrzése, 

 feljegyzést kell készíteni, illetve meg kell őrizni a költségvetési egyeztetések 

dokumentumait, melyekben az intézmény eszközfejlesztést kezdeményezett, 

értékelni kell az elért eredményeket, 
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 eszközfejlesztésre benyújtott pályázatok és azok eredményei összevetése. 

 

7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvétele, a diákönkormányzat 

tevékenysége, feladatai 

A demokratikus közösségi élet mozgatója az iskolában a diákönkormányzat.. Feladata   a 

tanulók felkészítése a közéletben való részvételre.  

Tevékenységi területe a tanulókat és közösségeket érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A 

tanulók vélemény nyilvánításának fontos színtere. 

Működtetése révén célunk, hogy a tanulók aktívan vegyenek részt az iskolai közéletben. 

Legyenek kezdeményezői és szervezői kulturális és sportprogramoknak. Nagyobb önállósággal 

és felelősséggel lássák el az ügyeleti teendőket, a köztulajdon védelmét. Érezzenek felelősséget 

egymásért. 

Jó közösségben nem szenvedhet csorbát az egyén autonómiája. 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját 

szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, 

joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges 

feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. A diákönkormányzat 

véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a 

tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat 

élén, annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diák-

önkormányzati vezető illetve az iskolai diákbizottság áll. A diákönkormányzat tevékenységét a 

diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal – a diákközösség 

javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb ötéves időtartamra. A 

diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatározott időben – 

diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A 

diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell 

hozni. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső 

működésének szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola 

berendezéseit – az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzat 5.8 fejezetében 

írottak szerint – szabadon használhatja.  

A diákönkormányzat véleményét a hatályos jogszabályok szerint be kell szerezni 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

 a házirend elfogadása előtt 
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A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

 

8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartása 

Az iskola akkor tudja eredményesen ellátni feladatát, ha eközben figyel azoknak a 

visszajelzéseire, akikkel kapcsolatban áll:  szülőkre, tanulókra. 

A gyermek nevelésének két fő szintterén az iskolában és a családban összhangot kell 

teremteni a közös cél érdekében. Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus jó 

kapcsolat kialakítását, ápolását. A tanár – szülő kapcsolatnak kölcsönös bizalmon, 

őszinteségen, tiszteleten egymás megbecsülésén, megértésén kell alakulnia. 

Pedagógiai programunkat a szülőkkel közösen tudjuk megvalósítani. 

Ennek érdekében tájékoztatjuk a szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az 

alkalmazott módszerekről. Ugyanakkor  mindezekről ki is kérjük a véleményüket. 

Alkalmat adunk a szülőknek, hogy az iskolai közéletnek résztvevői, szervezői  és segitői 

legyenek.  

A fentiek megvalósításához fontos  egymás folyamatos tájékoztatása, kölcsönös informálása. 

 

8.1. Kapcsolattartás a szülőkkel 

A szülőket az iskola életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 

 az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a Szülői Szervezet ülésén; 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

 A szülők és pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

Családlátogatás 

 

Feladata: a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztése érdekében. 

Írásbeli tájékoztató 

 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

kérdésekről, illetve az iskola vagy az osztály által szervezett programokról. A szülői 

értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy 

írásban egyénileg, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel. 
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A szülői szervezet  

 

Az iskolában működő szülői szervezet a Szülői szervezet (a továbbiakban: Szsz). Döntési 

jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, 

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, 

tisztségviselői), 

 a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, 

 saját pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások mértékének, felhasználási 

módjának megállapítása. 

 

A szervezet munkáját az iskola tevékenységével az Szsz patronáló tanára koordinálja. A 

patronáló tanárt az igazgató bízza meg egy tanév időtartamra. A Szsz vezetőségével 

történő folyamatos kapcsolattartásért, az Szsz véleményének a jogszabály által előírt 

esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 

Az iskolaszék 

 

Az iskolaszékbe a szülők, pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat azonos számú 

képviselőt választanak. Az iskolaszék pedagógus tagjait a nevelőtestület választja meg 

titkos szavazással. Az iskolaszék döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: 

 saját működési rendjének és munkaprogramjának megállapítása, 

 tisztségviselőinek megválasztása, 

 az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben az igazgató, a nevelőtestület 

vagy a fenntartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza. 

 

Az iskolaszéknek egyetértési joga van a tankönyvellátás szervezésével kapcsolatos SzMSz-

szabályok elfogadásakor. 

Az iskolaszéknek véleményezési joga van a következő kérdésekben: 

 a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor, a 

jogszabályban meghatározott kérdésekben, 

 a házirend elfogadásakor, 

 a vállalkozás alapján folyó oktatás és az azzal összefüggő szolgáltatás igénybevétele 

feltételeinek meghatározásakor. 

 

Az iskolaszéknek véleményezési joga van az intézmény működését érintő összes 

kérdésben. Az iskolaszék működési rendjét annak szervezeti és működési szabályzata 

rögzíti. Az iskolaszékkel való kapcsolattartás az igazgató kötelessége. 
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8.1.1. Az iskola társadalmi környezete 

Az iskola a városközponti lakótelepén épült. Az oktatás 1984. szeptember 1-jén 

kezdődött el. A 450 tanulóra tervezett épület az első időszakban zsúfolt, időnként 

túlzsúfolt. (1989-ben 750 tanuló) volt. A gyermekszám csökkenéssel megszűnt a 

zsúfoltság, jelenleg inkább a megfelelő létszám csökkenése okoz gondot. 

A lakótelepi helyzet kihívásainak a megnyitás óta igyekszünk megfelelni.  

A város szinte minden részéről, és a környék tanyavilágából, falvaiból bejáró tanulóink 

többsége, egész napját az iskolában tölti. Értelmes elfoglaltságot kell számukra 

biztosítanunk. 

A gyerekek szülei döntően kétkezi dolgozók, de nem ritka a munkanélküli szülő sem. A 

családoknak a társadalmi megbecsültsége és főleg anyagi helyzete nem teszi lehetővé az 

iskolai oktatás korszerű otthoni kiegészítését (pl. kevés a családoknál a korszerű 

ismereteket hordozó házi könyvtár, kevés a számítógép, stb.) 

A szülők sokat dolgoznak többségüknek sem ideje, sem türelme nincs ahhoz, hogy 

megfelelően foglalkozzon a gyermekével.  

A rájuk háruló feladatokból egyre többet szeretnének az iskolára hárítani. 

 

8.1.2. Szülői értekezlet 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább 

két szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az 

igazgató, az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői 

értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze. 

 

8.1.3. Fogadóóra 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az igazgató által kijelölt időpontban –8 

alkalommal tart fogadóórát vagy szülői értekezletet, abban a hónapban, amikor szülői 

értekezletet tartunk, ha erre egyéni igény nem merül fel, fogadóórát nem szervezünk. A 

fogadóórák időtartama legalább 60 perc. Ha a pedagógusnak nem sikerült minden 

szülővel megbeszélést folytatnia, a fogadóóra időtartama az igazgató döntése alapján 

maximálisan 30 perccel meghosszabbítható. 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni 

gyermeke tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon vagy 

elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után kerülhet sor. 
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8.1.4. Nyílt nap 

Nyílt napokat a beiratkozást megelőzően szervezünk, ezt  általában két napon, 

összesen 4 óra időtartamra szervezzük 

8.2. Kapcsolattartás a tanulókkal 

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés 

elkészültét követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a 

tanulóval. A tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a 

tárgy heti óraszámánál kettővel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti fél órás 

tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges a kettő osztályzat megléte a tanuló 

lezárásához. Az osztályzatok számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. 

Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a 

kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak 

egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. 

 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) 

csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, 

dolgozatok javítását egy héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. 

 

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. 

Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről 

tájékoztatást kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A 

diákközösséget érintő döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés 

formájában kell a diákság tudomására hozni. 

 

Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy az igazgatói irodában aláírásával ellátott 

kérdéseit, felvetéseit, javaslatait leadja, ezekre 30 napon belül választ kapjon arra illetékes 

személytől. A kérdést, felvetést, észrevételt, stb. alá kell írni. Az e bekezdésben 

szabályozott eljárást az intézmény elektronikus postafiókjának igénybe vételével is le lehet 

bonyolítani. 

 

Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart 

kapcsolatot a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

 

8.3. Kapcsolattartás a pedagógusokkal 
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A fogadóórákat és a szülő értekezleteket megelőzően értekezletet tartunk, ahol az aktuális 

kérdéseket a vezetőség megbeszéli az intézmény dolgozóival. Ezen túlmenően az 1. számú 

mellékletben meghatározottak szerint az évi öt tanítás nélküli munkanap terhére 

értekezleteket szervezünk, ahol az aktuális kérdéseket vitatjuk meg. 

Szakmai kérdésekben közvetlenül fordulhatnak a kollégák az iskolavezetés minden 

tagjához.  

 

8.4. Kapcsolattartás az intézmény partnereivel 

Az előzőekben említett szervezeteken kívül az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fen 

a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezettel. Az iskola-egészségügyi 

ellátást Rendes Város Polgármesteri Hivatalának támogatásával a fenntartó biztosítja. Az 

iskola-egészségügyi szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az alábbi 

személyekkel: 

 az iskolaorvos, 

 az iskolai védőnők, 

 az ÁNTSZ Szentes városi tiszti-főorvosa 

 

Az igazgató és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) 

NM-rendelet szerint végzi. Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok 

alapján az iskola tanulóinak rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a 

Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). Munkáját szakmailag az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szentes városi tiszti főorvosa irányítja és 

ellenőrzi, akinek munkáltatója Szentes város polgármestere. Az iskolaorvost feladatainak 

ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a közvetlen segítő munkát a szervezési 

igazgatóhelyettes végzi. Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-

ig egyezteti az iskola igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig 

kifüggeszti a tanári szobában. 

 

 

 

 

Az iskolai védőnő feladatai 

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 
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tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, 

testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az 

intézmény igazgatóhelyettesével. Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, 

egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel 

együttműködve. Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. Figyelemmel 

kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat mindennapi 

munkájában felhasználja. Munkaidejét munkáltatója, Szentes Város Polgármestere 

határozza meg. Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, 

Drogambulancia, Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és 

megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának 

alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

69.§ (2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz 

meg a feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a 

fenntartó által működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A 

tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást 

rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében. 

9. A tanulmányok alatti vizsgák, a felvételi 

9.1. Vizsgák 

A magántanulók vagy az arra jelentkezők számára az intézmény tantárgyi vizsgákat  

szervez, melynek időpontja 2016. 06. 17.  Az érintett tanulókat és szüleiket külön 

értesítjük, oly módon, hogy a megfelelő felkészülésre elegendő idő rendelkezésre 

álljon. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja:  

azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait 

évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény 

Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni a pedagógiai programban 

meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) szeretné a követelményeket 

teljesíteni.  

Hatálya kiterjed: 

 osztályozó vizsgákra 

 különbözeti vizsgákra 

 javító vizsgákra és pótló vizsgákra 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik 
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 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 

 aki különbözeti vizsgára jelentkezik 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA  

Az Intézmény osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két 

hétben kell megszervezni. 

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a 

tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást 

gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár 

megállapítani.  

Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból 

a tanítási órák több mint 30 % - a.  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző 

két hétben, ha engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  

A tanulmányok alatti vizsgán a SNI, BTMN tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni 

mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő 

vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.  

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az 

Intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, 

vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló 

teljesítményét hátrányosan befolyásolta.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA  

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként 

írhatja elő az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy 

tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a 

megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, 

tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra 

lépésnek.  

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg 

kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

JAVÍTÓVIZSGA  

Ha a tanuló tanév végén a tantárgyak számától függetlenül elégtelen osztályzatot kap, 

javítóvizsgát tehet. Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között a társiskolákkal 

egyeztetett időpontban szervezhető. A tanulót a vizsga eredményéről azonnal 

tájékoztatni kell. 
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PÓTLÓ VIZSGA  

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az 
osztályozó/pótló/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a 
nem teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni 
elbírálás alapján az igazgató jelöli ki. 

9.2. Felvételi 

A felvételt a hatályos jogszabályok szerint, a KLIK által kiírt időpontban szervezzük 

meg. Az értesítést erről plakáton kihelyezzük az intézmény hirdetőtáblájára, 

valamint elérhetővé tesszük az intézmény honlapján is. 

A felvételi eljárás és a fellebbezési lehetőség a mindenkor érvényben lévő törvényeknek 

megfelelően történik. 

A szülőnek joga, hogy szabadon válasszon iskolát gyerekének. A szabad iskolaválasztás 

lehetővé teszi a körzethatáron kívüli gyermekek felvételét is. Az iskola igazgatója dönt a 

tanulói jogviszony kezdetéről, az óvoda szakvéleménye alapján. 

A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd, továbbá más fogyatékosságban szenvedő gyermek 

esetén a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői 

véleménye alapján születik döntés. 

Iskolánk segítséget ad az óvoda és iskola közötti átmenethez: 

 Foglalkozások kölcsönös látogatása (óvónők – tanítók ) 

 Nagycsoportos óvodások iskolalátogatása  

 Közös ünnepségek 

 Ovis Olimpia 

 Nyílt órák 

 Tájékoztató szülői értekezlet a leendő első osztályos gyermekek szüleinek 

 

A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. Az iskolaköteles tanulók beiratkozása 

a fenntartó által meghatározott időpontban történik. 
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10. A pályázati tevékenység 

Az egyenlő esélyért Szentesen 

TÁMOP-3.3.2/08/2 - 2008-0038 

 

Főkedvezményezett: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

                                    6600 Szentes, Kossuth tér 6. 

A projekt fenntartási időszaka: 2012.augusztus 02-2017.augusztus 02. 

 

Alapvető célok: 

 

 a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekeknek az iskolák közötti és iskolán 

belüli szegregációjának csökkentése 

 a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek minél nagyobb arányban 

részesüljenek az óvodai nevelésből és a korai fejlesztést támogató szolgáltatásokból 

 az érettségit adó képzési formákban továbbtanuló végzősök aránya a halmozottan 

hátrányos helyzetű és a nem halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában 

ne térjen el egymástól 25%-nál nagyobb mértékben. 

 

Fenntartási kötelezettség: 

 

A. Komponens: 

Iskolai szegregáció csökkentése. 

 

B. Komponens: 

A kialakított tanulóbarát környezet megtartása. a pályázat támogatásával beszerzett eszközök 

használata. 

 

C. Komponens: 

- Sajátos nevelési igényű tanulók szakértői felülvizsgálatának szervezése. 

 

E. Komponens 

- Felvételi előkészítő foglalkozás sajátos nevelési igényű tanulók számára.  

- Felvételi előkészítő foglalkozás halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára.  

- Pályaorientációs tevékenységek. (Előadások, üzemlátogatások, foglalkozások szervezése a 

középiskolákban a szakmák megismertetésére) 

- Együttműködés a középiskolákkal az SNI tanulók nyomon követésére. 
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Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben 

TÁMOP 3.1.4/08/2.-2009-0029 

 

Főkedvezményezett: Szentes Város Önkormányzata 

                                    6600 Szentes, Kossuth tér 6. 

 

A projekt fenntartási időszaka: 2010.május 05-2015.május 05. 

 

Alapvető célok: 

 a munkaerő piac igényeinek való megfelelés 

 az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása 

 a kompetencia alapú oktatáselterjesztése 

 a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése 

 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése 

 

Fenntartási kötelezettség: 

 Témahét:  "A legnagyobb magyar" (Gróf Széchenyi István) 

Témahét a reformkor jegyében a 7.évfolyam 

Felelős: Dr Keresztesné Farkas Erzsébet + az évfolyamon tanítók 

 3 hetet meghaladó projekthét 6.a osztály Felelős: Fári Andrea 

 "Energia Kaland" moduláris oktatási program 

A 8.a  osztályban fizika tantárgyhoz kapcsolódóan 

Felelős:Borbás István 

 Játékos idegen nyelvoktatás 1-3. évfolyam 

Felelős: Kerekesné Török Mária, Dosztál Diána, Bálint Anetta 

 Óvoda-iskola átmeneti program Felelős:4. osztályos tanítók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencia alapú oktatást megvalósító osztályok 
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 2015/2016 tanév  

Név Kompetencia Oszt. Pályázat 

Gila László Szövegértés, szövegalkotás 2.a TÁMOP 3.1.4 

Bodrogi Anita Matematikai logika 2.a TÁMOP 3.1.4 

Tihanyi Pálné Szövegértés, szövegalkotás 2.b TÁMOP 3.1.4 

Böszörményi Edit Matematikai logika 2.b TÁMOP 3.1.4 

Kádárné Busi Gyöngyi Szövegértés, szövegalkotás 3.a TÁMOP 3.1.4 

Busa Erika Matematikai logika 3.a TÁMOP 3.1.4 

Szilágyi Szilvia Szövegértés, szövegalkotás 3.b TÁMOP 3.1.4 

Garainé Dombi Ildikó Matematikai logika  3.b TÁMOP 3.1.4 

Borsodi Ágnes Szövegértés, szövegalkotás 4.a TÁMOP 3.1.4 

Págerné Kovács Szilvia Matematikai logika 4.a TÁMOP 3.1.4 

Giláné Oroszi Edit Matematikai logika 4.b TÁMOP 3.1.4 

Darabosné Horváth Ildikó Szövegértés, szövegalkotás 4.b TÁMOP 3.1.4 

Komjáti Beáta Matematikai logika 4.b TÁMOP 3.1.4 

Molnárné Kozma Márta Szövegértés, szövegalkotás 4.a TÁMOP 3.1.4 

Vargáné Őze Tímea Matematikai logika 1.a TÁMOP 3.1.4 

Bálint Ágnes Szövegértés, szövegalkotás 1.b TÁMOP 3.1.4 

Vida Szűcs Zsuzsanna Matematikai logika 1.b TÁMOP 3.1.4 

Kerekesné Török Mária Műveltségterület tantárgyi 

bontás nélküli oktatása 

történelem+honismeret 

5.a TÁMOP 3.1.4 

Dr Keresztesné Farkas 

Erzsébet 

Szövegértés, szövegalkotás 6.a TÁMOP 3.1.4 

Horváth Ferenc Matematikai logika 6.a TÁMOP 3.1.4 

Fári Andrea Szövegértés, szövegalkotás 6.b TÁMOP 3.1.4 

Szabóné Budai Katalin Matematikai logika 6.b TÁMOP 3.1.4 

Fári Andrea Szövegértés, szövegalkotás 7.a  TÁMOP 3.1.4 
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Horváth Ferenc Matematikai logika 7.a  TÁMOP 3.1.4 

Nagy Zsuzsanna Szövegértés, szövegalkotás 7.b  TÁMOP 3.1.4 

Szabóné Budai Katalin Matematikai logika 7.b TÁMOP 3.1.4 

Fári Andrea Matematikai logika 8.a  TÁMOP 3.1.4 

Horváth Ferenc Matematikai logika 8.a TÁMOP 3.1.4 

Horváth Ferenc Matematikai logika 5.a TÁMOP 3.1.4 

Dr Keresztesné Farkas 

Erzsébet  

Szövegértés, szövegalkotás 5.a TÁMOP 3.1.4 

Szabóné Budai Katalin Matematikai logika 5.b TÁMOP 3.1.4 

Fári Andrea Szövegértés, szövegalkotás 5.b TÁMOP 3.1.4 

 

 

Multimédiás oktatás korunk iskoláiban 

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1178 

 

Főkedvezményezett: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 

                                    6600 Szentes, Kossuth tér 6. 

 

A projekt fenntartási időszaka: 2011. november 30-2016.november 30. 

 

Alapvető célok: 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. sz. prioritása az oktatási infrastruktúra 

fejlesztést támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai 

fejlesztése, az un. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai 

infrastruktúra fejlesztésre koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az 

informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs 

Technológia – támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia 

fejlesztéshez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden 

közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát 

biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és 

hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. 

 

Részcélok 
 A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás 

kulcskompetenciainak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT 

infrastruktúra megteremtése Magyarországon. 

 A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése 

a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek 

megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében,  (Iskolai munkaállomások számának 

növelése – 10 tanuló/PC) 
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 Tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív 

prezentációs eszközökkel (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + 

számítógép), 

 A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) legalább 20%-a esetében webalapú 

szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása, (Alkalmazás 

szerver csomag = szerver+ tűzfal+ szünetmentes tápegység+ alkalmazási szintű 

szerver-szoftver – központi levelezés, fájl-szerver alapoperációs rendszer, központi 

portál, dokumentumtár stb.) 

 A sajátos nevelési igenyű tanulók – különösen a gyengénlátók, hallássérültek, 

mozgássérültek, tanulási nehézséggel küzdők- integrált oktatását segítő speciális IKT 

eszközök biztosítása.    

 

Fenntartási kötelezettség: 

 

 IKT eszközzel rendelkező tantermek aránya legalább 50 %   

 IKT eszközökkel tanított oktatási órák aránya legalább 40 % 

Három szentesi általános iskola könyvtárainak együttműködésével közös szolgáltatások 

kialakítása 

TIOP-1.2.3-09/1-2010-0026 

 

Főkedvezményezett: Kiss Bálint Református Általános Iskola 

                                    6600 Szentes, Kossuth tér 2. 

 

A projekt fenntartási időszaka: 2011. október 30-2016.október 30. 

 

Alapvető célok 

 Az elsődleges cél a konzorciumi könyvtárak szolgáltatási struktúrájának fejlesztése, 

átalakítása. A személyes használat mellett a távolról is elérhető szolgáltatások 

kialakításával a könyvtárat használók számának gyarapodása várható. 

 A fejlesztés egyik célja, hogy egyenlő hozzáférést biztosítson minden tanuló részére. 

Így a kistelepüléseken élők is elérhetik a kiegészítő szolgáltatásokat, az internet 

segítségével a könyvtár 24 órán keresztül elérhető lesz, létrehozásra kerül a közös 

OPAC. Olyan rendszert kívánunk kialakítani, amelyhez a későbbiekben a kistérség 

többi könyvtára is kapcsolódni tud, illetve az országos rendszerhez való kapcsolódás 

(Z39.50) is biztosított legyen. 

 Fontos feladat a fiatalok információhoz jutásának, tanulási, továbbképzési terének 

virtuális és fizikai kialakítása, hogy az oktatás helyétől való távolság ne állhasson a 

tanulás útjába, az önképzés és élethosszig tartó tanulás folyamatának feltételei 

meglegyenek a konzorciumi könyvtárakban. 

 Az elkövetkezendő 5 évben a könyvtári szolgáltatásokat rendszeresen használók 

számát 20-25 %-kal szeretnénk megnövelni. 

 Kiemelt cél az intézményi szintű írásos dokumentumok (könyvek, újságcikkek, fotók, 

videó-anyagok, jegyzőkönyvek, stb.) digitalizálása, s így internet történő 

elérhetőségének biztosítása. Javítani kell a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat is 

és meg kell teremteni az online szolgáltatások feltételeit is. 



A Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola Munkaterve 2015/16  58.oldal 

 

 

 Fontos cél, hogy a digitális írástudás elterjesztésében minél hatékonyabban vegyenek 

részt a konzorciumi könyvtárak, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók számára ne csak az iskolai, hanem a konzorciumi könyvtárak is elérhetőek 

legyenek, illetve vonzó szolgáltatást biztosítsanak. 

Fenntartási kötelezettség: 

A projekt tevékenysége során olyan összehangolt, egységes hálózat működtetése, mely a 

résztvevő konzorciumi tagok között megteremti a virtuális könyvtár használatát, a 

könyvtárhasználók on-line hozzáférését városi, megyei és országos adatbázisokhoz. 

 

A Macika- Útravaló programban folyamatosan részt veszünk, ezt a magas HHH-s arány is 

indokolja, a nyáron határidős pályázatot elkészítettük, időben leadtuk, jelenleg várjuk annak 

elbírálását. 

Az IPR-programban jelenleg a pedagógusok számára a fejlesztő foglalkozások megtartása a 

feladat, ezt folyamatosan végezzük. 

11. A kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A kompetenciamérésben elért eredmények és következtetések az intézmény egész 

működésében meghatározó szerepet játszanak. Ezeket minden alkalommal figyelemmel 

kísérjük, a következtetések alapján bővítjük az éves munka tervezetét. 

Felkészülés az idegen nyelvi kompetencia mérésre 

Az idegen nyelv oktatása (angol, német) kis létszámú csoportokban történik heti 3-4 órában a 

6. és a 8. évfolyamon egyaránt. Az alábbiak szerint készítjük fel tanulóinkat az országos 

mérésre: 

Az általunk használt tankönyvekben és munkafüzetekben számos szövegértési feladat áll 

rendelkezésünkre, melyek a szövegértés fejlesztését szolgálják. 

Számítástechnika teremben is tartunk órát, ahol az internet segítségével egyszerű szövegértési 

feladatokat oldanak meg a tanulók. 

Intézményünkben rendelkezésünkre áll a város egyetlen általános iskolai Forrás idegen nyelvi 

könyvtára, ahol a csoportok számára könnyített olvasmányokat tudunk kölcsönözni, melyek 

szintén a minél jobb szövegértési képesség elsajátítását segítik. 

Interaktív anyagaink a nyelvtanulást elősegítik. 

Decemberben az ötórai tea fél háromkor című 5-6. évfolyam számára szervezett vetélkedő 

feladatai nagy része a szövegértésen alapul. 

A 7-8. évfolyam ügyesebb tanulói válogatón vesznek részt, hogy kiválasszuk az általunk 

szervezett területi műfordítói angol verseny résztvevőit. 

Áprilisban a legtehetségesebb tanulóink a szegediek által szervezett 2 fordulós Shakespeare 

műfordítói versenyre is beneveznek. 
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6. és 8. évfolyamon a következő eredményeket értük el: 

 

       Tanulók száma   
 

            

   
Évfolyam  

Képzési forma Összesen A jelentésben CSH-indexszel A 2012-es  
 

     

szereplők rendelkezők eredménnyel is 
 

 

        
 

         rendelkezők  
 

          

 6.  Általános iskola 40 28 27 -  
 

          

   8.  Általános iskola 68 48 39 45  
 

             
Piros szín jelzi, ha valamely évfolyamon és képzési formában a telephely CSH-indexe vagy a 2012-es  
eredmények alapján a várható eredmény nem becsülhető megbízhatóan. 

 
Átlageredmények  
    Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)   

 

          

Mérési terület Évfolyam 
Képzési 

A 
 Az első viszonyítási A második viszonyítási 

 

forma Országos  csoport  csoport  

  

telephelyen 
   

           

    

Neve 
 

Eredménye Neve 
 

Eredménye 
 

       
 

            

   
1450 1491 Városi ált. 

 
1473 Közepes  

1483  

 
6. ált. isk.  

városok  
 

 
(1387;1519) (1490;1492) isk  

(1472;1475)  
(1481;1485)  

    
ált. isk.  

 

Matematika 
         

 

           

  

1505 1617 Városi ált. 
 

1593 Közepes 
 

1601 
 

     
 

 
8. ált. isk.  

városok  
 

 
(1474;1546) (1616;1618) isk  

(1590;1595)  
(1598;1604)  

    
ált. isk.  

 

          
 

            

   
1523 1481 Városi ált. 

 
1460 Közepes  

1471  

 
6. ált. isk.  

városok  
 

 
(1450;1591) (1480;1482) isk  

(1458;1462)  
(1468;1474)  

    
ált. isk.  

 

Szövegértés 
         

 

           

  

1479 1557 Városi ált. 
 

1531 Közepes 
 

1541 
 

     
 

 
8. ált. isk.  

városok  
 

 
(1447;1517) (1556;1558) isk  

(1529;1534)  
(1538;1544)  

    
ált. isk.  

 

          
 

           

  A telephely eredményénél szignifikánsan alacsonyabb az adott érték    
 

  A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott értéktől    
 

  A telephely eredményénél szignifikánsan magasabb az adott érték    
 

 
 
A telephely eredménye a tanulók CSH-indexének tükrében  
   A tényleges eredmény a várhatóhoz képest 

 

      

Mérési terület Évfolyam Képzési forma 
 A megfelelő képzési 

 

Országos regresszió forma/településtípus 
 

   alapján telephelyeire illesztett 
 

    regresszió alapján 
 

      

 6. ált. isk.   
 

Matematika     
 

8. ált. isk. 
  

 

   
 

     
 

 6. ált. isk.   
 

Szövegértés     
 

8. ált. isk. 
  

 

   
 

     
 

 
A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál 

 
A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól 

 
A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál 
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A telephely eredménye a tanulók korábbi eredményének tükrében 

                 

          A tényleges eredmény a várhatóhoz képest   
 

                   

 
Mérési terület 

  
Évfolyam 

 
Képzési forma 

    A megfelelő képzési   
 

    Országos regresszió  forma/településtípus  

 

 

          alapján  telephelyeire illesztett  
 

              regresszió alapján  
 

                  

 
Matematika 

  6.  ált. isk. -     -  
 

                

   

8. 
 

ált. isk. 
       

 

             
 

                 
 

 
Szövegértés 

  6.  ált. isk. -     -  
 

                

   

8. 
 

ált. isk. 
       

 

              
 

                 
 

    A telephely eredménye szignifikánsan magasabb a várhatónál       
 

    A telephely eredménye nem különbözik szignifikánsan a várhatótól       
 

    A telephely eredménye szignifikánsan gyengébb a várhatónál       
 

 A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben*         
 

               

 
Mérési terület Évf. 

Képzési    Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)     
 

 

forma 
 

2014 
 

2013 
 

2012 
 

2011 
 

2010 
  

 

          
 

                  

  
6. ált. isk. 

 1450  1299  1393  1538  1519   
 

   
(1387;1519) (1263;1345)  

(1358;1419)  
(1499;1591) (1470;1555)   

 

 

Matematika 
        

 

                  

 

8. ált. isk. 
 

1505 
 

1577 
 

1587 
 

1590 
 

1573 
  

 

         
 

   
(1474;1546) (1522;1631)  

(1561;1628)  
(1555;1642) (1530;1624)   

 

          
 

                  

  
6. ált. isk. 

 1523  1452  1393  1517  1440   
 

   
(1450;1591) (1399;1489)  

(1344;1448)  
(1452;1566) (1394;1485)   

 

 

Szövegértés 
        

 

                  

 

8. ált. isk. 
 

1479 
 

1611 
 

1548 
 

1548 
 

1545 
  

 

         
 

   
(1447;1517) (1578;1654)  

(1520;1583)  
(1499;1604) (1508;1586)   

 

          
 

                   

 
 A 2014. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan magasabb 

 
 A telephely 2014. évi eredménye nem különbözik szignifikánsan az adott év eredményétől 

 
 A 2014. évi eredmény az adott év eredményénél szignifikánsan gyengébb 

 
* A FIT – jelentésben 2012-től kezdődően a 95%-os megbízhatósági tartományokat tüntetjük fel, ezért 

a 2011. évi vagy annál régebbi átlageredmények esetében a táblázatban látható megbízhatósági 

tartomány szélesebb a 2012. évnél korábbi jelentésekben szereplő 90%-os megbízhatósági 

tartománynál. 
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Az alapszintet el nem érő tanulók aránya  
    Az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 

 

        

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Alapszint 
  A megfelelő 

 

A telephelyen Országosan képzési 
 

    
típusban/település-  

      
 

      típusban 
 

        

Matematika 
6. ált. isk. 3. képességszint 50,0 39,5 43,6 

 

       

8. ált. isk. 4. képességszint 70,8 42,0 46,9 
 

 
 

        

Szövegértés 
6. ált. isk. 3. képességszint 21,4 26,3 29,4 

 

       

8. ált. isk. 4. képességszint 54,1 36,3 41,2 
 

 
 

        

 
A minimum szintet el nem érő tanulók aránya*  
    A minimum szint alatt teljesítő tanulók aránya (%) 

 

        

Mérési terület Évfolyam Képzési forma Minimum szint 
  A megfelelő 

 

A telephelyen Országosan képzési 
 

    
típusban/település-  

      
 

      típusban 
 

        

Matematika 
6. ált. isk. 2. képességszint 14,3 15,2 17,3 

 

       

8. ált. isk. 3. képességszint 35,6 19,8 22,9 
 

 
 

        

Szövegértés 
6. ált. isk. 2. képességszint 0 9,6 10,5 

 

       

8. ált. isk. 3. képességszint 18,4 15,5 17,9 
 

 
 

         
* Ez az arányszám a jelentésre jogosult és nem a jelentésben szereplő tanulók létszámaira vonatkozik. 

 

 

A tanulóink családi háttérindexének tükrében az iskolánk eredménye nem különbözik 

szignifikánsan a várhatótól 

KÖVETKEZTETÉS 

 A matematikai feladatok értelmezése, megértése is szoros összefüggésben van a 

szövegértés minőségével. 

 A szövegértés és a matematikai kompetencia fejlesztése összefügg, minden tanórának 

hozzá kell járulni a fejlesztéshez. 

 A matematikai kompetencia hatékonyságának növelése érdekében a szövegértést és a 

matematikai gondolkodást kell fejleszteni. 

 A matematika feladatok megoldásakor az első lépés a feladat értelmezése. Ehhez értő 

olvasás kell. 

 A logikus gondolkodás és szövegértés kialakítása nem csak a matematika és a magyar 

feladata, szorosan összefügg a többi tantárggyal. 

 Minden tantárgynál fontos az írott szövegből való információszerzés, a tanulás. 

 Meg kell látni az összefüggéseket, tényeket, adatokat kell kiemelni. 

 A lemaradó tanulóknak az eddigi gyakorlatnak megfelelően korrepetálást, 

felzárkóztatást kell szervezni, és lényeges a jól teljesítők számára a tehetséggondozás, 

tanórai és tanórán kívüli fejlesztés. 

A fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a CSH-index alapján a tanulók a várt 

eredményt hozzák, ugyanakkor a további fejlesztési irányokat is kijelöltük. 
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12. A pedagógiai munka 

 

 

12.1. Az alkalmazott tankönyvek,  az oktatásban alkalmazható tankönyvek, 

tanulmányi segédletek és taneszközök 

Az iskolának legkésőbb június 10-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – 

közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a 

jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az 

iskolai könyvtáros munkaköri kötelessége, ezeket honlapunkon is megjenenítjük. 

A tankönyvek és tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztása különösen sok 

odafigyelést, körültekintést igényel a nevelőktől, szakmai munkaközösségektől. A jó 

tankönyvnek, taneszköznek fontos szerepe van az oktatás – nevelés folyamatában. 

Olyan eszközök alkalmazása indokolt, amelyek felhasználása megkönnyíti a pedagógusok 

számára a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését, az ismeretanyag átadadását, a 

tanulók számára pedig a gondolkodás fejlesztését, a digitális írástudás és az ismeretek 

elsajátítását. 

A szakmai munkaközösségek feladata,hogy megválassza, és javaslatot tegyen az 

alkalmazott tanulmányi segédletekre,taneszközökre, ruházati és más felszerelésekre, 

amelyet minden tanév végén ismertet a szülőkkel és a tanulókkal. A javaslat elfogadása 

esetén az intézmény nem határozhatja meg, hogy a szülő milyen típusú, minőségű, korú, 

állapotú eszközt, felszerelést, tanulmányi segédletet köteles választani, vásárolni. 

 

A következő tartalmi és minőségi kritériumokat vesszük figyelembe az eszközök 

kiválasztásánál: 

 

Tankönyvek kiválasztásának elvei: 

 Szakmailag hiteles tananyagot közvetítsen. 

 Feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Alkalmas legyen kompetencia alapú fejlesztésre. 

  Jól strukturált szerkezetű, megfelelő betűtípusú, betű méretű legyen. 

 Az ismeret átadása érthető, a megfogalmazás nyelvezete az adott életkornak megfelelő 

legyen. 

 Fejlessze a követelményekben megfogalmazott készségeket és képességeket. 

 Az ismeretanyag feldolgozása tevékenykedtető, motiváló legyen. 

 A tananyag mennyisége és tartalma feleljen meg a tanulók életkorának. 

 A tananyag tárja fel a gyakorlati vonatkozásokat, segítse a társadalomban és az emberi 

kapcsolatokban való eligazodást. 

 Segítse a tanórai differenciálást, felzárkóztatást és tehetséggondozást. 



A Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola Munkaterve 2015/16  64.oldal 

 

 

 A tananyag tartalmának megértését segítse az ábra – és képanyag. 

 Az adott tárgyban érvényesüljön a folyamatosság, az egymásra épülés felmenő 

rendszerben. 

 Külső és belső megjelenésében legyen esztétikus. 

 Kínáljon lehetőséget a szóbeli kommunikációs készség és az önálló ismeretszerzés 

fejlesztésére. 

 

Tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei: 

 Hatásosan szolgálja a kerettantervi követelmények elsajátítását.  

 Kompetencia alapú oktatásra alkalmas legyen. 

 Az IKT támogatására alkalmas legyen. 

 A tanulók rendszeresen alkalmazzák az adott eszközt a tanítási órákon. 

 Lehetőséget adjon a tanítás során elengedhetetlen önálló tanulói tapasztalatszerzésre, 

csoportban való tevékenykedtetésre, megfigyelésre. 

 Lehetővé tegye a már korábban kipróbált, bevált és az iskolában meglévő 

eszközkészlet felhasználását. 

 Beszerzése ne jelentsen túlzott anyagi terhet. 

 Sokoldalúan használható legyen. 

 A helyi sajátosságokat, lehetőséget vegye figyelembe. 

 A tanulók életkori sajátosságainak, adottságainak megfeleljen. 

 Új, korszerű szemléletű legyen. 

 Könnyen beszerezhető legyen. 

A tankönyvek jegyzékét a munkaterv melléklete tartalmazza. 

 

12.2. A tanórai foglalkozások megszervezésének elvei 

12.3. Az egyéb foglalkozások  

12.3.1. Szakkörök 

Ld. A mellékelt táblázatot 

 

12.3.2. Érdeklődési körök 

Ld. A mellékelt táblázatot 

 

12.3.3. Sportkör, tömegsport foglalkozás 

Ld. A mellékelt táblázatot 

 

12.3.4. Egyéni vagy csoportos fejlesztő foglalkozás 

Ld. A mellékelt táblázatot 
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12.3.5. Napközi, tanulószoba 

Ld. A mellékelt táblázatot 

 

12.3.6. Pályaválasztást segítő foglalkozás 

A pályaorientáció általános célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását. Összetevői: 

az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, a 

legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzá 

vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és tapasztalatok útján 

történő megismerése¸ a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások 

összehangolása. Szaktárgyi és osztályfőnöki óra keretében meghatározottak a 

pályaorientációs feladatok. Valamennyi program a szülők számára is nyitott annak 

érdekében, hogy együtt tájékozódjanak a kínálkozó lehetőségekről.  

 

Cél: az általános iskolai lemorzsolódás csökkentése és a középiskolában 

továbbtanulók arányának növelése.  

 

Feladat:  

 

 Önismeret, önbizalom fejlesztése.  

 Pályaismeret, készségfejlesztés.  

 Pályaválasztási börze szervezése.  

 Nyílt napok szervezése. szakmák, továbbtanulási lehetőségek tudatosítása.  

 Nyílt tanítási napokon, bemutató foglalkozásokon, üzemlátogatáson tájékozódnak 

tanulóink.  

 A középfokú intézmények iskolánkban is bemutatkozási lehetőséget kapnak.  

 

Eredmény: a tanulók 100%-a továbbtanul.  

 

Multikultúrális elemek 

 

A multikulturális pedagógia céljaként definiálható: 

 

 A több kultúrára épülő személyiség-fejlesztés, amellyel a legfőbb cél, hogy a 

diákok előnyként éljék meg az eltérő kulturális hátteret.  

 A kisebbségi kultúra fenntartása, beleértve a vallás, a nyelv, a normák, tradíciók, 

társadalmi értékek, társas kapcsolatok ápolását.  

 Átfogó értékek felkarolását, fejlesztését, amelyek, mind a kisebbség, mind pedig a 

többség számára fontosak és értékesek. 

 

Cél: Multikultúrális tartalmakkal megtöltött tananyagok és segédletek elkészítése, 

amelyek beépíthetők az intézmény helyi tantervébe és jól alkalmazhatók a mindennapi 

munkában. 
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Feladat: 

 

 Toleranciakészség fejlesztése.  

 A tananyagon túl a szabadidős tevékenységekben is szerepet kap (napközis 

kulturális foglalkozások, iskolai rendezvények, kiállítások, bemutatók, stb.), s az 

alapfokú művészeti oktatás tananyagában is helyet kapnak a multikulturális 

tartalmak.  

 Másság elfogadása, az empátia készségének kifejlesztése.  

 

Eredmény: a hátrányos megkülönböztetés csökken. 

 

12.3.7. Közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás 

Intézményünk ilyen feladatra nem kötelezett a tanulókkal szemben, ugyanakkor több 

középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, melyekben lehetőséget 

biztosítunk tanulóik számára, hogy az érettségihez feltételül  szabott közösségi 

szolgálatot teljesíthessék. 

 

12.3.8. Tehetség-kibontakoztató foglalkozás 

A gyerekeknek a társadalomba és a szűkebb környezetükbe való beilleszkedésükhöz 

szükséges ismeretek, személyiségjegyek közvetítése mellett a személyes lehetőségeik, 

egyediségük, egyedi erősségeik fejlesztésével is fontos foglalkoznunk. 

 

A tehetség az a képesség, amely az emberi tevékenység egy bizonyos területén az 

átlagost meghaladó teljesítményt tud nyújtani. 

A tehetségek felismerése akkor eredményes, ha minél több oldalról vizsgáljuk a 

gyerekeket.  Felismerésük a pedagógusok megfigyelésén alapszik, ami iskolánkban 

igen jól működik. 

A tehetségfejlesztés feltételei:  elsősorban   jó tanárok,  szülői segítség és 

ambicionálás, valamint lehetőségek , alkalmak teremtése a fejlesztésre. 

Eredményességét a belső motiváció és a kreativitás segíti. 

 

Az iskolai tehetség és képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeink:   

 a tanórák differenciált vezetése, a tehetségek igényes feladatok elé állítása, 

 csoportbontás ( nyelvtanításban ), 

 kiselőadások tartatása,  

 a diákokkal való egyéni foglalkozás ( versenyekre, pályázatokra való felkészítés ) 

 tehetséggondozó szakkörök működtetése, 
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 versenyek, vetélkedők rendezése, 

 változatos tanórán kívüli tevékenységek szervezése (színház, képzőművészeti 

műhelyek látogatása, múzeumok, könyvtár ) 

 iskolai sportkörök, valamint aktív részvétel a város sportéletében, egyesületekbe 

irányítás, 

 napközi változatos szabadidős tevékenységei ( kézműves foglalkozások, fejlesztő 

játékok, ének és sportvetélkedők stb. ), 

 tehetséggondozó központokba irányítás. 

 

Minden alkalmat megragadunk arra, (versenyek, pályázatok, fellépési alkalmak, 

bemutatók, előadások), hogy tanítványainkat tehetségük és annak fejlesztése révén 

sikerélményhez juttassuk, melynek nagy jelentőséget tulajdonítunk a 

személyiségfejlesztésben. 

A siker átélése önbizalmat ad, megerősíti az egyén pozicióját a közösségben, mely 

további jó teljesítményre ösztönzi a gyereket más területeken való bizonyításra is. A 

sikerélmény így kihat a tanulmányi teljesítményekre is. 

 

A tehetséggondozó munka alapfeltétele, hogy a pedagógus felismerje a 

„tehetségígéreteket”. Fontos, hogy a nevelők megfelelő pedagógiai, pszichológiai 

jártassággal rendelkezzenek e téren. (Továbbképzések, nevelési értekezletek.) A 

differenciálás módszerét alkalmaznunk kell a tanórákon. 

 

Az iskolai nevelő-oktató munka fontos területe a tehetséggondozás, mely céltudatos  

nevelésen alapuló tehetség-felismerést és tehetségnevelést foglal magába.  

A segítő tevékenység legfőbb elemei, melyek egyben elvárások a tantestület minden 

tagjától: 

 korai azonosítás és prognózis; 

 esélyegyenlőség biztosítása; 

 a tehetségek speciális nevelése heterogén tanulói közegben; 

 tehetségmentés és tehetségnevelés. 

 

Az iskola szervezeti rendje, helyzete, gazdasági feltételei, szakos ellátottsága, a 

pedagógusok képzettségi szintje lehetővé kell, hogy tegyék a tanulók adottságaiból 

induló tehetségfejlesztő pedagógiai munkát. 

Ld. A mellékelt táblázatot 

 

12.3.9. Tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti 

verseny 
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A versenyeket a munkaterv melléklete tartalmazza. 

12.4. Csoportok, csoportbontás; a csoportbontások szervezésének elvei 

Csoportbontást alkalmazunk az idegen nyelv-, informatika oktatásban, a csoportok 

kialakításában elsősorban a nívószintes csoportbontás elveit alkalmazzuk, mely 

hozzájárul a tanulók egyéni fejlődésének elősegítéséhez. 

 

12.5. A tanulmányi munka értékelése 

A tanulmányok alatti vizsgák célja:  

Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait 

évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény 

Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni a pedagógiai programban 

meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) szeretné a követelményeket 

teljesíteni.  

Hatálya kiterjed: 

 osztályozó vizsgákra 

 különbözeti vizsgákra 

 javító vizsgákra  

 és pótló vizsgákra vonatkozik 

 

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 

 aki különbözeti vizsgára jelentkezik 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA  

Az Intézmény osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két 

hétben kell megszervezni. 

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a 

tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást 

gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár 

megállapítani.  

Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból 

a tanítási órák több mint 30 % - a.  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző 

két hétben, ha engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  
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A tanulmányok alatti vizsgán a SNI, BTMN tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni 

mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő 

vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.  

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az 

Intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, 

vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló 

teljesítményét hátrányosan befolyásolta.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó 

vizsgát kell tennie, ha: 

a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) ha a tanuló előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, 

d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a 

nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét 

f) átvételnél az iskola igazgatója előírja, 

g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

Az a), b), c), g) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a 

választható tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az 

osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az általános 

igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések 

összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. 

 

Az a tanuló, aki előrehozott vizsgára jelentkezik, előzetes írásbeli kérelmére két nap igazolt 

távollétet kaphat az előrehozott vizsgára való felkészülés érdekében. A kérelem benyújtását 

követő távolléte igazolt hiányzásnak minősül. Az engedély nélküli vagy utólag igazolt 

távollét igazolatlan hiányzásnak számít. 

A vizsgák értékelése az alábbi egységes osztályozás szerint történik: 

Alsó tagozaton     Felső tagozaton 

   0- 29%                  elégtelen     0-  30% 

 30- 49%                  elégséges                      31-  50% 

 50- 69%                  közepes                        51-  75% 

 70- 84%                  jó                                 76-  90% 

 85-100%                 jeles   91-100% 
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A szóbeli és az írásbeli vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a 

kérdező tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg. 

A szorgalmi időszak alatt letett vizsgák kihirdetése a vizsga napján történik. 

Az augusztusi osztályozó, javító és pótlóvizsgák eredményeinek ismertetése a megfelelő 

záradékkal ellátott bizonyítvány kiadásával azonos időben történik.  

A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az intézmény vezetője bízza meg a 

feladatuk ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel értesíti az 

érintetteket. 

A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal vehet részt. 

A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 

irattárában 

 

12.6. A tanulók fizikai állapotának mérése, az alkalmazott eszközök 

 A teszteket évente kétszer tanév elején ősszel, és tanév végén április vége, május eleje 

végezzük 1-8. évfolyamban. 

 Először az izomerő tesztet vagy izomerőt mérő teszteket és utoljára az állóképességi 

futást végezzük. 

 A tanulóknak mindig megfelelő pihenési időt kell hagyni, a tesztek között. 

 A motiváció nagyon fontos, miért végeztetjük. 

 Összehasonlítási lehetőséget nyújtunk hol áll a tanuló (személyre szólóan): 

 tavalyi eredményhez képest 

 vagy év elejéhez képest 

 vagy az osztályátlaghoz képest 

 Igény esetén szülőnek tájékoztatás: hogy tisztán lássanak és ösztönözhessék 

gyermekeiket fizikai fittségük fejlesztésére. 

 Ha kéri az iskolaorvos, illetve a Központi Adatfeldolgozó elküldjük az értékelést. 

 

Iskolánkban egyszerű vizsgálati módszerként a terhelhetőség/egészség szempontjából 

leglényegesebb kondicionális képességek méréséhez a MINI HUNGAROFIT 1.2. osztály, 

HUNGAROFIT 3-8 osztály módszert alkalmazzuk. /3+ 1, 4 +1 motorikus próbák 

mérésével.  

Ez a tesztrendszer terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő objektív mérés. 
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Alapmérések a HUNGAROFIT módszer minősítéséhez: 

1. Dinamikus ugróerő 

 

o melyből távolugrás páros lábbal iskola udvar felásott ugrógödörbe bemelegítő 

ugrások után 3 kísérleti lehetőségből a legjobb teljesítmény egyenkénti mérése, 

vonal és az utolsó nyom (sarok) közötti távolság 1 cm-es pontossággal 

 

2. A hasizmok erő-állóképességének mérése 

 

o hanyattfekvésből felülés térdérintéssel és visszaereszkedés 

 

3. A hátizmok erő-állóképességének mérése 

o hasonfekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan 

 

Mindkettő gyakorlatot kifáradásig (max. 4 perc) darabszámra mérjük. 

A vizsgált tanulók torna vagy egyéb de nem puha szőnyegen végzik a gyakorlatot 

tornateremben, párokban a testnevelő irányításával. Stopper órával mérjük, sípszó jelzi a 

kezdést és a max. időt (4 perc). 

 

4. A vállöv és a karizmok erő-állóképességének mérése 

o Fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás –folyamatosan kifáradásig Max. 

időtartam: lányok 1,5 perc, fiúk 3 perc 

 

5. Alap-állóképesség mérése 

o Cooper teszt 

 

Kiegészítő mérések: 

o Testmagasság, testsúly 

 

Szükséges :orvosi személymérleg 0,5 kg-os pontossággal mérünk, illetve magasságmérő 

cm-es beosztással, stopper, mérőszalag, szőnyeg 

A kiegészítő mérések, adatok nem részei a felmérésnek, felvétele nem tartozik a 

testnevelő tanár feladatai közzé, de sok hasznos információt adhatnak  (tanárnak, 

szülőnek) a tanuló egészséges életvitelének alakításához, formálásához. 

A próbák elvégzését az elért teljesítmény értékelését, a pillanatnyi fizikai állapot 

minősítését, a tanulók egyre aktívabb közreműködésével a mérési és értékelési útmutató 

alapján kell elvégezni. 
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A mért adatokat a megadott értékelési rendszer alapján pontozzuk,összesítjük és egyénre 

szólóan értelmezzük az egyes minősítő kategóriákat  

pl.     0    –    20,5 p → igen gyenge, 

   21    –    40,5 p → gyenge 

   41    –    60,5 p  → kifogásolható 

   61    –    80,5 p → közepes 

   81    –  100,5 p  → jó 

            101    –  120,5 p  → kiváló 

            120,5 –  140,0 p  → extra 

 

A próbák elvégzését mindig előzze meg általános és speciális bemelegítés! 

 

A teljes próbarendszert egy (max. két) héten belül el kell végezni. 

 Fel kell készíteni a tanulókat, hogy ne szorongjanak, ne szenvedjenek futás közben. 

 Meg kell értetni velük, hogy az emberek nem csak különféle - testi bioló-giai, 

fiziológiai – adottságokkal születnek, hanem még az egészséges tanulók pillanatnyi 

fizikai állapota között is igen lényeges az eltérés. 

 El kell érni, hogy ne legyen szégyenérzete senkinek azért, mert jelenleg esetleg 

gyengébb fizikai állapotban lévők csoportjába tartozik, de tanári segítség mellett 

igyekezettel, akaraterővel felzárkózhat. 

 Meg kell értetni velük, hogy egyéni képesség szerinti testneveléssel 2-3 év alatt fel 

tudja számolni a hiányosságait. 

 Minden mérést a testnevelő irányítja, ellenőrzi. Figyel a balesetveszélyre, a feladatot 

végzők és a várakozó tanulók tartózkodási helyére. 

 

A mérések befejeztével az útmutatóban lévő évfolyamonkénti és egyéni, összesített 

minősítő adatlapokat kitöltve írásbeli értékelést kapunk iskolánk tanulóinak fizikai 

állapotáról. 
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Mellékletek 

 

2015. szeptember 01-től         

Pedagógus továbbképzés 
 
        

NÉV 
Jelenlegi képzési 

ciklusa 
Képzési ciklus 

 teljesítés 
Következő képzési 

ciklus 

Képzési 
ciklus 

teljesítés   

Nem 
kötelezhető 
képzésre, 

aki a 
tv.hatályba 
lépésekor 

(2012.09.01) 
betöltötte az 

teljesítési 
kötelezettség 
megszünés 

dátuma 

              52. évét 55.év 

BÁLINT ANETTA 
II.ciklus 2015.09.01-től 
2022.08.31-ig   óra         2032.08.23 

BÁLINT ÁGNES 
II.ciklus 2010.09.01-től 
2017.08.31-ig 90 óra         2030.11.27 

BÍRÓ-SZABÓ 
ÁGNES 

I.ciklus 2009.09.01-től 
2016.08.31-ig teljesítette   

II.ciklus 2016.09.01-től 
2023.08.31-ig       2027.09.09 

BODROGI ANITA 
III.ciklus 2012.09.01-től 
2019.08.31-ig 75 óra         2021.02.14 

BORBÁS ISTVÁN 
II. ciklus 2014.09.01-től 
2021.08.31-ig 0 óra         2032.05.04 

BÖSZÖRMÉNYI 
EDIT nem kötelezhető teljesítette óra 

III. ciklus 2017.09.01-től 
2024.08.31-ig       2027.01.01 

BUSA ERIKA 
III. ciklus 2012.09.01-től 
2019.08.31-ig 10 óra         2018.05.11 

DARABOSNÉ  
HORVÁTH ILDIKÓ 

II. ciklus 2010.09.01-től 
2017.08.31-ig 110 óra         2030.04.15 

DÉVAY ISTVÁN nem kötelezhető teljesítette óra 
III. ciklus 2019.09.01-től 
2026.08.31-ig       2020.08.11 

DOSZTÁL DIÁNA 
EDIT nem kötelezhető teljesítette   

I. ciklus 2016.09.01-től 
2023.08.31-ig       2040.09.11 

FÁRI ANDREA 
III.ciklus 2012.09.01-től 
2019.08.31-ig 75 óra         2024.02.02 

FAZEKAS 
ZSUZSANNA 
PETRA nem kötelezhető teljesítette   

I. ciklus 2017.09.01-től 
2024.08.31-ig       2042.02.09 

GARAINÉ DOMBI 
ILDIKÓ 

II.ciklus 2012.09.01-től 
2019.08.31-ig 45 óra         2027.03.25 

GILA LÁSZLÓ 
II.ciklus 2010.09.01-től 
2017.08.31-ig 100 óra         2027.03.27 

GILÁNÉ OROSZI 
EDIT 

III.ciklus 2012.09.01-től 
2019.08.31-ig 85 óra         2020.05.02 

HORVÁTH FERENC 
I.ciklus 2013.09.01-től 
2020.08.31-ig 15 óra         2033.11.02 

KEREKESNÉ 
TÖRÖK MÁRIA 

II. ciklus 2014.09.01-től 
2021.08.31-ig 0 óra         2030.12.01 

KOTYMÁN MÁRTA nem kötelezhető teljesítette   

II.ciklus 2020.09.01-től 
2027.08.31-ig 

  
    2032.01.25 

KURUCZNÉ 
SZABÓ ANIKÓ 

II.ciklus 2010.09.01-től 
2017.08.31-ig 90 óra         2016.12.26 

MOLNÁRNÉ 
KOZMA MÁRTA 

III.ciklus 2012.09.01-től 
2019.08.31-ig 0 óra         2021.06.27 

NAGY 
ZSUZSANNA 

II.ciklus 2011.09.01-től 
2018.08.31-ig 10 óra         2018.04.04 

PÁGERNÉ 
KOVÁCS SZILVIA 

II.ciklus 2010.09.01-től 
2017.08.31-ig 100 óra         2028.12.01 

SPROK JÁNOS 
II. ciklus 2010.09.01-től 
2017.08.31-ig 115 óra         2023.06.14 

SZATMÁRI JUDIT 
II.ciklus 2010.09.01-től 
2017.08.31-ig 105 óra         2022.08.10 

SZEMERÉDI 
ANDREA 

III. ciklus 2012.09.01-től 
2019.08.31-ig 0 óra         2020.10.01 

SZILÁGYI SZILVIA I.ciklus 2009.09.01-től teljesítette   II. ciklus 2016.09.01-től       2033.02.04 
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2016.08.31-ig 2023.08.31-ig 

SZILÁGYINÉ 
BUGYA MÁRTA 

II. ciklus 2015.09.01-től 
2022.08.31-ig   óra        2028.09.27 

SZÖLLŐSI FERENC nem kötelezhető teljesítette   
I. ciklus 2019.09.01-től 
2026.08.31-ig       2038.03.15 

URBANCSOK 
GYŐZŐ 

III.ciklus 2014.09.01-től 
2021.08.31-ig 
főiskolát 
végzett:2015.06.26 teljesítette           2024.04.24 

VALKAI ANIKÓ 
III.ciklus 2012.09.01-től 
2019.08.31-ig 45 óra         2023.12.06 

VARGÁNÉ ŐZE 
TIMEA 

II. ciklus 2015.09.01-től 
2022.08.31-ig   óra        2026.06.29 

VIDA SZŰCS 
ZSUZSANNA 

II.ciklus 2010.09.01-től 
2017.08.31-ig 115 óra         2026.06.11 

KOMJÁTI BEÁTA 
I. ciklus 2013.09.01-től 
2020.08.31-ig 45 óra         2038.08.20 

VERES-LAKOSNÉ 
HÉRÁNY MÓNIKA 

I.ciklus 2014.09.01-
2021.08.31 0 óra         2023.04.18 

         

BORSODI ÁGNES       
Teljesítési 
kötelezettsége megszűnt     2007.04.03  

KÁDÁRNÉ BUSI 
GYÖNGYI ESZTER       

Teljesítési 
kötelezettsége megszűnt     2009.05.21  

Dr. KERESZTESNÉ 
FARKAS 
ERZSÉBET IBOLYA       

Teljesítési 
kötelezettsége megszűnt     2010.10.03  

MOLNÁRNÉ 
SZALAI EDIT       

Teljesítési 
kötelezettsége megszűnt     2012.04.26  

POLYÁK 
MIHÁLYNÉ       

Teljesítési 
kötelezettsége megszűnt     2008.10.07  

SZABÓNÉ BUDAI 
KATALIN       

Teljesítési 
kötelezettsége megszűnt     2010.04.22  

TIHANYI PÁL 
ISTVÁNNÉ       

Teljesítési 
kötelezettsége megszűnt     2010.03.15  

         

Figyelem: Köznevelésről szóló tv. 97.§ (16) bek. alapján nem kötelezhető a továbbképzésben történő részvételre az a pedagógus, aki a tv. 
hatályba lépésekor (2012.09.01) 52. életévét betöltötte. 
A Kormányrendelet 55 évre emeli a pedagógus-továbbképzésben való részvétel korhatárát! 
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Tanórák és egyéb foglalkozások a tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai 

foglalkozások 

név tanóra egyéb 

Bálint Ágnes 13 11 

Bálint Anetta 18.5 4 

Bíró-Szabó Ágnes 6 19 

Bodrogi Anita 14 8 

Borbás István 18.5 4 

Borsodi Ágnes 8.5 9.5 

Böszörményi Edit 14 10 

Busa Erika 13 10 

Dévay István 3 1 

Berente-Dosztál Diána Edit 19 3 

Fári Andrea 22 2 

Fazekas Zsuzsanna Petra 19.5 3 

Garainé Dombi Ildikó 10 12 

Gila László Tibor 11 12 

Giláné Oroszi Edit 11 10 

Horváth Ferenc 22 2 

Kádárné Busi Gyöngyi 10.5 12 

Kerekesné Török Mária 19.5 3 

Dr. Keresztesné Farkas Erzsébet 23.5 2 

Komjáti Beáta 8 14 

Kotymán Márta 0 25 

Kuruczné Szabó Anikó 18 0 

Molnárné Kozma Márta 12 10 

Molnárné Szalai Edit Katalin 18 0 

Nagy Zsuzsanna 22.5 2 

Págerné Kovács Szilvia Judit 12.5 10.5 

Polyák Mihályné 0 25 

Sprok János 14 10 

Szabóné Budai Katalin 19 3 

Szatmári Judit 0 22 

Szemerédi Andrea 0 22 

Szilágyi Szilvia 12.5 10 

Szilágyiné Bugya Márta 0 8 

Szöllősi Ferenc 19 5 

Tihanyi Pál Istvánné 11 12 

Urbancsok Győző 19.5 3 

Valkai Anikó 0 25 

Vargáné Őze Tímea 5 1 

Veress-Lakosné Hérány Mónika 0 22 

Vida Szűcs Zsuzsanna 12 10 
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Az egyéb foglalkozások: 

 

név szakkör 
sportfogla

lkozás 
fejlesztés, csop. 

felzárkóztató 
napközi 

Tehetség-
gond. 

Magán-
tanuló 

 

Bálint Ágnes   1 1.b (9)  0  

Bodrogi Anita   1 2.a (8)    

Borbás István 
Média 

szakkör (2) 
 2     

Borsodi Ágnes    3.a (9.5)         

Böszörményi Edit   2 2.b (8)    

Szilágyiné Bugya 
Márta 

  8     

Busa Erika   2 3.a (8) 1   

Berente-Dosztál 
Diána Edit 

1.a 1.b 
3.a 5.b (3) 

      

Dévay István   1     

Fári Andrea   1  1   

Fazekas Zsuzsanna 
Petra 

  2  1   

Garainé Dombi 
Ildikó 

  1 3.b (11)    

Gila László Tibor   1 2.a (12)    

Giláné Oroszi Edit   1 4.b (10)    

Horváth Ferenc   2     

Kádárné Busi 
Gyöngyi 

  2 3.a (12) 1   

Kesekesné Török 
Mária 

1.a (1)  2     

Dr. Keresztesné 
Farkas Erzsébet 

  1  1   

Komjáti Beáta 1.a (1)  1 1.a (10)  3  

Kotymán Márta   25     

Molnárné Kozma 
Márta 

  1 1.a (10)    

Molnárné Szalai 
Edit Katalin 

Kézilabda 
felsős (2) 

      

Nagy Zsuzsanna   2     

Págerné Kovács 
Szilvia Judit 

  1 4.a  (10.5)    

Polyák Mihályné   25     

Sprok János 
Rajz-

szakkör (2) 
 0     

Szabóné Budai 
Katalin 

 

 
 

 2  1   

Szemerédi Andrea    
10. 

csoport  
(25) 
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Szilágyi Szilvia   1 3.b (9)    

Szöllősi Ferenc 
1.b (3); 3-4. 

o. (1) 
 0     

Tihanyi Pál Istvánné   1 2.b  (12) 1   

Urbancsok Győző   4     

Valkai Anikó 1-4. o. (2)  1 0  7  

Vargáné Őze Tímea   1     

Veress-Lakosné 
Hérány Mónika 

  25     

Vida Szűcs 
Zsuzsanna 

  2 1.b (10)    

 

Az osztályok 

Az osztályokat a nyitólétszám alapján az alábbiak szerint szerveztük osztályba: 

Osztály  

Tanulói 

létszáma Osztályfőnök neve 

1. a 23 Molnárné Kozma Márta 

1. b 23 Bálint Ágnes 

2. a 22 Bodrogi Anita 

2. b 18 Tihanyi Pál Istvánné 

3. a 21 Kádárné Busi Gyöngyi 

3. b 22 Szilágyi Szilvia 

4. a 20 Págerné Kovács Szilvia Judit 

4. b 17 Giláné Oroszi Edit 

5. a 25 Dr. Keresztesné Farkas Erzsébet 

5. b 26 Sprok János 

6. a 22 Horváth Ferenc 

6. b 21 Borbás István 

7.a 19 Fári Andrea 

7.b 20 Kuruczné Szabó Anikó 

7.c 17 Urbancsok Győző 

8.a 22 Szöllősi Ferenc 

8.b 13 Nagy Zsuzsanna 

Összesen 351  
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JEGYZŐKÖNYV 

 

A SZENTESI KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA  

Tanévnyitó nevelőtestületi  értekezletéről 

 

Helye: 6600 Szentes, Klauzál G. u. 12-18.  tanári szoba 

Ideje: 2015-08. 31. (hétfő  9 óra) 

 

Jelen vannak:  az intézmény nevelőtestületének tagjai a mellékelt jelenléti ív 

szerint. 

 

Levezető: Dévay István intézményvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Veres-Lakosné Hérány Mónika 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítő:  Dr. Keresztesné Farkas Erzsébet 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Sprok János 

 

A jelenlévők kézfeltartással egyhangúlag elfogadták a jegyzőkönyvvezetéshez, 

hitelesítéshez felkérteket. Intézményvezető megállapítja, hogy a hiányzók 

igazoltan vannak távol, Szemerédi Andrea betegség miatt, Vida-Szűcs 

Zsuzsanna beiratkozás miatt. 

NAPIRENDI PONTOK:  

1. Általános tájékoztató. 

2. Az emberi erőforrások minisztériumának tanévkezdő szakmai anyagáról. 

3. Igazgatóhelyettesek és a pályázatfelelősök tájékoztatásai. 
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A napirendi pontokat az értekezleten résztvevők egyhangúlag elfogadták. 

 

DévayIstván: 

- Ismerteti a tanév rendjét, a szünetek és a munkanap áthelyezések , illetve 

az első félév és az utolsó tanítási nap időpontjait. 

- Elmondja, hogy az órarendek kialakítása során sok feltételnek kellett 

megfelelni, így összesen 10 szűkítést is alkalmazni kellett. A hetedik 

évfolyamban hetedik óra bevezetésére is sor került, ez még talán 

szokatlan, de az egész napos iskola koncepciójának ez is az egyik 

velejárója. 

A továbbiakban Dévay István intézményvezető ismerteti a tanévvel 

kapcsolatos további tudnivalókat. 

- Az osztályórarendeket, a tanári órarendeket és a tantermek beosztását 

mindenkinek a rendelkezésére bocsátotta. 

- Ismerteti a tantestülettel az Erzsébet Tábor lehetőségeit: szeptemberi 

időpontok vannak még és 1000 Ft. szülői hozzájárulásra lenne szükség. 

- A hetedikes, nyolcadikos osztályoknak pályaválasztási napok lesznek 

szervezve november 12-13-án a diákoknak, 14-én pedig családi 

pályaválasztási nap ahová a szülőket is várják Szegeden. A 

kormányhivatal fotópályázatot hirdetett meg szintén ennek a 

korosztálynak Szakmák világa címmel. 

- Az Arany János tehetséggondozó program indul, melyre 2015. 

szeptember 11-ig lehet jelentkezni. 

- A DAOP-os intézményellenőrzés lezajlott. Mivel nem minden volt a 

helyén ezért a továbbiakban a titkárságon Horváth Istvánné iskolatitkárnál 

be kell jelenteni minden változást, a leltár naprékeszen tartása miatt. 

- A nyári továbbképzések eredményeit vagy egyéb adatváltozásokat 

mindenki jelentse be. 

- Az áttanítók szept. 15-ig adják le az igazolásokat az 

intézményvezetőknek. 

- A KLIK új rendszerében sikerült időben elkészíteni és leadni a 

tantárgyfelosztást, hibátlanul. 

- A tanév során az önkormányzat valószínűleg beszáll a buszköltségek 

finanszírozásába. 



A Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola Munkaterve 2015/16  80.oldal 

 

 

- Intézményfejlesztésre nem nagyon lesz pénz, mivel az idén kiemelten a 

tornatermek, a tantermek és a tanuszodák fejlesztésére szánják a meglévő 

forrásokat. 

- Az orvosi munkaalkalmassági vizsgálaton mindenkinek szigorúan 

kötelező részt venni, ezért kéri a jelenlévőket, hogy a kiosztott beutalók 

alapján járjanak el, az ott megjelölt időpontig. 

- A DIFER vizsgálatokat 2015. okt. 9-ig el kell végezni. 

- A NETFIT méréseket 2016. jan. 6. és jún. 1 között kell lebonyolítani. 

- A kompetenciamérés időpontja matematikai logika és szövegértés-, 

szövegalkotás modulban 2016. május 25-e. Az idegen nyelvi mérés 

időpontja május 18-a. 

 

Az igazgatói értekezleten elhangzottakról: 

 

- Minden osztályfőnöknek ki kell osztani az ÁNTSZ felhívását, mely a 

közétkeztetés reformjának az egészségmegőrzésben való fontos szerepéről 

tájékoztat. 

- Fontos tétele a jelen tanévnek az esélyteremtés és a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanuló figyelemmel kísérése, a lemorzsolódás okainak 

feltárása, megszüntetése, illetve az érintett diákok felzárkóztatása. Ennek 

kapcsán több EU-s pályázat meghirdetésre került. 

- Az oktatási intézmények működéséhez szükséges szakmai szolgáltatások 

rendszere a következőképpen alakul:  KLIK-pedagógiai, szakmai 

szolgálatokat lát el; az OH - mérés-értékekés, továbbképzés, 

versenyszervezés feladatait látja el; OFI feladata –pedagógiai, szakmai 

szolgáltatások országos szakmai irányítása,szaktanácsadás, 

tantárgygondozás, iskolai közösségi szolgálat, nemzetiségi ügyek; 

EducatioKft. feladata – szervezés, szakmai támogatás (helyi tantervek); a 

POK-hoz tartozik– szaktanácsadás, minősítés. 

- A gördülékenyebb gazdálkodás érdekében pénzösszeggel feltöltött 

kincstári kártyákat bocsátanak ki az intézmény részére, mellyel az 

intézményvezető gazdálkodhat. 

- Bármilyen iskolán kívüli megkeresésről tájékoztatni kell az 

intézményvezetőt, az átláthatóság érdekében. 

- Szülői kérésre mostantól legfeljebb egy alkalommal ismételhet évet a 

gyerek, kizárólag első osztályban, a felsőbb évfolyamokon nem. 
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- A magántanulóságról: az intézményvezető jogköre, és mostantól minden 

kérelmezés esetén kötelező lesz kikérni a gyermekjóléti szolgálat, a 

gyámhatóság és szakellátásban lévő gyermek esetében – a 

gyermekvédelmi gyám szakvéleményét is. 

- A tankötelezettség korhatára annak a tanévnek az utolsó napjáig tart 

(aug.31), amelyben betöltötte a gyermek a 16. életévét 

- Beindulnak a szakmai ellenőrzések, ill. elkezdik látványosan is a 

munkájukat a tanfelügyeletek (BECS) .  

- A szakmai ellenőrzések során a lemorzsolódást, a fegyelmi eljárások 

szakszerűségét is nézik. 

- Ettől a tanévtől lehet diplomával még nem rendelkező, de tanulmányait 

már elkezdő pedagógus jelölteket is alkalmazni. 

Igazgató helyettesek és pályázatfelelősök tájékoztatása: 

Vargáné Őze Tímea: 

- Megköszöni mindenkinek a tankönyvosztásban nyújtott segítséget. 

- Kéri, kollégákat, hogy alaposan nézzék át a gyerekekkel a tankönyveket, 

ill., hogy mindenkinek meg van-e a könyvcsomagja, hogy az esetleges 

hiányosságokat időben orvosolni lehessen. 

- Az ügyeleteket minél hamarabb össze kell egyeztetni. 

- A személyes és az osztály órarendeket kéri minél előbb le kell adni. 

- Az IPR naplók össze vannak állítva, a felelős pedagógusok átvehetik. 

- A tartós tankönyveket Bíró-Szabó Ágnes az első tanítási napon fogja 

lepecsételni, ill. a tanári példányokat is át lehet venni a könyvtárban. 

Szilágyiné Bugya Márta: 

- Kéri a kollégákat, hogy a naplókba írják be a diákigazolvány számokat. 

- Az önértékelési csoport minél hamarabbi összeülését sürgeti. 

- Tájékoztat, hogy szakember hiány miatt az SNI-s tanulók fejlesztése nem 

tud teljes mértékben megvalósulni, ezért kéri a szaktanárokat, hogy a 7-8. 

évfolyamban heti két óra felzárkóztatást tartsanak a rászoruló tanulók 

számára.  

- Felvetődik a Határtalanul! című pályázat lehetősége, ill. a kérdés, hogy 

belefogjunk-e? 

Dévay István: 

- Elmondja, hogy a buszt és a szállást támogatja a pályázat, szülői 

hozzájárulásra, ill. egyéb támogató forrásra mindenképpen szükség lesz. 

Ez a pályázat a mostani hatodikosokat érintheti. 
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- Szavazásra bocsátja a kérdést: a nevelőtestület egyetért-e abban, hogy az 

iskola belefogjon a Határtalanul! című pályázat szervezésébe. 

Kézfeltartással a nevelőtestület többsége megszavazta, hogy vegyen részt  

az iskola a Határtalanul! című pályázatban. 

Molnárné Szalai Edit: 

- Tájékoztat az aktuálisan futó pályázatokkal kapcsolatos teendőkről. 

- TÁMOP 3.1.4. – fenntartási időszakának a vége 2016. május 26. 

- Feladatok: 

1. kompetencia alapú oktatás 1-8 évfolyamokban szövegértés-

szövegalkotás, matematika-logika. 

2. IKT eszközök használata az órák 25%-ban, magyarból és 

matematikából és oda kell írni: IKT1/ IKT2/IKT3. 

Továbbá a TIOP pályázat miatt minden nevelőnek szintén dokumentálnia 

kell. 

3. Moduláris oktatás felelőse Borbás István. Ez esetben is a vezetni kell és 

fotódokumentációt készíteni az elektronikus adathordozók használatának 

bevezetéséről. 

4. Témahét szervezése, melynek témája Széchenyi volt. Erről is tervezetet 

kell készíteni, a naplóban, ill. fotókkal dokumentálni. 

5. 3 hetet meghaladó projekthét szervezés, ennek felelőse a mindenkori 6. 

osztály 

6. Idegen nyelvoktatás 1-3. évfolyamban is megvalósul, Berente-Dosztál 

Diána és Kerekesné Török Mária a felelősök. 

7. óvoda-iskola átmenet program felelősei a 4. osztályostanítók 

8.IKT. módszer alkalmazását minden pedagógus osztályonként heti 1 

alkalommal írja a naplóba feketével és az igazgatóhelyettesek ezt is 

ellenőrzik majd. 

TÁMOP 3.3.2. fenntartás: 

1. 7-8. osztályos SNI-s és 3H-s tanulóknak felvételire előkészítő 

foglalkozások tartása a kulcskompetenciák fejlesztése érdekében. A 

program vezetője Vargáné Őze Tímea 
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2. Pályaválasztási programok megvalósítása, melynek felelősei a 8. 

osztályos osztályfőnökök. A szülői értekezleteken, pályaválasztási 

programokon jelenléti ívet kell vezetni és fotókat készíteni. 

3. Az óvoda-iskola átmeneti program felelőseinek mindenről jelenléti 

ívet kell vezetni és fotókat készíteni. 

A program végéig dokumentációkat, teljesítményigazolásokat, szakmai 

beszámolókat kell készíteni, melyeket a tanáriban található, erre kijelölt 

dossziéba kell lefűzni. 

 

A TIOP –os pályázattal kapcsolatban fel kell tüntetni a naplóba pirossal 

az IKT eszközök használatát. 

A HEFOP-os pályázat lezárult. 

 

 

Págerné Kovács Szilvia: 

- Felvetette, hogy a nemzeti ünnepeket és a farsangot az alsó tagozat külön 

ünnepelje meg. A nemzeti ünnepeket társasjátékok, múzeumi 

foglalkozások formájában képzeli el a kollégákkal való korábbi egyeztetés 

alapján. Véleményük szerint a kicsikkel máshogyan kellene ünnepelni, 

mint a nagyokkal. 

Bodrogi Anita: 

- A farsanggal kapcsolatban mondja, hogy a kicsiknek nagyon hosszú bent 

ülni a tornateremben 5-től 5-ig, mivel ők még nem mászkálhatnak 

szabadon, mint a nagyok. 

Dévay István: 

- Nem híve a különválás ötletének, esetleg korosztályos programokban 

kellene inkább gondolkozni, melynek szervezésében kéri és megköszöni 

az alsós pedagógusok segítségét. 

SzilágyinéBugya Márta: 

- A múzeumban nagyon sok különböző korosztálynak való program van, 

ahová bérletet is lehet venni, kb. 100 Ft. hozzájárulásra lenne szükség a 

családok részéről. 

Dévay István: 
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- A farsangra visszatérve egyet ért a felmerülő problémával, de ezt inkább 

szervezési problémának tartja, amit a későbbiekben orvosolni lehet és 

továbbra is intézményi program maradhat az iskolai farsang. 

- Ezután kihirdette a precízen elkészített tanmenetek leadási határidejét: 

szept. 28-áig a munkaközösség vezetőknek kell leadni, akik október 2-ig 

adják le az intézményvezetőnek. 

Dévay István megköszöni mindenki jelenlétét és a 2015/2016-os tanévet 

megnyitva az értekezletet bezárja.  
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Kmf. 

 

………………………… .   ………………………… 

Veres-Lakosné HérányMónika     Dévay István 

jegyzőkönyvvezető                     igazgató 

 

 

 

……………………………    ………………………… 

Dr. Keresztesné Farkas Erzsébet   Sprok János 

jegyzőkönyv-hitelesítő         jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 


