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BEVEZETÉS 

 

A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola többcélú, közös igazgatású 

közoktatási intézmény, amely feladatait szakmailag önálló, egymással együttműködő, 

tevékenységüket összehangoló intézményegységekből álló intézményként látja el. 

Az intézményegységek a pedagógiai programban foglaltak alapján tervezik meg a tanév 

nevelő-oktató munkáját, amelyre vonatkozó irányelveket többi alapdokumentumban is 

rögzítenek. 

A nevelési program az intézmény minden feladatellátási helyére vonatkozik, helyi tanterv 

külön készült a kunhegyesi intézményre vonatkozóan és a Tiszagyendai Tagintézményre. 

 
Küldetésnyilatkozatunk: 
 

Mottó: 
 

„Az iskola arra való, hogy az ember  

megtanuljon tanulni,  

hogy felébredjen tudásvágya, 

megismerje a jól végzett munka örömét,  

megízlelje az alkotás izgalmát, 

megtanulja szeretni, amit csinál, 

és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” 

        Szent-Györgyi Albert 

 

Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskolaként és legfeljebb 12 évfolyamos alapfokú 

művészetoktatási intézményként látja el közoktatási feladatát. Arra törekszünk, hogy a város 

meghatározó iskolájaként hagyományos értékeinket megtartsuk, az iskola hírnevét öregbítsük, 

megszerzett tudásunkat, tapasztalatunkat továbbadjuk. Célunk, hogy színvonalas nevelő-

oktató munkánkkal szilárd alapismereteket adjunk, és biztos alapkészségeket nyújtsunk 

tanulóinknak, mellyel felkészítjük őket a továbbtanulásra. Segítünk abban, hogy diákjaink 

egészséges, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában boldogulni tudó fiatalokká váljanak. 

Feladatainkat igyekszünk jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség 

iránt elkötelezett munkatársakkal végezni, amelyhez megfelelő munkakörülményeket 

biztosítunk. Tevékenységünket olyan közszolgáltatásnak tekintjük, mellyel a közvetlen és 

közvetett partnereink igényeit partnereinkkel együttműködve teljesítjük. 
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NEVELÉSI PROGRAM 

1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 

 

1.1. Pedagógiai alapelveink 

 

- Iskolánk nevelő-oktató munkáját a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az 

európai humanista értékrend hatja át. 

 

- Az általános műveltség alapjait sajátíttatjuk el. 

 

- Az egész személyiség fejlesztése, fejlődése áll pedagógiai munkánk 

középpontjában, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az 

iskola, hanem a társadalmi élet egyéb fóruma is. 

 

- A pedagógiai folyamat minden mozzanatában figyelembe vesszük a tanulók 

életkori jellemzőit. 

 

- Arra törekszünk, hogy iskolánk minden tanulója azonos eséllyel vegyen részt az 

iskolai nevelő-oktató munka minden területén. 

 

- Kiemelten kívánjuk fejleszteni a kulcskompetenciákat, amelyekre az egyénnek 

szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári 

léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és munkához. 

 

- Nevelő-oktató munkánk során minden intézkedésben, cselekedetben, döntésben a 

gyermekek, tanulók mindenekfelett álló érdekeit érvényesítjük. 

 

- Pedagógiai munkánk a tanulók sokrétű, differenciált, egyénre szabott 

tevékenységére épül. 
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- A helyi tantervben meghatározott tartalmak egységes és arányos érvényesülésével 

biztosítjuk az átjárhatóságot az egyes iskolatípusok között. 

 

- A demokratikus jogállam elvárásainak megfelelően törekszünk arra, hogy 

tanulóinkkal megismertessük a demokrácia értékeit és azok alkalmazását. 

 

- Nagyobb figyelmet kapnak munkánk során azok a nevelési értékek, amelyek a 

modern európai társadalomhoz való tartozásunk tudatát erősítik tanulóinkban. 

 

- Pedagógiai munkánk során nagy hangsúlyt helyezünk közös nemzeti értékeink 

megismertetésére és megbecsülésére. Nagy szerepet kap a hagyományőrzés- és 

teremtés, fontos a különböző közösségekhez való tartozás, azok hatásai. 

 

- A kommunikációs képességek és a viselkedéskultúra fejlesztésével a tanulók 

társadalmi beilleszkedését segítjük elő. 

 

- Az egészségkultúra fejlesztésével alakítjuk ki az igényt az egészséges életmód 

iránt. 

 

- Környezetünk megismerésének és megóvásának középpontba állításával 

megalapozzuk a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését. 

 

- Törekvésünk az érettségit adó iskolatípusokba történő jelentkezés mértékének 

növelése. 

 

Intézményünk pedagógiai alapelvként rögzíti:  

- a demokratizmus, 

- a humanizmus, 

- az egyéniség tisztelete és fejlődése, 

- az alapvető közösségek együttműködésének kibontakoztatása, 

- az esélyegyenlőség, 

- a szolidaritás, 

- gyermekközpontúság, 
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- nyitottság, 

- partnerség, 

- és a tolerancia, 

mint az értékek meghatározó, iránymutató szerepét. 

 

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. 

Ennek keretében: 

- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

- az oktatás során figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit, 

- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 

- minden gyerek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

• tanuló és tanuló, 

• tanuló és nevelő, 

• szülő és nevelő, 

• nevelő és nevelő között. 

 

Intézményünk cél-, és feladatrendszerének megvalósításához személyi és tárgyi feltételeinket 

minden tanév tervezésekor számba vesszük. Kulcskérdés a személyi feltételek biztosítása. A 

hiányzó szakokat folyamatosan hirdetjük. A tanításhoz szükséges eszközrendszerünket 

folyamatosan gyarapítjuk, igyekszünk kihasználni a pályázati lehetőségeket. 
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1.2. Nevelő – oktató munkánk célja, eredményességének mutatói 

 

1.2.1. Nevelő-oktató munkánk célja 

 

Célunk, hogy általános iskolai tanulmányai végére tanulóink kulcskompetenciáit, önismeretét 

olyan szintre fejlesszük, melyek segítségével képessé válnak a társadalomba való 

beilleszkedésre, aktív állampolgári életre, önmegvalósításra, a sikeres továbbtanulásra. 

 

Az oktatásnak - mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt - alapvető szerepe van 

abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 

elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások 

befolyásolásához, saját soruk alakításához. 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van 

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi 

beilleszkedéshez és a munkához. 

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

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

emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik. 

 

A kulcskompetenciák: 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és 

vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg 

értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális 

tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a 

szabadidős tevékenységekben. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 

tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 

tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció 
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olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén 

nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, 

olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális 

háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. 

 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó 

bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus 

következtetés. E kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is, amelyekre 

támaszkodva a mindennapi problémák megoldása során a matematikai ismereteket és 

módszereket alkalmazzuk.  

A matematikai kompetencia kialakulásában hasonlóan más területekhez, az ismeretek és a 

készség szintű tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be.   

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával leírjuk, magyarázzuk a természet jelenségeit, 

folyamatait és előrejelzéseket tegyünk. Segít abban, hogy megismerjük, illetve megértsük 

természetes és mesterséges környezetünket, és ennek megfelelően irányítsuk cselekedeteinket. 

A technikai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi vágyak és 

szükségletek kielégítése érdekében. 

A természettudományos és technikai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a 

természettel hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és annak 

formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség elfogadását. 

 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és 

kommunikációs technológia, a továbbiakban: IKT) magabiztos, kritikus és etikus használatát 

a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő 

készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, 

értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és megosztás, 

továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. 
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A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. 

Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások 

keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy 

előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában 

használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a 

magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és 

állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei. A 

közjó iránti elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, 

amelynek révén az ember hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb 

társadalmi és szakmai életben, továbbá ha szükséges, képes a konfliktusok megoldására. Az 

állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a 

demokráciáról kialakult tudást felhasználva, aktívan vegyünk részt a közügyekben. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék 

megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

megragadására.  

Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy 

célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a 

speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi 

életben és a munkahelyen szükség van. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 
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elismerését mind a hagyományos művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, 

különösen az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális 

művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti 

kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével. 

 

Minden kompetenciaterületen fejlesztendő: 

- tanítás-tanulás aktív résztvevőjévé váljon a tanuló, 

- önálló, problémamegoldó képesség kialakítása mind elméleti órákon, mind a 

gyakorlat folyamán, 

- kritikus gondolkodás, 

- kreativitás, 

- kezdeményezőképesség, 

- kockázatértékelés, 

- döntéshozatal, 

- érzelmek kezelése. 

 

A kompetencia-alapú oktatás kiemelkedő fejlesztési feladatai: 

 

- az élmény és az öröm hozzákapcsolása a tanulás folyamatához- az aktív részvétel 

lehetőségének biztosítása, valamint az egyéni érdeklődés és haladási ütem 

figyelembe vétele, 

- az önálló tanulási képesség kialakítása- az információszerzés- és rendszerezés 

teljes tanulási időszakot végig kísérő gyakorlása, valamint a birtokolt 

ismeretelemek egyre magasabb szinten történő integrálása, 

- az elvont iskolai tudáselemek következetes összekapcsolása a diákok napi 

tapasztalataival és az életkoruknak megfelelő gyakorlati feladatokkal, 

- a megszerzett tudás hasznosságának megélése a felhasználás különböző szintű 

(közvetlen, analóg és kreatív) lehetőségeinek gyakorlása révén, 

- kommunikációs és kooperációt igénylő csoportos munkaformák beemelése az 

iskolai tanulási, probléma megoldási és alkotó folyamatokba, megvalósításukhoz a 

feltételek megteremtése. 
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1.2.2. Az intézmény eredményességének mutatói 

 

A tanulók eredményesek, ha: 

- a tanulók képességüknek megfelelően helytállnak tanulásban, munkában, 

akaratban, szorgalomban, 

- pályázatokon, versenyeken, vetélkedőkön nagy számban vesznek részt, 

eredményesen szerepelnek; vonatkozik ez városi, területi, megyei és országos 

versenyekre egyaránt, 

- neveltségi szintjük az otthoni környezetük és életkoruk függvényében állandóan 

emelkedik, személyiségük gazdagodik, 

- hátrányaik csökkennek, esélyeik kiegyenlítődnek, 

- gyermekkoruk örömteli.  

 

Az iskola büszke: 

- a tanulmányi versenyeken országos helyezett tanulóira, a megyei versenyek 

nagyszámú helyezettjére, 

- a továbbtanulási mutatókra és a középiskolák elégedett visszajelzéseire, 

- sikeres labdarúgó- és kézilabdacsapataira, 

- a helyi igényekhez való alkalmazkodásra, 

- a tagintézmények hagyományaira, 

- diákönkormányzataira. 

 

A pedagógusok eredményességi mutatói: 

- a mindennapi gyakorlati pedagógiai munka szakszerűsége, a tanulókra is 

visszaható munkafegyelem, 

- a befogadó, elfogadó attitűd, az együttműködés készség, 

- eredményes felzárkóztató, esélyteremtő tevékenység, 

- a tanítványok eredményei az iskolai kompetenciaméréseken, versenyeztetés és 

versenyeredmények 

- az iskolai és városi kulturális rendezvényekre, ünnepségeken való eredményes 

felkészítés, személyes közreműködés, 

- a pedagógiai pályázatokon való részvétel és annak eredményessége, 

- a szakmai fórumokon, pedagógiai napokon, kistérségi rendezvényeken való 

előadások sikere, 
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- innovációkra való nyitottság:  

o képessége, szakértelme, érdeklődése szerint javaslataival segíti a 

fejlesztést,  

o szívesen vesz részt jó gyakorlatokon, műhelymunkákban, az ott 

tapasztaltakat hatékonyan beépíti nevelő-oktató munkába, 

- szakmai publikációk,  

- magasabb szintű szakmai és társadalmi szervezetek testületeiben való részvétel, 

- partneri elégedettség. 

 

A közös családi és iskolai nevelés eredményeként olyan gyermekeket kívánunk formálni, 

akik rendelkeznek az alábbi személyiségjegyekkel: 

- fegyelmezettek, 

- életkoruknak megfelelően műveltek, 

- kötelességtudóak, 

- érdeklődőek, nyitottak, 

- kreatívan, alkotóan gondolkodnak, 

- becsülik a tudást, a munkát, 

- képesek az írott szöveg megértésére, az értő kommunikációra, 

- ismerik a tanulás helyes módszereit, képesek önálló ismeretszerzésre készek az 

életen át tartó tanulásra, 

- érzékelik a problémát, képesek megoldásukra,  

- öntevékenyek, aktívak, 

- jó teljesítményre törekszenek tanulásban, sportban, munkában,  

- bíznak a jövőjükben, saját erejükben, 

- ismerik, tisztelik, ápolják:  

• nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

• a természet, a környezet értékeit, 

• más népek értékeit, hagyományait, 

• az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit 

- a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat: 

• viselkedése udvarias, 

• beszéde kulturált, 
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• társaival együttműködik, 

• szüleit, nevelőit, a felnőtteket, társait tiszteli, 

• megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

• egészségesen él, 

• megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt. 

Az iskola nem képes minden egyes tanulójában maradéktalanul kialakítani ezeket a 

személyiségjegyeket. A mindennapi nevelőmunka azonban arra irányul, hogy a lehető 

legtöbben és legtöbbel rendelkezzenek ezekkel, mire iskolánkból továbbhaladnak. 

A nevelőtestület tagjai - önmagukban és együtt is - rendelkeznek az átadás képességéhez 

nélkülözhetetlen személyiségjegyekkel: 

- példaadó személyiség, 

- gyermekközpontúság, a gyermekek mindenek-feletti érdekének elismerése, 

- a hivatástudat, felelősségérzet, 

- a biztos szakmai tudás, 

- a tanulói személyiség tiszteletben tartása, 

- a sokoldalú együttműködési készség, 

- előítélet - mentesség, 

- a másság elismerése, tolerancia, az integráció fontosságának belátása, 

- a sajátos nevelési igény elismerése, 

- konfliktustűrő és konfliktuskezelő képesség, 

- a gyermekek örömökhöz, sikerekhez való juttatásának szándéka, 

- demokratizmus a gondolkodásban és a pedagógiai gyakorlatban, 

- nyitottság, partnerközpontúság, 

- új iránti fogékonyság, az önfejlesztés igénye. 

Nevelési céljaink eléréséhez olyan együttműködő szülői kört remélünk, akik: 

- tudatában vannak saját szülői felelősségüknek, kötelezettségüknek, 

- jogaikat a közös felelősség elismerésével gyakorolják, 

- az iskola nevelési törekvéseit szóban és tettekben egyaránt támogatják, 

- készek és képesek az együttműködésre, a rendszeres kapcsolattartásra,  

- az otthoni, családi közegben maguk is aktív részesei a gyermeki személyiség 

formálásának, 

- ötleteikkel, javaslataikkal építő jellegű kritikájukkal részesei a közös nevelésnek. 
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Ennek érdekében az iskola lehetővé teszi, hogy a szülők: 

- képviselőik útján részt vehessenek az iskolai dokumentumok készítésében, 

- megismerhessék, véleményezhessék a dokumentumokat, 

- résztvevői és szervezői legyenek az iskolai élet mindennapjainak, rendezvényeken, 

sporteseményeken, nyílt tanítási órákon, 

- rendszeres és folyamatos kapcsolatot ápolhassanak gyermekeik tanítóival, 

tanáraival. 

 

1.2.3. Kiemelt fejlesztési feladatok 

 

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai áthatják a pedagógiai folyamat egészét, így közös 

értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen 

kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának 

is. 

E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, a 

nevelés és oktatás során megszerzett ismeretekkel és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – 

egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

 

Az erkölcsi nevelés 

Nevelőmunkánk alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük 

kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a 

majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. 

Iskolai közösségünk élete, tanáraink példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint: 

- a kötelességtudat, 

- a munka megbecsülése, 

- a mértéktartás, 

- az együttérzés, 

- a segítőkészség, 

- a tisztelet és a tisztesség, 

- a korrupció elleni fellépés,  

- a türelem, a megértés, az elfogadás. 
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A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz további tanulmányaik idejére, majd 

később egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, 

nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 

Nemzeti ünnepeink évfordulója alkalmával városi műsorokat, emléknapokat szervezünk. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, 

az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság 

jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb 

állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, 

önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az 

önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják 

a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 

történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. 

A tanulók a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy 

tudatosuljon bennük, hogy saját, egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják 

alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások 

megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 
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A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik, hogy a családi életre nevelés 

fontos területe legyen a nevelőmunkának. Kiemelt feladat a harmonikus családi minták 

közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt 

a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a 

családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a 

mozgásra, a stressz-kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki 

egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

Feladatunk, hogy a családdal együttműködve felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a 

betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. 

Motiváljuk és segítjük a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A személyiség fejlesztésében, kibontakoztatásában célunk a hátrányos helyzetű vagy 

fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a 

tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerjék meg ezeknek a 

csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet 

igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes 

feladatvállalás és - megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és 

a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 
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mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Fel kell készíteni 

őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni 

kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, 

amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és 

tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció 

Iskolánk – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet nyújt a 

munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket biztosítunk, amelyek 

révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő 

területeken, megtalálhatják és kiválaszthatják a nekik megfelelő következő iskolatípust, amely 

elvezeti őket az általuk választott foglalkozáshoz és pályához, valamint képessé válnak arra, 

hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Az pályaválasztás, iskolaválasztás 

megkönnyítése érdekében a nyolcadik osztályos tanulók minden tanévben részt vesznek a 

„Szakmák Világa” pályaválasztási kiállításon, Szolnokon. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében intézményünk 

biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki 

tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, 

kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia 

részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a 
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valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének 

módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a 

tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 

tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és 

hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást 

kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 

sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a 

tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti 

növelése és a tudás minőségének értékelése. 

A kiemelt feladatok megvalósítása érdekében: 

- valamennyi műveltségi területen felszínre hozzuk, kibontakoztatjuk, fejlesztjük a 

tehetséget (tanórai differenciált foglalkozás, szakkörök, sportfoglalkozások, 

rendezvények, vers, prózamondó és tanulmányi versenyek, vetélkedők, kulturális 

bemutatók), 

A versenyekre történő benevezés, a felkészítés, a versenyeken való részvétel a 

megfelelő szakos pedagógusok, testnevelők feladata.  

- a lemaradókat hozzásegítjük a felzárkózáshoz (korrepetálások, napközi otthon, 

kiscsoportos oktatás, tanulószoba), 

- teret engedünk a színes, sokoldalú iskolai életnek, melyben fejlődhet a tanulók 

toleranciája, együttműködési készsége, 

- kiemelkedő figyelmet fordítunk az iskola arculatát meghatározó tevékenységekre: 

sport, művészeti nevelés, intézményi hagyományok, az integrációs folyamatokban 

betöltött szerep, 

- biztosítjuk a mindennapos testnevelést, 

- továbbra is fontos feladatunk a korszerű és hasznosítható ismeretek nyújtása, 

- fontos, hogy az idegen nyelv és informatika oktatás jó feltételeit még tovább 

javítsuk, 

- megköveteljük a tanulóktól a szabálykövetést, a fegyelmezett, pontos 
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munkavégzést, a humánus emberi magatartást és kapcsolatépítést, 

- ösztönözzük a tanulói és nevelői kiemelkedő teljesítmények és többlet feladatok 

vállalásának elismerését (tagintézményi szintű elismerésekkel, intézményi szintű 

díjakkal, magasabb kitüntetésekkel közösségek szintjén is). 

A pedagógiai feladatok megvalósításának alapvető színterei: 

- a tanítási órák, 

- napközi otthoni, tanulószobai foglalkozások, 

- a felzárkóztató, tehetségfejlesztő foglalkoztatások, 

- középiskolára felkészítő foglalkoztatások, 

- az iskolai rendezvények, programok, 

- a DSE edzései, tömegsport foglalkozások, 

- közös iskolán kívüli programok. 

 

1.2.4. Nevelő-oktató munkánk eszközei, eljárásai 

 

A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet 

eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok 

heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói 

aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában. Ennek néhány fontos eszköze a pedagógiai 

gyakorlatból: 

- az eljárásoknak, eszközöknek igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi 

fejlettségéhez, a képességekhez, 

- szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, tág teret kell adni az egyéni 

munkamódszereknek, és ezzel hozzá kell segíteni a tanulót az egyéni tanulási stratégia 

kialakításához, 

- az értékelésnek a kapott feladatok megvalósításának módja és színvonala, a 

problémákra adott válaszok minősége szerint kell történnie, 

- a komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek – az 

erős és gyenge pontok felismerésének, a fejlett és reális önértékelésnek, az önbizalom 

erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó készségeknek, az ítélőképességnek, az 

erkölcsi és esztétikai érzékenységnek, az érzelmi intelligencia kialakításának. 
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Fontos: 

• a tanulási technikák és módszerek tanítása, átadása, folyamatos 

karbantartása, 

• az IKT - eszközök rendszeres használata, alkalmazásuk dokumentálása. 

Alkalmazzuk:  

• a meggyőzés módszereit (oktatás, példaképállítás, önbírálat, 

beszélgetés, tudatosítás stb.), 

• a tevékenység megszervezésének módszereit (cselekedtetés, ellenőrzés, 

érdekes, játékos módszerek, gyakorlás stb.), 

• a magatartásra ható, ösztönző módszereket (ígéret, biztatás, elismerés, 

dicséret stb.). 

Iskolánkban az oktatás-szervezés hatékonysága érdekében az előzőekben felsorolt 

lehetőségekhez, eszközökhöz közvetlen és közvetett módszerek, eljárások kerülnek 

alkalmazásra. 

Közvetlen módszerek pl.: 

- minden lehetséges tény bemutatása, szemléltetése, irodalmi anyagok felhasználása, 

- közös és önálló elemző munka, megbeszélés tanórán és órán kívül, 

- előadás, magyarázat, vita, példa, gyakorlás, segítés, ösztönzés, ellenőrzés, 

számonkérés, 

- kooperatív technikák, projekt módszer, 

- folyamatos értékelés, motiválás. 

Közvetett módszerek pl.: 

- a családok segítségének igénybe vétele, együttműködés szorgalmazása, 

- kapcsolattartás a társintézményekkel (Könyvtár, Művelődési Központ, Család, -és 

Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Önkormányzat, civil szervezetek), 

- múzeum, színház és kiállítás látogatások, hangverseny látogatások 

- kirándulások, nyári táborok szervezése a lehetőségek figyelembevételével, 

- tömegkommunikáció, internet felhasználása. 

Munkaformák: 

- frontális osztálymunka, 

- párban folyó tanulás, 

- csoportmunka, 
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- mozaik módszer, 

- forgószínpad, 

- drámapedagógia, 

- projekt, 

- poszter, 

- prezentáció. 

A frontális tanításnak létjogosultsága van akkor, ha: 

- homogén a tanulók előzetes tudása, 

- egységesen fontos az ismeret, 

- azonos algoritmusra építünk. 

A differenciálás = eltérések figyelembe vétele: 

- előzetes tudás mértéke, 

- motiváltság szintje, 

- tanulási készenlét/ aktivitás, 

- tanulási tempó, 

- önállósági fok. 

A differenciálás eljárásai: 

- munka a feladatlapon, 

- munka a tankönyvvel, 

- munka a számítógépen, 

- előadás/beszámoló, 

- poszter, 

- portfólió, 

- prezentáció. 

A pedagógus és a tanuló együttműködésén alapuló differenciálás: 

- munka a feladatlapon, 

- szövegfeldolgozás, 

- kísérlet, 

- demonstráció, 

- beszélgetés, 

- kutatás. 
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Tanórán kívüli foglalkozásokhoz: 

- projektoktatás, 

- múzeumi foglalkozás, 

- könyvtári foglalkozás, 

- művészeti előadáshoz, kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás. 

Előnyök: 

- a tanulók szociális kompetenciája nő, 

- a párhuzamosság növeli az interakciókat, 

- javul az önállóság, 

- a sikeres megoldások száma nő, 

- a tanulási kedv erősödik, 

- javul a tanulási hatékonyság. 

 

Tanulmányi kirándulások: Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros 

tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, 

kulturális értékeinek megismerése céljából. Sikeres pályázat esetén „Határtalanul!” programot 

valósítunk meg. 

Táborozások: A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik az iskolai 

szünidőkben szervezett táborozások. A táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket pályázati forrásból kívánjuk fedezni. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek 

minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is 

részt tudjanak venni. Nagyszerű lehetőséget biztosítanak az Erzsébet napközis táborok, és az 

ottalvós Erzsébet táborok. 
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2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
A tanulók személyiségének komplex fejlesztése az iskolai nevelési folyamat állandó feladata. 

Célunk, hogy tanulóink: 

- különböző adottságaikkal, 

- az eltérő mértékű fejlődésükkel, 

- az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, 

- szervezett ismeretközvetítéssel, 

- spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztassák ki 

személyiségüket. 

A személyiségfejlesztés során prioritást biztosítunk: 

- a színes sokoldalú:  iskolai életnek, 

 tanulásnak, 

 játéknak, 

 munkának 

- fejlesztjük:  a tanulók önismeretét, 

  együttműködési készségüket, 

    eddzük akaratukat 

- hozzájárulunk:  életmódjuk, 

 motívumaik, 

 szokásaik, 

az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, 

meggyökereztetéséhez. 

 

Figyelmet kell fordítani: 

- a pozitív emberi értékek, tulajdonságok kialakítására (a jóság, a becsületesség, az 

őszinteség, az önzetlenség, a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség, 

a segítőkészség, a tolerancia, a felelősségérzet erősítése), 

- az önismeret fejlesztésére (az önértékelés és önkontroll erősítése, a sikerek és 

kudarcok feldolgozásának segítése), 

- az együttműködési képesség és az egészséges versenyszellem kialakítására, az empátia 

képességének fejlesztésére, 

- kezdeményezőkészség, önállóság, a személyiség maximális tiszteletére (az emberi 

identitás megőrzése, a másság értékeinek tiszteletben tartása), 
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- a munka, az erőfeszítés és az általa létrehozott szellemi és anyagi javak 

megbecsülésére, 

- az egészséges, edzett személyiség kialakítására, 

- az egészségnek, mint alapértéknek elfogadtatására, az egészségmegőrzés igényének 

felkeltésére, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának 

megelőzésére, 

- a családtagok iránti kötődés, szeretet érzésének erősítésére (közös családi – iskolai 

programok, anyák napja, kirándulások), 

- a környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, 

cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítására, 

- a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetésére, emlékeinek tiszteletére, 

ápolására, megbecsülésére, 

- az alapvető állampolgári jogok megismertetésére. 

 

A pedagógusnak, mint modellközvetítőnek, a személyiségformálás egyik legfontosabb 

eszközének kell lennie. 

A pedagógiai munka középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, az egész 

személyiség fejlődésének, fejlesztésének kell állnia. 

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. 

 

Rendellenes személyiségfejlődésű, beilleszkedési és tanulási zavarokkal küszködő, illetve 

veszélyeztetett tanulók kezelése: 

Feladatok: 

- Egyéni segítségnyújtást kell biztosítani a szociálisan hátrányos helyzetű, 

beilleszkedési, magatartási, tanulmányi problémákkal küzdő tanulók részére. 

- Fejlesztő foglalkozást, szakkorrepetálást kell tartani az integráltan nevelt tanulók 

számára. 

- A nevelőknek az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben kell részesíteniük az 

egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban a gyakorlásnál, 

ismétlésnél – a tanulók önálló és csoportos munkájára kell támaszkodniuk. 
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Képzésünk tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó alapvető ismereteket foglalja magában a tanulók 

életkori sajátosságainak megfelelő szintjén. 

- A követelmények differenciált meghatározásában ösztönözzük a személyiségfejlesztő 

oktatást. 

- Figyelembe vesszük, hogy az nevelés-oktatás színtere nemcsak az iskola, hanem a 

társadalmi élet és tevékenység más fórumai is. 

 

Az értelem kiművelése során mindenkor építünk a megismerési vágyban és a 

teljesítményvágyban rejlő energiaforrásokra: 

- A tantervi anyag feldolgozását a tanulók előzetes tudására építve tervezzük. Az arra 

alkalmas tananyagot szívesen végzett tevékenységgé alakítjuk. (Pl. önálló vagy 

csoportos munkává, próbálkozásra késztető, felfedeztető tevékenységgé.) 

- Az osztályfőnök lévén számon tartjuk a tanulók érdeklődési területeit, azok alakulását, 

változását. Gondoskodunk arról, hogy nyilvánosságot kapjanak valamennyi iskolai 

közösségben. 

- A gyermekeket fokozatosan eljuttatjuk a spontán játszadozástól a szabálykövető 

játékig. 

- Fejlesztjük a teljesítményvágy olyan motívumait, mint a sikervágy, elismerésvágy, 

érzelmi kötődés, kötelességtudat, ambíció, továbbtanulási szándék, önfejlesztési igény. 

 

Megvalósítása:  

• tanórákon: nívócsoportos oktatás matematikából, magyar nyelv- és 

irodalomból, csoportbontás idegen nyelvből, informatikából, 

• tanórán kívüli foglalkozásokon, 

• felvételi előkészítőkön, 

• korrepetálásokon, 

• tehetségfejlesztő foglalkozásokon, 

• képességfejlesztő foglalkozásokon. 

Az önkifejezés gyakorlása: 

• tanórákon a kommunikációs kifejezőkészség fejlesztésével, 

• iskolarádió működtetésével, 
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• zeneiskolai fellépéseken, 

• újságcikkek szerkesztésével, 

• diákönkormányzati üléseken, 

• vers-, prózamondó versenyeken, 

• rajzpályázatokon, 

• tantárgyi versenyeken, 

• pályázatok írásával, 

• tanórán kívüli foglalkozásokon, 

• színpadi műsorok előadásával, stb. 

A segítő életmódra nevelés területén: 

- pozitív szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése, 

- pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályokban, a tantestületben, az 

iskolában, 

- élményszerű pozitív minták felkínálása személyes példamutatással, történelmi, 

irodalmi személyiségek életével, 

- a pedagógusaink éljenek a segítő együttműködés változatos formáival. 

Megvalósítása: 

Betartható házirend elfogadásával: 

• ennek következetes betartásával, 

• a benne foglalt jutalmazások, dicséretek, esetleges büntetések alkalmazásával, 

• a magatartás és a szorgalom rendszeres értékelésével, 

• a felelősi rendszer kialakításával, 

• tanórákon a tananyag tartalmának felhasználásával. 

 

Az egészséges életmódra nevelés területén: 

Kiemelten fontos a testnevelés órák, a diáksportköri élet, a helyi sportolási lehetőségek 

optimális kihasználása. 

Megvalósítása:  

• a mindennapos testnevelés keretében, 

• labdarúgó-, röplabda-, kézilabda-, atlétika- és tornaedzéseken, tömegsport 

foglalkozásokon, 

• gyógytestnevelés biztosításával a rászorulóknak, 

• versenyeken való részvétellel. 
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A szakmai képzés alapozása területén: 

- Olyan tanórai és tanórán kívüli tevékenységek, szakkörök szervezése, melyeknek 

tartalma felhasználható a pályaorientációban és az alkotó tevékenység 

működtetésében. 

- Az iskolán kívüli fórumok minél jobb kihasználása. 

Megvalósítása: 

• technika órák keretében, 

• osztályfőnöki órákon, 

• táborokban, 

• hulladékgyűjtés szervezésével, 

• farsangi rendezvényeken, 

• üzemlátogatások alkalmával, 

• művelődési ház, városi könyvtár rendezvényein való részvétellel. 

 

A művészeti nevelés területén: 

Iskolánk 2002 óta folytat művészetoktatást. 

A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti 

értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában. 

Az alapfokú művészetoktatás iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, 

képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik kibontakozását, tehetségük 

gondozását. Olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a meghatározott 

követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A készség- és 

képességfejlesztést az ismeretgazdagítás, a személyiségformálás eszközeként kezeli, 

követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. Biztosítja a tanulás 

személyes tapasztalati módját, feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, 

hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 

A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, 

az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat 

az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az 

eredményes szereplés összetevői. 
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A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az 

akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze 

identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, 

erősítse a közösséghez való kötődést. 

A helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően az iskolában a zeneművészeti ágon folyik 

művészetoktatás billentyűs tanszakon zongora, fafúvós tanszakon furulya hangszereken. 

„A” tagozaton az egyéni oktatás heti 2x30 perc, a szolfézs csoportos oktatás heti 2x45 perc. 

A billentyűs tanszak célja a hangszeres (zongora) oktatás megalapozása, az adott évfolyam 

követelményeinek megfelelő hangszeres játék fejlesztése, hogy a növendék a zenei anyagot 

életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően kotta –és 

stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 

szólaltassa meg.  

A tanszak feladata  

- Ismertesse a hangszer történetét, alapvető sajátosságait, felépítését, működésének 

elvét, akusztikus sajátosságait, a hangszer irodalmának legkiemelkedőbb alkotó -és 

előadóművészeit.  

- Alakítson ki a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes, könnyed 

hangszer kezelést, megfelelő kéz- és lábtartást, független játszóapparátust, a kezek, 

lábak önállóságával, rugalmas, laza ízületeket, az adottságok alapján kiegyenlített 

hangszertechnikát.  

- Tegye képessé a növendéket arra, hogy tudjon a billentyűzet (és pedálzat) teljes 

terjedelmében tájékozódni és azon játszani, tudja a hangszerjáték alapelemeit, 

játékformáit, tudja a pedálokat megfelelően használni.  

- Fejlessze a növendék muzikalitását, zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a 

polifon -és funkciós hallást, metrum -és ritmusérzéket, az egyenletes tempótartást, a 

céltudatos gyakorlási módszer kialakítását, a lapról olvasási készséget, a tudatos zenei 

memorizálást, a művek igényes zenei kidolgozását. 

A fafúvós tanszak célja a hangszeres (furulya) oktatás megalapozása, az adott évfolyam 

követelményeinek megfelelő hangszeres játék fejlesztése, hogy a növendék a zenei anyagot 

életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően kotta –és 

stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 

szólaltassa meg.  
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A tanszak feladata  

- Ismertesse meg a növendékekkel hangszerük történetét, a hangszer sajátosságait, a 

hangszer felhasználásának és felhasználhatóságának sokszínűségét, irodalmának 

legkiemelkedőbb alkotó -és előadóművészeit, a hangszercsalád egyéb tagjait és a 

rokonhangszereket.  

- Alakítson ki megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és 

kéztartást, billentést és tudatosítsa ezeket, dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező, 

megfelelő tempójú előadást, laza egyenletes ujjtechnikát, pontosan összehangolt 

nyelv- és ujjmozgást, stabil, de nem merev szájtartást.  

- Fordítson figyelmet a helyes légzés gyakorlására, a szájizomzat fejlesztésére a 

mindennapi gyakorlatok segítségével, a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, a 

lapról olvasási készség fejlesztésére, a tudatos zenei memorizálásra, a művek zeneileg 

igényes kidolgozására, a rendszeres társas muzsikálásra.  

- Gyakoroltasson rendszeresen tartott hangokat változó dinamikával az intonáció 

megtartásában, hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, a felmerülő 

technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat, a transzponáló 

hangszerek kottaanyagának olvasására.  

- Tanítsa meg a növendéket a hangszer összeállítására, tisztítására, karbantartására. 

A személyi feltételeket két fővel biztosítjuk. A művészetoktatás tárgyi feltételei is 

megfelelőek. 

 

3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Az egészség-megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye az embereket arra, hogy 

egyre növekvő ellenőrzést szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek az 

egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és lehetőségekkel. 

Alapvetően nem arra épít, hogy a betegségek bekövetkeztével riogassa az embereket, hanem 

olyan életmódbeli utakat kínál fel, amelyekkel azonosulva az egyéneknek lehetőségük nyílik 

az egészségesebb életforma kiválasztására. Így az egészségmegőrzés a mindennapi élet része 

kell, hogy legyen, mely messzemenően figyelembe veszi az egyén szociális és gazdasági 

helyzetét, mentális és fizikai lehetőségeit. Az egészségmegőrző tevékenység magában foglalja 

az emberi szervezet működésével és a betegségek megelőzésével, az életvezetéssel 

kapcsolatos egyéni ismeretek bővítését. 
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3.1. Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

 

Feladatunk: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében,  

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat, 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten foglalkoznak az egészség megőrzésének 

szempontjából legfontosabb ismeretekkel: a személyes higiénia, a táplálkozás, az 

alkohol- és kábítószer fogyasztás, a családi és kortárskapcsolatok, a környezet 

védelme, az aktív életmód, a sport, a szexuális fejlődés területén 

A megvalósítás színterei: tanóra, tanórán kívüli foglalkozások, kiemelt figyelemmel a 

minden évben megszervezésre kerülő egészségnevelési hónap programjaira (előadók 

meghívása, egészséges ételek készítése gyümölcsökből, zöldségekből). 

Az egészségnevelés az intézmény minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 

Egészségfejlesztési alapfeladataink: 

- egészséges táplálkozás megvalósítása, 

- mindennapi testnevelés/testedzés minden tanuló számára, 

- a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával 

(ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.), 

- környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre 

nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési program megvalósítása a tantárgyak és 

a tanórán kívüli foglalkozások lehetőségeinek figyelembevételével. 

Az egészségnevelés területei 

Az iskolai egészég-nevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy személyes környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket 

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

egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások 

szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységben alapozódhassanak meg. Az egészséges életmód, 



32 

 

életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola pedagógiai 

rendszerébe, összes tevékenységébe be kell épülni. 

Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

- az egészség, mint érték tudatosítása, 

- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, 

- az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, 

- az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 

- a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata, 

- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészség megőrzésében, 

- a személyes krízis helyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete, 

- balesetek, balesetmegelőzés, 

- a tanulás és a tanulás technikái, 

- az idővel való gazdálkodás szerepe, 

- a rizikó vállalás és határai, 

- a szenvedélybetegségek elkerülése, 

- a tanulási környezet alakítása, 

- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek: 

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos 

mérések sorába. Ennek értelmében kell eljárni a mérésre felkészítés és a mérés elvégzése 

tekintetében a tanév rendjében előírtak szerint. 

 

3.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók: 

- ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát, 

- ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, 

- ismerjék fel a vészhelyzeteket, 

- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit, 

- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével, 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén, 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit, 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében: 

- az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével, 

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe, 

- támogatjuk a pedagógusok részvételét elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésen. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül és délutáni 

csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

- a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek, 

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 

módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 

igénybe vétele az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

- szakkörök, 

- minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak 

az Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjúsági 

Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával, 
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- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára. 

 

4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Hiszünk abban, hogy a közösségi élet és annak fejlesztése pedagógiai érték. 

„A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közösségi érdek, közös cél, közös értékrend 

és tudat tart össze.” (Hankiss Elemér) 

Mivel a közösség egyénekből áll, az igazi közösség kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget. 

Iskolánknak jó hagyományai vannak a közösségi nevelés terén. A hagyomány felhalmozott 

értéktömeg, melyet a közösség emlékezete őriz. 

Érintkezési formákban, magatartási szokásokban, diákönkormányzati döntési mintákban, 

ünneplési módokban ölt mindez testet. Úgy érezzük, stabilizálja elért eredményeinket, a 

további előrehaladás kiindulópontjává válik, így értékként illeszkedik a közösségi 

tevékenység rendszerébe. 

Feladataink a közösségi nevelés terén: 

- a közösséghez tartozás igényének és érzésének kialakítása, a kortársi és a nemzedékek 

közötti kapcsolatok erősítése, 

- a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokások és magatartásmódok elsajátíttatása és 

gyakoroltatása, 

- határozott, de toleráns, következetes, ugyanakkor változtatásra, alkalmazkodásra képes 

személyiség formálása, 

- a közösségért érzett cselekvő felelősségvállalás követelményeinek megismertetése és 

gyakoroltatása, 

- részvétel a diákönkormányzat tevékenységében, 

- iskolai hagyományok ápolása a folyamatos megújulás jegyében. 

A közösségfejlesztés kiemelkedő színterei: 

- a tanóra,  

- osztályfőnöki óra, 

- napközi, tanulószoba,   

- szakkörök, 
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- kirándulások, séták, túrák, 

- Diáksport Egyesület,  

- Diákönkormányzat, 

- versenyek, vetélkedők,  

- egyéb szabadidős foglalkozások,  

- iskolán kívüli tevékenységek. 

A tanítási időben szervezett program csak akkor tehető kötelezővé, ha nincs anyagi vonzata. 

Azok a programok, melyek pénzbe kerülnek, a szülők előzetes egyeztetésével szervezhetők. 

Azok a tanulók, akiknek szülei nem finanszírozzák a programot, kötelesek a tanítási időben az 

iskolában tartózkodni. Az osztályfőnök előző napon rendelkezik, hogy melyik osztályban 

milyen órát látogassanak. 

 

Minden terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, 

céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: 

- a gyermek közösségi magatartásának kialakításához, 

- véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

- a közösségi szokások, normák elfogadásához, 

- az együtt érző magatartás kialakulásához, 

- a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

 

A közösségfejlesztési tevékenység keretei: 

- Intézményünk a Köznevelési Törvénnyel (2011. évi CXC. törvény és módosításai) 

összhangban vállalja, hogy az iskolai rendezvények, versenyek, nyilvános események 

és ünnepek szervezését az aktív szülők bevonásával és közreműködésével szervezi, 

építő ötleteiket beépíti a programba. Ebben a közösségfejlesztő feladattevékenységben 

tudatosan felhasználható a TÁMOP-3.1.4. B-13/1-2013-0001 projekt Partnerség és 

hálózatosodás moduljának módszertani segédanyaga, amit rendelkezésünkre 

bocsájtottak. 

- Az intézmény elősegíti a szakmai együttműködéseket, az intézményekkel való közös 

gondolkodást abban, miképpen lehet a család, mint partner szempontot érvényesíteni. 

Ezért közösségi eseményeit úgy szervezi, hogy más intézményekkel, iskolákkal, civil 

szervezetekkel együttműködve elősegítse az iskolai közösség fejlődését, megoldás 

központú válaszokat találjon a társadalomból begyűrűző problémák kezelésére. Ennek 
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érdekében mind a szülők hatékonyabb bevonására, mind a fiatalok közösségi 

aktivitásának fokozására új, innovatív eszközöket keres, közösségfejlesztő 

módszereket alkalmaz. 

 

4.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok 

 

- a tanulás támogatása: 

• kölcsönös segítségnyújtással, 

• közösségi ellenőrzéssel, 

• tanulmányi- és munkaerkölcs erősítésével; 

- a tanulói kezdeményezés segítése, 

- a tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése, 

- a közvetlen tapasztalatszerzés segítése, 

- a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, helyes 

cselekvések bemutatásával: bírálat, önbírálat segítségével), 

- a folyamatosság biztosítása – a már elért eredmények továbbfejlesztése, az ezekre 

történő építés a következő évfolyamon, 

- változatos munkaformákkal (csoportmunka, egyéni munka, kísérlet, verseny) az 

együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése, 

- a tananyag alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a hazaszeretetet. 

 

4.2. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

A tanórán kívüli foglalkozások már kötetlenebb tevékenységformák, és a közösen átélt 

napközis foglalkozások, kirándulások élményei a közösségfejlesztés kiváló területei. Ezekkel 

a programokkal célunk, hogy:  

- a tanulókat egymás segítésére és ellenőrzésére szoktassuk, 

- a gyerekek váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt, 

- ismerjék meg azokat a társas együttélési szabályokat, amelyek a közösségben való 

kapcsolataikhoz elengedhetetlenek, 
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- legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások 

iránt, 

- ismerjék meg az iskolai hagyományokat, 

- a családi és az osztályközösség normáinak közelítése (családlátogatás), 

- ismerjék meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk 

nagy múltú értékeit, 

- a helyes viselkedéskultúra kialakítása, 

- a sokoldalú és változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás 

erősítéséhez,  

- a kirándulások, túrák mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti 

felelősség érzését - ebben nagy szerepe van az intézményben működő Zöld Szív 

Ifjúsági Természetvédő Mozgalomnak, a zöldszíves csoport éves munkaterv alapján 

tevékenykedik. 

 

Az EFOP 3.3.5-17-2017-00031 projekt fenntartása: 

Az EFOP 3.3.5-17-2017-00031 azonosítószámú, „Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Karcagi Tankerületi 

Központban című projekt eredményeinek fenntartása érdekében alkalmazzuk a program 

céljainak megvalósításához illeszkedő, új módszertani fejlesztést az intézmény oktatási-

nevelési munkája során. 

 

A módszertan bevezetésével célunk a felnövekvő nemzedékek fizikai, érzelmi és társas 

fejlődésének előmozdítása, az élményalapú tanulás módszertani megalapozása, a tanulás 

közösségi élménnyé formálása, a tanórán kívüli differenciált, személyiségközpontú, 

informális és nemformális módszertani kultúra megerősítése, a nyitott tanulási környezet 

biztosítása, tevékenységközpontú pedagógiai és módszertani eszköztárunk fejlesztése, 

valamint ezt támogató szakmai környezet kialakítása.   

  

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-00001 azonosító számú, „A köznevelés 

keretrendszeréhez kapcsolódó mérési, értékelési és digitális fejlesztések, innovatív 

oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt Informális és nem 

formális tanulási alkalmak című alprojektjének keretében a vezető pedagógusok elvégezték az  

„Élmény tanulni!” című, 30 órás, akkreditált pedagógus képzést, és az itt szerzett ismeretek 
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alkalmazásával valósították meg 2018 június 3. és 4., valamint a 2019. június 3. és 4. hetében 

a kifejlesztett tematikus, informális és nem formális programokat. 

 

Az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-00001 projektje keretében 8 témamodul került 

kidolgozásra.  

1.) Nomád, kaland, közlekedés 

2.) Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés 

3.) Művészeti nevelés 

4.) Idegennyelv 

5.) Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás 

6.) Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás 

7.) Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás 

8.) Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás 

 

A módszertannak a bevezetése az alábbi tevékenységek által valósul meg: 

A vezető pedagógusok a 2019/2020. tanévtől a „Csodaszarvasprogram” 

(https://www.csodaszarvasprogram.hu) szakmai informatikai portálon közzétett tartalmak 

(játékok, programsablonok, ötletek) alkalmazásával, tanítási év alatt, a tanórán kívüli 

foglalkozások (szakkörök, napközis foglalkozások) keretében valósítják meg az informális és 

a nem formális tematikus tanulási alkalmakat. 

 

A módszertan alkalmazásával: 

a) hozzájárulunk az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának 

csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;  

b) hozzájárulunk a tanulói ismeretek, kompetenciák elsajátítását, a személyiség 

kiteljesedését elősegítő eszközrendszer továbbfejlesztéséhez;  

c) hozzájárulunk az anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztését támogató programok, az 

egészségnevelési, mozgásfejlesztő és a környezeti nevelési programsorozatok 

megerősödéséhez;  

d) a tanulók digitális kompetenciáinak fejlődéséhez;  

e) a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez, a pedagógiai 

kreativitás előtérbe helyezéséhez; összhangban az új tantervi-tartalmi szabályozókban 

megjelenő követelményekkel;  

f) támogatjuk a köznevelésben az integrált oktatás megvalósulását;  



39 

 

g) erősítjük az informális és a nem formális keretek között, a nyitott nevelési-tanulási 

környezetben megvalósuló programok, módszertanok szélesebb körű elterjedését a 

társadalmi együttműködés erősítését. 

 

4.3. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

A diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közössége, melynek keretében a 

tanulók (a munkájukat segítő pedagógus irányításával) saját fejlettségüknek megfelelő szinten 

önállóan intézik ügyeiket. 

 

Feladataink e területen: 

- olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját sikereire, értékeli más 

közösségektől megkülönböztető tulajdonságait, 

- a közösség iránti felelősségérzet kialakítása, fejlesztése, 

- az iskolai hagyományok ápolása, új hagyományok teremtése, 

- legyen a felelősi megbízatások vállalásának rangja, értéke, 

- a tanulói és diákjogok mélyebb megismerése és alkalmazása mind a diákok, mind a 

tantestület részéről. 

A közéleti információ áramlásának módjai: 

- DÖK megbeszélések, diákközgyűlés, iskolagyűlés,  

- iskolarádió 

- iskolaújság. 

4.4. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

Intézményünk szabadidős tevékenysége jó terepet biztosít a közösségfejlesztő munkához. A 

szabadidős tevékenységek során olyan foglalkozásokat kell szerveznünk, amelyek kötődnek a 

tanulók személyes életéhez, problémáihoz és hatással vannak az iskola más területeire is. 

Tennivalóink: 

- jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a tevékenységet 

segítő külső szakemberekkel, 

- a csoporton belüli kapcsolatok erősítése, 

- olyan tevékenységformák kialakítása, amelyek az egyéni képességekre, tartós 

aktivitásra építenek, 
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- a csoportokban végzett közös munka során az önismeret, az önfegyelem fejlesztése,  

- olyan erős érzelmi – értelmi felhívó erővel bíró témák kijelölése, amely során 

csodálkozva fedezhetik fel a világot,  

- a kiegészítő ismeretszerzéstől a szórakozásig, a művelődés legszélesebb skáláján 

keresztül meghonosítani a kulturált szabadidős szokásokat, 

- olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú 

elmélyítése mellett kihatnak az egész személyiség fejlesztésére. 

 

5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

 

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, 

képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a 

munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztásban meghatározott 

munkarend alapján. 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

- a tanítási órákra való felkészülés, 

- a tanulók dolgozatainak javítása, 

- a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

- a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

- javító-, osztályozóvizsgák lebonyolítása, 

- kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

- a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

- tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

- felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

- iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, 

- osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

- az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

- szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

- részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

- részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

- a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 
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- iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

- iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

- részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

- tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

- iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

- szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

- osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnököt az intézményvezető bízza meg elsősorban a felmenő rendszer elvét 

figyelembe véve. 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát, 

összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

- Az intézmény pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, 

munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

- Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

- Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztályközösségben elfoglalt 

helyzetét. 

- Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. 

- Szülői értekezletet tart. 

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

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. 
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6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység 

6.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A heterogén összetétel miatt tudatosan kell figyelnünk arra, hogy minden tanuló megkapja azt 

a foglalkoztatási formát, amelyben képességeit fejleszteni tudja, és a tanulásban, tanórai 

elfoglaltságon kívül sikerélményhez juttatja. 

Kiemelten tehetséges tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki átlag feletti 

általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és 

felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. 

Legfontosabb feladatunk idejében felfedezni a gyermekek speciális képességeit, s 

készségeiket az adott iskolatípus adta maximális szintig fejleszteni. Ehhez fontos, hogy 

pedagógusaink rendelkezzenek megfelelő pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel. 

Célok: 

- A tehetséges tanulók képességeinek maximális kiaknázása, továbbfejlesztése, 

személyiségük harmonikus fejlesztése.  

- Társuljon a kiemelkedő képesség értékes személyiségjegyekkel, pozitív emberi 

tulajdonságokkal. 

Feladatok: 

- A tehetséges tanulók kiemelkedő képességeinek felismerése, érdeklődési körének 

feltárása, pontos körülhatárolása. 

- A tanuló viselkedésén és teljesítményén keresztül a jellem- és akarati vonások 

megismerése. 

- Azoknak a személyiségjegyeknek a feltárása, amely pozitívan segítik fejlődésüket. 

- Fejlődésük folyamatos figyelése, a pozitív változások elemzése. 

- Megfelelő motiválás és értékelés. 

- A mutatkozó eredmények mélyreható elemzése, elismerése. 

Tevékenységeink feladataink megvalósításához: 

- Serkentő atmoszféra megteremtése. 

- Megfelelő tanár-diák kapcsolat kialakítása, az egyéniség kölcsönös tisztelete. 
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- Differenciált óravezetés, egyénre szabott feladatok: csoportbontásnál fontos a 

viszonylagos homogenitás, hogy a tehetséges gyermekek a velük versenyképes 

kortárstanulókkal ismételten összemérhessék képességeiket, erejüket. Megvalósulhat a 

tantervdúsítás, tananyag gazdagítás. Egyes anyagrészekkel elmélyültebben 

foglalkozhatnak, gazdagíthatják a követelményrendszert, projektet készíthetnek, 

gyűjtő- és kutatómunkát végezhetnek. 

- Lehetőségeink alapján csoportbontás az idegen nyelv és az informatika órákon. 

- Párhuzamos osztályainkban igény szerint nívócsoportos oktatás szervezése. 

- Délutáni tanulást segítő foglalkozásokon az iskolai tanulmányok segítése differenciált 

tanulásszervezéssel és irányítással, felkészítés az önálló tanulásra. 

- A 8. évfolyamosoknak felvételi előkészítők indítása. 

- A tanulók képességeinek megfelelő versenyeken, pályázatokon való indítása (helyi, 

területi, megyei, országos versenyek): 

   Hagyományos házi versenyeink: 

    matematika 

  nyelvtan-helyesírás 

  olvasás – szövegértés - szövegalkotás 

  vers- és mesemondás 

  irodalmi, történelmi pályázatok 

  rajzversenyek. 

Városi, területi, megyei, országos versenyek 

Szegő Gábor matematika verseny 

MOZAIK levelezős verseny több tantárgyból 

Jászsági Helyesírási verseny – Jánoshida 

Berekfürdői szavalóverseny 

TITOK levelezős verseny több tantárgyból 

Kossuth Szövetség pályázata - Budapest 

TEKI – TOTÓ országos levelezős verseny több 

BENDEGÚZ országos levelezős verseny több tantárgyból 

„Kalandos verseny” – a Szalay Könyvkiadó szervezésében 

KIS NYELVÉSZ verseny 1-8. évfolyamig – Szolnok 

Honismereti tanulmányi verseny 

Hermann Ottó országos környezetismereti verseny 

Dr. Szabó Miklós Országos szövegértési verseny 



44 

 

Abádszalóki Magyar Kultúra Napján szavalóverseny 

Mesevetélkedő – területi, megyei forduló – Szolnok 

Kézilabda – ERIMA – program (részvétel a kiírás szerint) 

Labdarúgás – BOZSIK – program (részvétel a kiírás szerint) 

Diákolimpia: labdarúgás, kézilabda, atlétika 

Sípos József Atlétikai Emlékverseny – Tiszagyendán  

Play and Win! angol nyelvi verseny 

Rajzpályázatok 

Szép Magyar Beszéd Verseny – megyei verseny 

Városi szavalóversenyek, rajzpályázatok a városi programhoz igazodva 

A tanév közben meghirdetésre, kiírásra kerülő versenyeket figyelemmel kísérjük, 

azokra lehetőség szerint jelentkezünk, benevezünk. 

- Szabadidős foglalkozásokon sokoldalú tevékenységek biztosítása. 

- Művészeti tevékenységek során az alkotó és önkifejező képességek kibontakoztatása. 

- Iskolai, települési rendezvényeken való színvonalas szereplés, művészeti bemutatók, 

előadások. 

- Védőnő, iskolaorvos vizsgálatai alapján a tanulók egészségügyi állapotának feltárása, 

segítése a helyes pályaválasztásban. 

- Sportolási lehetőségek biztosítása délutánonként, külön sportfoglalkozás keretében, az 

iskolai Diáksport Egyesület lehetőségeinek kihasználásával. 

- Hagyományőrző tevékenységek megszervezése, a kialakított hagyományok tovább- 

vitele. 

 

6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

 
A tehetséges tanulók mellett kiemelkedően fontos a tanulási kudarcnak kitett tanulók 

felzárkóztatása. Lehetőséget kell biztosítani számukra is, hogy az iskolában jól érezzék 

magukat, valamilyen területen ők is sikerélményhez jussanak (erősödjön bennük, hogy ők is 

hasznos emberei a társadalomnak). Ezen kívül segítjük őket abban, hogy megtalálják a 

képességüknek megfelelő tevékenységi formákat. 

Az iskolába járó gyermekek jelentős része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. 

Felzárkóztatásukhoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások 

nyújtanak segítséget, és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását vagy lehetőség szerinti 
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megszüntetését. Ennek leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, 

családlátogatások, szülői értekezletek, fogadónapok, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra 

szoruló tanulókkal való foglalkozást differenciáltan, csoportbontással oldjuk meg. 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha: 

- szórt figyelmű, 

- nehezen tud koncentrálni, 

- gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat, 

- túlmozgásos vagy túlzottan lassú, 

- kézügyessége fejletlen, 

- lassan vált át egyik feladatról a másikra, 

- olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak, 

- a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel, 

- valamely részképesség területén adódó lemaradás miatt. 

A felzárkóztatás célja: 

- A környezeti hátrányok kompenzálása, az osztály illetve az iskolai közösségbe való 

bekapcsolódás és továbbhaladás lehetőségének biztosítása, az esélyegyenlőség 

megteremtése. 

- Készségek, képességek fejlesztése. 

- A napi tanulás feltételeinek biztosítása, a korrekciós tevékenység és a korrepetálás 

révén a napi lépéstartás megszervezése, az eredményes tanulási folyamat 

megszervezése. 

- Valamely részképesség területén megnyilvánuló hátrány kompenzálása. 

- Viselkedési szokások kialakítása, változtatása, gyakorlati alkalmazása, az általános 

emberi normák, valamint az iskolai házirend szellemében. 

- Pályára irányítás, pályaválasztás, a beiskolázás segítése. 

Különösen az általános iskolai oktatás kezdő szakaszában, főleg az 1. osztályokban kell az 

osztályfőnököknek megállapítani, kik azok a tanulók, akik tanulási nehézséggel küzdenek. 

 

Feladatok: 

- Beiskolázáskor a különféle szakértői vélemények figyelembe vételével a tanuló 

számára legmegfelelőbb osztályban való elhelyezés. 

- A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók kiszűrése, személyiségük megismerése, 

az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása. 
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- Adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 

- Egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-

értékelési eljárások alkalmazása. 

- Rendszeres, következetes fejlesztés, együttműködve a különböző szakemberekkel. 

- Rendszeres tájékoztatás a szülők felé a gyermek fejlődéséről, segítségnyújtás az 

otthoni tanuláshoz. 

- Fejlesztő foglalkozások, felzárkóztató foglalkozások biztosítása. 

- Törekedni kell a helyes tanulási stratégiák megtanítására. Ez az osztályfőnöknek, 

és minden szaktanárnak jelentős feladata, hiszen sok esetben a tanulási kudarc 

mögött a helytelen tanulási technika van. 

- A tanulók megfelelő szakmai szolgáltató szervezetekhez irányítása. 

Kiemelt feladatunk: egyénre szabott módszerekkel a tanulási nehézségeken enyhíteni. Ezekre 

a gyermekekre a további évfolyamokon is fokozottan figyelni kell. Ha szükséges, 

felterjesztjük a Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadói vizsgálatára, illetve a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvizsgálatára. Szakvéleményük 

alapján intézkedünk. A tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységekre kiemelt 

figyelmet fordítunk, pl.: 

- kis létszámú osztályok szervezésére, 

- fejlesztő foglalkozások beindítása a képességzavarok kezelésére. 

- korrepetálások, különösen, amelyek az anyanyelvhez kapcsolódnak – a beszéd, az 

írás- és olvasási képességeket kell erősíteni a lemaradó, gátlásos tanulóinknál. 

- az idegen nyelv tanulásánál csoportbontás az évfolyamok sajátosságait figyelembe 

véve. 

- a nívócsoportos oktatás lehetőségének kihasználása az évfolyamok sajátosságait 

figyelembe véve. 

 

6.3. Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésével kapcsolatos 

pedagógiai tevékenységünk  

Sajátos nevelési igényű tanuló az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
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autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Tanulóink iskolai fejlesztésénél figyelembe vesszük tanulási nehézségeiket, sajátos nevelési 

szükségleteiket, amelyek kielégítéséhez határozzuk meg a célokat, fejlesztési tartalmakat, 

eljárásokat. 

Az egyéniesített nevelés differenciált tartalmakban, módszerekben a tanórákon, a 

kiscsoportban, az egyéni fejlesztő- és a rehabilitációs órákon valósul meg. A sajátos nevelési 

igényű tanulók adottságai között sok a nevelés szempontjából kedvezőtlen elem. Ezért itt csak 

a szükséglethez igazított gyógypedagógiai megsegítés hozhat kellő eredményt, amely 

figyelembe veszi a testi-lelki állapotokban rejlő, nevelést nehezítő tényezőket és az életkori 

sajátosságokat. 

Fejlesztésük érdekében: 

- A Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján egyéni fejlesztési terv szerint 

foglalkozunk a törvény által biztosított, a bizottság által javasolt óraszámban a 

tanulókkal. 

- A megvizsgált gyerekeket fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus segíti a fejlődésében. 

- A különleges gondoskodás keretében: 

o Alkalmazzuk a pozitív diszkriminációt. 

o Mentesítjük az adott tantárgyrész osztályozása, értékelése alól az érintett 

tanulókat. 

o Biztosítjuk a köznevelési törvényben meghatározott egyéni differenciálás 

lehetőségét. 

- A törvényi előírásoknak megfelelően munkánkat gyógypedagógus segítségével 

kontroláljuk. 

- A tanulók fejlődése érdekében a szülőkkel való kapcsolattartást kiemelt gyakorisággal, 

rendszeres tájékoztatással végezzük. 

- Értékeléskor a fejlesztés kijelölt irányvonala a mérvadó. 

- Az ismeretek nyújtása során a tanulók egyéni képességeit, sajátos nevelési igényét, 

körülményeit maximálisan figyelembe vesszük. 

- A Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján kerülhetnek tanulóink az eltérő tantervű 

osztályba, ahol enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása folyik. 

- A helyi tanterv tartalmazza a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő 

programot. 
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6.4. A beilleszkedési, tanulási, és magatartási nehézségekkel 
küzdők segítése 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló: az a különleges bánásmódot 

igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához 

viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek.   

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem 

felzárkózat, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét 

javítják. 

Szervezeti formái: 

- egyéni fejlesztés, 

- mikrocsoportos fejlesztés, 

- makrocsoportos fejlesztés 

    a szakvéleményben rögzített óraszámok szerint. 

A fejlesztés célja: 

- személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember, 

- pozitív énkép, jó kommunikációs képesség, 

- idegrendszer fejlődésének biztosítása, 

- mozgásfejlődés, 

- érzelmi élet fejlődése, 

- beszéd fejlődése, 

- érzékszervek fejlődése, 

- prevenció, reedukáció. 

Részképesség zavarok megszüntetése: 

- figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése, 

- egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás). 

Ismeretek bővítése: 

- iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés. 
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Sajnos, napjainkban egyre inkább növekszik intézményükben azoknak a gyermekeknek a 

száma, akik komoly viselkedési problémákkal küszködnek. Nem képesek figyelni, 

összpontosítani, követni a szabályokat, vagy éppen féken tartani ösztöneiket. Az ilyen 

gyermekeknek az iskola valódi kihívást jelent. A megközelítés az empatikus magatartás lehet. 

Ha a nevelési módszereket a segítő magatartás és bizalom légköre hatja át, akkor a gyermekek 

többsége egy idő után arra törekszik, hogy megfeleljen a szociokulturális hatásnak, és 

indíttatást érez az együttműködésre. 

Tevékenységek: 

- pozitív motiváció biztosítása, önbizalmat növelő preferáló eljárásokkal, 

- az év eleji szintfelmérés az egyéni fejlesztő munkához, 

- valamennyi tantárgy belépésekor megismertetni a tanulókkal az adott tantárgy 

eredményes tanulását segítő módszereket, 

- tanórákon és a napközis foglalkozásokon gyakoroltatni az önálló feladat megoldási 

módokat, segíteni a gyermek számára legmegfelelőbb kiválasztását, 

- részképesség hiánya esetén, enyhébb esetben egyéni fejlesztő foglalkozás, 

súlyosabb esetekben szakszolgálati segítségkérés igénybevétele, 

- egyes tantárgy értékelése vagy tanulás alóli részleges vagy teljes felmentés a 

szakszolgálattal történő együttműködés alapján, 

- ismerethiány esetén a korrekció lehetőségének biztosítása, 

- pszichés eredetű tanulási kudarcok elkerülését egyénre szabott feladatokkal, 

csoportmunkába bevonással, versenyhelyzetek kiszűrésével segíteni, 

- partneri kapcsolat kiépítése (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, 

gyermekvédelmi felelős), 

- a problémák kezeléséhez szakemberek segítségének igénybevétele, 

esetmegbeszélések, szakmai fórumok szervezése, 

- egyénre szabott megfigyelések végzése,  

- fejlesztő foglalkozásokat szervezünk, 

- bemeneti mérés elvégzése, 

- egyénre szabott fejlesztési tervek készítése, 

- differenciált tanulásszervezési módszerek alkalmazása az oktatási folyamatban, 

- problémamegoldó fórumok szervezése a problémás gyermekek eseteire építve. 
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6.5. Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem a nevelési-oktatási intézmények tevékenység-rendszerében az 

alapfeladatok közé sorolandó. Különösen igaz ez napjainkban, amikor a szülők egy része és a 

családok is nehezebb helyzetbe kerülnek, s a gyerekek is egyre kiszolgáltatottabbak. Egyre 

több az olyan hátrányos helyzetű gyerek, akiket eddig nem így tartottunk nyilván, de a 

megélhetési nehézségek, a család hétköznapi gondjai miatt elhanyagoltakká válnak. Ezek a 

problémák az iskolában is éreztetik hatásukat, mert befolyásolják a gyerekek eredményeit, 

viselkedését, társaikhoz és a munkához való viszonyukat. 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok: 

- A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése, nyilvántartása. 

- Segélyezéssel kapcsolatos ügyintézések. 

- Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal és a gyámügyi hatóságokkal. 

- A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek figyelemmel kísérése a szaktanárok 

együttműködésével, szükség esetén intézkedés. 

- A veszélyeztető tényezők feltárása. 

- A tanulók személyiségének fejlesztése, a megfelelő életszemlélet kialakítása, 

osztályfőnök – tanár – szülő együttműködésével. 

- A szülők tájékoztatása a támogatási lehetőségekről. 

- A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek esetében vizsgálatok kezdeményezése. 

- Folyamatos ismeretterjesztés a kollégák körében a hátrányos helyzetű gyerekek 

támogatását elősegítő programokról, lehetőségekről. 

- Félévente összegző értékelés az eltelt időszak gyermekvédelmi tevékenységéről. 

- Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak felmérése, nyilvántartása. 

 

Természetesen iskolánk minden dolgozójának, akár pedagógus vagy nem pedagógus 

alkalmazott, kötelessége felfigyelni és a megfelelő személyeknek tájékoztatást adni arról, ha 

bármilyen veszélyeztetettségre vagy hátrányos helyzetre utaló tünetet észlel egy-egy 

gyermeknél. Az étkeztetéssel és az egészségügyi ellátással foglalkozók, az iskolatitkárok 

tapasztalhatnak olyan jelenségeket, amik a pedagógusnak nem biztos, hogy felkeltik a 

figyelmét. 

Minden pedagógusnak vannak kötelezettségei és teendői a gyermek- és ifjúságvédelem terén: 

- A gyerekkel, a szülőkkel való közvetlen beszélgetés családlátogatáson, fogadóórán. 
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- Közre kell működnie a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében. (Pl. hátrányos helyzet, munkanélküliség, a családi élet 

megromlása, a szülők gazdasági helyzetének romlása.)  

- A szülő figyelmeztetése, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedéseket tart szükségesnek. 

- Szoros kapcsolat kialakítása a Pedagógiai Szakszolgálattal. 

- A gyerekek anyagi támogatásának (tankönyvtámogatás, kirándulási, táborozási 

támogatás, étkezési díjkedvezmények) ügyintézésében közreműködés. 

- Napközis ellátás biztosításával a helyes tanulási szokások, az értelmes szabadidő 

eltöltés igényének alakítása. Ezek segítségével a tanulási kudarcok és a deviáns 

magatartás kialakulása csökkenthető. 

 

6.6. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A gyermekvédelmi feladatok ellátása során, a tanulók szociális körülményeinek 

feltérképezésekor körvonalazódik, hogy kik azok a gyerekek, akiknek családi háttere nem 

mindig képes biztosítani azokat a feltételeket, amelyek a gyermek fejlődéséhez szükségesek. 

Ezeknek a tényezőknek a tisztázása nagyfokú tapintatosságot kíván a pedagógusoktól. Az a 

szülő, aki érzi a megértő, segítő hozzáállást, bátrabban jelzi problémáit. 

A szociális hátrányok sokfélék lehetnek. Ezeket mindegyik esetben pontosan meg kell 

határozni, hiszen más-más megközelítést igényelnek 

- az anyagi nehézségek, 

- a nem megfelelő lakáskörülmények, 

- az alkoholizmus a családban, 

- a szülői életvezetési problémák, 

- a nagycsaládosok gondjai, 

- a csonka családok, 

- az éppen felbomló családok, 

- a munkanélküliség, 

- a szülők alacsony iskolázottsága, 

- az érzelmi szegénység, 

- a hiányos törődés, 

- a krónikus betegség – akár a gyermeknél vagy szülőnél, 
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- ingerszegény otthoni környezet, 

- az igénytelenség a család részéről. 

 

Amennyiben feltártuk a fenti gondok valamelyikét, sorra kell vennünk a segítségadás 

lehetőségeit, szociális szolgáltatásainkat: 

- Törekedjünk arra, hogy ezek a gyerekek igényeljék a délután 16 óráig tartó 

foglalkoztatást, így szabadidejük egy részét is szervezett körülmények között tölthetik. 

- Tájékoztatjuk és segítjük a szülőket a különböző támogatási lehetőségek 

igénybevételéről. 

- A szociális hátrányokkal küzdő gyerekeknél kiemelt figyelmet fordítunk a 

pályaorientáció, a továbbtanulás kérdésére. 

- A kulturált viselkedés szabályait minden szinten közvetítjük és megköveteljük 

tanulóinktól. 

- Könyvtárunk szolgáltatásaival, rendhagyó órákkal, egyéb programok szervezésével 

igyekszünk a kulturális hátrányokat csökkenteni. 

- Figyelemmel kísérjük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a támogatásra szoruló 

gyermekek segítésére irányulnak. 

- A gyerekek életkorának megfelelő szinten prevenciós tevékenységet látunk el, 

csökkentve a káros szokások kialakulását. 

- A korszerű és egészséges életvezetéshez nyújtunk ismereteket tanítványainknak. 

- Egészségügyi szűrővizsgálatokat, felvilágosító előadásokat szervezünk. 

Az esélyegyenlőség elvének érvényesítését szolgálják mindezek a tevékenységek, melyeket a 

szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknál végzünk. 

 

7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

Az intézmény tanulóinak közösségét tagintézményenként diákönkormányzat képviseli. A 

diákönkormányzat által biztosítja az intézmény annak a lehetőségét, hogy a tanulók 

összességét érintő ügyekben tájékozódhassanak, valamint azokban a kérdésekben, melyekben 

a jogszabályok erről rendelkeznek egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolhassák. 
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8. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

8.1. Kapcsolattartás a szülőkkel 

Szülők - pedagógusok együttműködése annak belátásán alapul, hogy a nevelés célja, alanya a 

tanuló, de nem elszenvedője annak, hanem partner a folyamatban. A nevelők fontos feladata, 

hogy megragadjanak minden alkalmat arra, hogy tanítványaikat a lehető legsokoldalúbban 

megismerjék, mert így osztozhatnak gondjaikban, örömeikben, így segíthetik őket problémáik 

megoldásában, így befolyásolhatják neveltségük pozitív irányba mozdulását. Az 

együttműködés alapjának a gyermekek nevelése iránt érzett közös felelősséget tekintjük. 

Megvalósulási formáit a közös pedagógiai feladatokra építjük. Azonos nevelési elvek alapján, 

az azonos értékek elsődlegességét tartjuk fontosnak. A közös célok megvalósításhoz 

tudatosítjuk az elvárásokat. Fontos a kölcsönös támogatás és bizalom, a tolerancia, a partneri 

kapcsolat, a korrekt tájékoztatás. Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus 

fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közös munkája. 

Cél: 

- a család és az iskola közös felelősségének erősítése, 

- a tanulók életkorukhoz, tudásszintjükhöz igazodó egyéni erőfeszítés során fejlődjenek 

a szülők és a család segítségével, 

- a tanulók érdekérvényesítésében harmonikus együttműködés a szülőkkel. 

 

 

Az együttműködés alapja: 

- jogi alap: Köznevelési törvény „A gyermek, a tanuló és a szülő jogai, kötelességei”, 

„A pedagógus jogai és kötelességei”, 

- az új nemzedékről való gondoskodás az egész társadalom ügye, a fő felelősség 

azonban a családé, 

- a közös pedagógiai feladatok, 

- szülő együttműködik a pedagógusokkal, segíti az iskolai nevelőmunkát, 

- a pedagógus, az iskola segítséget nyújt a szülőnek a nevelési problémák 

megoldásában, a helyes gyermeknevelésben. 
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Az együttműködésből adódó feladatok: 

A pedagógus: 

- a szervezett találkozások alkalmával beavatja a szülőket az osztályközösség 

nevelésének célkitűzéseibe, feladataiba, tájékoztatást ad az elért eredményekről, 

problémákról, 

- figyelembe veszi a szülők tapasztalatait, szervezési rutinját, 

- arra törekszik, hogy az osztály szülői közössége rendszeresen vegyen részt, nyújtson 

segítséget a gyermekközösség szervezeti életében. 

A szülő: 

- tartson rendszeres kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, 

- tekintse feladatának, hogy az osztályfőnök által javasolt teendőkre gondot fordítson a 

családi nevelés során, 

- érezze saját ügyének a gyermeke osztályközösségének tevékenységét, 

- az iskolai SZMK által felvállalt és meghatározott feladatoknak lehetőségeihez mérten 

legyen aktív részese. 

A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

- szülői munkaközösség fórumai, 

- szülői értekezletek, fogadóórák,  

- rendszeres írásbeli tájékoztatás,  

- családlátogatások,   

- ünnepeink, 

- gyermek-szülő közös szabadidős programok  

- esetmegbeszélés, konzultáció,  

- nyílt napok, bemutató órák. 

Leendő elsőseink számára az óvoda és az iskola közötti átmenetet, valamint a szülők és a 

pedagógusok közötti jó kapcsolatot segíti elő az iskolahívogató programsorozat 

megszervezése, melynek célja, hogy tájékozódjanak az intézményben folyó nevelő-oktató 

munkáról. 
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8.2. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

- Osztályfőnöki órák  

- Tanítási órák 

- Óraközi szünetek 

- Osztályrendezvények 

- Diákönkormányzat megbeszélései (havi rendszerességgel, éves program összeállítása, 

lebonyolítása, érdekképviselet) 

- DSE programok 

- Diákközgyűlés (évente, illetve igény szerint az iskola életét érintő problémák 

megvitatása a kibővített iskolavezetés és a tanulók közvetlen részvételével) 

- A tanórán kívüli iskolai élet szervezett formái (napközi, tanulószoba,  

sportfoglalkozások, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, iskolai rendezvények) 

- Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység (rászorulók érdekeinek megfelelően) 

 

9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

9.1. Tanulmányok alatti vizsgák 

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben 

szervez az iskola (magántanulók, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében).  

 A vizsgák időpontjáról írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a 

vizsga kezdő időpontja előtt. Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak 

szerint – független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet 

tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság 

ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó követelmények 

elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár véleményezése 

alapján dönt a minősítésről. 

Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-zene, 

vizuális kultúra, testnevelés és sport, informatika. 

Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a 

halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
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A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, javítóvizsga, pótló- és különbözeti vizsga) 

követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. 

A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján 

készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra 

vonatkozó követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti 

vizsgák lebonyolítására: augusztus, január és április folyamán (intézményi döntés szerint). 

9.2. Osztályozó  vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, 

ha: 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- tanulmányait magántanulóként végzi, 

- hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket 

meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy 

osztályozó vizsgát tegyen.  

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a 

tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a 

nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha 

az elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén 

nem osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele 

mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő felkészíti.  

Az osztályozó vizsga az adott tantárgyak adott évfolyamának követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszerezni. 

9.3. A javító vizsga 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy 

nem jelenik meg, köteles évet ismételni. A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a 

nyár folyamán konzultációs lehetőséget biztosíthat.  

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 
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9.4. A pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga 

letétele előtt távozott, a vizsgát megismételheti. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 

– megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 

Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 

megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

 

9.5. Különbözeti vizsga 

A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a 

május 20-i határnappal, a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek 

feltétele a sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények 

optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót. 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

– átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő tanterv 

szerinti tanulmányokat folytatott. 

Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 

 

9.6. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

A tanuló joga, hogy az adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. 

A tanuló az intézménnyel (ezen belül a tagintézményekkel) tanulói jogviszonyban áll. A 

tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és átvétel jelentkezés 

alapján történik. A felvételről és az átvételről a tagintézmények vezetői döntenek.  A tanuló 

átvételére a tanítási év közben bármikor lehetőség van. Az átvételi kérelemkor a felvételi 

kérelmeknél meghatározott iratokat, az elvégzett iskolai évfolyamokat igazoló bizonyítványt 

is be kell mutatni. 

Az intézmény (ezen belül a tagintézmények) átvételi kérelem elbírálásáról értesíteni kell: 

- a kiskorú tanuló szülőjét,  

- az előző iskola igazgatóját. 
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A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, és az intézményből (ezen belül a 

tagintézményekből) való hivatalos eltávozással szűnik meg. A tanuló jogait a tanulói 

jogviszonya fennállása idején gyakorolhatja. 

 

10. A pedagógiai program érvényességével, módosításával, 

nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések 

10.1. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja, és minden tanév végén értékeli a pedagógiai 

programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

 

10.2.  A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola igazgatója; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- a szülői munkaközösség; 

- az iskola fenntartója. 

A tanulók a pedagógiai program módosítását diákönkormányzati képviselői útján az 

iskolavezetésnek javasolhatják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség 

hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését. 

A módosított pedagógiai program a fenntartó jóváhagyását követően kerül 

bevezetésre. 
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10.3. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető. 

A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, tagintézmény-vezetőitől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők 

fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

- az iskola irattárában; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál; 

- az iskola igazgatóhelyetteseinél, tagintézmény-vezetőjénél. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 



61 

 

 



62 

 

 



63 

 

 


