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I. Bevezetés 

 
Tisztelettel köszöntjük abból az alkalomból, hogy a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési 

Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programját olvassa. 

Köszönjük azon közreműködők tevékenységét, akik mindent megtettek azért, hogy ez a program 

az érintettek számára érthető, elfogadható, előrevivő legyen, amely valóban őszintén, hűen 

tükrözi az intézményünkben folyó munkát. 

Kívánjuk azt, hogy a pedagógiai program módosítása után is az intézmény az iskolahasználók 

megelégedésére működjön, őrizze meg értékeit, s legyen képes a szükséges változásokra.  

 

 
 

Hegyiné Mladoniczki Éva 
igazgató 

 
 

Czeglédi Karolina 
igazgatóhelyettes 

 

Király Eszter 
igazgatóhelyettes 

az alapfokú művészetoktatási intézmény 
vezetője 

Kiss Edit 
igazgatóhelyettes 

a művelődési ház vezetője 

Szász Edina 
igazgatóhelyettes 
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Az intézmény jogi státusza: 

Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

többcélú, közös igazgatású, nyolc általános iskolai évfolyammal és legfeljebb 12 évfolyammal 

működő alapfokú művészetoktatási, valamint kulturális, művészeti, közművelődési feladatokat 

ellátó intézmény. 

 
Az intézmény székhelye és címe: 

5008 Szolnok, Gorkij utca 47. 

 
Tagintézmény telephelye, címe:  

Szandaszőlősi Művelődési Ház, 5008 Szolnok, Gorkij utca 47. 

 

Az intézmény fenntartója: 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 
Állami feladatként ellátandó alaptevékenységek: 

852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 

(Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő, ép 

értelmű testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos, 

valamint enyhe értelmi fogyatékos, a viselkedés fejlődésének organikus okokra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.) 

852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 

(Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő, ép 

értelmű testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos, 

valamint enyhe értelmi fogyatékos, a viselkedés fejlődésének organikus okokra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.) 

852032  Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 

bábművészeti ágban (néptánc tanszak) 

855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

(Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő, ép 

értelmű testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos, 
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valamint enyhe értelmi fogyatékos, a viselkedés fejlődésének organikus okokra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.) 

855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

(Beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő, ép 

értelmű testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos, 

valamint enyhe értelmi fogyatékos, a viselkedés fejlődésének organikus okokra 

visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása.) 

479901  Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 

493909  Máshová nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás 

562913  Iskolai intézményi étkeztetés 

749032  Minőségbiztosítási tevékenység 

841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

842152  Nemzetközi oktatási együttműködés 

855935  Szakmai továbbképzések 

855936  Kötelező felkészítő képzések 

856011  Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

856020  Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910123  Könyvtári szolgáltatások 

910501  Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

910502  Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

931301  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 

949900  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

Kiegészítő tevékenység: 

562917  Munkahelyi étkeztetés 

 

Kisegítő tevékenységek: 

682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

559091  Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
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Vállalkozói tevékenység: 

682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
Az intézmény jogállása: 

Önálló jogi személy 

Az alapítás éve: 1891 

 
Az intézményhez az alábbi önkormányzati ingatlanok tartoznak: 

Ingatlan címe: hrsz. terület (m2) 

Gorkij utca 47. 11512 16798 

Gorkij utca 32. 11506 3244 

Munkácsy Mihály utca 13. 12483/2 3474 

 
Az intézmény működését az alábbi szabályzók segítik:  

 A Magyar Köztársaság Alkotmánya 

 1993. évi LXXIX. törvény A közoktatásról és annak törvényi módosításai 

 16/1998. (IV.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról 

 165/1999. (X.14) sz. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlési 
határozata 

 1993. évi LXXX. törvény A felsőoktatásról 

 1993. évi LXXVI. törvény A szakképzésről 

 2001. évi CI. törvény A felnőttképzésről 

 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvpiac rendjéről 

 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
végrehajtásáról 

 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet A diákigazolványról 

 159/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet Az iskolaszövetkezetekről 

 1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról és annak módosításai 

 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 

 1992. évi XXII. Törvény a Munka Törvénykönyve és annak módosításai 

 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99300079.tv
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99300080.tv
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99300076.tv
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0100101.tv
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0100037.tv
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99700020.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99700020.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0100159.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99200138.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99200138.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99700277.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99700277.kor
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 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 
szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 

 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 
kiadásáról 

 3/2002. (II. 15.) OM rendelet A közoktatás minőségbiztosításáról és 
minőségfejlesztéséről 

 47/2001. (XII. 29.) OM rendelet A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. 
évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 
kiadásáról 

 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási 
rendjéről 

 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, 
valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon 
kívül helyezéséről 

 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az 

Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint 

a szakértői tevékenységről 

 19/2008. (VII. 19.) OKM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az 

Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint 

a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet módosításáról 

 40/1999. (X. 8.) OM rendelet Az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának 
feladatairól és működésének szabályairól 

 24/1999. (VI. 25.) OM rendelet Az oktatási miniszter által adományozható szakmai 
elismerésekről 

 17/2005. (II.8.) Kormányrendelet a diákigazolványról 

 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint 
az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének 
kiadásáról 

 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet A képzési kötelezettségről és a pedagógiai 
szakszolgálatokról 

 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 

 31/2005. (XII.22.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról 

 16/2004. (V.18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről 

 27/1998. (VI.10) MKM rendelet Az alapfokú művészetoktatás követelményei és a 
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99600137.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99600137.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0200003.om
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0200003.om
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0100047.om
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0100047.om
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0100046.om
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0100046.om
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800020.SMM&kif=a+szakmai+vizsgad%C3%ADj#xcel
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400031.OM&kif=szak%C3%A9rt%C5%91i+tev%C3%A9kenys%C3%A9gr%C5%91l#xcel
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800019.OKM&kif=szak%C3%A9rt%C5%91i+tev%C3%A9kenys%C3%A9gr%C5%91l#xcel
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99900040.om
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99900040.om
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99900024.om
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99900024.om
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99700026.mkm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99700026.mkm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99400014.mkm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99400014.mkm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99400011.mkm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99400010.mkm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99400010.mkm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99800027.mkm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99800027.mkm
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 32/1997. (XI.5.) MKM rendelet A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  

 16/1994. (VII.8.) MKM rendelet a szakmai követelmények kiadásáról  

 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról  

 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  

 130/1995. (X.26.) a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról  

 202/2007. (VII.31.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet módosításáról 

 28/2000. (IX.21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról 

 17/2004. (V.20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, 
valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 

 307/2006. (XII.23.) Kormányrendelet az Oktatási Hivatalról 

 Az oktatási miniszter 10/2003. (IV.28.) OM rendelete a kerettantervek kiadásáról, 
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet módosításáról 

 Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 

 237/2006. (XI.27.) Kormányrendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

 Az aktuális tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 

 Az aktuális gazdasági évre szóló költségvetési törvény 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

 Kollektív Szerződés 

 Továbbképzési szabályzat 

 Közalkalmazotti Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata 

 Munkaközösségek tervei 

 Diákönkormányzat Működési Szabályzata 

 Intézményi Minőségirányítási Program 

 Az intézményi könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99700032.mkm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99700032.mkm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99400016.mkm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99700026.nm
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99700100.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=99500130.kor
http://www.om.hu/xml/dispatch2.xslt?userhomedir=*ivy*user*om/x&object-id=6a89f3c2-7a4f-49c7-a5b0-e039ffb7d445
http://www.om.hu/xml/dispatch2.xslt?userhomedir=*ivy*user*om/x&object-id=6a89f3c2-7a4f-49c7-a5b0-e039ffb7d445
http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0200040.om
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II. Jövőképünk 

 

Alkalmazkodunk a bennünket körülvevő társadalmi, gazdasági, demográfiai hatásokhoz, a 

személyi és tárgyi feltételek alakulásához, az elkövetkező 10 évben megőrizzük a hármas 

intézményegyüttes sajátosságait, egymást erősítve működünk használóink megelégedésére. 

Biztosítani tudjuk a tanulóink egyéni képességeihez, adottságaihoz illeszkedő képzést, melynek 

eredményessége alap lesz a továbbtanuláshoz, a munkavállaláshoz, az egész életükre kiható tudás 

megújításhoz. 

Az alkalmazott módszereknek, a modern tanulásszervezésnek és a helyes tanulási technikák 

elsajátításának eredményeként kiegyenlítődnek az esélyek, tanítványaink körében tudatosodik az 

állandó tanulás követelménye. 

Európai színvonalú tantermek, felszerelés és infrastruktúra áll a rendelkezésünkre. 

Megőrizzük, folyamatosan fejlesztjük minőségirányítási rendszerünket. Évente mérjük 

partnereink igényeit, elégedettségét, és a kapott adatokat beépítjük a fejlesztésbe. 

Sokszínű programkínálattal, a humánerőforrás fejlesztésével megfelelünk a szülők és tanulók 

elvárásainak, igazodunk a 21. század alapfokú oktatási követelményeihez.  

Tantestületünkre továbbra is jellemző lesz az innovatív szemlélet, a módszertani megújulás iránti 

igény.  

Az intézmény az elkövetkező 10 évben megőrzi elismert pozícióját Szolnok Megyei Jogú 

Városban.  

 

2010. június 21. 
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III. Küldetésnyilatkozatunk 

 
A Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Szolnok Megyei Jogú Város közoktatási intézménye, a kertvárosi jellegű lakóterület egyetlen 

nevelési-, oktatási-, kulturális-, művészeti- és sportközpontja. A hármas intézményegyüttesünk 8 

évfolyamos általános iskolából, alapfokú művészetoktatási intézményből, valamint művelődési 

házból áll, részben önálló gazdálkodással, egymást erősítve, tartalmilag egy intézményként 

működik használói megelégedésére. 

A 8 évfolyamos iskola legfőbb feladatának tekinti valamennyi idejáró gyermek felkészítését a 

képességeinek megfelelő továbbtanulásra. Ezt szolgálja a tanulásszervezési eljárások sokszínűsége. 

Adaptív oktatási programokat, módszereket alkalmazunk, melyek igazodnak a tanulók egyéni 

adottságaihoz. A kompetenciafejlesztésre épülő nevelés és oktatás eredményeként tanulóink 

képesek lesznek az egész életen át tartó tanulásra, a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodásra. 

Partnereinkkel együttműködésben megteremtjük azt a sokszínű programkínálatot, amelyben 

intézmény-együttesünk használói sokféle közösséghez tartozhatnak, és képesek egyéni 

értékrendjük megőrzésével a közösségi normák kialakítására, e normák szerinti együttélésre. 

Az iskolahasználók igényeit, elégedettségét folyamatosan nyomon követjük, a nevelési 

hatásrendszer tudatos alkalmazásával egyensúlyt teremtünk a nevelés és oktatás között. 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény néptánc tanszakkal működik. Itt folyó munkánkat az a 

cél vezérli, hogy nem művészeket akarunk nevelni, hanem a jelentkezők széles körét szeretnénk 

megismertetni a néptánccal, néphagyományokkal, és szeretnénk, hogy tanítványaink (6-22 éves 

korig) a műfajt értő, ismerő, s hozzá kötődő fiatalokká, majd felnőttekké váljanak. 

A művelődési ház lehetőséget teremt a különböző társadalmi rétegek és korosztályok kulturális 

igényeinek megvalósítására. 

Intézményünk legfőbb szellemi tőkéjének az itt dolgozók kompetenciáját, innovatív hajlandóságát 

tartjuk, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk ezen értékek szinten tartására, továbbfejlesztésére. 

Küldetésünknek tekintjük egy TQM-alapú minőségi kultúra további fejlesztését. 

 

2010. június 21. 
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IV. Pedagógiai alapelvek és célok 

 

  
1. alapelv: Nyitottság - Intézményünk minden polgár számára nyitott 

 
1. cél: A nyolc évfolyamos iskola és a művészeti iskola vállalja, hogy minden lakóhelyünkről ide 

jelentkező tanulót felvesz. 

 

Célérték: A nyolc évfolyamos iskola és a művészeti iskola a felvételi eljárás során a 

megfogalmazott kritérium mentén minden jelentkezőt felvesz 

 
Mérés, indikátor:  

Minden tanév október 1-i adatai alapján: 

 A város általános iskolás tanulóiból intézményünkbe járó tanulók aránya. 

 A város alapfokú művészetoktatási intézményeiben tanulókból az intézményünkbe járók 

aránya 

 Beiskolázási mutatók (nyolc évfolyamos általános iskola esetében): 

 Az első évfolyamra beírt tanulók száma 

 Az első évfolyamra beírtak tanulók aránya a városi első évfolyamosokhoz viszonyítva 

 Más körzetből/településről intézményünkbe beíratott tanulók aránya 

 Más körzetbe beíratott tanulók aránya 

 Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beiratkozott tanulók száma 

 

Minden tanév év végi statisztikai adatai alapján: 

 Az intézményünkbe érkező tanulók aránya 

 Az intézményünkből távozó tanulók aránya  

 Az alapfokú művészetoktatási intézményből távozó tanulók aránya  

 
Feladatok: 

 A beiskolázási folyamat végrehajtása a folyamatszabályozásban leírtak szerint történjen. 

 Valósuljon meg az indikátorok folyamatos feltöltése az intézményi adatbázisba. 

 
Eszközök, eljárások, módszerek: 

 A nyolc évfolyamos iskola és az alapfokú művészetoktatási intézmény felvételi rendszerét, 

eszközeit, eljárásait, módszereit a beiskolázás folyamatszabályozás tartalmazza. 

 Teljes körű minőségirányítási rendszerünk szabályozza PR tevékenységünket, ami az 

intézmény nyitottsága szempontjából meghatározó. 

 A konstruktív életvezetésre nevelés, mint a személyiségfejlesztésre alkalmazott modellünk 

- valamennyi tevékenysége meghatározó a nyitottság szempontjából. 
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2. cél: A művelődési ház támogat minden lakossági kezdeményezést a maga szakmai területéről, 

és segíti Szandaszőlős valamennyi lakosának megszólítását, minél szélesebb társadalmi réteg 

közművelődési igényeinek kielégítését együttműködve a civil szervezetekkel. 

 
Célértékek:  

 A művelődési ház az előző évi igény- és elégedettségmérés alapján alakítja ki aktuális évi 

programkínálatát, mely az elvárásokat legalább 90%-ban teljesíti. 

 A művelődési ház a lakóterület minden korosztályának (0-6 éves, 6-14 éves, 14-22 éves, 

22-40 éves, 40-60 éves, 60 fölötti) legalább havi 1 programot rendez.  

 
Mérés, indikátor: 

 Elégedettségi mutatók 

 Közművelődési statisztika adatai 

 Rendezvények száma 

 Rendezvények résztvevőinek száma 

 Partnerek száma 

 
Feladatok: 

 A művelődési ház rendszeresen mérje fel a lakóterületen élők kulturális igényeit és az 

alapján készítse el éves munkatervét, programkínálatát.  

 A művelődési ház rendszeresen mérje a programokkal való elégedettséget.  

 
Eszközök, eljárások, módszerek: 

 Partneri igény- és elégedettségmérés.  

 PR-tevékenység. 

 Programtervezés-szervezés, megvalósítás.  

 

 

2. alapelv: Adaptív pedagógia - A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak 
egyénre szabott fejlesztése  

 
Cél: Az adaptív tanulásszervezés módszereit alkalmazva egyre nagyobb arányúvá válik az egyénre 

szabott fejlesztés mind a differenciált tudás-és képességfejlesztésben, mind a nevelésben és a 

szociális tanulás területén is. 

Célérték: 

 A felvételi pontszámok meghaladják a városi átlagot. 

 A középiskolai 10. évfolyamos visszajelzések eredményei a 8. év végi átlagtól nem térnek 

el jelentősen (-0,4-nál nagyobb mértékben). 

 Az országos kompetenciamérés 4., 6., 8. évfolyamban mért összesített eredményei 

magasabb értéket mutatnak, mint a hasonló adottságú iskolák eredményei. 
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Mérés, indikátor: 

 1-8. évfolyam mérési portfólió 

 középiskolai visszajelzések 

 az éves munkatervben meghatározott célértékek 

 
Feladatok: 

 Intézményi sajátosságainkból adódóan a képesség, készségfejlesztés előtérbe helyezése, 

különös tekintettel a kulcskompetenciák fejlesztésére. 

 Új tanulásszervezési eljárások bevezetése, alkalmazása (kooperatív technikák, 

tantárgytömbösítés, műveltségterület tantárgy nélküli bontása, moduláris oktatás, 

projektpedagógia, témahét), ezáltal a tanulók tanórai aktivitásának, egyénre szabott 

fejlesztésének biztosítása. 

 Helyes önismeret, önértékelés fejlesztése. 

 Az intézményi követelmények ismertetése és tudatosítása.  

 A pályaválasztás, iskolaválasztás folyamatos előkészítése, nyomon követése.  

 Élethosszig tartó tanulásra való felkészítés. 

 

 
Eszközök, eljárások: 

 Alsó tagozaton iskolaotthonos tanulásszervezés. 

 Egyéni fejlesztések – önismereti foglalkozások. 

 Más tanulási utak alkalmazása, felkutatása az egyéni fejlesztések, kulcskompetenciák 

fejlesztése érdekében. (Pl. Lőrincz-féle komplex tantermi játékok, Zenés Mozgásfejlesztő 

Foglalkozások, Marton-Dévényi féle anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés-diszgráfia 

kezelés, Oroszlány Péter-féle tanulás tanítása módszer) 

 Info-kommunikációs technológiák használatával támogatott tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások megvalósítása. 

 Csoportbontások megvalósítása a tantárgyi sajátosságok figyelembe vételével. 

 Tanulószervezeti működés.  

 A szakminisztérium által támogatott, valamint a továbbtanulás szempontjából jelentős 

versenyeken való részvétel. 

 A pályaválasztási, továbbtanulási folyamat szabályzat szerinti működtetése.  

 

 

3. alapelv: Demokrácia elve 

 
Cél: Az intézményhasználók a vonatkozó jogszabályokban, (lásd. 1. fejezet) az intézményi 

stratégiai és szabályzó dokumentumokban (Pedagógiai Program, Intézményi Minőségirányítási 

Program, SZMSZ, Esélyegyenlőségi Terv, Házirend,) rögzített kötelezettségeik és jogaik 

tudatában vannak, és azokkal élni tudnak. A dokumentumok rögzítik a partnerek beleszólási, 

javaslattételi, véleményezési jogkörét. 
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Célérték: A partnerek véleménye a demokrácia érvényesüléséről az intézményben tartósan 85% 

fölötti értéket mutat. 

Mérés, indikátor:  

 Nyilvános dokumentumok listája, száma 

 Diákjogi képzések száma 

 Évenkénti partneri elégedettség mérés trendvizsgálata 

 
Feladatok:  

 Az intézményi szabályzó dokumentumok nyilvánossá tétele az intézmény honlapján és 

könyvtárában. 

 Az intézményi szabályzó dokumentumok megismertetése a partnerekkel.  

 Felelősrendszer kialakítása, működtetése. 

 Demokratikus beleszólási, javaslattételi lehetőség biztosítása a partnerek számára. 

 A kialakított szervezeti struktúra és kommunikációs csatornák, fórumok folyamatos 

működtetése. 

 A Diákönkormányzat működtetése, diákjogi képzések szervezése. 

 A tanulók érdekvédelmi képviselete. 

 
Eljárás, eszköz, módszerek: 

 Az intézményi szabályzó dokumentumok nyilvánossá tétele. 

 Az intézményi dokumentumok ismertetése osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken.  

 A véleménynyilvánítás, javaslattétel, döntések színtereinek előkészítése.  

 Új, illetve GYED-ről, GYES-ről visszatérő kollégák mentorálása a szabályozott folyamat 

alapján. 

 Diákjogi előadások, műhelymunkák, képviselet a városi diákszervezetben 

 A Diákönkormányzat munkájának támogatása (osztályfőnökök, DSE-vezető, 

gyermekvédelmi felelős, stb.) 

 Felelősi, ügyeleti rendszer.  

 

 

 

4. alapelv: Esélyegyenlőség – Egyenlő esélyek biztosítása az intézmény minden 
területén  

 
1. cél: Az intézmény a lehetőségeihez mérten kompenzálja a szociális és egyéb hátrányokat.   

 
Célérték: 

 Intézményünkben a rászoruló tanulóknak támogatás útján biztosítjuk a napi egyszeri 

meleg étkezést. 

 Az alapfokú művészetoktatási intézménybe járó tanulóknak a térítési díjat az arra 

rászorulóknak alapítványi támogatással fedezzük. 
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 A szociális hátrányokkal küzdő tanulók számára kiírt ösztöndíj- és egyéb pályázatokon 

minden, a kiírásnak megfelelő tanulóval pályázunk. 

 
Mérés, indikátor: 

 Támogatott tanulók aránya 

 Támogatók száma 

 Támogatás összege 

 A támogató partnereknek írt köszönőlevelek száma 

 Beadott ösztöndíj pályázatok száma 

 Nyertes ösztöndíj pályázatok aránya 

  Tanulási hátránnyal rendelkezők aránya a 8 évfolyamos iskola tanulói létszámához képest  

 
Feladatok: 

 A rászoruló gyermekek feltérképezése. 

 A szülők tájékoztatása a támogatási lehetőségekről.  

 Minden lehetséges forrás felkutatása, az elosztás elveinek kidolgozása.  

 A célcsoportot támogató pályázatokon való részvétel. 

 Karitatív akciók szervezése. 

 
 
Eljárások, eszközök, módszerek:  

 A gyermekek szociális hátterének elemzése. 

 Egyéni beszélgetések kezdeményezése az érintett szülőkkel. 

 Az elosztási elvek szabályozása. 

 
 
2. cél: Intézmény-együttesünkben olyan programkínálat biztosítása, amely támogatja a 

konstruktív életvezetés szempontjából fontos tevékenységeket. 

 
Célérték: 

 Minden intézményünkbe járó tanuló félévente legalább egy alkalommal részt vesz olyan 

tanórán kívüli programon, mely a konstruktív életvezetés kialakulását segíti. (pl.: témahét, 

projekthét, ökoiskola programjai) 

 A művelődési ház havonta legalább egy alkalommal szervez olyan szabadidős programot 

a lakóterület lakóinak, amelyek a konstruktív életvezetés kialakulását segítik. (pl.: sportnap, 

egészségbörze, filmklub, kézműves játszóház, stb.)  

 
Mérés, indikátor: 

 programkínálat mindhárom intézményrészben 

 részvételi arányok a különböző programokon 
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 az alapítványok éves bevételeinek alakulása, ezen belül az esélyegyenlőség biztosítására 

fordított összegek alakulása és a támogatásban részesülők aránya évenként. 

 
Feladatok: 

 A konstruktív életvezetés kialakulását segítő programok projekttervének kidolgozása, 

munkatervben történő beépítése, végrehajtása, értékelése. 

 Tanulók, szülők tájékoztatása az intézményi programokról.  

 A szülők, egyéb partnerek lehetőség szerinti bevonása a rendezvények szervezésébe, 

megvalósításába. 

 Az alapítvány céljainak megismertetése partnereinkkel, támogatók felkutatása.  

 A művelődési ház programjainak széles körű megismertetése.  

 
Eljárások, eszközök, módszerek: 

 Közzététel elektronikus és nyomtatott médiában. 

 Projekttervezés, projektek megvalósítása. 

 Szülők, partnerek bevonása. 

 Pályázati lehetőségek kihasználása. 

 

 

 

5. alapelv: Közösséghez tartozás - A közösség formálása az egyén személyiségének 
tiszteletben tartásával, alakításával  

 
1. cél: Az egyéni érdekek tiszteletben tartásával a különböző közösségi normák megismerése, 

elsajátítása és a kialakított normák alkalmazása.   (mindhárom intézményegységünkre vonatkozik) 

A nyolc évfolyamos általános iskola és az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói jól érzik 

magukat mind az intézményben, mind az intézmény különböző közösségeiben.  

 
Célérték: 

 A tanulók iskolai közérzetére, illetve tanórai légkörre vonatkozó elégedettségi mutatók 

tartósan magas, 75% fölött értéket mutatnak. 

 
Mérés, indikátor: 

 - szociometria és az ebből adódó osztályfőnöki közösségfejlesztési feladatok értékelése 

 - partneri igény- és elégedettségmérés vonatkozó mutatója és annak trendje 

 
Feladatok: 

 Az autonóm egyéni cselekvésre való képesség, mint kulcskompetencia tudatos pedagógiai 

fejlesztése valamennyi tanítási órán, és tanórán kívül. 

 Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák fejlesztése. 

 Osztály „együttélési” normarendszer, felelősrendszer kialakítása. 
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 A házirend közös kialakítása, a gyermekek számára valós alkotó tevékenység biztosítása a 

törvényes keretek betartásával. 

 
Eljárások, eszközök, módszerek: 

 Osztályfőnöki órák pedagógiai lehetőségeinek kihasználása. 

 Szociális, környezeti és életviteli kompetenciafejlesztés „C” modul alkalmazása  

1-8. évfolyamban. 

 Osztályfőnöki munkaközösségi foglakozásokon, és az egy osztályban tanítók szakmai 

megbeszélésein esetmegbeszélések. 

 A DÖK tevékenységének támogatása, megerősítése, pl. osztályfőnöki órákon folyamatos 

kapcsolattartás az iskolai és az osztály DÖK között. 

 Problémamegoldó nap pedagógiai támogatása. 

 A felelősrendszer működtetésének türelmes, következetes gyakoroltatása. 

 

 
2. cél: Intézményünk gazdag tanórán kívüli tevékenységrendszere erősíti közösen megélt 

élményekkel a tanulók, szülők, pedagógusok és egyéb partnereink közösségeit.  

 
Célérték:  

 A partnerek tanórán kívüli tevékenységkínálatunkra vonatkozó elégedettségi mutatói 

tartósan magas, 75% fölötti értéket mutatnak. 

 Intézményünk évi legalább 4 olyan programot szervez, amelyen a tanulók, szülők, 

pedagógusok és egyéb partnerek egyaránt részt vesznek. 

 Minden osztály legalább havi 1 alkalommal vesz részt osztályprogramon, ezek közül 

félévente 1 alkalommal a szülőkkel közös program megrendezésére kerül sor. 

 
Mérés, indikátor: 

 Partneri igény- és elégedettségmérés vonatkozó mutatói és azok trendje 

 Osztályprogramok száma 

 Intézményi programok száma, listája 

 Az intézményi programok elégedettségvizsgálatának mutatói 

 

Feladatok: 

 A célértékben megfogalmazott programok megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

 Iskolai- és osztályszinten a szülők bevonása a célértékben megfogalmazott 

tevékenységekbe. 

 
Eszköz, eljárás: 

 Igényfelmérés, tervezés, a programok megjelenítése az éves munkatervben. 

 A megvalósult programok értékelése.  
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6. alapelv: Értékmegőrzés, értékközvetítés – Az erkölcsi és kulturális értékek 
ápolása, közvetítése 

 
 
1. cél: Az intézmény értékeinek megismertetése, megőrzése, újabb elemekkel (tárgyi, szellemi) 
gazdagítása.  
 
Célérték: Minden partnerünk megismeri az intézmény értékeit. 

 
Mérés, indikátor: 

 Éves beszámolók 

 A partneri igény- és elégedettségmérés intézményi értékekre vonatkozó mutatói 

 
Feladatok: 

 Széles körű PR tevékenység. 

 Az intézményi értékek deklarálása, folyamatos bővítése, közzététele.  

 Az intézményi élet minden területén az értékközvetítő programok minél szélesebb körű 

elterjesztése.  

 Osztálytermek, iskola „közterületeinek” folyamatos szépítése, dekorálása közösségi 

tevékenység során. 

 Az alapfokú művészetoktatási intézmény a néptánc tanszak keretein túl népi éneklés, és 

népi hangszeres képzést is biztosítson a tehetséges gyermekek számára. 

 A művészeti iskola bemutatóinak megtartása, ezzel bevonva a helyi társadalom széles 

körét a népi kultúra megőrzésébe. 

 A művelődési ház által szervezett értékközvetítő programok minél szélesebb körű 

elterjesztése. 

 
Eljárások, eszközök, módszerek: 

 Nyomtatott és elektronikus média.  

 A feladatokhoz szükséges anyagi és személyi feltételek biztosítása. 

 Rendezvényeink megvalósításához anyagi források, önkéntes segítők felkutatása és 

bevonása, valamint a programok megfelelő promótálása. 

 
 
2. cél: A városhoz, a lakókörzethez, az intézményhez való kötődés kialakítása, a lokálpatriotizmus 

erősítése.   

Célérték: Az intézmény partnerei (tanulók, szülők, alkalmazottak, a művelődési ház látogatói) 

legalább évi 4, a Szolnok városhoz kötődő, a lokálpatriotizmus erősítését célzó programon 

vesznek részt.  

 
Mérés, indikátor: 

 A lokálpatriotizmus erősítését célzó programok száma tanévente.  
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 A lokálpatriotizmus erősítését célzó programokon résztvevők száma 

partnercsoportonként. 

 
Feladatok: 

 A lokálpatriotizmus erősítését elősegítő tanórai és tanórán kívüli programok szervezése. 

 Lakossági akciók szervezése. 

 Együttműködés a helyi civil szervezetekkel. 

 Pályázati lehetőségek kihasználása. 

 

Eljárások, eszközök, módszerek:  

 Programszervezés, végrehajtás, értékelés. 

 Nyomtatott és elektronikus média. 

 Projekttervezés, pályázatírás 

 

 

7. alapelv: Környezet- és egészségvédelem – Környezet- és egészségtudatos 
magatartás kialakítása  

 
1. cél: A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen természeti környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

törekvés váljon meghatározóvá. 

 
Célérték: 

Minden tanuló részt vesz tanévente legalább 6 olyan programon, amely a közvetlen környezet 

értékeinek megőrzésére irányul, melyből 

 1 program célja az illegális szemétlerakó helyek felszámolása, 

 1 program célja az intézmény környezetének gazdagítása (minden osztály vállal egy ilyen 

jellegű feladatot, amelyet az egész tanév során végez) 

 

Mérés, indikátor: 

 Környezetvédelmi programok száma tanévente. 

 Környezetvédelmi programokon résztvevők száma. 

 
Feladatok: 

 Környezet nevelési program tevékenységre való lebontása, a tevékenységek végrehajtása. 

 Veszélyforrások feltárása és megszüntetése. 

 Tisztaság rend megteremtése, megtartása. 

 Osztálytermek, iskola „közterületeinek” folyamatos szépítése, dekorálása közösségi 

tevékenység során. 

 Bekapcsolódás a lakóterület környezetvédelmi akcióiba.  
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 Megfelelés az Ökoiskola cím kritériumrendszerének.  

 Pályázati források felhasználása. 

 

Eljárások, eszközök, módszerek: 

 Környezetnevelési programban megfogalmazott tevékenységek. 

 Környezetvédelmi akciók szervezése, védnökségek vállalása. 

 Projekttervezés, pályázatírás. 

 
 
2. cél: A gyerekek életkoruknak megfelelően kapcsolódjanak be prevenciós programokba, 

tanulják meg és alkalmazzák az egészséges életvitelt.   

 
Célérték:  

 Minden tanuló részt vesz az Egészségnevelési Hét legalább 1 programján minden 

tanévben. 

 Minden tanuló részt vesz drogprevenciós programban  

 Minden tanuló legalább évi 2 tömegsport rendezvényen aktívan részt vesz 

 

Mérés, indikátor: 

 Az Egészségnevelési Hét részvételi adatai 

 Drogprevenciós programban résztvevő tanulók aránya 

 Drogprevenciós programok száma 

 Egészséges életvitelt népszerűsítő programok száma 

 Tömegsport rendezvényen elért eredmény, részvételi arány 

 

Feladatok: 

 Mindennapos testnevelés megvalósítása. 

 Részvétel a városi és helyi szervezésű tömegsport rendezvényeken, foglalkozásokon. 

 Prevenciós programok szervezése, lebonyolítása.  

 Egészségneveléssel kapcsolatos programok szervezése.  

 Pályázati források felhasználása. 

 

Eszközök, eljárások, módszerek:  

 Tanulók motiválása a tömegsport rendezvényeken, foglalkozásokon való részvételre. 

 Pályázatokon, versenyeken való részvétel. 

 Sport versenyek, tömegsport foglalkozások, házi bajnokságok rendezése. 

 Projekttervezés, pályázatírás 
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V. Az intézmény képzési rendje 

 
A képzés rendje a nyolc évfolyamos általános iskolánál: 

 Bevezető szakasz: 1-2. évfolyam 

 Kezdő szakasz: 3-4. évfolyam 

 Alapozó szakasz: 5-6. évfolyam 

 Fejlesztő szakasz: 7-8. évfolyam 

 
A bevezető szakaszban heterogén összetételű osztályokban folyik az oktatás, valamennyi 

osztályban zenés mozgásfejlesztő-, szakvégzettségű nevelőinkkel fejlesztő foglalkozásokat 

szervezünk.  

A kezdő szakaszban indul létszám szerinti csoportbontásban az idegen nyelv tanítása, melyből a 

szakasz végén szintfelmérésre kerül sor. Ennek eredménye lesz az ötödik osztályos képesség 

szerinti csoportbontás alapja. 

Az alapozó szakasz első évében idegen nyelvből emelt szintű és képességi szerinti csoportokat 

alakítunk ki. Matematikából az év végi mérések eredményei alapján történik az emelt és képesség 

szerinti csoportbontás. 

A fejlesztő szakasz végén magyar irodalomból szummatív vizsgát szervezünk azok számára, akik 

ezt igénylik. 

Első évfolyamba kötelezően felvételt nyer az intézmény körzetébe tartozó valamennyi gyermek, 

aki abban a naptári évben, május 31-ig betölti hatodik életévét és az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettséget eléri (az iskola igazgatója dönt az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről, az 

óvoda, illetve nevelési tanácsadó, vagy a tanulási képességeket vizsgáló szakértő és rehabilitációs 

bizottság véleménye alapján). 

A szülő kérelmére az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése esetén, az iskola igazgatójának 

döntése alapján felvételt nyerhet az iskola körzetében élő gyermek is, aki a naptári év december 

31. napjáig betölti a hatodik életévét. 

Az első osztályba a beiratkozás a törvényben meghatározottak figyelembe vételével, a szülők 

kérelme és az igazgató döntése alapján történik. 

A felvételi létszám osztályonként az 1993. LXXIX. törvény 3. sz. mellékletében meghatározott 

maximum 26 fő. Az iskolával a tanuló – a beiratkozás napjától – tanulói jogviszonyban áll. 

A beiskolázás, osztályba sorolás intézményünk Minőségirányítási Kézikönyvének ME 04 szakmai 

működtetés 04.04. számú szabályozása alapján történik.  

A tanulásszervezés a 1-4. évfolyamon iskolaotthonos formában történik.  

5-8. évfolyamon napköziotthon, tanulószoba segíti a tanórai munkát különös tekintettel a tanulási 

nehézségekkel küzdő gyermekeket illetően. 
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A képzés szakaszai a 12 évfolyamos alapfokú művészetoktatási intézményben (6 – 22 éves 

korig): 

 
2 év előképző 6 év alapfok 

(művészeti alapvizsga) 

4 év továbbképző 

(művészeti záróvizsga) 

Beiskolázás: 

 Korhatára: 6-22 éves korig 

 Képzési idő: 12 év (maximálisan) 

 

A képzés szakaszai: 

 Előképző   2 év 

 Alapfok  6 év 

 Továbbképző  4 év 

 

Tanszak: néptánc 

Képzés formája: csoportos oktatás 

Csoportalakítás szempontjai: 

 a jelentkezők számának függvényében lehet homogén v. heterogén a csoport. 

 Csoportlétszám: 

o minimum: 10 fő 

o maximum: 20 fő 

 

A képzés kimenetei: 

 művészeti alapvizsga: az alapfok befejeztével 

 művészeti záróvizsga: a továbbképző befejeztével. 

 

A művészeti alapvizsgát először azoktól a tanulóktól lehet megkövetelni a továbbhaladás 

feltételeként, akik a 2004/2005. tanévben kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú 

művészetoktatási intézmény első alapfokú évfolyamán. 

Iskolánk sajátossága, hogy minden általános iskolai 1. évfolyamra beiratkozott tanulónk 

lehetőséget kap a művészeti iskolai tagságra, így órarendi keretek között intézményünk minden 1. 

és 2. évfolyamra járó tanulója részesül a néptánc tanszak előképző 1-2. évfolyamának oktatásában 

zenés mozgásfejlesztő foglalkozások keretében. 

Harmadik évfolyamtól kezdődően a gyermekek és szülők közösen döntenek arról, hogy a tanuló 

kívánja –e folytatni tanulmányait a néptánc tanszak alapfok I. évfolyamán. 
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VI. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Feladat: A konstruktív életvezetés megalapozása. 

 
Eljárások, eszközök, módszerek: 

 Kompetenciafejlesztés, tanulási képességek fejlesztése. 

 Prevenciós és mentálhigiénés foglalkozások. 

 Gazdag tevékenységkínálat tanórán és tanórán kívül. 

 Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 

 Változatos munkaformák alkalmazása. 

 Szociális, életviteli és környezetnevelési kompetencia foglalkozások. 

 

Konstruktív életvezetésen olyan életvitelt értünk, amely szociálisan értékes és az egyén 

szempontjából is eredményes. Elfogadjuk, hogy a pedagógiai tevékenység által kialakított 

konstruktív életvezetés az egyik legfontosabb emberi érték. 

A nevelés keretében folyamatosan törekszünk a gyerekek szociálisan értékes, tehát 

közösségfejlesztő, valamint önfejlesztő magatartás- és tevékenységformáinak ösztönzésére, 

megerősítésére, ezzel párhuzamosan pedig destruktív megnyilvánulásaik leépítésére. 

Ennek a törekvésnek az eredménye lesz, optimális esetben az egyén konstruktív magatartás- és 

tevékenységrepertoárjának megszilárdulása, ami nem más, mint a konstruktív életvezetés 

tárgyiasult megjelenési formája.  

Elfogadjuk, hogy az ember magatartása és tevékenysége közvetlenül nem formálható. Ugyanis az 

emberi aktivitás nem determinálatlan jelenség, hanem egy meghatározott szubjektív 

feltételrendszer szabályozása alatt áll.  

A tantestület tanulmányozta, és azonosult Bábosik István konstruktív életvezetésről vallott 

nézeteivel.1 Úgy ítéltük meg, intézményünkben gazdag tevékenységrendszerünkkel, eddigi 

munkánkkal mindig igyekeztünk tanulóinkat a konstruktív életvezetésre nevelni. 

Konstruktív életvezetésen olyan életvitelt értünk, amely szociálisan értékes és az egyén 

szempontjából is eredményes. Elfogadjuk, hogy a pedagógiai tevékenység által kialakított 

konstruktív életvezetés az egyik legfontosabb emberi érték. 

A nevelés keretében folyamatosan törekszünk a gyerekek szociálisan értékes, tehát 

közösségfejlesztő, valamint önfejlesztő magatartás- és tevékenységformáinak ösztönzésére, 

megerősítésére, ezzel párhuzamosan pedig destruktív megnyilvánulásaik leépítésére. 

Ennek a törekvésnek az eredménye lesz, optimális esetben az egyén konstruktív magatartás- és 

tevékenységrepertoárjának megszilárdulása, ami nem más, mint a konstruktív életvezetés 

tárgyiasult megjelenési formája. 

                                           
1
 Bábosik István A nevelés elmélete és gyakorlata (Nemzetközi Tankönyvkiadó, Bp. 1999) 
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Elfogadjuk, hogy az ember magatartása és tevékenysége közvetlenül nem formálható. Ugyanis az 

emberi aktivitás nem determinálatlan jelenség, hanem egy meghatározott szubjektív 

feltételrendszer szabályozása alatt áll. 

Amennyiben a magatartás és tevékenységrepertoárra és ezzel az életvezetésre befolyást kívánunk 

gyakorolni, akkor az említett szubjektív feltételrendszert kell megfelelő szociális minőségben 

kifejlesztenünk.  

Ez a szubjektív feltételrendszer, a személyiség belső sajátosságainak rendszere, mint determináns 

fogja ösztönözni az egyént arra, hogy szociális és individuális értelemben is fejlesztő módon 

tevékenykedjék, vagyis konstruktív életvezetést realizáljon. 

A nevelés gyakorlata az egyént optimális színvonalú közösségfejlesztő és önfejlesztő aktivitásra, 

vagyis konstruktív életvezetésre igyekszik felkészíteni, a személyiséget annak megfelelően 

értékelni, hogy milyen mértékben fejti ki közösségfejlesztő és önfejlesztő aktivitását.  

A konstruktív magatartás és tevékenységrepertoárban a magatartás és tevékenységformák két 

rétege különböztethető meg. 

Az első rétegbe a legértékesebb, a közösségfejlesztő, vagyis morális magatartás- és 

tevékenységformákat sorolhatjuk. 

Ebben a kategóriában a pedagógiai szakirodalom a következő magatartásformákat emeli ki 

általában, s kialakításukat az erkölcsi nevelés feladatkörébe utalja: 

 a szellemi, fizikai vagy közéleti munka, 

 az értékóvó magatartás, vagyis a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeinek 

védelme, óvása 

 karitativitás, 

 fegyelmezettség 

 

A konstruktív magatartás- és tevékenységrepertoár második rétegét alkotják, az önfejlesztő 

magatartás- és tevékenységformák. 

Az önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák, az egyén fejlődésének, eredményességének, 

sikereinek pedagógiai feltételei. 

Közelebbről az értelmi nevelés, az esztétikai nevelés és az egészséges életmódra nevelés 

feladatairól van szó, amelyek az alábbi önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák kialakítására, 

megerősítésére irányulnak: 

 intellektuális – művelődési tevékenység; 

 esztétikai tevékenység; 

 az egészséges életmód normáit követő magatartás 

 

Ezen magatartás- és tevékenységformák szerepe az életvezetés eredményességének, sikereinek 

elősegítésére kétségbevonhatatlanok, ezek megerősítése, mint nevelési célkitűzés, nevelési tervünk 

személyiségfejlesztés részének gerince.  

(Feladatunknak tekintjük a megalapozást olyan szinten tenni, hogy az egyén a kívánt 

magatartásformát autonóm módon, személyiségének belső feltételrendszere által determináltan 
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hajtsa végre, akkor is, ha már az intézményes nevelés befejeződött, illetve erre külső körülmények 

nem kényszerítik.) Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy olyan szintű visszacsatolásra alkalmas 

méréseket nem tudunk megvalósítani, amelyek a feladat végrehajtásának eredményességét 

bizonyítanák. 

A feladat végrehajtásának módjait, eszközét eljárásait a modell-leírásban fentebb említett két 

rétegbe sorolt tevékenységformák mentén foglaltuk össze: 

 
Szellemi, fizikai, közéleti munka területén: 

Gazdag tevékenységrendszer kínálata tanítási órákon. A tanítási órákon a gyermekek eredményes 

tanulási útjának támogatása érdekében alkalmazzunk változatos munkaformákat, az órák a tanulói 

tevékenykedtetésre, és a minőségi differenciálásra épülnek. A tanítási gyakorlatban minden 

kolléga alkalmazza a kooperatív technikákat. Intézményünkben a játék, mint a tanulást segítő 

eszköz szintén fontos kultúraelem. A gazdag tanórai tevékenykedtetés egyik módja a Lőrincz–féle 

komplex tantermi játékrendszer alkalmazása. 

A gyermekeket életkoruknak megfelelően feladatokkal látjuk el az intézményben töltött idő alatt, 

de lehetőség szerint a családdal együttműködve az iskolán kívül töltött idejükben is. 

Mindezek alatt értjük a tanulás, játék, sport, önművelés, stb. értékes tevékenységeket. 

A munka, a tanulás, mint az életvezetés stabilizáló tényezőjének megszerettetése, 

tevékenykedtetésen keresztül. 

 
Értékóvó magatartás kialakítása: 

A 8 évfolyamos és a művészeti iskolában olyan tevékenységkínálatot biztosítunk, amely kulturális, 

szellemi, természeti értékeink védelmét biztosítja.  

A megvalósítás módjai közül kiemelkedik e területen a művészeti iskola néptánc tanszaka, hisz 

táncos, néprajzi tevékenységük ennek a területnek gyakorlóterepe, és hatással van az egész 

intézmény nevelési rendszerére.     

 
A gyerekek segítőkészségének, karitativitásának kialakításának lehetséges módjai: 

Olyan tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk, amelyek során elengedhetetlen egymás segítése 

(kooperatív technikák, Lőrincz–féle komplex tantermi játékok alkalmazása). 

A tanulásszervezési eljárásokat vizsgált minőségi kör ajánlásait beépítjük a napi pedagógiai 

gyakorlatunkba. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk, illetve a diákönkormányzat bevonásával 

az élelemre, ruhára, játékra szoruló tanulóinkat igyekszünk felismerni, és segíteni. 

Szolidaritásunkat akciókkal, gyűjtésekkel fejezzük ki.  

 
Fegyelmezettség kialakítása, fenntartása: 

A konstruktív életvezetés megalapozásának egyik eszköze az iskola, mint munkahely 

munkafegyelmének megtartása, olyan életrend, munkaszervezés kialakítása a diákönkormányzat 

bevonásával, amely betartható, közösen kialakított szabályokon nyugszik.  
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Permanens tevékenykedtetést biztosítunk mind tanórán, mind a szabadidős foglalkozások során. 

A munka során határozott, következetes nevelői magatartással segítjük az alkotó munkafegyelem 

megteremtését.  

A gyerekek erősségeire építő értékelési rendszert működtetünk. 

 
Intellektuális művelődési tevékenység kialakítása, mint a konstruktív életvezetés megalapozásának 

módja: 

Folyamatosan visszajelzünk a sikerekről, pozitív eredményekről, illetve szükség esetén segítséget 

nyújtunk.  

Önálló ismeretszerzésre ösztönözzük tanulóinkat.  

Tanulóink számára könyvtár- és internethasználati lehetőséget biztosítunk, támogatjuk 

részvételüket pályázatokon, tanulmányi versenyeken, közös hangverseny- és színházlátogatásokat 

szervezünk számukra. Lehetőségük van az önálló véleménynyilvánításra. 

 

Esztétikai tevékenység  

Segítünk a gyermekeknek önmagukra irányuló személyi esztétikumuk megteremtésében, az arra 

való igényük kialakításában osztályfőnöki órák, mentálhigiénés foglalkozások és személyes 

példamutatás keretében.. 

Az esztétikai tevékenység, mint konstruktív életvezetési elem kialakításának eszköze lehet a 

környezetre irányuló esztétikai tevékenység igényének kialakítása, a környezeti esztétikum 

megteremtése. Mindezt segítik az iskolai osztálydekorációk, környezetszépítő akciók.  

 
Egészséges életmód: 

Az egészség, mint sikertényező elismertetése, az egészségmegőrzés módjainak megismertetése, 

higiéniai szokások megalapozása segítik a konstruktív életvezetés megalapozását.  

Mindezekhez hozzájárul az iskola gazdag sporttevékenysége (versenysport, mindennapos 

testnevelés, tömegsport), a zenés mozgásfejlesztő foglalkozások, a játék tudatos alkalmazása.  

Intézményünk egészség- és környezeti nevelési programja tartalmazza ezen kiemelt terület gazdag 

tevékenységkínálatát. (Lásd. 7. alapelv) 

Összességében elfogadjuk a következő állítást: nem túlzás a tevékenységi kínálat és az 

eredményesség kapcsolatát olyan módon megfogalmazni, hogy egy nevelő-oktató intézmény 

pedagógiai hatásfoka egyenesen arányos tevékenységi kínálatának szélességével. 

 

Képességek fejlesztése: 

Intellektuális képességek (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás) 

fejlesztése tanórán és tanórán kívüli tevékenységben, játékban. 
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Kommunikációs (idegen nyelvi is) képességek fejlesztése (beszéd, olvasás, írás) tanítási órákon. 

Cselekvés képességei (mozgás, erőfeszítés, helyes önértékelés) tanórákon, szabadidős 

tevékenységben, osztályfőnöki órákon.  

 

Szociális képességek fejlesztése: 

Morális anticipáció képessége, erkölcsi ítélőképesség, erkölcsi összefüggések látásának képessége, 

normakövetés képessége, mások érdekeinek figyelembevételére való képesség, együttműködés 

képessége, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás képessége. 

Az osztály szintű tervezésben, a helyi tantervben, az ismeretanyagban helyet kell biztosítani a 

szociális-morális ismereteknek és – a gyereknek olyan lehetőséget kell teremteni, amely nem 

csupán az ismeretkör elsajátítására, de alkalmazásaira, s ezen keresztül ösztönző tényezőként 

történő interiorizálására is lehetőséget nyújtanak. 

A szociális képességeket illetően ezek fejlesztése érdekében a tanulók tevékenység- és 

feladatrendszerét, valamint munkaformáit kell olyan elvek szerint alakítani, hogy ezek keretében a 

gyerekek sokoldalú tapasztalatokat szerezhessenek a szándéktól a következményig tartó folyamat 

történéseiről. Ezeket a történéseket átélve és értelmezve, esetenként az értelmezéshez a felnőttől 

és a társaktól is támogatást kapva fejlődik a gyerekek szociális képességcsoportja. 

Mindezen feladatok elérésének módja a gyakori interakció, a gyerek – gyerek, felnőtt – gyerek 

viszonylatban egyaránt, valamint az ezt feltételező együttműködésre alapozott kooperatív 

szervezeti forma. 

Elfogadjuk, hogy nem a tananyag méretezése az egyedüli figyelmet érdemlő tényező, hanem a 

korszerű, igényesen megválasztott munkaformák, tevékenységformák egyaránt. 

Az ösztönző, reguláló sajátosságcsoporton belül: (a szakirodalom is elismeri, hogy a pedagógia 

kevéssé tisztázta a maga számára eddig a formálandó, ösztönző reguláló sajátosságok természetét, 

s azt, hogy ez a sajátosságcsoport milyen összetevőkből épül fel, és milyen törvényszerűségek 

mentén formálható.) 

Az ösztönző sajátosságcsoport tartalmi és formai rétegződését az alábbi ábra mutatja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

meggyőződések 

szokások 
példaképek – 

eszményképek 

(interiorizált 

magatartási – 

tevékenységi 

minták) 

A közösségfejlesztő 

(morális) aktivitás 

szükségleti rétege 

Az önfejlesztő aktivitás 

szükségleti rétege 
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Ezen belül intézményünk a megvalósítás módjának tekinti szokások, pozitív önkép, példaképek, 

eszményképek (életvezetési modellek) bemutatását, meggyőződéssé formálását. Tanulásszervezési 

eljárásaink ösztönzik a kooperációt, a gyermek erősségeire támaszkodnak. 

Intézményünk teszi ezt napi tevékenykedtetésével, tanórán, rendezvényein, művészeti iskolában. 

Összességben: a tevékenységet tekintjük a nevelési folyamat alapjának.  

 
Bábosik István konstruktív életvezetésre nevelő modelljét kiegészítjük a Halász Gábor által a 

következőképpen rendezett kulcskompetenciák fejlesztésével, melyet szintén a 

személyiségfejlesztés területén megjelölt feladatunk, a konstruktív életvezetés kialakítása 

megvalósítási módjaként tekintünk. (Tudjuk, hogy a különböző szakirodalmak különböző 

képességeket jelölnek meg kulcskompetenciaként, ezért gondoljuk úgy, hogy a két modell alapot 

nyújthat tudatos pedagógiai munkánkhoz.) 

 
Kulcskompetenciák: 

1. Autonóm egyéni cselekvésre való képesség. 

2. Eszközök interaktív használatának képessége. 

3. Társadalmilag heterogén csoportban való munka képessége. 

 
A három kiemelt kulcskompetencia a következő készségek fejlesztését feltételezi. 

 
1. Autonóm egyéni cselekvésre való képesség 

Saját stratégiák fejlesztése. Helyzetek, rendszerek, kapcsolatok elemzése 

2. Eszközök interaktív használatának képessége 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Matematikai kompetencia 

 Természettudományos kompetencia 

 Digitális kompetencia 

 A hatékony, önálló tanulás   

 Szociális és állampolgársági kompetencia 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 
3. Társadalmilag heterogén csoportban való munka képessége 

 Másokkal való kapcsolatteremtés készsége. 

 Konfliktuskezelés készsége. 

 Csoportban való kooperáció készsége. 

 Közösségért való cselekedet készsége. 

 Mások vezetésének, támogatásának készsége. 
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A felsorolt kompetenciák fejlesztése a helyi tantervben az osztály szintű tervezés szintjén jelenik 

meg. 

 

VII. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 
A közösségfejlesztés intézményünk kiemelt alapelve, ezért az alábbi feladatok alapelvünknél 

megfogalmazottak kiegészítését tartalmazza. 

 
1. feladatcsoport:  

 A kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és 

–kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességei 

álljanak. 

 A tanítási órákon és a diákönkormányzati munka során a kritikus gondolkodás fejlesztése, 

a problémamegoldó és fogalmi gondolkodás, a térben és időben való tájékozódás, az 

ellentétek, párhuzamok és ok-okozati viszonyok feltárása.  

 Az egyén és közösség viszonyának fejlesztése érdekében a tanulók magatartását 

befolyásoló vélemények formálása, a közéletben való aktív részvételre való felkészítés. 

Fejleszteni kell a tanulókban a kommunikáció során a konfliktusok felismerésének, 

megítélésének, megoldásának képességét. 

 
Eljárások, eszközök, módszerek:  

 Tanórákon: elemzés, vita, nézetek ütköztetése. Szabad véleménykifejtésre, állásfoglalásra 

késztetés nevelői irányítással, segítségnyújtással, tudatos pedagógiai vezetéssel. 

 Önálló ismeretszerzés legjobb gyakorló terepe az IKT alkalmazása.  Az iskolánk 

lehetőséget biztosít az önművelésre a könyvtár, informatikai eszközök, internet 

használatával. 

 Tanórák keretében: 

 1-6. évfolyamon a tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások keretében fejlesztjük 

tanulóink a vita-kultúráját. A 7. és 8. évfolyamokon a pályaorientációs órák és a DÖK 

lehetőséget adnak a közösségi életet érintő döntések előkészítésében, megvitatásában, 

meghozatalában. 

 Iskolánk kiemelt figyelmet fordít az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésére, ennek 

segítési módja: tanulásszervezési eljárások, idegen nyelvi levelezések, részvétel nemzetközi 

projektekben. 

 
2. feladatcsoport:  

 Hon- és népismeret, mint közös követelményen belül minden tanuló ismerje meg népünk 

kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit.  

 Az adott tantárgyhoz kapcsolódó kiemelkedő személyiségek megismerése, megismertetése 

(magyar államférfiak, tudósok, feltalálók, művészek, sportolók, stb.).  
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 Az otthon, lakóhely, szülőföld irodalmának, történelmének, földrajzának megismerése, 

megismertetése.  

 A népköltészeti alkotások, a szülőföld értékeinek felfedezése, a magyar kultúra 

megismertetése.  

 Az „Értékmegőrzés, értékközvetítés – Az erkölcsi és kulturális értékek ápolása, 

közvetítése” alapelvnél meghatározottak végrehajtása. 

 

Eszközök, eljárások, módszerek:  

 Ismeretszerzéssel, illetve tevékenykedtetés tanórán és tanórán kívül.  

 Alsó és felső tagozaton tanítási órákon népdalok, balladák, mesék, játékok, népszokások 

elsajátítása során a hagyományok megismerése.  

 Tanítási órán kívül: kézműves foglalkozások, táncházak, városi és megyei rendezésű 

mesemondó, versmondó, népdaléneklő versenyek, helytörténeti vetélkedők, 

rajzpályázatok, valamint tanulmányi kirándulások. 

 Iskolai ünnepségeken, rendezvényeken megemlékezünk a nemzeti múltunk nagy 

eseményeiről (október 6., október 23., március 15.); az egyházi ünnepeinkről (karácsony, 

húsvét, pünkösd) és a farsangról. 

 Az iskolai könyvtár tartalmas anyaga segíti ezen részterület kiemelkedő megvalósítását. 

 

3. feladatcsoport:  

 Pozitív viszony kialakítása a közös európai értékekhez. Eltérő kulturális vagy etnikai 

közegben élők elfogadtatása, a tanulókban nyitottság kialakítása a különböző szokások, 

életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt. 

 Nevelő – oktató munkánk közvetítsen nyitottságot az egyetemes emberi kultúra 

értékeinek és eredményeinek befogadására. 

 Az intézmény nevelő–oktató munkájának feladata az esetleges előítélet csökkentése, 

tolerancia fejlesztése. 

 Tanulóink vegyenek részt a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. 

 
 

Eszközök, eljárások, módszerek: 

 A feladat végrehajtásának alapvető módja az ismeret- és tapasztalatszerzés. 

 Az idegen nyelvi órákon tudatosítjuk, hogy az Európai Unióban és világban egyre nő az 

idegen nyelv tudásának jelentősége. A nyelvtanulás más kultúrák megismerését lehetővé 

teszi, a társadalmi szabályok és viselkedésformák elsajátítását is jelenti, ami folyamatosan 

valósul meg az órákon. A tanulók tényszerű ismereteket is szereznek a célország és adott 

nyelvet használó egyéb országok szokásait, berendezkedését, földrajzát, történelmét, 

művészetét és vallását illetően.  

 Lehetőséget biztosítunk a nyelvtanuló gyerekeknek arra, hogy a célnyelvi országba 

elutazhassanak, onnan érkező gyerekeket fogadhassanak. (Ennek költségei nagy részét a 
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szülők vállalják. Amennyiben lehetőség van rá, fenntartói, intézményi, alapítványi, 

pályázati támogatással e költségek csökkenthetők.) 

 A nyelvtanulást fő célként vállaló külföldi utazásokon túl a művészeti iskola szereplése 

nagymértékben segíti az egyetemes kultúra megismerését. 

 A művészeti iskola tananyaga felöleli a magyarság szinte valamennyi táncát, sőt betekintést 

ad más népek táncaiba is. Ezáltal a gyerekek megismerik a legkülönfélébb szokásokat, 

életmódokat. 

 

 

VIII. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 
tevékenység 

 
Feladatok: 

 A tantestületen belüli, valamint szakszolgálati és egyéb szakmai segítség igénybevételével a 

magatartási nehézség okának feltárása. A diagnózist követően egyéni fejlesztési program 

kimunkálása, megvalósítása, az eredményesség nyomon követése, értékelése az adott 

osztályban tanítók, és amennyiben igény van rá külső szakember segítségének 

igénybevételével. Intézményünk vállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek együtt 

nevelését lakókörzeten belül.  

 A közösségre nézve elengedhetetlen az e fajta másság iránti toleranciára nevelés, 

elfogadtatás, segítségnyújtás a kortársaktól. El kell érni, hogy a sajátos nevelést igénylő 

gyerekek is feladatvállalással kapcsolódhassanak be a közösség életébe. 

 

Eljárások, eszközök, módszerek: 

 A magatartási és beilleszkedési nehézség megtapasztalásakor az érintett nevelők, valamint 

a szociálpedagógus gyermekvédelmi felelős, a fejlesztő munkaközösség vezetője, és az 

intézményben dolgozó mentálhigiénés szakember szakmai tudásának, valamint pedagógiai 

szakszolgálat igénybe vételével megoldási alternatívák kínálata a gyermeket nevelő 

pedagógusok számára, lehetőség szerint a szülők bevonásával. 

 Egyéni fejlesztőprogram beépítése a tanórai, tanórán kívüli lehetőségekbe, 

tehetségterületek feltárása, kihasználása. (Leghatékonyabb mód az lenne, ha főállású 

pszichológus, mentálhigiénés szakemberrel dolgozhatnánk együtt.)  

 A pedagógusok felkészítése az egyéni bánásmódra konfliktuskezelő megoldó tréningeken, 

az ez irányú tanfolyamokat végzett kollégák bevonásával. 

 Mentálhigiénés szakember vezetésével személyiségfejlesztő csoportok működtetése (utazó 

szakember, saját kolléga) 

 A már bevált esetmegbeszélő évfolyam-értekezletek folytatása, melyek segítik a gyerekek 

egyéni elemzését. 

 Az e körbe tartozó szülőkkel való szoros napi kapcsolat, segítő csoportokkal való 

együttműködés. 

 Az intézményi fejlesztő munkaközösség éves cselekvési tervében megjelölt feladatok 

végrehajtása. A Lőrincz-féle komplex tantermi játékok alkalmazása, amely bizonyítottan 
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segíti a célcsoport tanulóinak beilleszkedését. A zenés mozgásfejlesztő foglalkozások, és a 

tánc, mint az önkifejezés egyik formája szintén nagymértékben segítik a magatartási 

problémák enyhítését. 

 A játékos tanulási, fejlesztési lehetőségek beépítése a gyakorlatba. 

 A kompetencia alapú programcsomagok nyújtotta lehetőségek kihasználása 

(beszélgetőkör).  

 A személyiségfejlesztés legfontosabb pedagógiai feladatának a gyermekek konstruktív 

életvezetésre való nevelését jelöltük. A folyamatos, életkornak megfelelő tevékenység a 

beilleszkedési nehézségeken is segít.  

 

 

IX. A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

 
Feladatok: 

 A közoktatásban rutinszerűen alkalmazható „tehetségfelismerő” eszközök meglehetős 

hiánya ellenére a nevelők feladata a tanulók képességeinek megismerése, fejlesztése – 

minden hozzájuk kerülő új tanulónál, csoportnál. Az átlagosnál magasabb szintű 

teljesítményre képes (tehetséges) tanulók felismerése, képességeinek kibontakoztatása, 

fejlesztése. 

 Külső szakember segítségének igénybevétele, különösen a részképességekben kiemelkedő 

tehetség feltárása céljából.  

 A feltárt képességek alapján minden pedagógus végezzen tudatos fejlesztő munkát és 

működjön együtt a gyermekkel, és az őket tanító kollégákkal. 

 A nevelők tevékenységeken keresztül tájékozódjanak a tanulók képességének szintjéről. 

 A tantárgyakhoz kötődő tehetség felismerésén, és fejlesztésén túl a pedagógus vegye 

észre, ismerje el a személyiségfejlesztésnél kifejtett kulcskompetencia alapú tehetséget, és 

teremtsük meg a feltételeit a tantárgyakon túlmutató, szorosan nem köthető tehetség 

fejlesztésének amennyiben ez lehetséges az intézmény pedagógiai rendszerén belül, 

amennyiben nem, akkor külső lehetőség felkutatásával.  

 A tehetséggondozási szakember ismereteinek belső továbbképzések, műhelymunkák 

keretében történő átadása. 

 Az alapfokú művészetoktatási intézmény határozottan megfogalmazza, hogy nem 

művészeket kíván nevelni. Ugyanakkor kötelessége a tehetséggondozás, amely területen 

az alábbi speciális feladatai vannak: 

o csoportos néptánc tanulmányi versenyen, gyermek és ifjúsági szólótáncversenyen, 

illetve népdaléneklő versenyeken való részvétel 

o tehetséggondozó csoport működtetése. 

 
Eljárások, eszközök, módszerek: 

 Differenciált tanulásszervezés tanórákon, a délutáni önálló tanulás során. 

 A részképesség zavarokkal küzdő tanulók személyre szabott munkáltatása. 
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 Info-kommunikációs technológiával támogatott tanórák és tanórán kívüli foglalkozások 

tartása.  

 Csoportbontások a tantárgyi specialitásoknak megfelelően. 1-8. évfolyamon 

tehetséggondozó, 7-8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozások szervezése. 

 Új tanulásszervezési eljárások (kooperatív műhely, projektmódszer, témahét, 

tantárgytömbösítés, moduláris oktatás, stb.) alkalmazása. 

 Tanórán kívüli gazdag tevékenységkínálat (térítésmentes, illetve önköltséges formában a 

művelődési ház szervezésében).  

 Alsó tagozaton iskolaotthon, felsőben napközi otthon működtetése. 

 Versenyekre, pályázatokra való felkészítés. 

 Szaktáborok szervezése érdeklődés szerint.  

 

 

X. A gyermek – és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 
Feladatok: 

 Olyan pedagógiai hatásrendszer kialakítása, amely a hátrányos és veszélyeztetett 

gyermekek számára biztosítja a segítségnyújtást, szociális hátrányok, megkülönböztetések 

kiegyenlítésére való törekvést, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítését a 

tanulási hátrányok leküzdésében. 

 A társadalmi problémák megoldását az iskola nem tudja vállalni, a hátrányos és 

veszélyeztetett gyermekek helyzetét, csak enyhíteni tudja. 

 A veszélyeztetettség lehetséges megelőzése. A kialakult veszélyeztetettség felismerése. 

Segítségnyújtás (a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésében való aktív részvétel). 

Jelzési kötelezettség. Együttműködési kötelezettség teljesítése (gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi rendszerrel).  

 A deviáns magatartás felismerése, az okok lehetséges feltárása, megfelelő segítségnyújtási- 

megoldási lehetőség felkutatása, a gyermekközösségbe való integrálása. 

 Dokumentációs feladatok elvégzése. Önálló kezdeményezések megvalósítása. 

 
Eszközök, eljárások, módszerek: 

 A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok keretében egészségnevelési 

program részeként prevenciós programok kidolgozása, végrehajtásának figyelemmel 

kisérése, értékelése, szükség esetén az intézkedések megtételének kezdeményezése. 

 A gyermekek, szülők tájékoztatása a gyermekek jogairól, kötelezettségeiről, szervezetekről, 

szolgáltatásokról, azok elérhetőségéről. 

 Szakemberek bevonása prevenciós programokba. 

 Esetmegbeszélő teamek működtetése. 
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 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnökök folyamatos együttműködése.  

 A gyermeki magatartás változásának felismerése. 

 Információ –szolgáltatási kötelezettségek teljesítése a gyermekjóléti szolgálat és a 

gyámhatóság felé. Adatvédelem, titoktartási szabályok, veszélyeztetett gyermekek 

nyilvántartása, munkanapló vezetése (nem kötelezően), „irattár” vezetés (hivatalos iratok, 

szakvélemények, javaslatok gyűjtése) 

 Külső intézményekkel való kapcsolattartás, szakirodalom tanulmányozása, ismertetők 

közzé tétele. 

 Az érintettek konstruktív életvitelének segítése érdekében személyes odafigyelés 

osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelős részéről az intézmény által kínált programokban 

való részvételre. 

 Szükség szerinti családlátogatások.  

 

 

XI. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 
Feladat:  

A tanulási kudarc észlelését minden esetben kövesse a kudarcok okainak feltárása, a probléma 

azonosítása. A szakszolgálat diagnózisát követően az egyéni fejlesztési tervek elkészítése és 

következetes végrehajtása, a végrehajtás, és az elért eredmények értékelése. 

 

Eljárások, eszközök, módszerek:  

 Az iskolaotthoni tanulásszervezés biztosítja az egyéni foglalkozások megszervezését, a 

minden területet felölelő differenciált foglalkoztatást. 

 A szakemberek véleményei alapján maximum 5 fős csoportokban legalább heti két 

alkalommal fejlesztő pedagógus irányításával a részképességek fejlesztése. 

 1-2. évfolyamon a zenés mozgásfejlesztő foglalkozások órarendbe építése. 

 A fejlesztő/differenciáló munkaközösség működtetése. 

 Valamennyi alsó tagozatos gyermek részvétele a Lőrincz-féle komplex tantermi játékok 

foglalkozásokon. 

 3-5. évfolyamon a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését legalább heti 2 alkalommal a 

Marton-Dévényi Éva–féle zenei – anyanyelvi nevelési módszerrel továbbra is folytatni 

szükséges.  

 1-4. évfolyamon a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézségekkel küzdő, illetve azon tanulókra, akiknek haladása lassabb ütemű egyéni 

fejlesztési terv készítése.   tanulókra egyéni fejlesztési tervek készítése, a terv végrehajtása, 

az elért eredmények értékelése, és visszacsatolása a következő év fejlesztési tervébe.  

 Felső tagozaton: 
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o A tanórai differenciáláson túl a napközi otthon, igény esetén a tanulószoba, 

felzárkóztató foglalkozások biztosítása. A Lőrincz–féle komplex tantermi 

játékrendszer elemeinek beépítése a tanórákba. 

o 5-8. évfolyamon a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulókra egyéni fejlesztési tervek készítése, a terv 

végrehajtása, az elért eredmények értékelése, és visszacsatolása a következő év 

fejlesztési tervébe. 

o Évfolyam értekezletek – konzultációk (gyermek-nevelő, nevelő – nevelő, 

szakember – nevelő – szülő) további megtartása. 

o A kooperatív pedagógiai műhely működtetése, ahol a célcsoport eredményes 

fejlesztése kiemelt szerepet kap. 

o További szakemberek számára továbbképzés biztosítása, logopédus, pszichológus 

szükség szerinti alkalmazási feltételeinek megteremtése. 

 

 

XII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 
Feladatok:  

 Az intézménybe járó tanulók meglevő szociális hátrányainak lehetséges enyhítése, 

esélyegyenlőségük fokozása az intézményi élet egész területére kiterjedően. 

 A gyermek – és ifjúságvédelmi felelős ismerje a szociális hátrányokkal küzdő 

tanítványokat és problémáikat. Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségéről, az 

érintett tanulók és szüleik számára a napközis, tanulószobai, felzárkóztató és 

tehetséggondozó programok biztosítása. 

 Kapcsolat kialakítása – működtetése helyi, regionális, országos támogatások 

megszervezésére, pályázati lehetőségek megragadása. 

 Kirándulási, táborozási költségek lehetőség szerinti csökkentése ezt ne hozzájárulásokkal. 

 Pályázati lehetőségek kihasználása. 

 Tankönyv- és szociális támogatások eljárásrendjeinek betartása. 

 Pályaorientációs tevékenység eljárásrendjének betartása – külön figyelemmel a hátránnyal 

küzdő tanulókra. 

 Karitatív akciók szervezése, lebonyolítása.  

 
Eljárások, eszközök, módszerek: 

 Családlátogatás, fogadó óra, szülői értekezlet. 

 Térítési díjak fizetésében kedvezmények biztosítása (pl. néptánc, ebéd, szakköri díj) – 

alapítványi – szponzori támogatással. 

 Mindennapi életvitellel kapcsolat praktikus ismeretek, tájékoztató, megelőző 

programokon részvétel. 

 
Az alábbi programokon mindenképpen biztosítani ezen tanulók részvételét: 

 felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok, 
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 prevenciós programok, 

 pályaorientációs tevékenység, 

 tanulószobai, vagy napközis ellátás biztosítása 

 

Ezen túlmenően megsegítésük alábbi formáit biztosítjuk: 

 felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, családlátogatásokon, 

 helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése, 

 kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézménnyel, az áthelyező bizottsággal, 

 táborozási, kirándulási hozzájárulás biztosítása, 

 pályázatírás 

 karitatív akciók lebonyolítása 

 

XIII. Eszközjegyzék 

 

8 évfolyamos általános iskola 

Eszközök, felszerelések 
Rendelkezésre álló 

mennyiség 
Szükséges 
mennyiség 

Megvalósulás 
mértéke 

8 évfolyamos általános iskola 
Helyiségek 

Tanterem 26 28 93% 

Szaktanterem 8 8 100% 

Egyéni fejlesztő szoba 2 2 100% 

Tornaterem 1 1 100% 

Sportudvar 1 1 100% 

Igazgatói iroda 1 1 100% 

Nevelőtestületi szoba 1 1 100% 

Helyettesi iroda 1 1 100% 

Gazdaság vezetői iroda 1 1 100% 

Ügyviteli helyiség 1 1 100% 

Könyvtár 1 1 100% 

Orvosi szoba 1 1 100% 

Sportszertár 1 1 100% 

Aula (folyosó) 1 1 100% 

Porta 1 1 100% 

Ebédlő 1 1 100% 

Főzőkonyha 1 1 100% 

Tálaló-mosogató, felnőtt 
étkező 

1 1 100% 

Öltöző 4 4 100% 

Hideg-meleg vizes 
zuhanyozó 

4 4 100% 

Személyzeti WC 9 9 100% 

Tanulói WC 8 8 100% 
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Eszközök, felszerelések 
Rendelkezésre álló 

mennyiség 
Szükséges 
mennyiség 

Megvalósulás 
mértéke 

Mosléktároló 1 1 100% 

Éléskamra 1 1 100% 

Szárazáru raktár 1 1 100% 

Földesáru raktár 1 1 100% 

Egyéb raktár 1 1 100% 

Szertár 3 3 100% 

Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai 

A fent felsorolt helyiségek mindegyike rendelkezik a 11/1994. MKM rendelet által 
meghatározott bútorzattal, egyéb berendezési tárgyakkal. (cseréjük aktuális lenne) 

Nevelőmunkát segítő eszközök 

Intézményünk rendelkezik minden, a 11/1994. MKM rendelet által előírt nevelőmunkát segítő 
eszközzel. A Pedagógiai Programban előírt tananyag feldolgozásához szükséges taneszközök, 
tárgyak, eszközök, információhordozók rendelkezésünkre állnak. (folyamatos modernizálásuk 

az anyagi erőforrások függvényében történik) 

Alapfokú művészetoktatási intézmény 
Helyiségek 

Tanterem 
(A Művelődési Ház 
nagytermét is tanteremként 
használjuk alkalmanként.) 

1 2 50% 

Művészeti iskola vezetői 
(igazgatóhelyettesi) iroda 

1 1 100% 

Gazdasági vezetői iroda (8 
évfolyamos általános 
iskolával közös) 

1 1 100% 

Ügyviteli helyiség (8 
évfolyamos általános 
iskolával közös) 

1 1 100% 

Nevelőtestületi szoba 1 1 100% 

Könyvtár (8 évfolyamos 
általános iskolával közös) 

1 1 100% 

Szertár, raktár 2 2 100% 

Aula (folyosó - 8 évfolyamos 
általános iskolával közös) 

1 1 100% 

Porta (8 évfolyamos 
általános iskolával közös) 

1 1 100% 

Személyzeti WC (8 
évfolyamos általános 
iskolával közös) 

9 9 100% 

Tanulói WC (8 évfolyamos 
általános iskolával közös) 

8 8 100% 

Öltöző, hideg-meleg vizes 
zuhanyozó (8 évfolyamos 
általános iskolával közös) 

4 4 100% 

Orvosi szoba (8 évfolyamos 1 1 100% 
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Eszközök, felszerelések 
Rendelkezésre álló 

mennyiség 
Szükséges 
mennyiség 

Megvalósulás 
mértéke 

általános iskolával közös) 

Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai 

A fent felsorolt helyiségek mindegyik rendelkezik a 11/1994. MKM rendelet által 
meghatározott bútorzattal, egyéb berendezési tárgyakkal. (cseréjük aktuális lenne) 

Nevelőmunkát segítő eszközök 

Alapfokú művészetoktatási intézményünk (néptánc tanszak) rendelkezik minden, a 11/1994. 
MKM rendelet által előírt nevelőmunkát segítő eszközzel. A Pedagógiai Programban előírt 
tananyag feldolgozásához szükséges taneszközök, tárgyak, eszközök, információhordozók 
rendelkezésünkre állnak. (folyamatos modernizálásuk az anyagi erőforrások függvényében 

megvalósul) 

Táncművészet (néptánc) helyiségek 

Tanterem (A Művelődési 
Ház nagytermét 
alkalmanként tanteremként 
használjuk.) 

1 2 50% 

Táncterem 1 1 100% 

Tanári öltöző, tusoló (a 8 
évfolyamos általános 
iskolával közös) 

1 1 100% 

Tanulói öltöző, tusoló (a 8 
évfolyamos általános 
iskolával közös) 

4 4 100% 

Kellék- és jelmeztár 1 1 100% 

Táncművészet (néptánc) helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai 

A fent felsorolt táncművészet (néptánc) helyiségek mindegyike rendelkezik a 11/1994. MKM 
rendelet által meghatározott bútorzattal, egyéb berendezési tárgyakkal. 

 

Intézményünk a költségvetési forráson túl minden lehetséges pályázati támogatást felhasznál a 

fent felsorolt eszközpark bővítésére, modernizálására.  

 

XIV.  Együttműködési formák 

 
Iskolánk, mint nevelő-oktató intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói 

érdeklődésre épít, és figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés, a gyermeki 

személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus 

közösség koordinált aktív együttműködése. 

Feladatunknak tekintjük a partnerközpontú működés folyamatosságának biztosítását, 

továbbfejlesztését, partnereink bevonását céljaink elérésébe.  

Minőségpolitikánk fontos része közvetlen partnereink elégedettségének figyelemmel kísérése, 

megfelelni elvárásaiknak. Az intézmény közvetlen partnereiként azonosította 
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 a tanulókat,  

 szülőket (Iskolaszék, szülői munkaközösség),  

 az intézmény munkatársi körét 

 a fenntartót, 

 a lakókörzet óvodáit 

 és a középiskolákat. 

 
Közvetett partnereinket (2009-ben a Szolgáltató Város mintaprojektben használt terminusokhoz 

igazodva) a következő csoportokba rendeztük.  

 Az intézményben működő közösségek közötti kapcsolat 

 A közoktatás intézményfokozatai közötti átmenet szakmai kapcsolatai 

 Az intézmény szociális és ifjúságvédelmi rendszerében megjelenő kapcsolatok 

 Az alapműködéshez kötődő egyéb partnerkapcsolatok 

 
A közvetett partnerekkel történő kapcsolattartás (kapcsolattartó, elérhetőségek, mérések a 

kommunikációs adatbázis tartalmazza) 

 

 

1. A szülő, tanuló, és a pedagógusok együttműködésének formái 

 

1.1 Tanulói részvétel: 

 Az iskolában diákönkormányzat működik. A diákönkormányzatban negyedik évfolyamtól 

osztályonként két-két tagot delegálnak a tanulók. A diákönkormányzat javaslatai alapján 

szervezzük az iskola szabadidős tevékenységeit. A diákönkormányzat szervezi az iskola 

diákügyeleti ellátását. A diákönkormányzat szerkeszti az iskolarádiót, iskolaújságot, 

iskolatévét. Rendszeresen képzést és tájékoztatást tart a diákjogok és kötelességekről. 

 A diáksport egyesületnek minden tanuló tagja lehet. 

 Az iskola igazgatója legalább félévente egy alkalommal diákközgyűlést szervez. 

 

1.2 Szülői részvétel: 

 Intézményi és osztályszinten is szülői munkaközösségek és iskolaszék működik. 

 A szülő, mint a folyamat segítője iskolai rendezvények alkalmával egyéni vállalás 

formájában segítséget nyújt az iskolának. (Szervező munka, kiszolgálás, ruhatár, stb.) 

 A szülő, mint a folyamat szereplője kisegítő felügyeletet, kíséretet biztosíthat 

kiránduláson, táborozáson, színházlátogatáson, egyéb utazások alkalmával. 

 A szülői képviseletnek részvételi lehetősége van nevelőtestületi értekezleten a tanulók 

nagyobb csoportját érintő kérdés tárgyalásakor. 

 A szülői szervezet képviselője meghívást kap tantestületi értekezletekre, ünnepségekre, 

rendezvényekre 

 A szülők jogait a Kt. 59.§ (5) ; Kt. 114.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint biztosítjuk. 

 A szülő kötelességeinek teljesítését a Kt. 14§ (2) bekezdésben felsoroltak szerint várjuk el. 
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 Az iskola és a pedagógusok feladata az is, hogy a szülő részére segítséget adjanak 

gyermekük neveléséhez. 

 Az iskolában folyó nevelési feladatok végrehajtásához a pedagógusnak szüksége van 

azokra az információkra, amelyeket csak a szülő közölhet, amelyek segítik feltárni a tanuló 

fejlődését előrevivő vagy hátráltató tényezőket. 

 Mindezért az iskolának meg kell teremtenie és rendszeresen működtetnie kell azokat a 

fórumokat, amelyek módot nyújtanak az iskola tevékenységének megismeréséhez, a 

vélemények, javaslatok beérkezéséhez, érdemi feldolgozásához.  

 

Kapcsolattartás rendje: 

 Szülői értekezlet: minimum évi két alkalom. 

 Fogadóóra: kéthavonta egy alkalom. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók háromhavonkénti egyéni értékelése. 

 Nyílt napok, bemutató órák: minimum évente egy alkalom. 

 Szülői munkaközösség működtetése: évi 3 alkalommal értekezlet. 

 Iskolaszék: évi 3 alkalommal értekezlet. 

 Családlátogatás 1. évfolyamon minden tanuló esetében, a többi évfolyamon az 

osztályfőnöki munkaközösség éves munkatervében található egységes eljárások alapján, 

illetve új tanuló bekerülésekor. 

 

Egyéb szolgáltatások: 

 Tanórán kívüli tanulói foglalkozások: 

o Továbbtanulásra felkészítő programok szervezése. 

o Művészeti iskola foglalkozásain való részvétel lehetőségeinek biztosítása. 

o Szabadidős tevékenység a DÖK szervezésében éves program alapján. 

o Önköltséges szakkörök (térítésért). 

o Önköltséges sportfoglalkozások. 

 Szociális ellátás: 

o Napközi 

o Tanulószoba 

o Üzleti vállalkozások: épületek, helyiségek bérbeadása. 

 

Az intézmény meghatározó gyermekközösségei:  

 osztályközösségek 

 bontott csoportok 

 szakkörök,  

 diák sportegyesületi csoportok 

 az alapfokú művészetoktatási intézmény csoportjai,  

 a diákönkormányzat osztály és iskolai szintje 

 baráti közösségek,  

 volt diákok baráti köre. 
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1.3  Az intézmény felnőtt közösségei és a kapcsolattartás formái 

 
1.3.1 Nyolc évfolyamos általános iskolában  

 
Munkaközösségek:  

 1-4. évfolyamon: osztályfőnöki, humán, természettudományi;  

 5-8. évfolyamon: osztályfőnöki, humán, természettudomány 1., természettudomány 2. 

 3-8. évfolyamon: idegen nyelvi  

 1-8. évfolyamon: fejlesztő/differenciáló, matematika, testnevelés 

 
Egyéb munkacsoportok: 

 Iskolavezetés 

 Minőségfejlesztő csoport 

 Tágabb iskolavezetés 

 Technikai alkalmazottak közössége 

 Közalkalmazotti Tanács 

 Szakszervezet 

 Közalkalmazotti Tanács 

 
Pedagógus – pedagógus között: 

 munkaközösségek működése,  

 évfolyamértekezletek,  

 nevelőtestületi értekezletek,  

 bemutató órák,  

 szakmai fórumok,  

 évnyitó, félévi és év végi értekezletek,  

 belső továbbképzések, műhelyek.  

 

 

XV. Az alapfokú művészetoktatás 

 
Intézményünkben 1980 óta folyik színvonalas néptánc oktatás. 16 évig szakköri formában 

működtek a csoportok. Iskolánk 1996-ban jutott egy olyan továbblépési lehetőséghez, hogy 

művészeti iskolát alapítson.. Ezzel egyidejűleg vállalni kellett az Oktatási Törvényben előírt és 

szabályozott működési formát, s így vált lehetővé, hogy  a néptánc oktatás állami finanszírozást 

kapjon. A művészeti iskola néptánc tanszakkal működik. 

A művészeti iskola a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által 1998-ban kiadott „Az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja – táncművészet” című könyvét 

tekinti irányadónak. Ez a kiadvány tartalmazza az alapfokú művészetoktatásról szóló 27./1998. 

(VI. 10.) MKM rendelettel kiadott kötelező követelményeket és tantervi programot kiegészítve a 

részletes, évfolyamonként meghatározott és javasolt tananyaggal, továbbá a kötelező minimális 
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eszköz és felszerelési jegyzéket meghaladó, az optimális feladatellátást szolgáló ajánlott tárgyi 

feltételeket. E könyv alapján készült el az alapfokú művészetoktatási intézmény helyi tanterve is. 

Fontosnak tartjuk a magyar kultúrán belül a néptánc és a népzene ápolását, mert úgy gondoljuk, 

hogy az elkövetkező évtizedek európai integrációs folyamatában a néphagyomány tart majd meg 

bennünket magyarnak. 

A néphagyomány ápolásának azt a szerepet szánjuk, hogy minden vonalon alapjául szolgáljon a 

magasabb rendű művelődésnek, és annak ne csak színt, hanem belső tartalmat is adjon. 

Küldetésünknek érezzük, hogy tevékenységünk minél szélesebb körben való megismertetésével 

hozzájáruljunk kulturális örökségünk megőrzéséhez. 

Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk 

megismerésének és megóvásának igényét, valamint más kultúrák, szokások megismerését. 

Alkotó pedagógiai klíma megvalósítására törekszünk, melynek jellemzője egyfelől az igényesség, 

másrészt az egyéni adottságok, képességek és tehetségek szerinti önmegvalósítás lehetősége. 

Rendezvényeinkkel, programjainkkal sokat teszünk azért, hogy tanítványaink képesek legyenek a 

művészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, 

nyitottságra. 

A néptánc órákat órarendi beosztás alapján tartjuk. Összhangban az iskolaotthonos oktatással, az 

alsó tagozatosok számára legfeljebb 16:00 óráig tartanak a próbák. A felső tagozatosok számára a 

tanítási idő végeztével, 14:00 óra után kezdődnek a néptáncórák. 

A néptáncórákat jól kiegészíti a rengeteg fellépési lehetőség, a bemutatók, a hazai és külföldi 

fesztiválok, versenyek. 

A tanulók az alapfokú művészetoktatási intézményben térítési díjat illetve tandíjat fizetnek, 

melynek mértékét és kiszámítását önkormányzati rendelet szabályozza. 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény célja: 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény oktató-nevelő munkáját az a legfőbb cél vezérli, hogy 

nem művészeket akarunk nevelni, hanem a jelentkezők széles körét szeretnénk megismertetni a 

néptánccal, a hagyományokkal, hogy tanítványaink e műfajt értő, ismerő, s hozzá kötődő 

fiatalokká, majd felnőtté váljanak. 

 

Célérték: Tanulóinkban tudatosul a helyi, a nemzeti és az európai kulturális örökségnek, azok 

világban elfoglalt helyének fontossága, valamint az alapfokú művészetoktatási intézmény tanóráin, 

rendezvényein aktívan részt vesznek, a közösségben jól érzik magukat. 

 

Feladatok: 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény 

 adjon alkalmat az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, 
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 biztosítsa a néptáncban, népzenében, a hagyományokban való jártasságok megszerzését és 

gyakorlását, 

 vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve 

alakítsa ki készségeiket, 

 nyújtson lehetőséget az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi 

hagyományok, értékek befogadására, az értékmegőrzés formáinak kialakulására, 

 szolgálja a gyerekek egészséges testi-lelki fejlesztésén át az egész személyiség fejlődését, 

járuljon hozzá érzelmi életük gazdagodásához, 

 fejlessze az egész személyiséget, neveljen művészi beállítódásra, 

 ösztönözze és segítse a gyerekek bekapcsolódását az amatőr néptáncmozgalomba,   

 felvállalja, hogy 1-2. évfolyamon zenés mozgásfejlesztő foglalkozások szervezésével 

(előképző I-II. évfolyam) – általános iskolai órarendbe beillesztve – segítséget nyújt a 

tanulóknak az írás – olvasás tanulásában, a beszédkészség és a ritmusérzék, emlékezet-

figyelem fejlesztésében, a mozgáskoordinációs zavarok leküzdésében. A zenés 

mozgásfejlesztő foglakozások megkönnyítik az átmenetet az óvodai játék és az iskolai 

tanulás között, valamint csökkentik az eltérő ütemű fejlődésből fakadó hátrányokat, 

 biztosítja, hogy a 8. évfolyamos iskolát elvégzők tovább folytassák az intézményünkben 

megkezdett művészeti tanulmányaikat, egészen a törvényben meghatározott 22 éves 

korig, 

 kiemelt feladatának tekintjük, hogy a szólótáncban és népdaléneklésben kiemelkedő 

tehetségek megfelelő segítséget kapjanak fejlődésükhöz, és minél több lehetőségük legyen 

a megmérettetésre. 

 

Eljárások, eszközök, módszerek: 

 Lehetőség szerint minden szereplésre való felkérés teljesítéses kivétel nélkül magas 

színvonalon, élő zenekari kísérettel. 

 A csoportok között a fellépési lehetőségek egyenlő arányban történő elosztása. 

 A szülők nagyobb arányú bevonása a programokba, illetve a fellépésekre történő 

felkészülésbe (kíséret, öltöztetés, hajfonás, stb.) 

 Táncházak szervezése a Művelődési Házzal közösen, együttműködve a város és a 

vonzáskörzet többi, néptánccal foglalkozó művészeti csoportjaival. 

 Néptánc előkészítő, zenés mozgásfejlesztő foglalkozások tartása a helyi óvodákban. 

 Partneri kapcsolat ápolása a város középiskoláival. 

 Egyensúly fenntartása a belső műhelymunka és a külső megmérettetések között. 

 A jelmezraktár folyamat megújítása (a lehetőségekhez mérten, pályázati források 

felhasználásával). 

 Az igényeket és lehetőségeket figyelembe véve nyári táborok, külföldi utazások 

szervezése.  

 Alkalomteremtés arra, hogy táncosaink iskolatársaik előtt is bemutathassák tánctudásukat 

és az új koreográfiákat. 

 A néptáncpedagógusok sikerorientáltságának fenntartása.  
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 Új koreográfiák tanítására alkalmanként vendégkoreográfusok meghívása. (Ilyenkor az új 

anyag elsajátítása hétvégenként történik.) 

 

Mérés, indikátor: 

 Partneri igény- és elégedettségmérés alapfokú művészetoktatási intézményre vonatkozó 

mutatói 

 Interjúk szülőkkel, tanulókkal 

 Csoportos beszélgetések 

 Fellépések, szereplések, műsorok, rendezvények száma 

 Versenyeredmények 

 Partneri visszajelzések 

 

 

XVI. A Nevelési Programban meghatározott feladatok megvalósulásának 
mérése 

A Pedagógiai Program nevelési terv részének lebontása az éves munkatervekben történik. Az 

"Éves tervezés" szabályozott, folyamatunk működtetése a Pedagógiai Program megvalósításának 

fontos eleme.  Az éves munkaközösségi terveknek része az ellenőrzési, mérési-értékelési terv, 

mely alapján az éves PDCA –kör működik. 

A partneri igény- és elégedettség mérésünk tartalmaz sztenderd kérdéseket. Ezeknek a 

kérdéseknek egy része a Pedagógiai Programhoz kapcsolódó kérdéscsoport. A kérdések egy 

másik része mobil, így trendvizsgálatra nem alkalmas, viszont adatokat szolgáltat egy-egy tanév 

kiemelt feladatainak végrehajtása eredményességéhez. 

A félévi és év végi értékelések a kitűzött célok mentén történnek. 

A vezetői ellenőrzés, és irányított önértékelés, és a szabályozott folyamatok hivatottak a 

Pedagógiai Program stratégiai céljainak helytállóságát, vizsgálatát eszközként segíteni.  

 

XVII. Művelődési Ház programja 

 

 
Működési terület: 

A szandaszőlősi polgárok közösségi, művelődési színtere. 

A lakókörzet állandó lakosainak száma: kb. 10.000 fő 

Az 1991. évi XX. tv. 107.§-ában meghatározottak szerint "a település önkormányzata a lakosság 

művelődése érdekében köteles biztosítani a közművelődési tevékenység és szolgáltatások 

színteréül szolgáló helyet. E törvényhez szorosan kapcsolódik a 1997. évi CXL törvény a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, s az erre épülő 16/2000 

(IV.27.) KR. számú Szolnok Megyei Jogú Város közművelődési rendelete is, miszerint a város 

önkormányzata sokrétű kulturális ellátást kíván biztosítani a város lakosságának, melyben a 
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fenntartáson túl, a művészi értékek létrehozását és megőrzését segíti, a művészeti, művelődési 

közösségek önszerveződéseit támogatja. 

A városrész lakosságának széles körében erőteljes kötődés tapasztalható a Művelődési Házhoz az 

itt szervezett programokhoz, művelődési közösségekhez, a fiókkönyvtári szolgáltatáshoz. 

Évtizedes hagyományokkal rendelkező klubok működnek, melyek tagjaikon kívül másokat is 

kulturális élményekhez juttatnak színvonalas rendezvényeikkel. 

A nyugdíjas korúak számára két klub működik: a Béke Nyugdíjas Klub és a Szandaszőlősi 

Nőklub. A keresőképes korosztály a Jóga Klub, Baba-mama torna, a Fénymunkás és Életmód 

Klub, a Fénysugár Klub, a Bereczki Máté Gazdakör és a Szandaszőlősi Polgári Kör tagjai sorában 

találhatók meg, illetve az esti tornára járók között. 

A gyerekek számára szakköröket működtetünk (karate, sakk, aerobic, kézműves foglalkozás, 

birkózás) 

Intézményünkben a székhelye, a Szandaszőlős Néptáncegyüttesnek, amely a táncolni szerető 

fiatalokat tartja össze. 

Az elmúlt években jelentős lépéseket tettünk az idős és gyermek korosztály kulturális ellátottsága 

mellett a középkorosztály művelődési igényeinek felmérésére és kielégítésére.  

 
A Művelődési Ház célja: 

A Művelődési Ház a hármas intézmény együttes szerves részeként, a lakosság kulturális igényei és 

szükségletei alapján gondoskodik a kulturális értékek megőrzéséről, új kulturális értékek 

létrehozásáról, a kultúra értékeinek közvetítéséről. 

 
Feladatok: 

 A helyi kultúra hosszú távú fejlesztése a helyi szükségletekhez kapcsolódva. A 

szükségletek folyamatos figyelése mellett olyan intézmény működtetése, ahol otthonra 

találnak a helyben szerveződő közösségek és alkalmas a művelődési folyamatok 

szervezésére, végzésére. A városrész érdekeit figyelembe véve elengedhetetlen a kulturális 

értékek létrehozásának támogatása, s ezen értékek beépítése a város kulturális életébe. 

 Elsősorban feladatunk, hogy a művelődési ház az egyének és az önként szerveződött 

közösségek aktív, alkotó tevékenységének színhelye maradjon. 

 Ugyanakkor lehetővé kell tenni, hogy a művelődési ház az igényekre épülő rendszeres 

kulturális programkínálat színtere lehessen, s a reprezentatív kultúra alkotóival és 

alkotásaival való közvetlen találkozás helyszíneként működjön. 

 A különböző társadalmi rétegek, csoportok, közösségek szellemi, humán potenciájának 

fejlesztése, erősítése is feladatunk. 

 A kiemelt fontosságú társadalmi rétegek, csoportok, differenciált és szisztematikus 

közművelődési ellátása. 

 A gyermekművelődés pozíciójának megtartása, tevékenységük animálása az ifjúsági 

közművelődés tartalmi elemeinek kimunkálása, az idős korosztályok és a hátrányos 

kulturális helyzetű társadalmi rétegek közművelődésbe való bevonása. 
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 A művelődési ház feladata, hogy az életforma alakítás egyik helyszínévé váljon, tehát nem 

elégszik meg csupán a művelődési alkalmak kínálatával, hiszen új ismeretek 

közvetítésével, képességfejlesztő alkalmak kínálatával, művelődő, öntevékeny közösségek 

nyújtotta élményekkel javítja a településrész lakóinak életesélyeit, emeli az életminőséget. 

 A közhasznú ismeretek bővítése, a városrész gyerekeinek a tanulási időszakban történő 

művészeti orientációjú szakkörökbe szervezése, szünidei foglalkoztatással kiegészítve, a 

diákközösségek programkínálatának bővítése. 

 A művelődési ház a társadalmi nyilvánosság intézménye, így feladata segíteni a városrész 

polgárainak közügyekben való tájékozódását, az információk terjesztését, a városi és 

főként a lakóterületet érintő döntések nyilvánosságának legszélesebb megteremtését. 

 Feladata továbbá, hogy a művelődési ház segítse elő a lokális kötődést a kialakult 

szokásrendszerek, hagyományozódott tradíciók éltetésével, új szokások megteremtésével. 

 

Eljárások, eszközök, módszerek: 

 Különösen figyelmet fordítunk a meglévő klubok, civil szervezetek működésére, 

továbbfejlődési törekvéseik támogatására. Pályázatok ajánlásával segítséget nyújtunk 

anyagi kondíciójuk javításához. Továbbra is törekszünk arra, hogy a klubok kapjanak 

lehetőséget a szabad véleménynyilvánításra, például az igény és elégedettségmérések 

alkalmával, vagy a klubok vezetőinek és a művelődési ház vezetőjének szakmai 

megbeszélésekor. 

 Biztosítjuk a szakkörök folyamatos működését tartalmi munkájuk állandó figyelemmel 

kísérésével. 

 Előadásokat szervezünk ismeretterjesztés céljából közérdekű témákkal kapcsolatosan. 

 Támogatjuk és segítjük azon művészeti csoportok munkáját, melyek kulturális értékek 

létrehozására tevékenykednek, számukra kiállítási, bemutatkozási lehetőséget teremtünk. 

 A különböző előadói, alkotói és művelődési közösségek működéséhez szükséges 

feltételeket megteremtjük, számukra helyiséget biztosítunk, és szakmai segítséget 

nyújtunk. 

 Továbbra is megszervezzük a hangversenyeket, színházi előadásokat. 

 Lehetőséget biztosítunk a lakosságnak különböző közhasznú ismeretek megszerzésére 

például a lakossági fórumok alkalmával. 

 Az ifjúsági korosztály számára meghosszabbított nyitva tartással és szabadidős programok 

biztosításával igyekszünk vonzó színtérré válni. 

 Folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, mind szakmai munkánk bővítése, mind 

pedig tárgyi feltételeink javítása érdekében. 

 Rendezvényeinkről folyamatosan hírt adunk a médián keresztül, promóciós 

tevékenységünket intézményi honlapunk, nyomtatott plakátok, szórólapok segítik. 

 A városi kulturális intézményekkel, szervezetekkel folyamatosan együttműködünk, egymás 

tevékenységeit lehetőségeinkhez mérten segítjük. 

 A városrész sajátos települési kapcsolati hálójának ismeretével mozgósítjuk az embereket 

a különböző rendezvényeinkre. 
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 Ápoljuk a kialakult és hagyományozódott tradíciókat, a mindennapokban élő szokás-

rendszereket, mert ezek nélkülözhetetlen elemei a lokálpatriotizmusnak. 

 
Mérés, indikátor: 

 A rendezvényeink és azok látogatóinak számát nyilvántartó füzet. 

 Közművelődési statisztika adatai. 

 Rendezvényeinkről való televízióközvetítések, újságcikkek, rádió híradások száma, 

színvonala. 

 Partneri igény- és elégedettségmérésünk adatai. 

 Nyertes pályázatok száma és a pályázatokkal nyert összegek. 

 

 

XVIII. Környezet- és egészségnevelési program 

 
Lásd: 1. számú melléklet  

 

XIX. Drogstratégia 

 

Lásd: 2. számú melléklet 
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XX. Bevezetés az intézmény helyi tanterv rendszerébe 

 

 

1. A Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 1-8. évfolyamán tanított tantárgyak műveltségi 
területenként 

 
 
1. 1. Az iskola 1-4. évfolyamain tanított tantárgyak műveltségi területenként 
 
A Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény helyi 

tantervének a NAT által műveltségterületenként meghatározott követelményeket az alábbi 

tantárgyakba rendezi.  

 

Műveltségterület Tantárgyak 
Heti óraszámok évfolyamonként 

I.  II. III. IV. 

Magyar nyelv és 
irodalom 

Magyar nyelv és 
irodalom 

8 8 7 7 

Élő idegen nyelv Idegen nyelv   +2* +2,5* 

Matematika Matematika 4,5 4,5 3,5 4 

Ember és társadalom  
Környezetismeret 1 1 1,5 2 Ember a 

természetben 

Művészetek Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1,5 1,5 1 1 

Informatika Informatika    1 

Életvitel és gyakorlati 
ismeretek 

Technika és 
életvitel 

1 1 1 1 

Testnevelés és sport Testnevelés és 
sport 

3 3 3 3 

Mindennapos 
testnevelés 

0,5+1,5** 0,5+1,5** 1,5** 1,5** 

Kötelező óraszám 20+2 20+2 20+1,5 22,5+1,5 

 
Zöld számmal jelölt: nem kötelező időkeret 
* csoportbontás 
** önkormányzat által biztosított órakeretből 
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1. 2. Az iskola 5-8. évfolyamain tanított tantárgyak műveltségi területenként 
 
A Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény helyi 

tantervének a NAT által műveltségterületenként meghatározott követelményeket az alábbi 

tantárgyakba rendezi.  

 

Műveltség-
terület 

Tantárgyak 
Heti óraszámok évfolyamonként 

V. VI. VII. VIII. 

Magyar nyelv és 
irodalom 

Magyar nyelv és 
irodalom, 
Tánc és dráma 

4+0,5 4+0,5 3 3 

Élő idegen nyelv Idegen nyelv 
A 
3* 

E 
(2+3)* 

A 
3* 

E 
(2+3)* 

A 
3* 

E 
(2+3)* 

A 
3* 

E 
(2+3)* 

Matematika Matematika 
 
4 

A 
3 

E 
(2+3)* 

A 
3 

E 
(2+3)* 

A 
3 

E 
(2+3)* 

Ember és 
társadalom 

Történelem és 
állampolgári 
ismeretek 

1,5 1,5 1,5 2,5 

Ember és 
társadalomismeret, 
etika 

  0,5  

Ember a 
természetben 
 
 

Természetismeret, 
egészségtan 

2 2,5+0,5   

Fizika   1,5 1,5 

Biológia, 
egészségtan 

  1,5 1+0,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földünk-
környezetünk 

Földrajz   1,5 1,5 

Művészetek 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 0,5 

Hon és népismeret 0,5 0,5   

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

   1 

Informatika Informatika 0,5* 1* 1,5* 1* 

Életvitel és 
gyakorlati 
ismeretek 

Technika és életvitel 
 

1* 
 

1* 
 

1* 
 

1* 

Testnevelés és 
sport 

Testnevelés és sport 2,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 

Osztályfőnöki Osztályfőnöki 1 0,5 1 0,5 

Kötelező óraszám 22,5+0,5* 22,5+0,5* 25+0,5* 25+0,5* 

 
* csoportbontás 
piros számmal jelölt: tantervi modul 
zöld számmal jelölt: nem kötelező időkeret 
A – alapszint 
E – emeltszint  
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1.3. Az iskola 5-6. évfolyamán a nem szakrendszerű oktatásban résztvevők évfolyamok 
óraszámai műveltségi területenként 
 

Műveltség-
terület 

Heti óraszámok évfolyamonként 

V. VI. 

Osztálykeretben 
Csoportban 

Osztálykeretben 
Csoport

ban tananyag 
képesség-
fejlesztés 

tananyag 
képesség-
fejlesztés 

Magyar nyelv és 
irodalom 

2,5 2  2,5 2  

Matematika 2 2  2 1 0,5(„C”) 

Személyiség- és 
képességfejlesztés 

- - 3 -  3 

Nem 
szakrendszerű 
oktatásra 
fordított óraszám 

 7  6,5 

„C”- matematika „C” komponens 
 
1.4. A néptánc tanszak tantárgyai és óraszámai 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Elő-
képző 

Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Népi játék, néptánc 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Kötelezően 
választandó 

Folklórismeret     1 1       

Tánctörténet       1 1 1 1   

Kinetográfia           1 1 

Népi ének   1 1         

Szabadon választható         1 1 1 1 

Összesen: 2 2 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 

 
 
1.5. Kompetencia alapú oktatás 

 

2005-2006 HEFOP 3. 1. 2 – Térségi Iskola és Óvodaközpontok (TIOK)  

2009-2010 TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 
intézményekben 

A szakmai munkaközösségek ajánlásai alapján a képességfejlesztő, kompetencia alapú oktatás 

felmenő rendszerben történő alkalmazásáról a tantestület a következő döntést hozta: 

1 – 4. évfolyam: 

 Szövegértés-szövegalkotás „A” kompetenciaterület 

 Matematika „A” kompetenciaterület 

 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák „C” kompetenciaterület 
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5 - 8. évfolyam: 

 Szövegértés-szövegalkotás „A” kompetenciaterület  

 Szövegértés-szövegalkotás „B” kompetencia terület elemeinek alkalmazása (rajz, ének-
zene, történelem tantárgyakban) 

 Matematikai „A” kompetenciaterület elemeinek alkalmazása 

 Matematika „B” kompetencia terület elemeinek alkalmazása (természetismeret, 
történelem, földrajz tantárgyakban) 

 Matematika „C” kompetenciaterület (nem szakrendszerű oktatás) 

 Német nyelv „A” kompetenciaterület elemeinek alkalmazása 

 Angol nyelv „A” kompetenciaterület elemeinek alkalmazása 

 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák „C” kompetenciaterület 
 

Magyarázat:  

 „A” típus: az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló 

műveltségterülethez kapcsolódó, azt teljes egészében lefedő műveltségterületi 

programcsomagok,  

 „B” típus: kereszttantervi programcsomagok, amelyek az adott kompetenciát eltérő 

műveltségterületek tananyagába ágyazottan fejlesztik.  

 „C” típus: tanórán kívüli keretben (napközi, szakkör) megvalósuló kompetenciafejlesztés 

programcsomagja 

 

A képességfejlesztő programot az alábbi munkaformák alkalmazásával valósítjuk meg: 

 Kooperatív tanulás 

 Páros munka 

 egyéni munka 

 Projektmunka 

 Drámajáték 

 Szituációs játékok 

 Frontális munka 

 Témahét 
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A kompetencia alapú oktatás implementációjának célrendszere 
 

Célok 

Implementá-
ció éve 

Fenntarthatóság 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Szövegértés-szövegalkotás „A” modul 
1. évf. 

5-8. évf. 
1-2. évf. 
5-8. évf. 

1-3. évf. 
5-8. évf. 

1-8. évf. 1-8. évf. 1-8. évf. 

Matematika „A”kompetencia terület 1. évf. 1-2.évf. 1-3. évf. 1-4. évf. 1-4. évf. 1-4. évf. 

Matematika „A” kompetenciaterület elemeinek 
beépítése 

5-8. évfolyam 

Szociális és környezeti kompetencia „C” modul 2. évf. 
5. évf. 

1-8. évf. 1-8. évf. 1-8. évf. 1-8. évf. 1-8. évf. 

Tantárgytömbösített oktatás 5% 10% 15% 

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 
szövegértés-

szövegalkotás 
szövegértés-szövegalkotás 

Digitális tartalmak, taneszközök használata 25% 30% 

Három hetet meghaladó projekt 1 minimum 1 

Témahét 1 minimum 1 

Moduláris oktatási program 1 minimum 1 

Önálló innováció megvalósítása 4 minimum 4 

Jó gyakorlatok beépítése 2 

„IKT eszközök alkalmazása a természettudományok oktatásában” 

„Életpálya-építési, szociális életviteli kompetencia fejlesztése a FAMTA 
szoftver segítségével” 
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1.6. A tantárgytömbösítés tanulásszervezési eljárás alkalmazása 
 
Törvényi háttér: 

A tantárgytömbösített oktatást a szakrendszerű oktatásban a Kt. 52.§ (3) szerint a kötelező 

tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5-10-15%-a mértékig, a minimális 

célértéket 3 év alatt felmenő rendszerben kell elérni a választott műveltségterület/tantárgy 

kereteiben. 

17/2004. (V.20.) OM rendelet- a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint 

egyes oktatási jogszabályok módosításáról az intézmények más tantárgyi szerkezetet is 

kialakíthatnak. 

 A tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között 

adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott tanévre számított tanórai foglalkozásait. 

 Nem egyenletesen, minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra 

összevonva szervezik meg. 

 A Kt. 52.§ (3) bekezdése alapján, a szakrendszerű oktatás kötelező tanóra 

foglalkozásaihoz rendelkezésre álló intézményi időkeret: 

o 2009/2010. tanévben legalább 5 százalékának, a  

o 2010/2011. tanévben legalább 10 százalékának, a  

o 2011/2012. tanévben legalább 15százalékának felhasználásával kell megszervezni a 

következők szerint: 

A tanítási ciklusoknak: 

 Legalább kéthetente kell váltaniuk egymást, bevont tantárgyak, műveltség területek. 

 Tanítási óráinak legalább két egymást követő tanítási napra kell esniük. 

 A tanítási napok közül az egyiken legalább három a másikon legalább kettő tanítási óra, az 

egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymáshoz kapcsolódóan kell megszervezni. 

 
A tantárgytömbösített oktatás célja:  

 A gyermek figyelme, érdeklődése tartósan egy-egy műveltségterületre koncentrálódjon. 

 Változatos eszközökkel, projektmódszer támogatásával sajátítsanak el egy-egy tananyagot. 

 Az elsajátítandó tudás tapasztalati úton való megszerzése, kipróbálása. 

 Egy-egy téma összefüggő ismeretének elsajátítása. 

 
A tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak: 
 
2010/2011-es tanév 

Tantárgy 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 3 óra 3 óra - - 

Informatika 2 óra 2 óra - 2 óra 

Biológia - - 3 óra - 

Földrajz - - 3 óra 3 óra 
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2011/2012-es tanévtől 

Tantárgy 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 3 óra 3 óra - - 

Informatika 2 óra 2 óra - 2 óra 

Biológia - - 3 óra - 

Földrajz - - 3 óra 3 óra 

Természetismeret 4 óra 4 óra - - 

Technika 2 óra 2 óra - - 

 
 

2. Az intézmény értékelési rendszere 
 
A tanulói értékeléssel kapcsolatos tevékenységeinket a „Tanulói értékelés” folyamatunk 

szabályozási dokumentuma tartalmazza.  

 
2.1. Az értékelés alapelvei 
 

 Legyen összhangban a NAT-ban megfogalmazott követelményrendszerrel, valamint az 

iskolai pedagógiai programban meghatározottakkal. 

 Az értékelés személyre szóló legyen. 

 Fejlesztő, ösztönző jellegű legyen. 

 Folyamatos legyen. 

 Legyen tényszerű. 

 Figyelembe kell venni minden esetben az életkori sajátosságokat, valamint a tanulónak az 

előző teljesítményszintjéhez képest történő fejlődését. 

 Az értékelés kritériumait ismerjék a tanulók, sőt ezeknek megfelelően ők maguk is 

végezzenek önértékelést, illetve folyamatosan sajátítsák el társaik értékelésének a 

tapintatos formáit. 

 A tanulók külön értékeljék az önálló tevékenységeket, önálló teljesítményeket és a közös, 

ill. csoporttevékenységet. 

 Fontos, hogy a tanulók az ellenőrző, értékelő feladatok elvégzése után maguk is 

pontosabb képet alkothassanak saját és társaik képességeiről, felismerjék hiányosságaikat, 

érezzék szükségét a hiányok pótlásának, a hibák javításának. 

 A tanulók értékelésére, illetve tudásuk ellenőrzésére havonta legalább egyszer kerüljön 

sor. 

 Az egyes témakörök lezárásakor minden évfolyamon egységes tantárgyi tudásszintmérő 

feladatlapos ellenőrzéssel kell értékelni, melyek a különböző képességek mérésére is 

lehetőséget adnak. 

 A tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyakat külön-külön érdemjeggyel osztályozzuk. 
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2.2. Az értékelés célja 
 
Az értékelés célja összhangban áll a nevelési tervben megfogalmazottakkal, ezek közül a 

legfontosabbak a következők: 

 A személyiségfejlődés elősegítése. 

 Ezzel összefüggésben az önértékelésre nevelés. 

 A tudás minősítése. 

 Informálás, informálódás az elért eredményekről. 

 A lemaradás feltárása és orvoslása. 

 A tehetség felismerése és fejlesztése. 

 Pálya-és iskolaválasztás elősegítése. 

 A pedagógiai tevékenység fejlesztése. 

 
2.3. Az értékelés típusai 

 A műveltségi területek tanterveinek értékelési célja határozza meg, hogy az értékelésnek milyen 
típusát kell választani. 

1. Diagnosztikus értékelés: Azt mutatja meg: mi az, amit a tanuló tud, amire képes, 

honnan indítható a fejlesztés. Az év eleji felmérés során mutatkozó problémák 

milyen okokra vezethetők vissza. Erre a korrekciók elvégzéséhez, a hiányosságok 

pótlásának tervezéséhez van szükség. 

2. Formatív értékelés: Célja elsősorban a tudás, a teljesítmény változásának követése, 

visszaigazolása a megerősítés, a fejlesztés és a korrigálás érdekében.  

3. Szummatív értékelés: A tantervi követelményekből kiinduló, pontos 

kritériumrendszeren alapuló értékelés. Céljától függően lehet szintfelmérő, témazáró, 

év végi felmérés. 

 
2.4. Az értékelés formái 

Az értékelés formái harmonikusan, a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével 

jelenjenek meg a nevelési folyamatban.  

 szóbeli feladatmegoldás 

 írásbeli feladatmegoldás 

 cselekvés 

 vizuális megjelenítés 

 szóbeli felelet 

 írásbeli felelet 

 szóbeli beszámoló 

 írásbeli házi feladat 

 témazáró dolgozat 

 csoportmunka 

 projektmunka 

 füzetvezetés 
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2.5. Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei 
 
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette. 

1-3- évfolyamon: A tanuló csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi 

követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. 

4-8. évfolyamon: Az iskola Helyi Tanterve tartalmazza az adott évben elérendő, teljesítendő 

követelményeket. Az elért teljesítményt értékelni kell az ott meghatározott módon. A tantárgyi 

modulok követelményeit és értékelését az adott tantárgy helyi tanterve tartalmazza. Az integrált 

modulok értékelés minősítése a tantárgyi követelményrendszerben került meghatározásra. Az 5-6. 

évfolyamon a Tánc és dráma, a Hon- és népismeret modulok esetében a befogadó tantárgy 

követelményének teljesítéséhez az órákon való részvétel a feltétel.  

Az intézményben továbbra is él a pótvizsgázás lehetősége. Az a tanuló, aki egy vagy két 

tantárgyból elégtelen osztályzatot kap jogosult augusztus hónapban pótvizsgát tenni. Jogosult a 

pótvizsga követelményeit írásban megkapni, hogy felkészülését e szerint tehesse meg. A pótvizsga 

követelménye a NAT minimum követelménye. Az a tanuló, akinek év végi osztályzata három 

vagy több tárgyból elégtelen az adott tanévet ismételni köteles a Szandaszőlősi Általános Iskola, 

Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestülete határozata alapján. 

Az iskolának garantálnia kell az átjárhatóság érdekében az ellenőrző, bizonyítvány tartalmazta 

jegyek valódiságát, a Helyi Tanterv követelményeinek az ott megfogalmazott időarányok szerinti 

teljesítését. 

 
8 évfolyamos általános iskola 
 

 Továbbhaladás feltételei Minősítés módja 

1. évfolyam 
A továbbhaladás feltételeit nem határozzuk 
meg, mivel az első és a második évfolyamot 
egy fejlesztési szakasznak tekintjük. 

Jól megfelelt 
Megfelelt 
Felzárkóztatásra szorul, kivéve: 
az ének-zene, vizuális kultúra 
és testnevelés tantárgyakt, ahol:  
Jól megfelelt, 
Megfelelt 
Az értékelés szövegesen 
történik. 

2-3. évfolyam 

A következő tanévi fejlesztési feltételeit 
határozzuk meg. A felzárkóztatásra szoruló 
tanulók részére egyéni fejlesztési tervet 
dolgozunk ki. A szülő kérésére a tanuló 
évfolyamot ismételhet.  

Kiválóan megfelelt 
Jól megfelelt 
Megfelelt 
Felzárkóztatásra szorul 

4. évfolyam A továbbhaladás feltételeit határozzuk meg.  Osztályzattal (1-5) minősítünk. 

5-8. évfolyam 
A továbbhaladás feltételeit határozzuk meg 
minden évfolyam végén. 

Osztályzattal (1-5) minősítünk. 
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Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 

 Továbbhaladás feltételei Minősítés módja 

Előképző 
A továbbhaladás feltételeit határozzuk meg 
minden szakasz végén. 

dicsérettel megfelelt  
jól megfelelt  
megfelelt  
felzárkóztatásra szorul  

Alapfok 
A továbbhaladás feltételeit határozzuk meg 
minden szakasz végén. 

Osztályzattal (1-5) minősítünk. 

Továbbképző 
A továbbhaladás feltételeit határozzuk meg 
minden szakasz végén. 

Osztályzattal (1-5) minősítünk. 

 
 
A beszámoltatás, ellenőrzés, a számonkérés alapja a Helyi Tanterv követelményrendszere. Az 

intézményben a Helyi Tanterv elsajátításának szintjeit a mindenkor hatályos jogszabályok alapján 

szöveges értékeléssel, illetve érdemjeggyel minősítjük. Amennyiben a törvényi keretek lehetővé 

teszik az érdemjeggyel történő minősítést részesítjük előnyben. A gyermekek érdekében a 

legmagasabb érték (5) elérésének alapja a Helyi Tantervben megfogalmazott követelmény. 

A szöveges értékeléshez és az érdemjegyekhez a követelmény hozzárendelését a tantárgyak helyi 

tanterve tartalmazza. A minden tanuló számára kötelezően elsajátítandó ismeretanyagot a NAT 

követelményrendszere tartalmazza. 

Az ismeretek számonkérésének az intézményben folyamatosnak kell lennie. 

 
A folyamatosságot jelenti a következő: 

Tanítási órákon legyen lehetősége és kötelessége a gyermeknek számot adni felkészültségéről, 

tudásáról, a felmerülő hiányok közös pótlására, korrekciójára. Legyen lehetősége a meg nem értett 

összefüggéseknek újbóli magyarázatát hallani, közösen feltárni. 

Ebből következően nem minden számonkérés vonja maga után az érdemjeggyel vagy írásos 

formában megjelenő értékelést. 

A számonkérésnél minden esetben figyelembe kell venni a tantárgytömbösített oktatás formáját, 

amennyiben az adott tantárgyból egy napon több tanóra is van, az aznap tanult tananyag nem 

kérhető számon. 

Elengedhetetlennek tartjuk viszont a jelenleg érvényben lévő felmenő rendszer szerint már 

általános iskolás korban az érdemjeggyel történő értékelést a törvényben megfogalmazottak 

szerint. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell adni, kivéve az 1-3. 

évfolyamon és a 4. évfolyamon félévkor. 

A számonkérésnél minden nevelő kötelessége a szóbeli és írásbeli számonkérés megfelelő arányú 

alkalmazása. 

Értékelésnél: magyar, matematika, idegen nyelv tárgyakból – havi két osztályzat, kisebb óraszámú 

tárgyakból félévenként minimum 3-4 érdemjeggyel kell rendelkeznie a tanulónak. 
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Első osztályban a szülő számára érthető; a továbblépés, segítés lehetőségét konkrétan 

megfogalmazó módon köteles a nevelő a tájékoztató füzetet vezetni. 

A tanulónak lehetőséget kell biztosítani év végén a beszámolásra, ha a hiányzása eléri a 250 órát, 

vagy a tantárgyi óraszámának 30 %-át, ha elégtelen vagy kétes az érdemjegye. 

Az egyes tantárgyak követelményét illetve a követelményhez párosuló érdemjegyet az adott 

tantárgy helyi tanterve tartalmazza. 

 
2.6. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje és korlátai, szerepük a tanulók értékelése 
minőségi kör ajánlásai alapján: 
 

 Egységes %-os értékelés munkaközösségenként. 

 Egységes témazáró megírása tantárgyanként, évfolyamonként. 

 A témazárók érdemjegyeit pirossal jegyezzük a naplóban. 

 osztályban az átmenet megkönnyítése érdekében október hónapig minden tantárgyból, 

felsőbb évfolyamon a belépő új tantárgyakból elégtelent nem adunk. 

 Ugyanazon tanítási napon egy tanuló számonkérése nem lehet több háromnál (írásbeli, 

szóbeli). 

 Egy napon kettő témazáró dolgozatnál többet nem írhat egy tanuló sem. A szaktanár 

ceruzával jelezze előre a naplóban a témazáró írásának időpontját. A harmadik 

bejegyzésnél a szaktanárok egyeztessenek, az alacsonyabb óraszámban tanult tantárgyak 

előnyt élveznek. 

 A tanulóknak joga van bármilyen beadott írásbeli munka értékelését megismerni két héten 

belül. Amennyiben ez a feltétel nem érvényesül, úgy az érdemjegyet a tanuló nem köteles 

elfogadni, kivétel, ha a tanár hiányzott, vagy a tanítási szünet ide is bele esik. 

 A két hét után a témazárót újra íratni nem lehet. 

 
 
2.7. A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és 
formái 
 

A magatartást és a szorgalmat 5-8. évfolyamon havonta érdemjeggyel értékeljük. A tanuló 

magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök, az osztályban tanító 

pedagógusok, az osztály diákönkormányzat véleményének kikérésével és a gyermek 

személyiségének figyelembe vételével végzi.  

A szorgalom elbírálásánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat, az életkörülményeket, a 

képességeket, az önállóság és otthoni felkészülés szintjét. 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelését az osztályfőnöki tanterv tartalmazza. 

 

Az értékelés egyéb formái: 

Intézményünkben a magatartás és szorgalom szóbeli és írásbeli illetve érdemjeggyel történő 

értékelése mellett élünk a tanulmányi szintre vonatkozó szöveges értékelés lehetőségével is. 
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Ezek tartalma is lehet dicsérő és elmarasztaló, azonban törekszünk arra, hogy alapvetően 

jellemezze az intézményt a pozitív értékek erősítése, kiemelése. 

A büntetésnek minden helyzetben egyéni probléma-megbeszéléssel kell párosulnia, 

elengedhetetlen a család bevonása a hogyan tovább keresésében. 

Ha a tanuló tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, és kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó 

hírnevének megőrzéséhez, az iskola dicséretben részesíti. 

 
A Szanda Plakett adományozás szempontjai: 
 

- Tanulók:  

o Tanulmányi munkájáért és az iskolai közösségi életben való aktív részvételéért 

o Szanda Plakettet kapnak azok a tanulók, akiknek 8 éven keresztül legalább jeles 

volt a tanulmányi átlaguk, évenként maximum 1 tantárgyból jó osztályzatot 

szereznek és 8 éven át kimagasló közösségi munkát végeztek iskolai szinten.  

o A két feltételnek egyszerre kell teljesülnie. 

 

- Szülők:  

o Az SZMK-ban végzett több éves segítő munkáért. 

o Szanda Plakettet kap az a szülő (vagy szülők) az osztályfőnökök ajánlásai alapján, 

akik az iskola tanulóit támogatták több éves segítő munkájukkal. 

o A Szanda Plakett adományozásáért a Diákönkormányzat a felelős. 

 
 
A „Jó sportoló (DSE) kupa” adományozás szempontjai: 
 
Jó sportoló kupát kapnak azok a végzős tanulók, akik: 

o több éven keresztül egy sportágban kimagasló (megyei versenyen 1-3.-ig, országos 

versenyen 1-6-ig) helyezést értek el. 

o több éven keresztül több sportágban képviselték eredményesen az iskolát (megyei 

1-3. hely) 

 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény emléklap adományozás szempontjai: 
 
Minden végzős tanuló kap emléklapot. 
 
 
A DÖK könyvjutalom adományozási szempontjai: 
 
Az egész évben tartó kiemelkedő közösségi munkáért az osztály DÖK javaslata alapján kapják a 
tanulók. 
 
Díszoklevél adományozási szempontjai: 
 
Az a végzős tanuló kapja, aki 8 éven keresztül kitűnő volt. 
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Osztályfőnöki dicséret adható: 

 

Közösségben végzett munkáért: 

 Az osztályban, az osztályért végzett folyamatos, rendszeres tevékenység (pl. 

teremdekorálás, osztályprogramok szervezése, lebonyolítása, felelősi munka). A 

részvételért nem adunk dicséretet. 

 Kiemelkedő munkavégzés (pl.: iskolai rendezvényen, udvarrendezés, hulladékgyűjtés, 

egyéb). 

 Iskolai versenyen elért eredményért (házi bajnokság, nem szaktárgyi vetélkedők). A 

részvételért nem adunk dicséretet. 

 DÖK tisztségviselők kiemelkedő munkavégzéséért félévente. 

 
Szaktanári dicséret adható:  

A szempontokat szakmai munkaközösség éves munkaterve tartalmazza. 

 
Tantestületi dicséret: 
 

Adható: 

 Kitűnő vagy jeles (maximum 1 négyes) tanulmányi munkáért és példamutató 

magatartásért. 

 1-3. évfolyamon minden tantárgyból kiválóan megfelelt értékelésben részesülő és 

példamutató magatartású tanulónak. 

 

Igazgatói dicséret: 

 Az intézmény hírnevét öregbítő (szaktárgyi, sport) területen elért teljesítményért. A 

szakminisztérium által meghirdetett versenyek közül: 

 Városi versenyen elért: 1-3. helyezésért 

 Megyei versenyen elért: 1-6. helyezésért 

 Országos verseny döntőjében való részvételért 

 Valamint kulturális és művészeti területen elért teljesítményéért: 

 Éneklő Ifjúság Arany Minősítésért 

 Megyei rajzversenyen 1-6. helyezésért 

 Országos rajzversenyen 1-10. helyezésért 

 
Elmarasztalás formái 
 
A házirend súlyos megsértése, kirívó magatartás esetén az elmarasztalás következő fokozatait 

alkalmazzuk: 

 
Osztályfőnöki figyelmeztetés: 

 Vállalt, de önhibájából nem teljesített feladat, mellyel a közösségi program megvalósulását 

veszélyezteti. 

 Közösség egységét tudatosan romboló tevékenységéért. 
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 Tanórán kívüli fegyelmezetlen magatartás (óraközi szünetek, ebédelés, rendezvények, stb.) 

 Szándékos rongálás 

 Folyamatos késés a tanórákról, az 5. alkalom után 

 Tanítási időben az intézmény engedély nélküli elhagyása. 

 Igazolatlan hiányzásért az 1. alkalom után 

 (Ez esetben a tanulónak az adott hónapban változónál (3) jobb magatartásjegye nem 
lehet.) 
 

Szaktanári figyelmeztetés 

 Ha a tanuló a tanórán a házirendet megszegi. (Ez esetben a tanulónak az adott hónapban 

egy jeggyel rosszabb magatartási jegy adandó.) 

 

Napközis figyelmeztetés 

 Ha a tanuló a napközis foglalkozás ideje alatt a házirendet megszegi. (Ez esetben a 

tanulónak az adott hónapban egy jeggyel rosszabb magatartási jegy adandó.) 

 

Igazgatói figyelmeztetés: 

 Az intézménybe és annak rendezvényeire az egészségre ártalmas anyagok behozatala, 

fogyasztása pl.: alkohol, cigaretta, drog 

 Ha a házirendet annak ellenére többször, súlyosan megszegi, hogy azokért már 

osztályfőnöki figyelmeztetésben részesült 

 Ez esetben a tanulónak az adott hónapban rossz (2) magatartásjegyet kell adni. 

 
Fegyelmi eljárás 
 

1. A kötelesség vétkes és súlyos megszegése képezheti a fegyelmi eljárás alapját. 

 

A vétkességnek két fajtája van: 

 szándékosság  

 gondatlanság 

 

A szándékosság akkor állapítható meg, ha a tanuló: 

 előre tudja és látja cselekményének következményeit, és azokat kívánja 

(egyenes szándék) 

 előre tudja és látja cselekménye következményeit és azokba belenyugszik 

(esetleges szándék) 

 

A vétkesség megállapíthatóságának feltétele az, hogy a tanuló egyáltalán alkalmas, képes legyen 

cselekménye következményeinek felmérésére. 

 

2. A fegyelmi eljárás résztvevői: 

 a Nevelőtestület, mint a fegyelmi jogkör gyakorlója 

 az eljárás alá vont tanuló 

 az eljárás alá vont tanuló szülője, megbízottja 
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 a Diákönkormányzat 

3. Kiszabható büntetések: 

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása 

 áthelyezés másik osztályba 

 

A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb: 

 a meghatározott kedvezmények juttatások csökkentése, ill. megvonása 

fegyelmi büntetés esetén 6 hónapnál  

 áthelyezés másik osztályba 12 hónapnál 

 

4. A fegyelmi eljárás menete: 

 megindítás 

 meghallgatás 

 a fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira. Ezt 

követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést és az addig 

rendelkezésre álló bizonyítékokat. A fegyelmi eljárás során a tanulónak joga 

van arra, hogy meghallgassák. 

 a Diákönkormányzat véleménye 

 

A jegyzőkönyv tartalmazza: 

 a helyszínt 

 a tárgyalás idejét 

 jelenlevők nevét és minőségét 

 az elhangzott nyilatkozatokat, vallomásokat 

 

5. A fegyelmi határozat 

 

A tárgyaláson szóban ki kell hirdetni, de írásba is kell foglalni. 

 

A határozat részei: 

 A határozatot hozó szerv megnevezése 

 a határozat száma 

 a határozat tárgya 

 a tanuló személyi adatai 

 a fegyelmi büntetés fajtája 

 a fegyelmi büntetés időtartama 

 

Indoklás tartalma: 

 a kötelességszegés leírása 

 a bizonyítékok ismertetése 
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2.8. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 
és korlátai 
 
A szóbeli és írásbeli feladatok meghatározásának elveit az adott tantárgyak helyi tanterve 

tartalmazza. 

Korlátok: 

 Az iskolaotthonos oktatásban részesülő tanulók nem vihetnek haza házi feladatot. 

 A hét utolsó tanítási napján a tanulók nem kapnak házi feladatot a következő hét első 

tanítási napjára. 

 A tantárgytömbösített oktatás keretén belül írásbeli és szóbeli házi feladatot a következő 

tanítási ciklusra kaphatnak a tanulók. 

 

2.9. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszer 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez alkalmazott módszer a Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Oktatási, Kulturális és Sportosztály, valamint a Városi Diáksport Bizottság 

által kidolgozott Testnevelés Felmérő rendszer (TFR). A mérés tartalmát és értékelését a 

testnevelés tantárgy helyi tanterve tartalmazza. 

 

3. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei 
 
A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztása mind pedagógiai, mind 

szakmai-tartalmi, mind formai kritériumok figyelembevételével történjen. A kompetencia alapú 

oktatás megvalósítása a tankönyvek és taneszközök tudatos választását is meghatározza. 

Előtérbe kerül a képesség fejlesztő taneszközök használata. 

A tankönyvek kiválasztásának, beszerzésének és beválásvizsgálatának teljes szabályozását a 

”Tankönyvek, taneszközök beszerzése” c. folyamat szabályozási rendszere és teljes 

folyamatszabályozása tartalmazza.  

3.1 A tankönyvek kiválasztásának elvei 

3.1.1. Tartalmi kritériumok: 

 Szakmailag hiteles tananyagot közvetítsenek. 

 Kompetencia alapú fejlesztésre alkalmas legyen. 

 Építsenek az életkori sajátosságokra. 

 A tantervi célokra és követelményekre épüljenek. 

 Jellemezze szakmai és didaktikai kimunkáltság. 

 Tanulhatók és taníthatók legyenek. 

 A tananyag feldolgozását illetően elsősorban az induktív, a heurisztikus és a 

kooperatív tanulásra épülő módszereket részesítsék előnyben. 

 Nyelvezetük ne legyen bonyolult vagy nehezen érthető a gyerekek számára. 

 Legyen életszerű, a gyerekekhez közelálló. 
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3.1.2. Formai kritériumok: 

 Jellemezze a jól strukturált szerkezet, megfelelő betűtípus, betűméret. 

 Legyenek alkalmasak a mindennapi munkára. 

 Az ábra és képanyag igazodjon a tananyag tartalmához. 

 Legyen a taneszköz modern és újszerű. 

 Jellemezze az esztétikus külső és belső megjelenítés. 

 Elfogadható, reális áron kínálják. 

 

Funkciók A minőség összetevői 

Motiváció 

Illusztráltság 
Érdekesség 
Problémák bemutatása 
Gondolkodás ösztönző egyéb megoldások 

Ismeretátadás 
Érthetőség 
Életszerűség 
Tudományos pontosság 

Rendszerezés Strukturáltság 

Koordináció A többi tankönyvekkel való összehangoltság 

Differenciálás Szintezett tananyag 

Tanulásirányítás 
A tanórai és az otthoni tanulás folyamatát orientáló eszközök  

Tanulási stratégiák tanítása 

Az önértékelés elősegítése 
Az ismeretek alkalmazását gyakoroltató, illetve összefoglaló 
kérdések és feladatok 

Értékekre nevelés Érzelmi hatást keltő eszközök 

 

3.2 Tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

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

tanulmányi segédletekre, taneszközökre, ruházati és más felszerelésekre, amelyet minden tanév 

végén ismertet a szülőkkel és a tanulókkal. A javaslat elfogadása esetén az intézmény nem 

határozhatja meg, hogy a szülő milyen típusú, minőségű, korú, állapotú eszközt, felszerelést, 

tanulmányi segédletet köteles választani, vásárolni. 

Olyan eszközök alkalmazása indokolt, amelyek felhasználása megkönnyíti a pedagógusok számára 

a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését, az ismeretanyag átadását, a tanulók számára 

pedig a gondolkodás fejlesztését, a digitális írástudás és az ismeretek elsajátítását,  

 
A taneszközök összeállításánál kiemelten kezeltük az alábbi szempontokat: 

– Az eszközök hatásosan szolgálják a kerettantervi követelmények elsajátítását. 

– Kompetencia alapú oktatásra alkalmas legyen. 

– Az IKT (info-kommunikációs technológia) támogatására alkalmas legyen. 

– IKT eszközök alkalmazása a természettudományok oktatásában- átvett „Jó 

gyakorlat” 

– A tanulók rendszeresen alkalmazzák az adott eszközt a tanítási órákon. 

– Lehetőséget adjanak a tanítás során elengedhetetlen önálló tanulói 

tapasztalatszerzésre, csoportban való tevénykedtetésre, megfigyelésre. 
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– Lehetővé tegyék a már korábban kipróbált, bevált és az iskolában meglévő 

eszközkészlet felhasználását. 

– Az eszközök beszerzése ne jelentsen túlzott anyagi terhet az intézmény és a szülők 

számára. 

– Sokoldalúan használható legyen. 

– A helyi sajátosságokat, lehetőséget vegye figyelembe. 

– A tanulók életkori sajátosságainak, adottságainak megfeleljen. 

– Új, korszerű szemléletű legyen. 

– Könnyen beszerezhető legyen. 

 
 

4. A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok 
 
4.1  A fogyasztóvédelmi oktatás célja 

„A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.” (NAT) 

A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás forgalmának kialakítása, 

elterjesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete 

jelenti. 

 
4.2 A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése.  

 
4.3 A fogyasztóvédelem oktatás színterei az oktatásban 

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak az iskola helyi tantervében a technika, fizika, 

földrajz, magyar nyelv és irodalom, biológia és egészségtan, kémia, informatika, történelem 

médiaismeret tantárgyak és az osztályfőnöki órák helyi tantervében, valamint a környezetnevelési 

programban jelenik meg.  

 
Életpálya-építési, szociális életviteli kompetencia fejlesztése a FAMTA szoftver 

segítségével (7-8. évfolyam): 

A TÁMOP 3.1.4/08/2- A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 

intézményekben pályázat keretén belül bevezetésre kerülő „Jó gyakorlat”. 

A program célja: 

 A 13-15 éves korcsoport életpálya-építési és szociális életvezetési kompetenciák 

fejlesztése. 

 A tanulók pályaválasztásának segítése tanulói laptop felhasználással. 

 Fejlessze a tanulók önismeretét. 

 Fejlessze az alapvető gazdasági – pénzügyi kompetenciákat. 
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A program speciális célja: 

 Az alkalmazott program tanítsa meg a fiatalokat, hogy az életben hozott döntéseknek 

következményei vannak. 

 Segítse a képességek, kompetenciák, az értékek, a munkavégzési szokások és az egyéni 

adottságok megtanulását. 

 Ismerjenek meg szakmákat. 

 Ismerjék meg, hogy választott szakmájukhoz milyen életvitelt tudnak választani. 

 Tudják megtervezni családi költségvetésüket. 

 Tudják felismerni a pénz és az igények közötti összefüggéseket. 

 Legyenek tisztában a munkából származó jövedelem elemeivel, ismerjék a bért terhelő 

levonásokat. 

 
 
JAM (Junior Achievement Magyarország) gazdasági és vállalkozási ismeretek program: 
 
5-8. évfolyam:  

 Én és a világ programcsomag 

 Régiónk 

 Országunk 

 Család – háztartás 

6-8. évfolyam: 

 A munka világa 

 

5. Szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatás 

1-4. évfolyam: nem szakrendszerű oktatás 

5-8. évfolyam: szakrendszerű oktatás 

 
Kerettantervi modul - A nem szakrendszerű oktatáshoz 5-6. évfolyam 
 
Az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át 

nem szakrendszerű oktatás keretében, az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának a növelésére, 

és különösen a NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciák fejlesztésére kell fordítani a Kt.8.§ 

(3) alapján.  

„Szakrendszerű oktatás: a kulcskompetenciák fejlesztése, a Nemzeti alaptantervben 

meghatározott kiemelt, továbbá a műveltségterületekben meghatározott fejlesztési feladatok 

elsősorban tantárgyi keretek között történő feldolgozásával; 

nem szakrendszerű oktatás: a kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása, a tanulók egyéni 

képességeihez igazodó fejlesztéssel,a tanulók tanulási sajátosságainak figyelembevételével, a 

műveltségterületenként meghatározott fejlesztési feladatok kulcskompetenciák szerint történő 

feldolgozásával, a tantárgyi szerkezet kialakításának mellőzésével.” (Kt. 121.§ (34.) 
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Nem szakrendszerű oktatás célja: 

 Kezelni tudja az eltérő tanulói fejlettségi szintet, és megadja a lehetőséget ahhoz, hogy a 

tanuló beérje társait és felzárkózzon az átlaghoz, meghatározott időn belül elérje a helyi 

tanterv továbbhaladáshoz szükséges követelmény szintjét. 

 Az alapkészségeinek fejlesztése, kiemelten: 

o az olvasáskészség 

o az íráskészség 

o az elemi gondolkodási képesség (kombinatív, rendszerező és elemző képesség) 

o az elemi számolási készség és mértékismeret. 

 Az önálló tanulás képességének kialakítása. 

 A szociális kompetenciák fejlesztése. 

 A kommunikációs képességek megerősítése. 

 Az információszerzés-és, feldolgozás képességének fejlesztése. 

 A térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódás. 

 

Nem szakrendszerű oktatás időkerete: 

Az időkeret megállapítását és felhasználását minden évben felülvizsgálja a tantestület, melynek 

kialakítását elsősorban az alapkészségekben mutatkozó elmaradás (az adott tanulók vizsgált 

teljesítményének a szintje) befolyásol.  

Az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25 %-a,  

(7 óra). 

 
Nem szakrendszerű oktatás műveltség területei: 

Magyar nyelv és irodalom, matematika, matematika kompetenciaterület „C” komponenses, 

képességfejlesztő (felzárkóztató) foglalkozás. 

 
Nem szakrendszerű oktatásban résztvevők kiválasztása: 

A felmérések és vizsgálatok alapján elsősorban magyar nyelv és irodalom és a matematika 

műveltségi területeken látszik leginkább indokoltnak az alapkészségek fejlesztése, ezeken a 

területeken jelentkeznek leginkább a problémák. A nem szakrendszerű oktatásban részesülő 

tanulók kiválasztása minimum két kompetenciaméréssel történik, melyekben a negyedik évfolyam 

minden tanulója részt vesz. A mérések anyagai az 1-4. évfolyam tanulóinál az alapkészségek 

kiépülését, begyakoroltságát vizsgálja. Az eredmények elemzése után az alsós és felsős szakmai 

munkaközösségek (humán, matematika) a mért eredmények alapján sorolja be a gyereket. 

A rendszer nyitott, amennyiben a tanuló teljesíti az átjárhatóság kritériumát, kikerülhet a nem 

szakrendszerű oktatás rendszeréből. 

A tanulók haladását egy komplex, összehangolt egyéni fejlesztési terv alapján biztosítjuk, melyet a 

nem szakrendszerű oktatást végző pedagógusok dolgoznak ki.  
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Nem szakrendszerű oktatás tanulásszervezése: 
 
5. évfolyam: 
 
Magyar nyelv és irodalom:  2 óra osztálykeretben történő oktatás 

     (szövegértés - szövegalkotás) 

Matematika:    2 óra osztálykeretben történő oktatás) 

Személyiség- és képességfejlesztés: 3 óra felzárkóztató foglalkoztatás 

     1,5 óra szövegértés,  

     1,5 óra matematika 

6. évfolyam: 

 

Magyar nyelv és irodalom:  2 óra osztálykeretben történő oktatás 

     (szövegértés - szövegalkotás) 

Matematika:    1 óra osztálykeretben történő oktatás 

     (0,5 óra matematika „C”) 

Személyiség- és képességfejlesztés:  3 óra felzárkóztató foglalkoztatás 

     1,5 óra szövegértés,  

     1,5 óra matematika 

 
 

Alkalmazott tanulásszervezési módszerek: 

Kooperatív tanulási technikák, páros munka, egyéni munka, kiscsoportos munka, projektmunka, 

személyre szabott differenciálás, bizalomfejlesztő játékok, témahét 

 
Pedagógiai eszköztárunk:  

 A HEFOP 3.1.2. (TIOK), TÁMOP 3.1.4. teljes eszköz és módszertára, a 

bevezetésének tapasztalatai. 

 A meglévő feladat és eszközbank továbbfejlesztése. 

 Továbbképzések. 

 Esetmegbeszélések. 

 Lőrincz-féle komplex tantermi játékok 

 

A nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon magyar nyelv és irodalom tantárgyból. 

A jól működő szövegértő olvasás kritikus előfeltétele az optimálisan begyakorolt 

olvasáskészség, ami azt jelenti, hogy a leggyakoribb 5000 szót nem silabizálással, hanem 

rutinszerűen, rápillantással tudjuk olvasni. Ebben az esetben a köznyelvi szövegek szavainak csak 

4 %-át kellene betűzve olvasnunk, ami nem zavarja az élményszerzést, a szövegértést. 

A szövegértő olvasás kritikus feltétele az optimálisan fejlett, optimális használhatóságú 

olvasáskészség. Amíg a betűző olvasáskészséget nem tudjuk gyakorlott olvasáskészséggé 

fejleszteni, addig az olvasásképesség, a szövegértés továbbra sem sajátítható el. Az olvasáskészség 

fejlesztése során kiemelt figyelmet kell fordítanunk az önálló tanulás, az információszerzés és –

feldolgozás képességének fejlesztésére, a kommunikációs képességek erősítésére. 
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Az íráskészség, a kézírással működő írásbeli kifejezés, az iskolai tanulás ma még 

nélkülözhetetlen eszköze. Gyakorlottság szerint kétféle íráskészség létezik: rajzoló és kiírt 

íráskészség. A jól működő rajzoló íráskészség jól olvasható, igényes külalakú, vagyis jó minőségű 

írást eredményez. Ha a 4-5. évfolyam végéig a tanulók csak a rajzoló íráskészséget sajátítják el, 

írásuk a gyakorlati célú használat miatt szétesik, alig olvashatóvá válik, és ilyen is marad. Éppen 

ezért az 5-6. évfolyamokon több gondot kell fordítanunk az íráskészség fejlesztésére, a 

jegyzetelési technikák tanítására. 

 

Sikerkritérium: A nem szakrendszerű oktatást akkor tekinthetjük sikeresnek, ha ebben a 

rendszerben tanuló gyerekek az átjárhatóság kritériumait teljesítik. 

 

Átjárhatóság feltételei: Amennyiben a tanuló eléri az évfolyami továbbhaladáshoz szükséges 

alapkészségek közepes szintjét, akkor a nem szakrendszerű oktatásból kivehető. 

A nem szakrendszerű oktatásban részvevő tanulók továbbhaladásához szükséges feltételek: 

 
Olvasáskészség: 

5. évfolyam félév:  

 Felkészülés után irodalmi és nem irodalmi szövegeket több olvasástechnikai hibával olvas 

fel 

 Önállóan felismeri a mesék szereplőit, helyszíneit, időpontját, szereplők kapcsolatait. 

 A szöveg megértését szóban és írásban egyszerű feladatok megoldásával bizonyítja 

 Tanári segítséggel képes a szöveget önállóan tagolni, információt kiemelni, tételmondatok 

alapján vázlatot készíteni. 

 

5. évfolyam év vége: 

 Felkészülés után irodalmi és nem irodalmi szövegeket 1-2 olvasástechnikai hibával, 

kifejezően, értelemszerűen olvas. 

 A szöveg megértését szóbeli és írásbeli feladatok önálló, 1-2 hibával történő megoldásával 

bizonyítja. 

 Önállóan felismeri a mesék szereplőit, helyszíneit, időpontját, szereplők kapcsolatait, 

képes a szereplők kapcsolatainak megítélésére tanári segítséggel. 

 

6. évfolyam félév: 

 Kijelölt szöveget felkészülés után folyamatosan, a tartalmat kifejezően, 1-2 

olvasástechnikai hibával felolvas, az élőbeszéd üteméhez közelítő tempóban. 

 Tanári segítséggel képes egyszerű, rövid szöveget önállóan tagolni, értelmezni, 

információt kiemelni, az információkat tömören megfogalmazni, szókapcsolatokkal képes 

vázlatot készíteni. 
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6. évfolyam év vége: 

- Kijelölt szöveget felkészülés után folyamatos, a tartalmat kifejező felolvasásra, az 

élőbeszéd üteméhez közelítő tempóban, szabályos hanglejtéssel, kevés olvasástechnikai 

hibával. 

- A szöveg megértését szóbeli és írásbeli feladatok önálló megoldásával bizonyítja, hibáit 

önállóan javítja. 

- Képes a szöveget önállóan tagolni, értelmezni, információt kiemelni, a lényeget tömören 

megfogalmazni egy-egy mondattal, képes vázlatot készíteni. 

 
Íráskészség 
 
5. évfolyam félév 

- Betűalakítása aránytalan, egyéni írásképe kialakulatlan, kapcsolása, írása nem kellően 

rendezett. 

- Folyamatosan, lendületesen ír, szövegelrendezése nem minden esetben gazdaságos 

íráshasználat során (másolás, emlékezet utáni írás, szövegalkotás) 4-5 hibát ejt egy 200 

szótagos szövegben. 

- Képes segítséggel közös előkészítés után összefüggő szöveget alkotni szóban és írásban. 

- Önellenőrzésre, hibajavításra tanári segítséggel képes. 

 

5. évfolyam év vége 

- Betűalakítása többnyire arányos, egyéni írásképe kialakult, írása olvasható. 

- Folyamatosan, lendületesen ír, szövegelrendezése gazdaságos. 

- Íráshasználat során (másolás, emlékezet utáni írás, szövegalkotás) 1-2 hibát ejt egy 200 

szótagos szövegben. 

- Képes kis tanári segítséggel összefüggő szöveget alkotni szóban és írásban. 

- Önellenőrzésre, hibajavításra kis tanári segítséggel képes. 

 

6. évfolyam félév 

- Betűalakítása arányos, egyéni írásképe kialakult, írása olvasható. 

- Íráshasználat során (másolás, emlékezet utáni írás, szövegalkotás) 4-5 hibát ejt egy 250 

szótagos szövegben. 

- Képes előkészítés után önálló, összefüggő szöveg alkotására. 

- Önellenőrzésre, hibajavításra önállóan is képes. 

 

6. évfolyam év vége 

- Betűalakítása arányos, egyéni írásképe kialakult, írása tetszetős. 

- Íráshasználat során (másolás, emlékezet utáni írás, szövegalkotás) 1-2 hibát ejt egy 250 

szótagos szövegben. 

- Képes önállóan összefüggő szöveget alkotni szóban és írásban, olvasott, átélt, egyéni vagy 

közös élmény, fantázia alapján. 

- Önellenőrzésre, hibajavításra önállóan képes. 
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A nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon matematika tantárgyból 
 

Az elemi gondolkodási képesség, (ezen belül a kombinatív, rendszerező és elemző képesség, 

valamint a problémamegoldó gondolkodás), valamint az elemi számolási készség és 

mértékismeret képessége az eredményes iskolai tanulásnak kritikus előfeltétele. 

Az elemi gondolkodási képesség: 

Az elemi gondolkodási képesség kiépítése, elsajátítása hosszabb folyamat, de az eredményes 

tanuláshoz nélkülözhetetlen feltétel. Ennek a képességnek a fejlettsége nagyban befolyásolja 

valamennyi tantárgy tanulásának eredményességét, de az életben való helytállást is meghatározza. 

A kombinatív képességek fejlesztése a kombinatorikus gondolkodás fejlesztését jelenti. 

Lehetőséget ad a tanulók tapasztalatszerzés útján történő ismeretszerzésére, sokoldalú 

tevékenykedtetésére, megkönnyíti a megértés folyamatát. 

A rendszerező képesség fejlesztésével a tanulók halmazszemléletét alakítjuk. Szorosan 

kapcsolódik a területhez a tanulók gyakorlati tevékenykedtetése. A különböző feladatok 

megoldásakor az elemek csoportosítását, osztályozását, sorba rendezését és megadott 

szempontok szerinti kiválasztását végzik. 

Az elemző képesség fejlesztését a különböző feladatokhoz készített ábrák, egyszerű gráfok, 

diagramok, grafikonok vizsgálatával segíthetjük. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztését segítik az egyszerű, következtetéssel megoldható 

szöveges feladatok. Ezek megoldásához nagy segítséget nyújt a lépések algoritmusszerű 

begyakorlása (szöveg értelmezése, adatok gyűjtése, lejegyzése, megoldási terv készítése, a feladat 

megoldása, az eredmény vizsgálata, ellenőrzés, szöveges válasz). 

Az elemi számolási készségek kiépülése és gyakorlottsága nélkül bizonytalan alapokra épül a 

matematika tanítása. Optimális elsajátítása kulcsfontosságú feladat. Az elemi számolási készség 

összefoglaló megnevezés alatt a számírás készségét, a mértékegységváltást és a négy alapművelet 

100-as számkörbeli készségeit értjük. 

Sikerkritérium: A nem szakrendszerű oktatást akkor tekinthetjük sikeresnek, ha ebben a 

rendszerben tanuló gyerekek az átjárhatóság kritériumait teljesítik. 

Átjárhatóság feltételei: Amennyiben a tanuló eléri az évfolyami továbbhaladáshoz szükséges 

alapkészségek közepes szintjét, akkor a nem szakrendszerű oktatásból kivehető. 

A nem szakrendszerű oktatásban részvevő tanulók továbbhaladásához szükséges feltételek: 

 

Elemi számolási készség és mértékismeret: 

 

5. évfolyam félév:  

 Tudja 10000-es számkörben a természetes számok írását, olvasását, helyi értékes 

beosztását. 

 Kevés tanári segítséggel végezze 10000-es számkörben a négy alapműveletet (szorzás, 

kétjegyű szorzóval, osztás csak egyjegyű osztóval). 
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 Tudja az alapfokú mértékegységek (hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő) váltószámait 

biztonsággal felsorolni. 

 Legyen képes a vonalzó pontos használatára méréskor. 

 

5. évfolyam év vége: 

 Tudja 20000-es számkörben a természetes számok írását, olvasását, helyi értékes 

beosztását.  

 Tudja millióig megnevezni a helyi értékeket. 

 Kevés tanári segítséggel végezze a négy alapműveletet (szorzás, kétjegyű szorzóval, osztás 

kétjegyű osztóval). 

 Tudjon egyszerű mértékváltást elvégezni kevés hibával. 

 

6. évfolyam félév: 

 Tudja 50.000 számkörben a természetes számok írását, olvasását, helyi értékes bontását. 

 Tudjon közönséges törtet kiolvasni és vegyes számalakba átírni. 

 Tudja millióig megnevezni a helyi értékeket. 

 Tanári segítség nélkül, kevés hibával végezze a 4 alapműveletet, osztás kétjegyű osztóval. 

 Tudjon egyszerű mértékváltást elvégezni (hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő). Ismerje a 

terület és a térfogat mértékegységeit és váltószámait. 

 

6. évfolyam év vége: 

 Tudja 100.000 számkörben a természetes számok írását, olvasását, helyi értékes bontását. 

 Tudjon közönséges és tizedes törtet (4 tizedesjegyig) kiolvasni. Közönséges törtet vegyes 

számalakba, és vegyes számot közönséges tört alakba átírni. 

 Tanári segítség nélkül, kevés hibával végezze a 4 alapműveletet, osztás kétjegyű osztóval. 

 Tudjon egyszerű mértékváltást elvégezni kevés hibával, terület és térfogat mértékváltást is. 

 
Rendszerező képesség: 

 

5. évfolyam félév:  

 Tudjon különböző síkidomokat megadott szempont szerint csoportosítani, kiválasztani, 

halmazba rendezni kevés tanári segítséggel. 

 

5. évfolyam év vége: 

 Tudjon egész számokat és közönséges törteket adott szempont szerint csoportosítani, 

kiválasztani, összehasonlítani, sorba rendezni számegyenesen ábrázolni. 

6. évfolyam félév: 

 Tudjon síkidomokat, egész számokat, közönséges és tizedes törtéket megadott szempont 

szerint csoportosítani, kiválasztani, sorba rendezni, számegyenesen ábrázolni. 

6. évfolyam év vége: 

 Tudja a tanult számkörben megadott szempont szerint a számokat csoportosítani, 

kiválasztani, rendezni. 
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 Tudja a síkidomokat és egyszerű testeket (kocka, téglatest, henger, gömb) megadott 

szempont szerint csoportosítani, rendszerezni. 

 

Elemző képesség: 

 

5. évfolyam félév:  

 Legyen képes felismerni és elolvasni konkrét értékeket egyszerű oszlopdiagramról, 

grafikonról. 

 

5. évfolyam év vége: 

 Legyen képes egyszerű oszlopdiagramról és grafikonról értékeket leolvasni, táblázatba 

rendezni, a kapott adatokat tanári segítséggel értelmezni. 

 

6. évfolyam félév: 

 Legyen képes egyszerű oszlopdiagramról és grafikonról értékeket leolvasni, táblázatba 

rendezni és az adatokat összehasonlítani. 

6. évfolyam év vége: 

 Legyen képes egyszerű oszlop és kördiagramról, valamint grafikonról értékeket leolvasni. 

Egyes esetekben ezek átlagát meghatározni. 

 
Problémamegoldó gondolkodás: 
 
5. évfolyam félév:  

 Tudjon tanári segítséggel egyszerű szöveges feladatot értelmezni, azok adatait lejegyezni. 

 Legyen képes egyszerű arányossági következtetési feladatok megoldására (egyről a többre; 

többről az egyre következtetve). 

 

5. évfolyam év vége: 

 Tudjon tanári segítséggel egyszerű szöveges feladatot értelmezni, az algoritmus lépéseit 

betartva megoldani. Egyszerű arányossági következtetési feladatok megoldása 

(következtetés többről többre). 

 

6. évfolyam félév: 

 Tudjon tanári segítséggel egyszerű szöveges feladatokat értelmezni és az algoritmus 

lépéseit betartva megoldani. 

 Tudja kiválasztani a feladatmegoldáshoz szükséges lényeges adatokat. 

6. évfolyam év vége 

 Tudjon tanári segítséggel egyszerű szöveges feladatokat értelmezni, az algoritmus lépéseit 

betartva megoldani.  

 Ismerje fel a lényegtelen adatokat. 

 Egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel (egyenes arányosság). 

 Egyszerű szöveges feladatok háromszögekre és négyszögekre. 
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Személyiség és képességfejlesztés: 

 Tanulás tanítása:  

o Egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése. 

o Az emlékezet erősítése. 

o Célszerű rögzítési módszerek kialakítása. 

o Jegyzetelési technikák, tájékozódás a könyvtárban, információszerzés az internetről 

képességének elsajátítása. 

o Kommunikációs készségfejlesztés; helyzetgyakorlatokkal, dramatikus és szituációs 

játékokkal. 

o  Lényegkiemelés képességének kialakítása. 

o Gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós vagy szimulált kísérleteken 

alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztése, 

(analízis, szintézis, összehasonlítás) 

 

 Önismeret; énkép, személyiségismeret: 

o Önmegismerés, önkontroll fejlesztése. 

o Önállóság fejlesztése. 

o konfliktuskezelés; kritikai és együttműködési készség, hétköznapi helyzetek 

„válságkezelése”, döntés, szabálykövetés fejlesztése. 

 

7. Helyi tantervek 

 Magyar nyelv és irodalom     1-4. évfolyam  

 Magyar nyelv és irodalom – Tánc és dráma   5-8. évfolyam  

 Ember és társadalom – Történelem – Etika   5-8. évfolyam  

 Idegen nyelv – Angol – Német   3-8. évfolyam  

 Matematika      1-4. évfolyam  

 Matematika      5-8. évfolyam  

 Informatika      4-8. évfolyam  

 Környezetismeret     1-4. évfolyam  

 Természetismeret, egészségtan   5-6. évfolyam  

 Fizika       7-8. évfolyam  

 Biológia, egészségtan     7-8. évfolyam  

 Földrajz      7-8. évfolyam   

 Kémia       7-8. évfolyam  

 Ének – zene      1-8. évfolyam  

 Vizuális kultúra – Hon- és népismeret,  

 mozgóképkultúra és médiaismeret    1-8. évfolyam  

 Technika és életvitel     1-4. évfolyam  

 Technika és életvitel     5-8. évfolyam  

 Testnevelés és sport     1-8. évfolyam  

 Osztályfőnöki      5-8. évfolyam  

 Alapfokú Művészetoktatás – Néptánc            1-12. évfolyam  
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XXI. A Pedagógiai Program legitimációja, érvényessége 

 
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 44.§ 

(1) A nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai 

program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a 

fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai 

program jóváhagyása előtt köteles az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen eljárni 

jogosult közoktatási szakértő véleményét beszerezni. Ha ilyen közoktatási szakértő nincs az 

intézménytípusnak megfelelő szakterület, olyan szakember kell beszerezni, akinek az adott 

intézménytípusban legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlata van. 

(2) A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak 

hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.  

 
A Pedagógiai Programot jóváhagyta a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestülete 2010. június 21-én. (Jelenléti ív mellékelve) 

A jóváhagyás történt az Iskolaszék egyetértésével, az iskolahasználók véleményének figyelembe 

vételével, kikérésével. 

A Pedagógiai Program, Helyi Tanterv érvényessége szándékunk szerint 5 tanévre szól, viszont, ha 

felmerül szakmai igény az esetleges korrekcióra, 2 év múlva kell először lehetőséget biztosítani 

erre.  

 2010/2011. 

 2011/2012. 

 2012/2013.  felülvizsgálat 

 2013/2014. 

 2014/2015. felülvizsgálat 

 

Módosítását bármilyen szakmai közösség kezdeményezheti. 

A Pedagógiai Program 2010. szeptember 1-től lép hatályba. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 


