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Pedagógiai Programunk alapelvei 

• 1. alapelv: Nyitottság - Intézményünk minden 

polgár számára nyitott 

 

• 2. alapelv: Adaptív pedagógia - A tanulók 

képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre 

szabott fejlesztése  

 

• 3. alapelv: Demokrácia elve 

 

• 4. alapelv: Esélyegyenlőség – Egyenlő esélyek 

biztosítása az intézmény minden területén  
 

 



Pedagógiai Programunk alapelvei 

• 5. alapelv: Közösséghez tartozás - A közösség 

formálása az egyén személyiségének tiszteletben 

tartásával, alakításával  

 

• 6. alapelv: Értékmegőrzés, értékközvetítés – Az 

erkölcsi és kulturális értékek ápolása, közvetítése 

 

• 7. alapelv: Környezet- és egészségvédelem – 

Környezet- és egészségtudatos magatartás 

kialakítása  

 



Szervezeti szintű elismeréseink 1. 
Év Elismerés 

2000 
Kiemelkedő Minőségfejlesztő munkáért –IIASA – Shiba díj  

csoportos kategória oklevél  

2001 
Kiemelkedő Minőségfejlesztő munkáért –IIASA – Shiba- Díj      

szervezeti kategória oklevél  

2003 Közoktatás Minőségéért Díj Kiválóság kategóriában ezüst fokozat 

2004 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díj 

2005 
Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Díja Kaposvári Gyula       

Emlékére 

2006 
EFQM - Európai Kiválóság Díj - 5* Recognised for Excellence  

(5 csillagos elismerés a kiválóságért) 

2007 
Az év tantestülete - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási 

Közalapítvány adományozta intézményünknek 



Szervezeti szintű elismeréseink 2. 
Év Elismerés 

2007 Ökoiskola cím 

2008 Kiválóra minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

2008 

Néptánccsoportjaink kísérőzenekara, a Sodrás Népzenei 

Kisegyüttes elnyerte Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Díja 

Kaposvári Gyula emlékére kitüntetést. 

2008 
A teljesítménymotivációs alap pályázaton munkatársi értékelési 

rendszerünk kiválóan megfelelt minősítést kapott. 

2009 
A teljesítménymotivációs alap pályázaton munkatársi értékelési 

rendszerünk kiválóan megfelelt minősítést kapott. 

2010 
A teljesítménymotivációs alap pályázaton munkatársi értékelési 

rendszerünk kiválóan megfelelt minősítést kapott. 

2010 Szanda Sziporka Tehetség Pont cím 



Szervezeti szintű elismeréseink 3. 
Év Elismerés 

2011 IIASA-Shiba Díj (szervezeti kategória) 

2012 Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím 

2014 Örökös Ökoiskola 

2015 Nemzeti Minőség Díj 

2016 Miniszteri Elismerő Oklevél a tantestületnek 

2017 Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

2017 Minősített Tehetséggondozó Műhely 

2017 Örökös Boldog Iskola 



Pedagógusaink egyéni elismerései  

59 fő, a tantestület 84%-a 
Kitüntetés 2008 előtt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Eötvös József díj 1 fő 

Magyar Köztársasági 

Érdemkereszt 

 

13 fő 

 

1 fő 

 

1 fő 

 

1 fő 

Szolnok Megyei Jogú Város 

Pedagógiai Díj 
1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő - 

Szolnok Megyei Jogú Város 

Szurmay Ernő Díj 
1 fő 

Arany Katedra kitüntetés 1 fő 1 fő 2 fő 

„Bonis Bona - a nemzet 

tehetségeiért” díj 

 

1 fő 
1 fő 

Németh László Díj 1 fő 

EMMI Minisztere Elismerő 

Oklevél 

 

4 fő 

Egyéb kitüntetések 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 6 fő 1 fő 13 fő 

Összesen: 15 fő 2 fő 2 fő 2 fő 1 fő 5 fő 2 fő 6 fő 2 fő 3 fő 19 fő 



TANÓRÁKON 



Kompetencia alapú oktatás 

 1-8. évfolyamon 
Célja: 

 

• A gyermekek a mindennapi életben 

hasznosítható tudással 

rendelkezzenek 

 

• Az ismeretek elsajátítása a 

központban marad. 

 

• „Ismeretekbe ágyazott 

képességfejlesztés” 

megvalósítására törekszik. 



•Kooperatív tanulási 

technikák alkalmazása 

•Differenciált óravezetés 



Az idegen nyelv oktatása  

 • Oktatott nyelvek: angol, német. 

• 1. osztályban kezdődik, létszám szerinti, 5. évfolyamtól pedig 

képesség szerinti bontásban, mely kiegészül emelt szintű 

csoportok működésével. 

• Tanórán kívül a  levelező kapcsolatok fenntartása során is 

gyakorolhatják a nyelvet.  

• Minden évfolyam a NAT minimumnál több órában részesül, 

átlagosan 8 év alatt 30%-kal több nyelvóra van. 

 

 

 



Emelt szint: 

• kiegészítő tananyag, 

• versenyfeladatok 

• versenyekre felkészítés 

 

6. évfolyamtól matematika  

emelt szintű csoportok 



Sávok (heti 2 óra): 

3-4. évfolyam 

labdás ügyességfejlesztés 

labdarúgás 

Kölyökatlétika 

/általános testnevelés 

5. évfolyamtól: 

labdajátékok (kosárlabda, röplabda) 

labdarúgás 

atlétika 

kölyökatlétika/általános testnevelés 

1. évfolyamtól gyógytestnevelés  

 

 

Testnevelés 
1. évfolyamtól kosárlabda csoport, a SZVSI edzőjével 

„Sávos” testnevelés órák (3+2 óra)  felmenő rendszerben 3. évfolyamtól 

 



Korszerű info- kommunikációs technológiák (IKT) 

adta lehetőségek kihasználása 

Informatika oktatása 4. évfolyamtól 

korszerű számítástechnika 

szaktantermekben 

Projektorral, laptoppal támogatott tanórák 

Interaktív tábla 



TANÓRAI MUNKÁT  

TÁMOGATÓ FOGLALKOZÁSOK 



Tanórai munkát segítő foglalkozások 1. 

• Fejlesztő foglalkozások: részképességek fejlesztése 

• Anyanyelvi-zenei nevelés 

• Tanulás tanítása: tanulás módszertana 

• Egyéni és csoportos mentálhigiénés foglalkozások 

• Bábterápia 

• Drogprevenciós programok  



Tanórai munkát segítő foglalkozások 2. 

• Logopédiai Szakszolgálat 

Logopédiai szűrés 1. évfolyamon 

 Logopédiai foglalkozások helyben 

 (utazó logopédus) 

• Iskolapszichológus 



Tanórai munkát segítő foglalkozások 3. 

 

• Lőrincz- féle komplex tantermi játékok 

 

(Heti egy órában az órarendbe illesztve) 

A játékrendszer funkciója alapján alkalmas 

• közösségfejlesztésre,  

• részképességek fejlesztésére, 

• kiemelten a gondolkodás 

   fejlesztésére. 



Tanórai munkát segítő foglalkozások 4. 

• Boldogságórák felmenő rendszerben 1. 
évfolyamtól 



Tehetséggondozás 

 

 

 

• Szanda Sziporka Tehetségpont 

 

• Tehetségfejlesztő projektek 

• Tanulmányi versenyek 

• Tehetséghét 

• Minősített Tehetséggondozó Műhely 

   Az országban 38 intézmény nyerte el a címet. A következő öt 

évben többletszolgáltatásokat kap, és hálózattá alakulva fog 

együttműködni a tehetséggondozásban. 

 

 

 



Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

Az intézmény mottója: „Tanuljunk egymástól, hogy 

minél jobban taníthassunk.” (Eötvös Lóránd)  

 

• Megosztani kívánt jó gyakorlatok, innovációk: 

• Lőrincz-féle komplex tantermi játékok 

• Intézményi mérés-értékelési rendszer  

• Zenés mozgásfejlesztő foglalkozás (ZMF)  

 
Tudásmegosztó szakmai műhelyek, előadások, bemutató órák: 

- intézményi önértékelés – pedagógus, vezető, intézmény 

- nemzetközi projektek tervezése, megvalósítása, lezárása (Erasmus + 

1-2.) 

- kompetenciafejlesztés tanítási órákon, foglalkozásokon 

- minőségfejlesztés a tanórai színvonal, a tanulói sikeresség 

érdekében. 



• Célja: egy olyan napirend kialakítása, mely a tanulás és a 

szabadidő váltakozásával biztosítja tanulóink számára a 

harmonikus fejlődést. 

• Iskolánkban három felsős napközis csoport működik. 

 

 

Egész napos nevelés, napközi otthon 



TANÓRÁN KÍVÜLI 

TEVÉKENYSÉGEK 



Diákönkormányzat 

- A diákok jogérvényesítésének elősegítése, 

- az iskolai diákélet összefogása, szervezése, 

- a diákok tájékoztatása az őket érintő ügyekben. 

 



• Énekkar 

• Homokanimáció szakkör  

• Rajzszakkör 

• Balett 

• Kézműves szakkör 

• Karate 

• Dalma Dance 

• Dance Aerobic 

• Sakkszakkör 

• A Bartók Béla Zeneiskolával együttműködve helyben 

szolfézs, furulya, gitár, fuvola, kürt oktatása  

 

Szabadidős tevékenységek:  



• Szanda Focisuli (heti 3 edzés) 

• Röplabda 3. évfolyamtól 

• A Diáksport Egyesület sportkörei 

• Városi, megyei, országos sportversenyeken való 

részvétel 

• Tömegsportversenyek 

• Gyógytestnevelés órák 



Környezetvédelem, egészségnevelés 



Könyvtár 
 

A könyvtár: 

Közel 12.000 kötet könyv, folyóirat, 

multimédiás CD-ROM, elektronikus 

dokumentum, valamint 3 számítógép 

internet-hozzáféréssel áll a tanulók, 

dolgozók rendelkezésére. 

 

A könyvtár aktív részese az olvasóvá 

nevelésnek. Nem csak a könyvtári órákon, 

hanem számos rendezvényt, házi versenyt 

szerveznek (pl. Könyvcimborák klub, 

Irodalmi teaház) 

 



Rendezvényeink 1. 
• Iskola-tehetséghét: célja, hogy a szülők is betekintést 

nyerhessenek az iskolában folyó munkába. 

• Őszi vigasság: a családokat, osztályközösségeket 

megmozgató egész napos rendezvény 

• Farsang, Mikulás, Advent 

•  Gyereknap 

 



Rendezvényeink 2.  

• Meseelőadások megtekintése 

• Színház, mozilátogatás 

• Kézműves délutánok 

• Családi napok 

• Kirándulások, kerékpártúrák 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Táborok, kirándulások 
• Fecske – és komplex tábor 

• Túrák 

• Erzsébet – tábor 

• Határtalanul program 



Pillanatok rendezvényeinkből 



Nemzetközi kitekintés 

• Erasmus Projekt 



Intézményi dokumentumok 
• Az alábbi intézményi dokumentumaink honlapunkról 

letölthetők: 

– Pedagógiai Program 

– Intézményi Minőségirányítási Program 

– Szervezeti és Működési Szabályzat 

– Házirend 
 

• Vélemény nyilvánítási fórumok: 

-  Szülői értekezletek, fogadó órák 

- Szülői képviseletek 

-  Egyéni beszélgetés 

-  Intézményi honlap, közösségi portálok, e-mail cím 
 

HONLAPUNK: WWW.SZANDASULI.HU  

 



Szandaszőlősi Általános Iskola 

Tanulóiért Alapítvány 

Az alapítvány céljai: 

 

•  A Szandaszőlősi Általános Iskolába járó gyermekek 

mind színvonalasabb nevelésének elősegítése tanórán 

és tanórán kívül is.  

 

•  Az alapítványi cél megvalósításához szükséges anyagi 

források gyűjtése, illetve befektetés vagy vállalkozás 

útján történő gyarapítása.  

 



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 



12 évfolyamos oktatás 
 

- 2 előképző évfolyam 

- 6 alapképző évfolyam 

- 4 továbbképző évfolyam 



 

 

Művészetoktatás 

A művészetoktatás igénybevétele térítési díj fizetési 

kötelezettséggel jár. (Jelenleg 3.000 Ft/félév) 

 

Az oktatás két részből tevődik össze: 

Elmélet: folklórismeret, tánctörténet. 

Gyakorlat: néptánc próbák; félévkor bemutató foglalkozás, év 

végén színpadi bemutató; államilag elismert bizonyítvány.   



Korosztály és képesség szerinti csoportok 

 

  - próba heti 2 alkalommal 

- előképző heti 2 óra gyakorlati 

- alapképző 

- továbbképző 

 

heti 4 óra gyakorlat, 1 óra elmélet 



 

 

Bemutatkozási lehetőségek 

• Városi rendezvények, nemzeti ünnepek 

• A Magyar Kultúra Napja 

• A Magyar Művészetoktatás Napja 

• Év végi néptáncbemutató 



Zenés mozgásfejlesztő foglalkozás 

- 1-2. osztályos tanulók számára 

- célja: segítse a mozgáskoordinációs képesség fejlesztését, 

ezáltal az írás-olvasás tanulását, csökkentse az eltérő ütemű 

érésből fakadó hátrányokat. 

 



Zenés mozgásfejlesztő foglalkozás 

Alkalmazott módszerek, eszközök:  

-mozgáskoordinációs gyakorlatok 

- testrészek irányított mozgása 

- térben való tájékozódás 

- irányok gyakorlása 

- ritmusgyakorlatok 

- tér, ritmika, dinamika együttes alkalmazása 

- finom motorikus mozgás csiszolása 

- énekek, kiszámolók, mondókák 

- népi gyermekjátékok  

- jeles napok megünneplése 

- kézműves foglalkozások (havonta) 



Népi hagyományok ápolása 

• Kézműves foglalkozások, melyek régi mesterségek 

megismerését célozzák meg 

• Népcsoportok táncainak elsajátítása 

• Népdaléneklés 



 
 

Szandaszőlős Táncegyüttes Alapítvány 
 
 

Az Alapítvány a Szandaszőlős Táncegyüttessel együtt 1990-
ben alakult az általános iskolás gyermekekből álló 
Vadvirág Gyermek Néptáncegyüttes korosztályából 
kiöregedett fiatalok és szüleik összefogásával. Az együttes 
tagjai 15-22 éves középiskolás, főiskolás, egyetemista 
fiatalok. Utánpótlásnevelését a helyi általános iskolán 
belül működő művészeti iskola, működési feltételeit a 
Művelődési Ház, a Szandaszőlős Táncegyüttes Alapítvány, 
valamint a szülők biztosítják.  

 

 
 



Szandaszőlősi Általános Iskola és  
Alapfokú Művészeti Iskola 

Cím: 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47. Telefon: 06-56-420-524 
E-mail: szandaiskola@szandaiskola.hu Web: http://www.szandasuli.hu  

Intézményvezető: Hegyiné Mladoniczki Éva 

Köszönöm a figyelmet! 


