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I. Bevezetés 

 
Tisztelettel köszöntjük abból az alkalomból, hogy a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola 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 
iskolánkban folyó munkát. 

Kívánjuk azt, hogy a pedagógiai program módosítása után is az iskola az iskolahasználók megelége-
désére működjön, őrizze meg értékeit, s legyen képes a szükséges változásokra.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hegyiné Mladoniczki Éva 

intézményvezető 
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Alapító okirat 

 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményi szakmai alapdokumentuma 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, 
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhaszná-
latáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai 
alapdokumentumot adom ki: 

A köznevelési intézmény 

1. Megnevezései 

1.1. Hivatalos neve: Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

2. Feladatellátási helyei 

2.1. Székhelye: 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47. 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.4. Fenntartó neve: Szolnoki Tankerületi Központ 

3.5. Fenntartó székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. 

4. Típusa: összetett iskola 

5. OM azonosító: 035883 

6. Köznevelési alapfeladatai 

6.1. 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47. 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

6.1.1.3. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, au-
tizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos - enyhe értelmi 
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - látási fogyatékos) 

6.1.2. alapfokú művészetoktatás 

6.1.2.1. táncművészeti ág (kifutó tanszakok: néptánc tanszak) (új tanszakok: néptánc tanszak) 
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6.1.2.2. legfeljebb 12 évfolyammal működő néptánc tanszak 

6.1.3. egyéb foglalkozások: 

napközi 

tanulószoba 

6.1.4. a feladatellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 832 fő 

6.1.5. könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

7.1. 5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47. 

7.1.1. Helyrajzi száma: 11512 

7.1.2. Hasznos alapterülete: 16798 nm 

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

Speciális jellemzők 

- emelt szintű oktatás: matematika, idegen nyelv  
- egyéb: Lőrincz-féle komplex tantermi játékok, zenés mozgásfejlesztő foglalkozások,  
- Boldogság program (Örökös Boldog Iskola) 

 
Az alapítás éve: 1891. 

 
Az iskola működését az alábbi jogszabályok segítik: 

• 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizs-

gáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről; 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.); 

• 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkal-

mazásáról; 

• A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók (Oktatási Hivatal): 

- Kerettanterv az általános iskola 1–4. évfolyama számára 

- Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyama számára 

- A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei 

- Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
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• 501/2013. (XII.29.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. 

évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátás-

ban közreműködők kijelöléséről 

• 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 

• 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról 

•  A mindenkori tanév rendjéről szóló EMMI rendelet 

• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz-

nevelési intézmények névhasználatáról; 

• 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról; 

• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; 

• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; 

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról; 

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

 
Intézményi dokumentumok: 

• Szervezeti és Működési Szabályzat; 

• Házirend; 

• Diákönkormányzat Működési Szabályzata; 

• Munkaközösségek tervei; 

• Iskolai munkaterv, félévi, év végi beszámolók 

• Pedagógus Továbbképzési Program 
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II. Jövőképünk 

 
Alkalmazkodunk a bennünket körülvevő társadalmi, gazdasági, demográfiai hatásokhoz, a személyi 
és tárgyi feltételek alakulásához, az elkövetkező években megőrizzük a két iskolarész – a 8 évfolya-
mos általános és az alapfokú művészeti iskola - együttműködéseit és sajátosságait, egymást erősítve 
működünk használóink megelégedésére. 

Biztosítani tudjuk a tanulóink egyéni képességeihez, adottságaihoz illeszkedő képzést, melynek ered-
ményessége alap lesz a továbbtanuláshoz, a munkavállaláshoz, az egész életükre kiható tudás meg-
újításhoz. 

Az alkalmazott módszereknek, a modern tanulásszervezésnek és a helyes tanulási technikák elsajátí-
tásának eredményeként kiegyenlítődnek az esélyek. Tanítványaink körében tudatosodik az állandó 
tanulás igénye. A környezet megóvása és az egészséges életmód meghatározza tanulóink minden-
napjait.  

Európai színvonalú tantermek, felszerelés és infrastruktúra áll a rendelkezésünkre. 

Megőrizzük, folyamatosan fejlesztjük tanulószervezetünket. Évente mérjük partnereink igényeit, elé-
gedettségét, és a kapott adatokat beépítjük a fejlesztésbe. Mérési rendszerünk objektív adatokat nyújt 
a tanulók egyéni fejlesztéséhez, a szervezet és az iskola PDCA alapú fejlesztésére. 

Sokszínű programkínálattal, a humánerőforrás fejlesztésével megfelelünk a szülők és tanulók elvárá-
sainak, igazodunk a 21. század követelményeihez.  

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

Az iskola az elkövetkező 10 évben megőrzi elismert pozícióját Szolnok Megyei Jogú Városban.  
 

 

2020. augusztus 31. 
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III. Küldetésnyilatkozatunk 

 
A 8 évfolyamos iskola legfőbb feladatának tekinti valamennyi idejáró gyermek felkészítését a képes-
ségeinek megfelelő továbbtanulásra, testi-lelki egészség megőrzésére, ehhez szükséges kompetenciák 
elsajátítására. Ezt szolgálja a tanulásszervezési eljárások sokszínűsége. 

Adaptív 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 munkaerő - piaci alkalmazkodásra. 

Partnereinkkel együttműködésben megteremtjük azt a sokszínű programkínálatot, amelyben iskolánk 
használói sokféle közösséghez tartozhatnak, és képesek egyéni értékrendjük megőrzésével a közös-
ségi 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. 

Partnereinkkel közösen nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos és egészséges életmód tovább-
fejlesztésére. 

Az alapfokú művészeti iskola néptánc tanszakkal működik. Feladata, hogy kibontakoztassa a művészi 
képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen a szakirányú továbbtanu-
lásra. Itt folyó munkánk célja, hogy a jelentkezők széles körét megismertessük a néptánccal, a hagyo-
mányokkal. Szeretnénk, ha tanítványaink e műfajt értő, ismerő, s hozzá kötődő fiatalokká, majd fel-
nőttekké válnának. 

Iskolánk legfőbb szellemi tőkéjének az itt dolgozók kompetenciáját, innovatív hajlandóságát tartjuk, 
ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk ezen értékek szinten tartására, továbbfejlesztésére. 

Küldetésünknek tekintjük a tanulószervezeti jellemzők megőrzését és továbbfejlesztését a nevelés-
oktatás hatékonyságának további erősítése érdekében.  

 

 

2020. augusztus 31. 
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Intézményünk a NAT 2020 5 fókuszával koherensen tervezte meg pedagógiai programját, pedagógiai 
alapelveit, értékeit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait: 

1. Tanulási folyamat központúság 

2. Tanuló (gyermek) központúság 

3. Aktív tanulás 

4. Differenciálás 

5. A tanulást támogató fejlesztő értékelés 

A NAT 2020 nevelési céljai, a célok tudatos követése, a hozzájárult feladatok végrehajtása a követ-

kezőképpen érvényesülnek intézményünkben: 

– beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba; 

– tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg a helyi tanterv sze-

rint; 

– alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az osztály-

főnöki órák témaköreit; 

– témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb iskolai 

foglalkozások, programok számára. 

 
IV. Pedagógiai alapelvek, értékek, célok, feladatok, eszközök, eljárások 

 
1. alapelv: Iskolánk minden polgár számára nyitott 
 
1. érték: Nyitottság 
  
1. cél: A nyolc évfolyamos és a művészeti iskola vállalja, hogy minden lakóhelyünkről ide jelentkező 
tanulót felvesz. 

 

Elvárt eredmény: A nyolc évfolyamos iskola és a művészeti iskola a felvételi eljárás során a megfo-
galmazott kritérium mentén minden jelentkezőt felvesz. 

 

Mérés, indikátor:  

Minden tanév október 1-jei adatai alapján: 

• A város általános iskoláiban tanulókból iskolánkba járó tanulók aránya; 

• A város alapfokú művészeti iskoláiban tanulókból az iskolánkba járók aránya; 

• Beiskolázási mutatók (nyolc évfolyamos általános iskola esetében): 
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• Az első évfolyamra beírt tanulók száma; 

• Más körzetből/településről iskolánkba beíratott tanulók aránya; 

• Más körzetbe beíratott tanulók aránya; 

• Az alapfokú művészeti iskolába beiratkozott tanulók száma. 

  

Feladatok: 

• A beiskolázási folyamat végrehajtása a folyamatszabályozásban leírtak szerint történjen. 

• Valósuljon meg az indikátorok folyamatos feltöltése az iskolai adatbázisba. 

 

Eszközök, eljárások, módszerek: 

• A nyolc évfolyamos iskola és az alapfokú művészeti iskola felvételi rendszerét, eszközeit, 
eljárásait, módszereit a beiskolázás folyamatszabályozás tartalmazza. 

• Teljes körű minőségirányítási rendszerünk szabályozza PR tevékenységünket, ami az iskola 
nyitottsága szempontjából meghatározó. 

• A konstruktív életvezetésre nevelés, mint a személyiségfejlesztésre alkalmazott modellünk - 
valamennyi tevékenysége meghatározó a nyitottság szempontjából. 

 

2. alapelv: Adaptív pedagógia - A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak 
egyénre szabott fejlesztése  
 
2. érték: Egyénre szabott nevelés-oktatás 
 
 
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. 

 

Elvárt eredmény: 

• Az országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamban mért összesített eredményei magasabb 
értéket mutatnak, mint a hasonló adottságú iskolák eredményei. 

• A kompetenciamérésben az alapszint alatt teljesítő tanulók aránya (6. évfolyamban 3. és 8. 
évfolyamban 4. szint) matematikából és szövegértésből is alacsonyabb legyen a fenntartói, és 
a hasonló adottságú általános iskolák átlagánál. 
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• A kompetenciamérésben a 7. szinten teljesítő tanulók aránya 6. és 8. évfolyamon, matemati-
kából és szövegértésből legalább érje el a fenntartói, illetve a hasonló adottságú általános 
iskolák átlagát. 

• Az Országos Idegen Nyelvi Mérés eredménye minden évben érje el a jól teljesítő iskolák 
szintjét. 

• A 4. évfolyamos tanulók a tankerületi szintű mérésben a fenntartói átlag fölött teljesítsenek. 

 

Mérés, indikátor: 

• 1-8. évfolyam egyéni nyomon követő mérési adatbázis. 

• Az éves munkatervben meghatározott célértékek. 

 

Feladatok: 

• Iskolai sajátosságainkból adódóan a képesség, készségfejlesztés előtérbe helyezése, különös 
tekintettel a kulcskompetenciák fejlesztésére. 

• Korszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése, alkalmazása (kooperatív technikák, projekt-
pedagógia, témahét, digitális oktatás), ezáltal a tanulók tanórai aktivitásának, egyénre szabott 
fejlesztésének biztosítása. 

• Helyes önismeret, önértékelés fejlesztése. 

• Az iskolai követelmények ismertetése és tudatosítása.  

• A pályaválasztás, iskolaválasztás folyamatos előkészítése, nyomon követése.  

• Élethosszig tartó tanulásra való felkészítés. 

 

Eszközök, eljárások: 

• Egész napos nevelés-oktatás (alsó tagozaton). 

• Egyéni fejlesztések – önismereti foglalkozások. 

• Más tanulási utak alkalmazása, felkutatása az egyéni fejlesztések, kulcskompetenciák fejlesz-
tése érdekében. (Pl. Lőrincz-féle komplex tantermi játékok, Zenés Mozgásfejlesztő Foglal-
kozások, Boldogságprogram, Marton-Dévényi féle anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés - disz-
gráfiakezelés, Oroszlány Péter-féle tanulás tanítása módszer, Jó gyakorlatok, Kulcsár Mi-
hályné-féle Delacato mozgásfejlesztés. 

• Info-kommunikációs technológiák használatával támogatott tanórai és tanórán kívüli foglal-
kozások megvalósítása. 

• Csoportbontások megvalósítása a tantárgyi sajátosságok figyelembe vételével. 
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• A minisztérium által támogatott, valamint a továbbtanulás szempontjából jelentős versenye-
ken való részvétel. 

• A pályaválasztási, továbbtanulási folyamat szabályzat szerinti működtetése.  

 
 
3. alapelv: Demokrácia elve 
 
3. érték: Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 
Cél: Az iskolahasználók a vonatkozó jogszabályokban, (lásd. 1. fejezet) az iskolai stratégiai és sza-
bályzó dokumentumokban (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend,) rögzített kötelezettségeik és 
jogaik tudatában vannak, és azokkal élni tudnak. A dokumentumok rögzítik a partnerek beleszólási, 
javaslattételi, véleményezési jogkörét. 

 

Elvárt eredmény: A partnerek véleménye a demokrácia érvényesüléséről az iskolában tartósan 85% 
fölötti értéket mutat. 

Mérés, indikátor:  

• Nyilvános dokumentumok listája, száma. 

• Diákjogi képzések száma. 

• Évenkénti partneri elégedettség mérés trendvizsgálata. 

 

Feladatok:  

• A Pedagógiai Programot az intézmény honlapján a módosítást követő 2 héten belül az ér-
deklődők rendelkezésére bocsátjuk. 

• Az intézményen belül nyomtatott formában a hatályos Pedagógiai Programot 1 példányban 
a titkárságon tároljuk. 

• Elektronikus formában a tanári szobában és a könyvtárban elhelyezett számítógépeken elér-
hetők. 

• Az iskolai 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 működ-
tetése. 

• A Diákönkormányzat működtetése, diákjogi képzések szervezése. 

• A tanulók érdekvédelmi képviselete. 
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Eljárás, eszköz, módszerek: 

• Az iskolai szabályzó dokumentumok nyilvánossá tétele. 

• Az iskolai dokumentumok ismertetése osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken.  

• A véleménynyilvánítás, javaslattétel, döntések színtereinek előkészítése.  

• Diákjogi előadások, műhelymunkák, képviselet a városi diákszervezetben 

• A Diákönkormányzat munkájának támogatása (osztályfőnökök, DSE-elnök, gyermekvé-
delmi felelős, stb.) 

• Felelősi, ügyeleti rendszer.  

 
 
 
4. alapelv: Esélyegyenlőség elve 
 
4. érték: Egyenlő esélyek biztosítása 
 
1. cél: Az iskola a lehetőségeihez mérten kompenzálja a szociális és egyéb hátrányokat.   

 

Elvárt eredmény: 

• A szociális hátrányokkal küzdő tanulók számára kiírt ösztöndíj- és egyéb pályázatokon min-
den, a kiírásnak megfelelő tanulóval pályázunk. 

• A közösségi és intézményi programokból anyagi okok miatt nem marad távol tanuló. 

• A hátrányos helyzetű tanulók bevonása a felzárkóztató programokba. 

 

Mérés, indikátor: 

• Támogatott tanulók aránya. 

• Beadott ösztöndíj pályázatok száma. 

• Nyertes ösztöndíj pályázatok aránya. 

 

Feladatok: 

• A szociális hátránnyal rendelkező gyermekek feltérképezése. 

• A szülők tájékoztatása a támogatási lehetőségekről.  

• Minden lehetséges forrás felkutatása, az elosztás elveinek kidolgozása.  
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• A célcsoportot támogató pályázatokon való részvétel. 

• Karitatív és önkéntes akciók szervezése. 

 

 

Eljárások, eszközök, módszerek:  

• A gyermekek szociális hátterének elemzése. 

• Egyéni beszélgetések kezdeményezése az érintett tanulóval és szüleivel. 

 
2. cél: Iskolánkban olyan programkínálat biztosítása, amely támogatja a konstruktív életvezetés 
szempontjából fontos tevékenységeket. 

 

Elvárt eredmény: 

• Minden iskolánkba járó tanuló félévente legalább egy alkalommal részt vesz olyan tanórán 
kívüli programon, mely a konstruktív életvezetés kialakulását segíti. (pl.: témahét, projekthét, 
öko-iskola programjai, művészeti iskola programjai, előadásai. 

 

Mérés, indikátor: 

• Programkínálat. 

• Részvételi arányok a különböző programokon. 

• Az alapítványok éves bevételeinek alakulása, ezen belül az esélyegyenlőség biztosítására for-
dított összegek alakulása és a támogatásban részesülők aránya évenként. 

 

Feladatok: 

• A konstruktív életvezetés kialakulását segítő programok projekttervének kidolgozása, mun-
katervben történő beépítése, végrehajtása, értékelése. 

• Tanulók, szülők tájékoztatása az iskolai programokról.  

• A szülők, egyéb partnerek lehetőség szerinti bevonása a rendezvények szervezésébe, megva-
lósításába. 

• Az alapítvány céljainak megismertetése partnereinkkel, támogatók felkutatása.  

• Együttműködés a helyi művelődési házzal. 

 

Eljárások, eszközök, módszerek: 



Pedagógiai Program  16/135 

 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Elfogadva: 2020. augusztus                                                                                             Érvényes: Visszavonásig  

Módosítva: 2022. augusztus 15. 

 

• Közzététel elektronikus és nyomtatott médiában. 

• Projekttervezés, projektek megvalósítása. 

• Szülők, partnerek bevonása. 

• Pályázati lehetőségek kihasználása. 

 

 

 
5. alapelv: A közösség formálása az egyén személyiségének tiszteletben tartásával, 
alakításával  
 
5. érték: Közösséghez tartozás 
 
1. cél: Az egyéni érdekek tiszteletben tartásával a különböző közösségi normák megismerése, elsajá-
títása és a kialakított normák alkalmazása. Tanulóink érezzék jól magukat az iskolában és az iskola 
közösségeiben. 

Elvárt eredmény: 

• A tanulók iskolai közérzetére, illetve tanórai légkörre vonatkozó elégedettségi mutatók tar-
tósan magas, 75% fölött értéket mutatnak. 

 

Mérés, indikátor: 

• Különböző helyzetelemző eszközök (pl. szociometria, SWOT) és az ebből adódó osztályfő-
nöki 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. 

• A házirend közös kialakítása, a gyermekek számára valós alkotó tevékenység biztosítása a 
törvényes keretek betartásával.  

• A boldogságra való képesség fejlesztése a tanulók pozitív lelki fejlődése és belső jólléte érde-
kében. 

 

Eljárások, eszközök, módszerek: 
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• Osztályfőnöki, etika/hit és erkölcstan órák pedagógiai lehetőségeinek kihasználása. 

• Osztályfőnöki munkaközösségi foglalkozásokon, és az egy osztályban tanítók szakmai meg-
beszélésein esetmegbeszélések. 

• A DÖK tevékenységének támogatása, megerősítése, pl. osztályfőnöki órákon folyamatos 
kapcsolattartás az iskolai és az osztály DÖK között. 

• A felelősrendszer működtetésének türelmes, következetes gyakoroltatása.  

• Boldogságórák a „Boldog Iskola” program keretében 

 

2. cél: Iskolánk gazdag tanórán kívüli tevékenységrendszere erősíti közösen megélt élményekkel a 
tanulók, szülők, pedagógusok és egyéb partnereink közösségeit.  

 

Elvárt eredmény:  

• A partnerek tanórán kívüli tevékenységkínálatunkra vonatkozó elégedettségi mutatói tartó-
san magas, 75% fölötti értéket mutatnak. 

• Iskolánk évente legalább 2 olyan programot szervez, amelyen a tanulók, szülők, pedagógusok 
és egyéb partnerek egyaránt részt vesznek. 

• Minden osztály:  

1-6. évfolyamban legalább havi 1 alkalommal, 7-8. évfolyamban legalább kéthavonta 1 alka-
lommal vesz részt osztályprogramon. 

 

Mérés, indikátor: 

• Partneri igény- és elégedettségmérés vonatkozó mutatói és azok trendje. 

• Osztályprogramok száma. 

• Iskolai programok száma, listája. 

• Az iskolai 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 
 
6. érték: Az erkölcsi és kulturális értékek ápolása, közvetítése 
 
 
1. cél: Az iskolai értékeinek megismertetése, megőrzése, újabb elemekkel, jó gyakorlatokkal (tárgyi, 
szellemi) gazdagítása.  

 

Elvárt eredmény: Minden partnerünk megismeri az iskola értékeit. 

 

Mérés, indikátor: 

• Éves beszámolók. 

• A partneri igény- és elégedettségmérés iskolai értékekre vonatkozó mutatói. 

Feladatok: 

• Széles körű PR tevékenység. 

• Az iskolai értékek deklarálása, folyamatos bővítése, közzététele.  

• Az iskolai élet minden területén az értékközvetítő programok minél szélesebb körű elterjesz-
tése.  

• Osztálytermek, iskola „közterületeinek” folyamatos szépítése, dekorálása közösségi tevé-
kenység során. 

• Az alapfokú művészeti iskola 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. 

 

Eljárások, eszközök, módszerek: 

• Nyomtatott és elektronikus média igénybe vétele.  

• A feladatokhoz szükséges anyagi és személyi feltételek biztosítása. 

• Rendezvényeink megvalósításához anyagi források, önkéntes segítők felkutatása és bevonása, 
valamint a programok megfelelő promotálása. 

 

2. cél: A városhoz, a lakókörzethez, az iskolához való kötődés kialakítása, a lokálpatriotizmus erősí-
tése. 
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Elvárt eredmény: A tanulók legalább évi 2, a Szolnok városhoz kötődő, a lokálpatriotizmus erősí-
tését célzó programon vesznek részt. 

 

Mérés, indikátor: 

• A lokálpatriotizmus erősítését célzó programok száma tanévente.  

• A lokálpatriotizmus erősítését célzó programokon résztvevők száma. 

 

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 igénybe vétele. 

• Projekttervezés, pályázatírás. 

 
 
 
7. alapelv: Környezet- és egészségvédelem  
 
7. érték: Környezet- és egészségtudatos magatartás kialakítása  
 
 
1. cél: A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen természeti környezetük értékeinek megőrzésébe, gya-
rapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére tö-
rekvés váljon meghatározóvá. 

 

Elvárt eredmény: 

Minden tanuló részt vesz évente legalább 2 olyan programon, amely a közvetlen környezet értékeinek 
megőrzésére irányul, melyből 

• 1 program célja az iskola környezetének gazdagítása (minden osztály vállal egy ilyen jellegű 
feladatot, amelyet az egész tanév során végez). 

Mérés, indikátor: 
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• Környezetvédelmi programok száma tanévente. 

• Környezetvédelmi programokon résztvevők száma. 

 

Feladatok: 

• Környezet nevelési program tevékenységre való lebontása, a tevékenységek végrehajtása. 

• Veszélyforrások feltárása és megszüntetése. 

• Tisztaság és rend megteremtése, megtartása. 

• Osztálytermek, iskola „közterületeinek” folyamatos szépítése, dekorálása közösségi tevé-
kenység során. 

• Bekapcsolódás a lakóterület környezetvédelmi akcióiba.  

• Megfelelés az Örökös 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.   

 

Elvárt eredmény:  

• Minden tanuló részt vesz az Egészségnevelési Hét legalább 1 programján minden tanévben. 

• Minden tanuló részt vesz drog prevenciós 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. 
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• Tömegsport rendezvényen elért eredmény, részvételi arány. 

 
Feladatok: 

• 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. 

• Mindennapos testnevelés, sport versenyek, házi bajnokságok rendezése. 

• Projekttervezés, pályázatírás. 

 
 
 

V. Az iskola képzési rendje  

 
A képzés rendje a nyolc évfolyamos általános iskolánál: 

 
Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza: 

1–4. évfolyam; 

5–8. évfolyam; 

Alsó tagozaton heterogén összetételű osztályokban folyik az oktatás, valamennyi osztályban Lőrincz-
féle komplex tantermi játék, Boldogságprogram, 1-2. évfolyamban zenés mozgásfejlesztő foglalko-
zásokat szervezünk. 

Első évfolyamtól kezdődik csoportbontásban az idegen nyelv tanítása. Első évfolyamon a technika 
tanítása angol nyelven történik. 

Az ötödik évfolyamtól képesség szerinti csoportokat alakítunk ki az előző évek eredményei alapján 
idegen nyelvből, 7. évfolyamtól emelt szintű és képesség szerinti csoportokat alakítunk ki. 

Idegen nyelvből a nyolcadik év végére lehetőséget biztosítunk a helyi, teljes körű kimeneti mérésre. 

Matematikából hatodik évfolyamtól kezdve az előző évek eredményei alapján történik az emelt és 
képesség szerinti csoportbontás. 

A tanulásszervezés a 1-4. évfolyamon egész napos nevelés formában történik.  
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5-8. évfolyamon napközi otthon, tanulószoba segíti a tanórai munkát, különös tekintettel a tanulási 
nehézségekkel küzdő gyermekeket illetően. 

 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Beiskolázás: 

• Korhatára: 6-22 éves korig. 

• Képzési idő: 12 év (maximálisan). 

 
A képzés szakaszai: 

• Előképző   2 év 

• Alapfok  6 év (művészeti alapvizsga) 

• Továbbképző  4 év (művészeti záróvizsga) 

Tanszak: néptánc. 

Képzés formája: csoportos oktatás. 

Csoportalakítás szempontjai: 

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

• Csoportlétszám: 

o minimum: 8 fő, 

o maximum: 20 fő, 

o átlag: 10 fő. 

 
A képzés kimenetei: 

• művészeti alapvizsga: az alapfok befejeztével, 

• művészeti záróvizsga: a továbbképző befejeztével. 

 

Iskolánk sajátossága, hogy minden általános iskolai 1. évfolyamra beiratkozott tanulónk lehetőséget 
kap a művészeti iskolai tagságra, így órarendi keretek között iskolánk 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 iskolai feladatok 

 
Feladat: A konstruktív életvezetés megalapozása.  

 

Eljárások, eszközök, módszerek: 

• Kompetenciafejlesztés, tanulási képességek fejlesztése. 

• Prevenciós, egészségfejlesztési, elsősegély-nyújtási és mentálhigiénés foglalkozások. 

• Gazdag tevékenységkínálat tanórán és tanórán kívül. 

• Korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 
 

• Változatos munkaformák alkalmazása. 

• Boldogságórák. 

• Lőrincz-féle komplex tantermi játékok 

• Kreatív közösségfejlesztés  

 

Konstruktív életvezetésen olyan életvitelt értünk, amely szociálisan értékes és az egyén szempontjá-
ból 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 pár-
huzamosan pedig destruktív megnyilvánulásaik leépítésére. 

 

Ennek a törekvésnek az eredménye lesz, optimális esetben az egyén konstruktív magatartás- és tevé-
kenységrepertoárjának megszilárdulása, ami nem más, mint a konstruktív életvezetés tárgyiasult meg-
jelenési formája. 

A Boldog Iskola program segítségével, a pozitív pszichológia eredményeire építve ötleteket és mód-
szertani segítséget nyújtunk a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az általános iskoláskorú gyer-
mekek számára. 

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 kifej-
lesztenünk.  



Pedagógiai Program  24/135 

 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Elfogadva: 2020. augusztus                                                                                             Érvényes: Visszavonásig  

Módosítva: 2022. augusztus 15. 

 

Ez a szubjektív feltételrendszer, a személyiség belső sajátosságainak rendszere, mint determináns 
fogja ösztönözni az egyént arra, hogy szociális és individuális értelemben is fejlesztő módon tevé-
kenykedjék, 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 tevékenységfor-
mákat sorolhatjuk. 

Ebben a kategóriában a pedagógiai szakirodalom a következő magatartásformákat emeli ki általában, 
s kialakításukat az erkölcsi nevelés feladatkörébe utalja: 

• a szellemi, fizikai, közéleti munka, 

• az értékóvó magatartás, vagyis a közösség szellemi, kulturális és természeti értékeinek véd-
elme, óvása, 

• nemzeti és európai azonosságtudat kialakítása, 

• családi életre nevelés, 

• karitativitás, 

• fegyelmezettség. 

 
A konstruktív magatartás- és tevékenységrepertoár második rétegét alkotják, az önfejlesztő magatar-
tás- és tevékenységformák. 

Az önfejlesztő magatartás- és tevékenységformák, az egyén fejlődésének, eredményességének, sike-
reinek 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, megerősíté-
sére irányulnak: 

• intellektuális – művelődési tevékenység; 

• esztétikai tevékenység; 

• az egészséges életmód normáit követő magatartás. 

 
Ezen magatartás- és tevékenységformák szerepe az életvezetés eredményességének, sikereinek elő-
segítésére kétségbevonhatatlanok, ezek megerősítése, mint nevelési célkitűzés, nevelési tervünk sze-
mélyiségfejlesztés részének gerince.  



Pedagógiai Program  25/135 

 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Elfogadva: 2020. augusztus                                                                                             Érvényes: Visszavonásig  

Módosítva: 2022. augusztus 15. 

 

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 változatos munkaformákat alkalmazunk, az órák a tanulói 
tevékenykedtetésre, és a tanulókhoz legjobban alkalmazkodó differenciálásra épülnek. A tanítási gya-
korlatban alkalmazzuk a kooperatív technikákat. Iskolánkban a játék, mint a tanulást segítő eszköz 
szintén fontos kultúraelem. A gyermekeket életkoruknak megfelelően feladatokkal látjuk el az isko-
lában töltött idő alatt, de lehetőség szerint a családdal együttműködve az iskolán kívül töltött idejük-
ben 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 tán-
cos, népzenei, népdaléneklési, néprajzi tevékenységük ennek a területnek gyakorlóterepe, és hatással 
van az egész iskola nevelési rendszerére.     

 

A gyerekek segítőkészségének, karitativitásának kialakításának lehetséges módjai: 

Olyan tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk, amelyek során elengedhetetlen egymás segítése (ko-
operatív technikák, Lőrincz–féle komplex tantermi játékok alkalmazása, integrált, inkluzív nevelés, 
fejlesztés/differenciálás, élménypedagógiai módszerek). 

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk, illetve a diákönkormányzat bevonásával a szociálisan rászo-
ruló tanulóinkat igyekszünk felismerni, és segíteni. Szolidaritásunkat akciókkal, gyűjtésekkel és ön-
kéntes munkával fejezzük ki.  

 

Fegyelmezettség kialakítása, fenntartása: 

A konstruktív életvezetés megalapozásának egyik eszköze az iskola, mint munkahely munkafegyel-
mének megtartása, olyan életrend, munkaszervezés kialakítása a diákönkormányzat bevonásával, 
amely betartható, közösen kialakított szabályokon nyugszik.  

Permanens tevékenykedtetést biztosítunk mind tanórán, mind a szabadidős foglalkozások során. 

A munka során határozott, következetes nevelői magatartással segítjük az alkotó munkafegyelem 
megteremtését.  
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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 internet használati lehetőséget biztosítunk, támogatjuk részvételüket 
pályázatokon, tanulmányi versenyeken, közös hangverseny- és színházlátogatásokat szervezünk szá-
mukra. Lehetőségük van az önálló véleménynyilvánításra. 

 

Esztétikai tevékenység  

Segítünk a gyermekeknek önmagukra irányuló személyi esztétikumuk megteremtésében, az arra való 
igényük kialakításában az egész napos nevelés, osztályfőnöki órák, mentálhigiénés foglalkozások és 
személyes példamutatás keretében. 

Az esztétikai tevékenység, eszköze lehet a környezetre irányuló esztétikai tevékenység igényének ki-
alakítása, a környezeti esztétikum megteremtése. Mindezt segítik az iskolai osztálydekorációk, kör-
nyezetszépítő akciók.  

 

Egészséges életmód: 

Az egészség, mint sikertényező elismertetése, az egészségmegőrzés módjainak megismertetése, higi-
éniai szokások megalapozása segítik a konstruktív életvezetés megalapozását.  

Mindezekhez hozzájárul az iskola gazdag sporttevékenysége (mindennapos testnevelés, tömegsport, 
versenysport), a zenés mozgásfejlesztő foglalkozások, a játék tudatos alkalmazása.  

Iskolánk egészség- és környezeti nevelési programja tartalmazza ezen kiemelt terület gazdag tevé-
kenységkínálatát.  

Egészség megőrzése, közvetlen veszélyhelyzetek megelőzése, elhárítása. 

Összességében elfogadjuk a következő állítást: nem túlzás a tevékenységi kínálat és az eredményesség 
kapcsolatát olyan módon megfogalmazni, hogy egy nevelő-oktató iskola pedagógiai hatásfoka egye-
nesen arányos tevékenységi kínálatának szélességével. 

 

Képességek fejlesztése: 

Intellektuális képességek (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás) fejlesztése 
tanórán és tanórán kívüli tevékenységben. 

Kommunikációs (idegen nyelvi is) képességek fejlesztése (beszéd, olvasás, írás). Cselekvés képességei 
(mozgás, erőfeszítés, helyes önértékelés) tanórákon, szabadidős tevékenységben. 
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Szociális képességek fejlesztése: 

Morális anticipáció képessége, erkölcsi ítélőképesség, erkölcsi összefüggések látásának képessége, 
normakövetés képessége, mások érdekeinek figyelembevételére való képesség, együttműködés ké-
pessége, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás képessége. 

Az osztály szintű tervezésben, a helyi tantervben, az ismeretanyagban helyet kell biztosítani a szoci-
ális-morális ismereteknek és – a gyereknek olyan lehetőséget kell teremteni, amely nem csupán az 
ismeretkör elsajátítására, de alkalmazásaira, s ezen keresztül ösztönző tényezőként történő interiori-
zálására is lehetőséget nyújtanak. 

A szociális képességeket illetően ezek fejlesztése érdekében a tanulók tevékenység- és feladatrend-
szerét, valamint munkaformáit kell olyan elvek szerint alakítani, hogy ezek keretében a gyerekek sok-
oldalú 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 vi-
szonylatban egyaránt, valamint az ezt feltételező együttműködésre alapozott kooperatív szervezeti 
forma. 

Elfogadjuk, hogy nem a tananyag méretezése az egyedüli figyelmet érdemlő tényező, hanem a kor-
szerű, igényesen megválasztott munkaformák, módszerek, tevékenységformák egyaránt. 

 

VII. Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok  

 

Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés – az 
egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik az egészséges táplálkozás, a szabad-
idő aktív eltöltése, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a 
harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az 
egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a 
járványügyi és élelmiszer-biztonság megvalósítása. 

 

Az egészségfejlesztés iskolai feladatai: 

 

- Minden rendelkezésre álló módszerrel elősegítjük a tanulók és a nevelőtestület egészségének 
védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

- Együttműködést alakítunk ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberek, a szülők 
és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen. 

- Együttműködünk a helyi közösségek szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az is-
kola egészét célzó egészségfejlesztési programokkal. 
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- Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidő hasz-
nos eltöltésének, lehetőséget biztosítunk a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a ta-
nácsadást biztosító programoknak. 

 

Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást 
szerezhessenek személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és 
felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő 
kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevé-
kenységekben alapozódhassanak meg. Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempont-
jából lényeges területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe be kell épülnie. 

 

Ezek közé tartoznak például az alábbiak: 

- önismeret, 

- egészségi állapotunk ismerete, 

- a mozgás fontossága, 

- egészséges táplálkozás. 

 

Az egészségfejlesztésben szükség van az osztályfőnökök és az iskolai egészségügyi szolgálat szoros 
együttműködésére, a szaktanárok és a munkaközösség-vezetők munkájára.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (biológia-, természetisme-
ret és testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg.  

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja 

– megismertetni a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes anya-
gok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit, 

– felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái 

Egészségfejlesztés – elsősegélynyújtás megjelenése: 

– Környezet – természetismeret, biológia, technika-életvitel, kémia – fizika kapcsolódó témáiban. 

– Tantárgy függetlenül: prevenciós programokon, szociális – társadalmi kompetenciákon keresz-
tül közelítve. 

– Külső szakemberek bevonásával (védőnő, orvos, mentős, rendőr, tűzoltó, prevenciós szakem-
ber stb.) programok. 
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Iskolánk kapcsolatot tart a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, amelynek munkatársai diákjaink 
társadalmi elsősegélynyújtásba való bevonásával segítik a közösségi, karitatív munkát. 

 
 
 

VIII. Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kap-
csolatos feladatok  

 
A közösségfejlesztés iskolánk kiemelt alapelve, ezért az alábbi feladatok az alapelvünknél megfogal-
mazottak kiegészítését tartalmazza. 

 

1. feladatcsoport 

Az egyén és közösség viszonyának fejlesztése érdekében a tanulók magatartását befolyásoló vélemé-
nyek formálása, a közéletben való aktív részvételre való felkészítés. Fejleszteni kell a tanulókban a 
kommunikáció során a konfliktusok felismerésének, megítélésének, megoldásának képességét. 

 

 

Eljárások, eszközök, módszerek:  

- 1-6. évfolyamon a tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások keretében fejlesztjük tanulóink 
vitakultúráját. A 7. és 8. évfolyamokon a pályaorientációs órák és a DÖK lehetőséget adnak a 
közösségi életet érintő döntések előkészítésében, megvitatásában, meghozatalában. 

 

2. feladatcsoport 

- Minden tanuló ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultú-
ránk nagy múltú értékeit.  

- A lokálpatriotizmus erősítése érdekében a lakóhely, szülőföld irodalmának, történelmének, föld-
rajzának, néprajzának megismertetése.  

- Az „Értékmegőrzés, értékközvetítés – Az erkölcsi és kulturális értékek ápolása, közvetítése” alap-
elvnél meghatározottak végrehajtása. 

Eszközök, eljárások, módszerek:  

- Ismeretszerzés tevékenykedtetés tanórán és tanórán kívül.  

- Alsó és felső tagozaton tanítási órákon népdalok, balladák, mesék, játékok, népszokások elsajátí-
tása során a hagyományok megismerése.  
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- Tanítási órán kívül: kézműves foglalkozások, táncházak, városi és megyei rendezésű mesemondó, 
versmondó, népdaléneklő versenyek, helytörténeti vetélkedők, rajzpályázatok, Erzsébet tábor, Él-
ménytábor, tanulmányi kirándulások. Ezek költségét a szülők vállalják. Amennyiben lehetőség 
van rá, alapítványi, pályázati támogatással a költségek csökkenthetők. 

- Iskolai ünnepségeken, rendezvényeken megemlékezünk a nemzeti múltunk nagy eseményeiről 
(október 6., október 23., március 15., június 4.) 

 

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 iskola nevelő–oktató munkájának feladata az esetleges előítélet csökkentése, tolerancia fejlesz-
tése. 

- Tanulóink lehetőség szerint 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 társa-
dalmi szabályok és viselkedésformák elsajátítását is jelenti, ami folyamatosan valósul meg az órá-
kon. 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 költségét a szülők vállalják. Amennyiben lehe-
tőség van rá, alapítványi, pályázati támogatással a költségek csökkenthetők). 

- A nyelvtanulást fő célként vállaló külföldi utazásokon túl a művészeti iskola szereplése nagymér-
tékben segíti az egyetemes kultúra megismerését. 

- Erasmus programok, együttműködések. 

-  Témanap Nemzeti összetartozás - Határtalanul! 

- 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. 
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IX. A pedagógusok helyi iskolai feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, 
az osztályfőnök, a napköziotthonos csoport vezetőjének feladatai 
 

A pedagógusok feladatait részletesen a személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza.  
 

Általános cél: 

A rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. 

A rábízott feladatokat a mindenkori tanévre vonatkozó feladat ellátási terv és tantárgyfelosztás alap-
ján látja el. 

Alapvető feladatok: 

− A legjobb tudása szerinti felkészülés a tanórákra.  

− A tanulói kompetenciák és kulcskompetenciák fejlesztésével tanulók felkészítése a kompetencia-
mérésekre.  

− Módszertani felkészültséggel hozzájárulás az iskola pedagógiai eredményességéhez. 

− A tanulók munkájának rendszeres értékelése. 

− A tehetséggondozással és a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzése. 

− A rábízott ügyeleti feladatok ellátása. 

− Tanmenetei elkészítése és időarányos teljesítése. 

− Tanulásirányítás során a differenciálás, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása. 

− A tehetséges tanítványok felkészítése városi, megyei, országos tanulmányi versenyekre. 

− A pontos, hibátlan adminisztrációs munkavégzés (e-napló naprakész vezetése) 

− A munkaidő pontos betartása. 

− Folyamatos kapcsolattartás munkaközösségének tagjaival, munkaközösségének vezetőjével. 

− Folyamatos együttműködés az osztályban, az évfolyamon, a tagozaton tanító kollégákkal. 

− Napi szinten az iskolából kapott e-mailek olvasása és visszacsatolás küldése. 

− Fogadóórák megtartása. 

- Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés. 

- Részvétel nevelőtestületi, munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken. 

- Részvétel az iskola belső továbbképzéseken. 

- Szertárrendezés, a leltárak és tantermek rendben tartása. 

- Iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel. 

- Félévente egy hospitálás és a hospitálási jegyzőkönyv elkészítése. 
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Osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladata: 

– Az osztály osztályfőnöki feladatainak ellátása. 

– Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, különös gon-
dot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére; 

– Minősíti a tanuló magatartását, szorgalmát (az osztályban tanító pedagógusok véleményének ki-
kérésével);  

– Ismernie kell tanítványait (személyiségüket, családi hátterüket, a közösségben elfoglalt helyüket, 
stb.); 

− Az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit 
figyelembe veszi; 

− Részvétel az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. Javaslataival, észrevételeivel és a kijelölt 
feladatok elvégzésével a közösség eredményes tevékenységének elősegítése. 

− Együttműködés az osztály diákbizottságával, a tanulóközösség kialakulásának segítése. 

− Az osztályban tanító pedagógusok munkájának támogatása és óráik látogatása. 

− Aktív pedagógiai kapcsolat fenntartása az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival 
foglalkozó nevelő tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel 
(pszichológussal, gyógypedagógussal, fejlesztő pedagógussal, gyógytestnevelővel, 
gyermekvédelmi felelőssel, gyámügyi munkatárssal). 

− Az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása (e-napló precíz vezetése, az októberi, a 
félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, a bizonyítványok, törzskönyvek megírása, a 
hiányzások igazolása, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció). 

− Javaslattétel az érdekeltekkel egyetértésben a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére. 

− Szülői értekezletek megtartása. 

− Osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

− Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

− Szükség szerint, de minimum havonta ellenőrzi az e-naplóban a tanuló tanulmányi előrehaladását;  
− Az iskolán kívüli foglalkozás előzetes bejelentése a felelős intézményvezető-helyettesnek. 

 
Napköziotthonos csoport csoportvezetői munka tartalma, a csoportvezető feladata: 

− A csoport vezetői feladatainak ellátása.  

− Tanítási szünetekre ügyeletet kérők felmérése, jelentése – szükség esetén program szervezése. 

− Együttműködés a napközis felelősrendszer megbízott tanulóival, a csoport közösséggé 
alakulásának elősegítése. 

− Az osztályban tanítók munkájának támogatása. 
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− Aktív pedagógiai kapcsolatot fenntartása a tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal és a 
tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel. 

− Javaslattétel az érdekeltekkel egyetértésben a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére. 

− A csoportjával kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása (az e-napló precíz vezetése, szükség esetén 
az októberi, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása). 

− Félévi és év végi beszámolót készítése írásban vagy szóban. 

− A diákok segítése az önálló tanulási munka megszervezésében.  

− Az írásbeli feladatok elkészítésének, a szóbeli feladatok elvégzésének ellenőrzése.  

− Javaslattétel a tanulók szorgalom és magatartási osztályzatára. 

− A csoport tanulóinak a tanórán kívüli elfoglaltságainak számon tartása.  

− Az iskolán kívüli foglalkozás előzetes bejelentése a felelős intézményvezető-helyettesnek. 

− Felelősséggel tartozik a tanulók testi épségének megóvásáért.  

− A szülők tájékoztatása gyermekük napközis tanulmányi munkájáról, viselkedéséről. 

 

X. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevé-
kenységek működtetése  

 
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyerme-
kekkel, tanulókkal összefüggő pedagógiai tevékenység 
 
Pedagógiai munkánk egyik fontos célja, hogy a segítségre szoruló gyerekek számára megtalálja a 
személyre szabott bánásmódot, önbizalmat, örömet adó tevékenységet. 
 
A kulcskompetenciák fejlesztésére különös hangsúlyt helyezünk a sajátos nevelési igényű és a beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetében. Esélyegyenlőségük biztosí-
tása érdekében a nevelés és az oktatás valamennyi területén fejlesztjük hozzáértésüket személyes 
boldogulásuk megtalálásában, társadalmi beilleszkedésükhöz és a munkához. Az osztály- közössé-
gek, iskolai csoportok alakításánál törekszik az iskolavezetés, hogy a különleges gondozási igényű 
tanulók arányos számban legyenek jelen. 
 
A feladatellátások jogszabályi környezete 
Intézményünk Alapító okiratában vállalta, hogy integrált nevelés keretei között látja el a 2011. évi 
CXC. törvény 4.§ 25. pontja értelmében a következő tanulói kört: 
 
SNI gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
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vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar-
ral) küzd. 
 
2011. évi CXC. törvény 4.§ 3. pontja értelmében 
BTMN gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kap-
csolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beil-
leszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 
sajátos nevelési igényűnek. 
 
Feladatok: 

A tantestületen belüli, valamint szakszolgálati és egyéb szakmai segítség igénybevételével a magatar-
tási, tanulási nehézség okának feltárása. A vizsgálati véleményt/szakvéleményt követően egyéni fej-
lesztési terv kimunkálása, megvalósítása, az eredményesség nyomon követése, értékelése az adott 
osztályban tanítók, és amennyiben igény, lehetőség van rá külső szakember segítségének igénybevé-
telével. 
A közösségre nézve elengedhetetlen az e fajta másság iránti toleranciára nevelés, elfogadtatás, segít-
ségnyújtás a kortársaktól. Iskolánk vállalja a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatar-
tási nehézségekkel küzdő gyermekek együtt nevelését, közösségi életbe való bevonását.  

Eljárások, eszközök, módszerek: 

− A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség megtapasztalásakor az érintett nevelők, és az 
iskolában dolgozó szakemberek szakmai tudásának, valamint a pedagógiai szakszolgálat igénybe 
vételével megoldási alternatívák kínálata a gyermekkel foglalkozó pedagógusok számára, lehetőség 
szerint a szülők bevonásával. 

− Egyéni fejlesztési terv beépítése a tanórai munkába, tanórán kívüli tevékenységekbe. 
− A tanuló erősségeire támaszkodva a fejletlenebb részképessége tudatos támogatása.  
− A pedagógusok felkészítése, tudásuk frissítése a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való bánás-

módra konfliktuskezelő tréningeken. 
− Mentálhigiénés szakember vezetésével személyiségfejlesztő csoportok működtetése (utazó szak-

ember, saját kolléga). 
− Az érintett pedagógusok bevonásával esetmegbeszélések, melyek segítik a gyerekek egyéni fejlő-

dését/előmenetelét.  
− Az e körbe tartozó szülőkkel való szoros napi kapcsolat, segítő csoportokkal való együttműködés. 
− Az iskolai fejlesztő munkaközösség éves cselekvési tervében megjelölt feladatok végrehajtása.  
− A Lőrincz-féle komplex tantermi játékok, a zenés mozgásfejlesztő foglalkozások, a Boldogság-

program és a néptánc alkalmazása, amely segítheti a célcsoport tanulóinak beilleszkedését és ta-
nulmányi előmenetelét.  

− A kompetencia alapú programcsomagok nyújtotta lehetőségek kihasználása. 
− A fejlesztő foglalkozásokon a kiemelt figyelmet igénylő tanulók megsegítése. 

− A sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelésének megvalósítása, hogy ezzel is elősegítsük 
képességeik kibontakoztatását, egyéni átvezetési terv alapján a különböző intézménytípusokba 
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(óvoda- iskola-középiskola, speciális intézmény-többségi iskola közötti, illetve a munka vilá-
gába történő átmenetét megkönnyíteni. 

− A pedagógusok szakmai együttműködésével, továbbképzésével, befogadó pedagógiai gyakorla-
tot támogató programok bevezetésével, jó gyakorlatok adaptálásával, a tanulók, szülők aktív 
bevonásával elindítani egy szemléletváltást. 

 
A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 
 
Feladatok: 

− 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, érdeklődés térkép készítése. 

− A pedagógusok az érdeklődés térkép segítségével a feltárt képességek kibontakoztatását végezzék 
együttműködve a gyermekkel, és az őt tanító kollégákkal.  

− A tehetség felismerésén, és fejlesztésén túl a pedagógus vegye észre, ismerje fel a tantárgyakhoz 
nem köthető kiemelkedő képességterületeket. 

− A tehetséggondozási szakember ismereteinek belső továbbképzések, műhelymunkák keretében 
történő átadása. 

 
Eljárások, eszközök, módszerek: 

− Differenciált tanulásszervezés tanórákon, a délutáni önálló tanulás során. 
− Emelt szintű oktatás idegen nyelvből és matematikából. 
− 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. 
− Modern tanulásszervezési eljárások (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, stb.) alkal-

mazása. 
− Tanórán kívüli gazdag tevékenységkínálat (térítésmentes, illetve önköltséges formában a művelő-

dési ház szervezésében is).  
− Alsó tagozaton egész napos nevelés, felsőben napközi otthon, tanulószoba működtetése. 
− Versenyekre, pályázatokra való felkészítés. 
− Szaktáborok szervezése érdeklődés szerint.  
− A tehetségnap keretén belül egyéni tehetségek bemutatása. 
 
A Minősített Tehetséggondozó Műhely pedagógiai programját a Pedagógiai Program 1. számú mel-
léklete tartalmazza. 
 
Tanulási kudarcnak, kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
A tanulási kudarc észlelését minden esetben kövesse a kudarcok okainak feltárása, a probléma azo-
nosítása. A szakszolgálat diagnózisát követően az egyéni fejlesztési tervek elkészítése és következetes 
végrehajtása, az elért eredmények értékelése. 
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Eljárások, eszközök, módszerek:  

− Az egész napos tanulásszervezés biztosítja az egyéni foglalkozások megszervezését, a minden te-
rületet felölelő differenciált foglalkoztatást. 

− A tanítók véleménye alapján fejlesztő pedagógus irányításával, kiscsoportos preventív részképes-
ség-fejlesztő foglalkozás biztosítása. 

− 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 foglalko-

zásokon.  
 
 
Felső tagozaton:  
 
– A tanórai differenciáláson túl a napközi otthon, igény esetén a tanulószoba, felzárkóztató foglal-

kozások biztosítása. A Lőrincz–féle komplex tantermi játékrendszer elemeinek beépítése a tan-
órákba.  

– 1-8. évfolyamon a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel 
küzdő tanulókra egyéni fejlesztési tervek készítése, a terv végrehajtása, az elért eredmények érté-
kelése, és visszacsatolása a következő év fejlesztési tervébe.  

 
A lemorzsolódó, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókat segítő program 
A tanulók azonosítása a jogszabályi definíció alapján történik.  
 
Eljárások, eszközök, módszerek 
− a statisztikai adatgyűjtés, adatszolgáltatás mindenkori hatályos jogszabályok alapján történik 
− a lemorzsolódás veszélyének észlelését minden esetben az okok feltárása, a probléma azonosítása, 

az egyéni fejlesztési terv elkészítése, annak következetes végrehajtása, az elért eredmények érté-
kelése követi 

− a tanórai differenciálás mellett az egész napos iskola, a napköziotthonos nevelés-oktatás, tanodai 
megsegítés lehetőségeinek biztosítása 

− pályaorientációs és személyiségfejlesztési iskolai programokban való részvétel 
− tanulási stratégiák és utak meghatározása a lemorzsolódó, lemorzsolódással veszélyeztetett tanu-

lók számára 
− évfolyam-értekezleten a tanuló előrehaladásának értékelése, a további feladatok megbeszélése a 

tanuló eredményességének érdekében 
 
A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló segítése 
 

A gyermekvédelem rendszerébe tartozó és sajátos nevelési igényű, beilleszkedési tanulási, maga- 
tartási nehézségekkel küzdő tanulói népesség gyakran egybeesik, egymás alkotórészeit is képez-
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heti. Ez az összefüggés indokolta, hogy együtt dolgoznak a rehabilitálók, fejlesztők és a gyermek-
védelmi felelős. Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység a fentieket figyelembe véve három terü-
letre terjed ki. A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. 
Alapelve: 

- a tanulók mindenekfelett álló érdeke, 
- hátrányos megkülönböztetés elkerülése, 
- tanulókat megillető jogok érvényesítése. 

 
Feladatok: 

− Olyan pedagógiai hatásrendszer kialakítása, amely a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek szá-
mára biztosítja a segítségnyújtást, szociális hátrányok, megkülönböztetések kiegyenlítésére való 
törekvést, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítését a tanulási hátrányok leküzdésé-
ben. 

− 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. Segítség-
nyújtás (a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésében való aktív részvétel). Jelzési kötele-
zettség. Együttműködési kötelezettség teljesítése (gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerrel).  

− A deviáns magatartás felismerése, az okok lehetséges feltárása, megfelelő segítségnyújtási- megol-
dási lehetőség felkutatása, a gyermekközösségbe való integrálása. 

− Dokumentációs feladatok elvégzése. Önálló kezdeményezések megvalósítása. 

– Civil szervezetek bevonása. 

 
Eszközök, eljárások, módszerek: 

− A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok keretében egészségnevelési program ré-
szeként prevenciós programok kidolgozása, végrehajtásának figyelemmel kisérése, értékelése, 
szükség esetén az intézkedések megtételének kezdeményezése. 

− A gyermekek, szülők tájékoztatása a gyermekek jogairól, kötelezettségeiről, szervezetekről, szol-
gáltatásokról, azok elérhetőségéről. 

− Szakemberek bevonása prevenciós programokba. 

− Esetmegbeszélő teamek működtetése. 

− 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 
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vezetése (nem kötelezően), „irattár” vezetés (hivatalos iratok, szakvélemények, javaslatok gyűj-
tése). 

− Külső iskolákkal való kapcsolattartás, szakirodalom tanulmányozása, ismertetők közzé tétele. 

− Az érintettek konstruktív életvitelének segítése érdekében személyes odafigyelés osztályfőnökök, 
gyermekvédelmi felelős részéről az iskola által kínált programokban való részvételre. 

− Szükség szerinti családlátogatások. (A szülő egyetértésével) 

 
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 
 
Feladatok:  

− Az iskolába járó tanulók meglevő szociális hátrányainak lehetséges enyhítése, esélyegyenlőségük 
fokozása az iskolai élet egész területére kiterjedően. 

− A gyermek – és ifjúságvédelmi felelős ismerje a szociális hátrányokkal küzdő tanítványokat és 
problémáikat. Felvilágosító munkája elengedhetetlenül szükséges a szociális juttatások lehetősé-
géről, az érintett tanulók és szüleik számára. Kiemelten fontos a napközis, tanulószobai, felzár-
kóztató és tehetséggondozó programok biztosítása. 

− Kapcsolat kialakítása – működtetése helyi, regionális, országos támogatások megszervezésére, pá-
lyázati lehetőségek megragadása. 

− Kirándulási, táborozási költségek lehetőség szerinti csökkentése alapítványi, szponzori hozzájá-
rulásokkal. 

− 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 kapcsolatos praktikus ismeretek, tájékoztató, megelőző programokon 

részvétel. 
 
Az alábbi programokon mindenképpen biztosítani kell ezen tanulók részvételét: 

− felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok, 
− prevenciós programok, 
− pályaorientációs tevékenység, 
− tanulószobai vagy napközis ellátás. 
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Ezen túlmenően megsegítésük alábbi formáit biztosítjuk: 

− felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon, csa-
ládlátogatásokon, 

− helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése, 
− kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézménnyel, az áthelyező bizottsággal, 
− táborozási, kirándulási hozzájárulás biztosítása, 
− pályázatírás, 
− karitatív akciók lebonyolítása. 
 

XI. A tanulóknak az iskolai döntési folyamatban való részvételi jogai gya-
korlásának rendje 

 
Az iskolában diákönkormányzat működik. A diákönkormányzatban a ötödik évfolyam év elejétől 
osztályonként két-két tagot delegálnak a tanulók. A diákönkormányzat javaslatai alapján szervezzük 
az iskola szabadidős tevékenységeit. Rendszeresen képzést és tájékoztatást tart a diákjogokról és kö-
telességekről. A diákönkormányzat szervezi az iskola diákügyeleti ellátását.  

A tanulók döntési jogai: 

− A diák-önkormányzati munkában történő részvétel. 

− A diák-önkormányzati munka szervezése, szervezeti rendjének kialakítása. 

− A diákönkormányzat hatásköre a véleménynyilvánítás az iskolai dokumentumok elkészítésekor 
(Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program), a tanulói szociális juttatások 
elosztási elveinek meghatározása előtt, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök fel-
használásakor, a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, a tanulók helyzetét elemző, 
értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, a tanulói pályázatok, versenyek meghirdeté-
séhez, megszervezéséhez, az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, az egyéb fog-
lalkozás formáinak meghatározásához, a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének ki-
alakításához. 

 

A diákönkormányzat bevonásával biztosítjuk az iskola tanulóközössége számára azt a lehetőséget is, 
hogy a tanulók számára fontos döntéseket megelőzően – a diákönkormányzat vezetőjének vagy pat-
ronáló tanárának előzetes kérése alapján – részt vehetnek a nevelőtestületnek azokon az értekezle-
tein, amelyeken az iskola munkájának értékelése történik. 
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XII. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az iskola partnerei kapcsolattartásá-
nak formái 

 
Iskolánk nevelő-oktató munkáját csak akkor végezheti 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. 

 

Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie a SNI vo-
natkozásában: 
 

- a szülő és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös 
legyen. 

 
- érezzék a szülők, hogy a nevelési- oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják 

gyermekük egyediségét, ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak. 
 

A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép gyermekek szüleit sem, empátiás 
készséget kell kialakítani bennük, fontos, hogy a szülők támogassák gyermeküket a sajátos nevelési 
igényű tanulók elfogadásában. A pedagógusok feladata, hogy ismertesse a gyermektársakkal a fo-
gyatékosság mibenlétét, a segítségnyújtás lehetőségeit. Meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy a SNI 
tanuló pont annyi segítséget kapjon, amennyire szüksége van: se többet, se kevesebbet. Együttmű-
ködés a szakemberekkel: az intézmény a sajátos nevelési igénynek, fogyatékosságnak, létszámnak 
megfelelő szakembereket biztosít. 
Feladatunknak tekintjük a partnerközpontú működés folyamatosságának biztosítását, továbbfejlesz-
tését, partnereink bevonását céljaink elérésébe.  

Minőségpolitikánk fontos része közvetlen partnereink elégedettségének figyelemmel kísérése, meg-
felelni elvárásaiknak. Az iskola közvetlen partnereiként azonosította 

− a tanulókat,  

− a szülőket, 

− a szülői munkaközösséget, 

− az intézményi tanácsot, 

− az iskola munkatársi körét, 

− a fenntartót, a működtetőt, 

− a lakókörzet óvodáit, 

− és a középfokú iskolákat. 

 

Kiemelt közvetett partnereink: 

− Szandaszőlősi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány; 
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− Szandaszőlősi Táncegyesület Alapítvány; 

− Szandaszőlősért Egyesület; 

− IRAM Diák Sport Egyesület; 

− Iskolai könyvtár; 

− Szandaszőlősi főzőkonyha; 

− Szandaszőlősi Művelődési Ház és Fiókkönnyvtár; 

− Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

Egyéb közvetett partnereink: 

− Neveléssel kapcsolatos partnerek; 

− Tankönyvkiadók, könyvtárellátók; 

− Levelezős és egyéb versenyek szervezői; 

− Sportkapcsolatok; 

− Nemzetközi partnerek; 

− Alapfokú Művészeti Iskola partnerei 

− A tehetséggondozás partnerei 

− Minőségfejlesztés partnerei 

 

A partnerekkel történő kapcsolattartást (kapcsolattartó, elérhetőségek, mérések) a kommunikációs 
adatbázis tartalmazza. 

 

 

A közvetlen partnerek együttműködésének formái 

 

Tanulói részvétel: 

− Az iskolában diákönkormányzat működik. A diákönkormányzatban a negyedik évfolyamtól év 
elejétől osztályonként két-két tagot delegálnak a tanulók. 

− A diáksport egyesületnek minden tanuló tagja lehet. 

− Az Alapfokú Művészeti Iskolának mindenki tanulója lehet. 

− A tanuló kötelességének teljesítése. 

− A tanuló jutalmazása, fegyelmi és kártérítési felelőssége. 
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− Az iskola igazgatója legalább félévente egy alkalommal diákközgyűlést szervez. 

 

 

Szülői részvétel: 

− Iskolai és osztályszinten is szülői munkaközösségek és intézményi tanács működik. 

− A szülők, mint a folyamat segítői iskolai rendezvények alkalmával egyéni vállalás formájában se-
gítséget nyújtanak az iskolának.  

− A szülők, mint a folyamat szereplői kisegítő felügyeletet, kíséretet biztosíthatnak 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, rendezvé-
nyekre. 

− A szülők kötelességeit és jogait a Nkt. 72. § alapján biztosítjuk. 

− Az iskola és a pedagógusok feladata az is, hogy a szülők 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 előre-
vivő 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.  

 

 

A kapcsolattartás formái: 

− Szülői értekezlet: minimum évi két alkalom. 

− Fogadóóra: legalább évi négy alkalom. 

− Egyéni fogadóórák. 

− Előzetes egyeztetés alapján esetmegbeszélést kezdeményezünk, illetve fogadunk. 

− Nyílt napok, bemutató órák: minimum évente egy alkalom. 

− Hívogat az iskola Program - leendő elsős tanulóink szülei számára 

− Szülői munkaközösség működtetése: évi 2 -3 alkalommal, és igény szerinti értekezlet. 
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− Intézményi tanács: évi 2 -3 alkalommal, és igény szerinti értekezlet. 

− Családlátogatás 1. évfolyamon minden tanuló esetében, a többi évfolyamon az osztályfőnöki 
munkaközösség éves munkatervében található egységes eljárások alapján, illetve új tanuló beke-
rülésekor. (a szülők egyetértésével) 

Az iskolai szabályzó dokumentumok nyilvánossá tétele az iskola honlapján és könyvtárában. Infor-
mációk közzététele az elektronikus és nyomtatott médiában. 

 

Az iskola meghatározó gyermekközösségei:  

− osztályközösségek, 

− bontott csoportok, 

− napköziotthonos csoportok 

− szakkörök,  

− diák sportegyesületi csoportok, 

− az alapfokú művészeti iskola csoportjai,  

− a diákönkormányzat osztály és iskolai szintje, 

− baráti közösségek. 

 

Az iskola felnőtt közösségei és a kapcsolattartás formái 

Munkaközösségek:  

− 1-8. évfolyamon: 

− osztályfőnöki, 

− humán, 

− reál 

− természettudományos, 

− idegen nyelv, 

− testnevelés, 

− digitális, 

− tehetségfejlesztő, 

− fejlesztő/differenciáló, 

− Minőségfejlesztő csoport  
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Egyéb munkacsoportok: 

− Iskolavezetés 

− Tágabb iskolavezetés 

− Közalkalmazotti Tanács 

− Szakszervezet 

− Intézményi tanács 

− Nevelő – oktató munkát segítők 

 
Pedagógus – pedagógus között: 

− munkaközösségek működése, 

− évfolyam értekezletek  

− nevelőtestületi értekezletek  

− bemutató órák 

− szakmai fórumok 

− évnyitó, félévi és év végi értekezletek 

− belső továbbképzések, műhelyek 

− hospitálás egymás tanóráin 

− információk közzététele elektronikus levelezés formájában 

 
Kapcsolattartás a lakókörzet óvodáival 

− Közös programok, ünnepi megemlékezések tartása. 

− Tájékoztató szülői értekezletek: minimum egy-egy a tanév során. 

− Szakmai együttműködés a tankötelezett gyerekek megismerése érdekében. 

− Foglalkozások, tanórák látogatása egymás intézményeiben. 

− Pályázatok adta lehetőségek az együttműködésre. 

− Leendő 1. osztályosok számára az osztályba sorolás után—közös, játékos foglalkozás (tanító, 
gyermek, szülő) egymás megismerése céljából (május hónaptól legalább három alkalommal). 

 
Középiskolákkal való együttműködés 

− Pályaorientációs szülői értekezlet tartása. 
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− Középiskolai pályaorientációs programokon való részvétel. 

− A 8. osztályosok részvétele a nyílt napokon. 

− Pályázatok adta lehetőségek kiaknázása az együttműködésre.  

− Az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésében való együttműködés. 

XIII. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai 

 
A tanulmányok alatt szervezett vizsgák időpontja az iskola munkatervében, a tanév helyi rendjé-
ben kerül rögzítésre, amelyről a szokásos módon az iskola tájékoztatja a tanulókat, szülőket (le-
vélben, honlapon). 

 

Az egyes tantárgyakra lebontott írásbeli és/vagy gyakorlati vizsga megjelölése, a követelmények, 
a kerettantervben szereplő ismeretek, tevékenységek, műveletek összessége, amelyet a tanulónak 
tudnia kell. Fontos, hogy mérhető, értékelhető, reálisan teljesíthető legyen. 

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az intézményvezető engedélye 
alapján a vizsgázó számára: 

- az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 20 perccel meg 
kell növelni, 

- lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, 
- írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 
- a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

 
Ha a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a 
szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár 
mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot 
a vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 

 

 
Jogorvoslati lehetőség 

Az intézményben lefolytatott vizsgákkal kapcsolatos jogorvoslati lehetőség a 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendeletben, valamint a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről vizs-
gákra vonatkozó részeiben található. 

 
A tanulmányok alatt szervezett vizsgák a házirendben szabályozottak (A szabályozás tartalmazza 
a vizsga tervezett idejét, a jelentkezés módját és határidejét.) 

 

A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

 

Alapfokon az alábbi tanulmányok alatti vizsgák lehetségesek: 
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− Osztályozó vizsga. 

− Különbözeti vizsga. 

− Javító vizsga/pótvizsga. 

 

Osztályozóvizsga: 

 
– Korábban nem tanult tantárgyból, vagy még nem tanult évfolyam tananyagából (félévkor vagy 

év végén) letett vizsga.  

– Azon tanulók kötelesek osztályozó vizsgát tenni, akik az adott tantárgy tanítási óráinak több 
mint 30%-áról hiányoztak és nincs elegendő osztályzatuk az értékeléshez. 

– Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven 
tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

– Egyéni munkarenddel rendelkező tanulók kötelesek osztályozó vizsgát tenni. 

– Nem köteles osztályozó vizsgát tenni a tanuló hit- és erkölcstan valamint azokból a tantárgyak-
ból, amelyekből szakvélemény vagy egyéb határozat alapján felmentése van. Magatartás és szor-
galom értékelése nem történik. 

 
Vizsgatárgyak részei: 

 
Tantárgy neve Vizsga részei 

Magyar nyelv szóbeli írásbeli 

Magyar irodalom szóbeli írásbeli 
Történelem szóbeli írásbeli 
Matematika szóbeli írásbeli 
Idegen nyelv szóbeli írásbeli 
Természettudomány/Környezetis-
meret 

szóbeli írásbeli 

Biológia-egészségtan szóbeli írásbeli 
Kémia szóbeli írásbeli 
Fizika szóbeli írásbeli 
Földrajz szóbeli írásbeli 
Informatika/Digitális kultúra szóbeli gyakorlati feladat 
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Rajz és vizuális kultúra/Vizuális 
kultúra 

gyakorlati  

Ének-zene szóbeli írásbeli 

Technika és tervezés/Technika gyakorlati írásbeli 

Testnevelés gyakorlati  

 

Különbözeti vizsga: 

– Adott tantárgyból iskola, illetve iskolatípus váltás esetén letehető vizsga (szóbeli, írásbeli). 

A tanulmányok alatti vizsgák időpontjai (aktuálisan az adott tanévre szóló munkaterv határozza 
meg). 

– Javító vizsga: augusztus utolsó hete. 

– Osztályozó vizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete. 

– Különbözeti vizsga: január, május (június) és augusztus utolsó hete. 

 

Javító/pótvizsga:  

– Adott tantárgyból az adott tanév követelményeinek nem teljesítése esetén megfelelő felkészítés 
után letehető vizsga. 

– A szaktanár által összeállított tematika alapján írásbeli és szóbeli vizsgára is sor kerül. A javító 
/pótvizsgára készülő tanulók év végén megkapják a vizsgához szükséges követelményeket, te-
matikát.  

 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

– osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

– javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 
 

A fentiekben felsorolt vizsgák közül egyedül az osztályozó vizsgára kell jelentkezni, de csak akkor, 
ha a tanuló számára ez nem kötelezően előírt.  

 

Jelentkezés határideje: az osztályozó vizsga időpontja előtt 1 hónappal, írásban, az igazgatónak be-
nyújtva a kérelmet. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályai 

Valamennyi – az előző pontokban felsorolt vizsga – bizottsági vizsga. 
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A vizsga bizottsága 3 tagú, a kérdező tanár mellett javasolt a munkaközösség-vezető (bizottsági el-
nök) illetve a tantárgyat tanító másik kolléga részvétele. 

A részletes eljárási szabályokat az 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet szerint kell megszervezni. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák követelményei 

Javító vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények 

Osztályozó vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények 

Különbözeti vizsga: az adott tantárgy adott tanévben előírt követelmények 

 

Az intézményvezető feladata: 

− A vizsga törvényes előkészítése. 

− A zavartalan lebonyolítás feltételeinek biztosítása. 

− A vizsgabizottság kijelölése. 

− A szabálytalanságok jogorvoslása, kezelése. 

 

A vizsgabizottság feladata: 

− A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó szabályok (többletidő, eszközhasználat, szóbeli 
számonkérés, pozitív diszkrimináció adta lehetőségek kihasználása). 

− A vizsgához kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. 

− A vizsgázás folyamatának, törvényességének betartatása! 

Alapfokú Művészeti Iskola: 

Az alapfokú művészeti iskolában félévkor nyilvános bemutató foglalkozás, év végén kosztümös szín-
padi előadás a vizsga módja. A művészeti alap- és záróvizsgát részletesen a helyi tanterv szabályozza. 

 

XIV. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

A felvételi eljárás helyi szabályai 

 

Az alapfokú képzésbe felvehető tanuló 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legké-
sőbb az azt követő évben tankötelessé válik. 

 

(4) A tankötelezettség kezdetéről 
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Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig 
a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérel-
mére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben 
vehet részt. 

  

A 20/2012 (VIII.31 EMMI) rendelet egyértelművé teszi a tankötelezettség megkezdésének 
feltételeit  21. § 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettsé-
gének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet. 

(1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének 
megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai 
nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. 

(2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban 

a) amennyiben a a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek gyermek elérte az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, 

Iskolánk a beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. A felvételi ké-
relmek elbírálása során előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt köve-
tően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, tartózkodási helye az iskola székhelyén van, illetve akinek 
különleges helyzete azt indokolja. Különleges helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha testvére 
is iskolánkba jár, ha szülője az iskola alkalmazottja, ha a szülő a lakóterületen dolgozik. 

 

 

Az átvételi eljárás helyi szabályai 

Az iskola lehetőséget biztosít más iskolában tanuló diákok átvételére. Az átvételről való döntés az 
iskola vezetőjének jogköre. A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak 
többsége megegyezik az iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban 
való esetleges elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá 
teszi a lemaradást.  

2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni:  

– a tanuló anyakönyvi kivonatát,  

– a szülő személyi igazolványát,  

– az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,  

– az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.  

− A 2-8. évfolyamba jelentkező tanulóknak- az iskola helyi tantervében meghatározott követelmé-
nyek alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie idegen nyelvből és azokból a tárgyak-
ból, amelyeket előző iskolájában - a bizonyítvány bejegyzése alapján nem tanult. Amennyiben a 
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tanuló valamely tantárgy(ak)ból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel 
meg, az igazgató dönt a felzárkóztatás módjáról.  

− Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző 
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott 
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.  

− Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. 

 

XV. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos terv  

 
Elsősegély-nyújtási alapismeretek 
 
Az elsősegélynyújtás célja az élet megmentése, a további egészségkárosodás megelőzése és a gyógyulás 
elősegítése. A segítségnyújtás, cselekvőképes magatartás minden állampolgár kötelessége. Ezen isme-
retek elsajátítása az alapfokú oktatásban 1-8 évfolyamokon tanítási órákon belül történik (osztályfő-
nöki, biológia, testnevelés, természetismeret, kémia, technika), a tanulók életkori sajátosságait figye-
lembe véve.  

 

Célok: olyan pozitív attitűd kialakítása, amely nyitottá tesz környezetünk értékeire, azok tiszteletére 
és megóvására, megvédésére. Fontos a testi, lelki, szociális egészség megbecsülése, megőrzésére való 
nevelés az egészséges életvezetésre való felkészítés. Bármilyen körülmények között tudjon a tanuló 
életkorának megfelelően szakszerű segítséget nyújtani a rászorulóknak. Az elsősegélynyújtás során fej-
lesszük a gyerekek személyes és társas kompetenciáit. 

 

Feladatok, pedagógiai eszközök:  

Az oktatás során a következő kompetenciák elsajátítása történik: 

1-4. évfolyamokon beszélgetések, szituációs játékok során 

– képesek legyenek veszélyforrásokat felismerni, 
– a veszélyt kiváltó okokat tudják megnevezni, a megelőzési lehetőségeket megkeresni, 
– tudják értesíteni a mentőket, tűzoltókat, rendőröket baleset esetén. 

 

5-6. évfolyamokon: feladatlapok, tesztek segítségével  

– képesek legyenek vészhelyzeteket felmérni, mérlegelni, 
– tudjanak vészhelyzetekben nyugodtan, logikusan cselekedni, 
– ismerjék, hogyan lehet biztosítani a baleseti helyszínt. 

7-8. évfolyamokon: külsős előadók, bemutatók során 

– képesek legyenek felismerni a tüneteket, panaszokat, 
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– ismerjék és tudják alkalmazni a vérzéscsillapítási eljárásokat, 
– tudjanak elsődleges sebellátást végezni, elsősegélyt nyújtani. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák szolgál-
ják: 

 

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI  
ALAPISMERETEK 

biológia, természetudomány  

- kullancs  
- légúti akadály 
- artériás és ütőeres vérzés 
- komplex újraélesztés 

kémia, természettudomány, biológia 

- mérgezések 
- vegyszer okozta sérülések 
- savmarás, égési sérülések 
- szénmonoxid mérgezés 

technika és tervezés 

- vágási sérülések 
- forrázás 
- áramütés 
- közlekedési veszélyhelyzetek 

testnevelés, természetudomány, biológia - magasból esés 
- ficam, törés 

 
 
 
XVI. Az alapfokú művészetoktatás 

 
Iskolánkban 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 – a hagyományokra alapozva – néptánc tanszakkal. 

A művészeti iskolában fontosnak tartjuk a magyar kultúrán belül a néptánc és a népzene ápolását, 
mert úgy gondoljuk, hogy az elkövetkező évtizedek európai integrációs folyamatában a néphagyo-
mány tart majd meg bennünket magyarnak. 

A néphagyomány ápolásának azt a szerepet szánjuk, hogy minden vonalon alapjául szolgáljon a ma-
gasabb rendű művelődésnek, és annak ne csak színt, hanem belső tartalmat is adjon. 

Küldetésünknek érezzük, hogy tevékenységünk minél szélesebb körben való megismertetésével hoz-
zájáruljunk kulturális örökségünk megőrzéséhez. 

Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk meg-
ismerésének és megóvásának igényét, valamint más kultúrák, szokások megismerését. 
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Alkotó pedagógiai környezet 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 mű-
vészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitott-
ságra. 

 

A néptánc órákat órarendi beosztás alapján tartjuk. Összhangban az egész napos neveléssel 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 foglalkozások. 

A néptáncórákat jól kiegészíti a rengeteg fellépési lehetőség, a bemutatók, a hazai és külföldi feszti-
válok, versenyek. 

A tanulók az alapfokú művészeti iskolai foglalkozásokat térítési díjfizetési kötelezettség mellett ve-
hetik igénybe. 

 

Az alapfokú művészeti iskola célja: 

Itt folyó munkánk célja, hogy a jelentkezők széles körét megismertessük a néptánccal, a hagyomá-
nyokkal. Szeretnénk, ha tanítványaink e műfajt értő, ismerő, s hozzá kötődő fiatalokká, majd felnőt-
tekké válnának. 

 

Célérték: Tanulóinkban tudatosul a helyi, a nemzeti és az európai kulturális örökségnek, azok világ-
ban elfoglalt helyének fontossága, valamint az alapfokú művészeti iskola tanóráin, rendezvényein 
aktívan részt vesznek, a közösségben jól érzik magukat. 

 

Feladatok: 

Az alapfokú művészeti iskola 

1. adjon alkalmat az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, 

2. biztosítsa a néptáncban, népzenében, a hagyományokban való jártasságok megszerzését és gya-
korlását, 

3. vegye figyelembe az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítsa 
ki készségeiket, 

4. nyújtson lehetőséget az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, 
értékek befogadására, az értékmegőrzés formáinak kialakulására, 

5. szolgálja a gyerekek egészséges testi-lelki fejlesztésén át az egész személyiség fejlődését, járuljon 
hozzá érzelmi életük gazdagodásához, 

6. fejlessze az egész személyiséget, neveljen művészi beállítódásra, 

7. ösztönözze és segítse a gyerekek bekapcsolódását az amatőr néptáncmozgalomba,   
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8. 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 moz-
gáskoordinációs zavarok leküzdésében. A zenés mozgásfejlesztő foglakozások megkönnyítik az 
átmenetet az óvodai játék és az iskolai tanulás között, valamint csökkentik az eltérő ütemű fejlő-
désből fakadó hátrányokat, 

9. biztosítja, hogy a 8. évfolyamos iskolát elvégzők tovább folytassák az iskolánkban megkezdett 
művészeti tanulmányaikat, egészen a törvényben meghatározott 22 éves korig, 

10. kiemelt feladatának tekintjük, hogy a szólótáncban és népdaléneklésben kiemelkedő tehetségek 
megfelelő segítséget kapjanak fejlődésükhöz, és minél több lehetőségük legyen a megmérette-
tésre. 

Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 „A tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a köznevelési 

intézményekben” című projekt keretében, a Magyar Táncművészeti Egyetem partnerintézményeként 

az átvett szakmai programok anyagát, módszertanát, a tematikus tervek egységeit a céloknak megfe-

lelő módon alkalmazzuk a zenés mozgásfejlesztő és néptánc órákon, a szabadidős tevékenységek 

során, valamint a nyári tánctáborokban. 

 

 

Eljárások, eszközök, módszerek: 

Lehetőség szerint minden szereplésre való felkérés teljesítése 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 (kí-
séret, 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 középfokú intézményeivel. 

Egyensúly fenntartása a belső műhelymunka és a külső megmérettetések között. 

A jelmezraktár folyamatos 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 néptánc pedagógusok sikerorientáltságának fenntartása.  

Új koreográfiák tanítására alkalmanként vendégkoreográfusok meghívása.  
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Mérés, indikátor: 

Partneri igény- és elégedettségmérés alapfokú művészeti iskolára vonatkozó mutatói. 

Interjúk szülőkkel, tanulókkal. 

Csoportos beszélgetések. 

Fellépések, szereplések, műsorok, rendezvények száma. 

Versenyeredmények. 

Partneri visszajelzések. 

 
 
 

XVII.   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 vég-
rehajtása eredményességéhez. 

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

A vezetői ellenőrzés, és intézményi önértékelés, intézményértékelés, és a szabályozott folyamatok 
hivatottak a Pedagógiai Program stratégiai céljainak helytállóságát, vizsgálatát eszközként segíteni.  

 
 
 

XVIII. Környezet- és egészségnevelési program 

 
Környezet – és egészségnevelési cél: 

Célunk, hogy megalapozzuk intézményünk tanulóinak környezeti erkölcsét, formáljuk értéktudatu-
kat, együttműködési képességüket, felelősségtudatukat. Célunk továbbá, hogy segítsük lakóhelyünk 
értékeinek felismerését, megbecsülését. 

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket és programjainkkal a szülők és a 
környék lakóinak környezet- és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk. 
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Célérték: 

Az öko-munkacsoport a partneri igény és elégedettség mérés anyaga alapján rendszeresen elemezze 
a környezetvédelemhez kapcsolódó adatokat. Amennyiben az szükséges, a csoport intézkedést fo-
galmazzon meg a fejlesztendő területek javítása érdekében. Célérték továbbá, hogy a kérdésekkel 
való elégedettség értéke érje el a 75%-ot. 

Mérés: 

Partneri igény- és elégedettség mérés évente. 

 

Jogszabályok és rendelkezések: 

Minden évben a hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés a tanév kezdetekor történik. 

 

Helyzetkép: 

Intézményünk környezete 

Iskolánk Szolnok város kertvárosi részén, Szandaszőlősön helyezkedik el, a településrész egyetlen 
nevelési-oktatási intézményeként. 

Külső környezete rendezett, rendelkezik egy betonos, egy parkosított pihenőudvarral, új multifunk-
cionális sportpályával és játszótérrel. 

Folyamatosan fejlesztjük ezeket pályázatok, szülők segítségével, tanulóink pihenését, sportolási lehe-
tőségét biztosítva ezzel. A mindennapi nevelő-oktató munkánk egy régebbi-és egy újabb építésű épü-
letszárnyban folyik, melyeknek teljes körű felújítása a 2013/14-es tanévben befejeződött. A tanter-
mek mérete megfelelő, biztonságosak és korszerűen az új pedagógiai módszerek alkalmazásához 
megfelelően felszereltek. Padlózatuk melegburkolattal ellátott, a természetes megvilágítás megfelelő, 
a mesterséges fényforrás a neon. A mellékhelyiségek száma, felszereltsége az életkori sajátosságoknak 
megfelelően lett kialakítva. 

Az iskolai étkeztetés minden azt igénylő tanulónak biztosított, napi nyitva tartással iskolai büfé is 
üzemel. 

Az iskolaorvosi vizsgálatok során feltárt közérzeti egészségügyi problémák egy része a nem megfelelő 
életmódra hívja fel a figyelmet. Gyakori az általános tünetekről panaszkodó tanuló (fejfájás, hányin-
ger, hasfájás), mely tünetek mögött valamilyen pszichés ok húzódhat meg. 

A szabadidő eltöltésének a módja nem minden esetben megfelelő, tanulóink keveset tartózkodnak 
friss levegőn, kevés időt fordítanak testmozgásra, inkább a tömegkommunikációs eszközök haszná-
latával töltik idejüket. 

 Az ezek okozta elektromos ártalmakat fokozza a mobiltelefonok elterjedt használata. (Tanulóink 
kb. 80%-a rendelkezik mobiltelefonnal.) 
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Tanulóink táplálkozási szokásai megdöbbentő képet mutatnak. Főtt ételt nem szívesen fogyasztanak, 
gyümölcsöt keveset esznek, burgonyapelyhek, édességek, gyorséttermi ételek tartoznak kedvenc éte-
leik közé. 

Vizet nem isznak, inkább a szénsavas, édes üdítő italokkal oltják a szomjukat. Otthonról is ezt, vagy 
cukrozott teát hoznak magukkal. Tízóraira legszívesebben csokoládét és édes péksüteményeket fo-
gyasztanak. 

Ezt ellensúlyozza, hogy az iskola büféjében tudatosan az egészséges élelmiszereket kínáljuk tanuló-
inknak. 

A település környékének értékei: 

– A Tisza folyó és annak élővilága. 

– Szolnoki fecsketelep. 

– Közép-Tiszai Tájvédelmi körzet. 

– Alcsi-Holt-Tiszapart. 

– A Tiszaliget. 

– A termálvíz. 

– A kengyeli Bagi-major. 

– A rákóczifalvai tanösvény. 

 

Erőforrások 

 

Humán erőforrás 

Belső: pedagógusok, diákok, nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, iskolaorvos, 
védőnő, pszichológus. 

Pedagógusok: programok szervezése, lebonyolítása, dekoráció. 

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: szelektív gyűjtés segítése, programok segí-
tése, beszerzések. 

Tanulók: tantermek, zöld területek rendezése, hulladékgyűjtés. 

Szülők alkalmankénti bevonása programok szervezésébe, lebonyolításába képzettségüknek megfele-
lően. 

 

Humán erőforrások Feladat, szerepkör Erősségek 

Iskolavezetés 
Támogatja a környezeti nevelési 
programokat. A minőségi 
munka részeként értékeli az 

Hiteles személyiségek a pedagó-
gusok és a diákság számára. 
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Humán erőforrások Feladat, szerepkör Erősségek 

ilyen tevékenységet. Anyagi for-
rásokat teremt. 

Hasznosítható kapcsolatrend-
szer. Kreativitás, nyitottság, to-
lerancia. 

Tanárok 

Kidolgozzák és a tantárgyakba 
beépítve tanítják az egyes kör-
nyezet-egészségügyi tartalma-
kat. Dekoráció, kiállítások, 
programok szervezői, résztve-
vői, segítői. 

Minden tanár feladatának te-
kinti a környezet- és egészség-
védelemre való nevelést. 

Öko-munkacsoport 

Elkészíti a pedagógiai program-
nak megfelelően az éves tervet, 
segíti és koordinálja annak meg-
valósítását, pályázatokat ír, kap-
csolatot teremt a külső támoga-
tókkal. 

Lehetőséget ad a különböző 
szakmacsoportok programjai-
nak összehangolására (verse-
nyek, akciók, kiállítások, jeles 
napok eseményei, stb.), s ebben 
vezető szerepet tölt be. 

Osztályfőnökök 

Tanórákba beépítve az egész-
ségneveléshez és a környezeti 
neveléshez kapcsolódó tartal-
mak feldolgozása. 

Lehetőség van az aktualitások 
azonnali „kibeszélésére” 

osztályközösségi szinten 

Diákönkormányzatot segítő 
tanár 

Irányítja a DÖK programját, se-
gít a felmerülő problémák meg-
felelő szinten történő megoldá-
sában 

Napi kapcsolat a diákokkal, az 
egyedi problémák azonnali ke-
zelése. 

Egészségnevelő 

Drogügyi koordinátor 
Egészséges életmóddal kapcso-
latos programok szervezése 

Törvény adta lehetőség. 

Gyermekvédelmi felelős 
Hátrányos és a veszélyeztetett 
tanulók segítése 

Megelőzést segítő programok 
szervezése. 

Iskolaorvos  

Védőnő 

Pszichológus 

Előadások tartása az egészséges 
életmódról, a környezeti ártal-
makról. 

Segíti a tanárok munkáját az 
egészségmegőrzésben. 

Éves cselekvési terv készítése. 

Szakmai kompetencia, szemé-
lyes ráhatás. 
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Humán erőforrások Feladat, szerepkör Erősségek 

Nevelő-oktató munkát köz-
vetlenül segítő alkalmazottak 

Támogatják a tanári munkát az 
egyes programok hátterének 
biztosításával. 

Részt vállalnak a szelektív hulla-
dékgyűjtésben, takarékosság-
ban. 

Technikai alkalmazottak 

A programok tárgyi feltételei-
nek biztosítása, tantermek, vi-
zesblokkok, világítási hálózat 
karbantartása. 

Zöldítési program, szelektív 
hulladékgyűjtés, komposztálás. 

Diákok 

A tervezett éves programban 
sokoldalúan vesznek részt (hall-
gatóság, tevékeny szerepválla-
lás, önálló munkák és kezdemé-
nyezések.) 

Valamennyi diák érintett a 
programokban. 

Partnerség a felnőtt résztvevők-
kel. A fő hangsúly a szemlélet-
formáláson van. 

Szülők 
Partneri együttműködés, anyagi 
támogatás, külső erőforrások 
felkutatása. 

Tevékeny részvétel a progra-
mokban, az ő szemléletük is 
formálódik, a környezet-egész-
ségügyi nevelés túlmutat az is-
kola falain. 

 

 

Intézményen kívüli kapcsolatok: 

• A fenntartó, 

• Környezeti neveléssel foglalkozó intézmények (állatkertek, múzeumok, NP, Nefag, stb.), 

• Civil szervezetek, 

• Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ, 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (Logopédiai Szakszolgálat; Tanulási 
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság) 

• Rendőrség, 

• Gyermekjóléti Szolgálat, 

• Egyházak. 

 

Anyagi erőforrások: 

http://www.szolnok-pedszakszo.hu/logopediai_szakszolgalat.php
http://www.szolnok-pedszakszo.hu/tanulasi_kepesseget_vizsgalo_szakertoi_es_rehabilitacios_bizottsag.php
http://www.szolnok-pedszakszo.hu/tanulasi_kepesseget_vizsgalo_szakertoi_es_rehabilitacios_bizottsag.php
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– Alapítvány, 

– Pályázatok, 

– Szülői felajánlások. 

 

 

 

 

Konkrét célok és feladatok 

Célok Tevékenység, feladat 

Ismeretek széleskörű bővítése, környezettu-
datosság formálása évenként más-más kör-
nyezeti problémára fókuszálva. 

egy hetet meghaladó projekt szervezése 

Nagy forgalom miatt a közlekedési biztonság 
növelése. 

A kerékpáros és gyalogos közlekedés segí-
tése. 

közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt tanítása 

kerékpárral közlekedők számára biciklitároló 
fenntartása. 

Légszennyezés csökkentése. 
zöldesítés az iskola környékén, az iskolakertben 
és a növények gondozása, pótlása 

gyomtalanítás 

Tiszta, egészséges környezet kialakítása. 

szeméttárolók rendeltetésszerű használata 

szelektív hulladékgyűjtés (papír, szárazelem), ille-
gális hulladéklerakók feltérképezése 

felvilágosító előadások az egészségkárosító anya-
gokról és a fertőzési veszélyekről 

anyagok újrahasznosítása 

Gyermekközpontú játékra, pihenésre alkal-
mas udvar kialakítása. 

az iskolai játszótér felszerelésének bővítése, ho-
mok cseréje 
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Célok Tevékenység, feladat 

Energia-felhasználás, gazdaságos energiafel-
használása az intézményben. 

gázkazán szabályozása 

nyílászárók karbantartása 

takarékos fűtés 

fogyasztás figyelemmel kísérése 

víztakarékos öblítés, csapok karbantartása 

elektromos fogyasztás figyelemmel kísérése, taka-
rékosság 

Az iskolabüfében egészséges ételek, italok 
közül választhassanak a tanulók. 

gyümölcslevek-és teák, friss és szárított gyümöl-
csök, joghurtok, sajtok, gabonapelyhes édességek 
árusítása 

Hatékony környezet-és egészségnevelési 
módszertani kultúra kialakítása. 

szakmai előadások szervezése 

a segítő külső kapcsolatok további erősítése, szé-
lesítése 

környezetnevelési játékformák, módszerek meg-
ismertetése a tantestülettel 

A fogyasztói kultúra, a tudatos, kritikus fo-
gyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése. 

fogyasztóvédelmi szakember előadása pedagógu-
soknak, tanulóknak 

büfé „zöldítése” 

Belső és külső segítőinkkel hatékony környe-
zet- és egészség nevelési folyamat kialakítása. 

Munkaértekezletek 

Zöldfal létesítése a környezettel és egészséggel 
kapcsolatos híreinek továbbadására 

A könyvtárban zöldpolc kialakítása környezetne-
veléssel kapcsolatos könyvek, folyóiratok, kiad-
ványok számára 

A környék lakóinak szemléletformálása a Műve-
lődési Házzal és a Szandaszőlősért Egyesülettel 
együttműködve 

Új, külső segítők felkutatása, programlehetősé-
gek egyeztetése (szakember, szülők, NEFAG, Ti-
sza Klub, NP, Szandaszőlősért Egyesület, 
NHSZ) 
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Célok Tevékenység, feladat 

Igényes, esztétikus belső környezet kialakí-
tása és fenntartása a tantermekben és a folyo-
sókon. 

A tantermek aktuális dekorálása (évszak, ünne-
pek) 

Gyerekmunkákkal való folyamatos díszítés 

Növények esztétikus elhelyezése, folyamatos 
gondozása 

Felelősi rendszer folyamatos működtetése 

Az egészségre káros szokások biológiai- élet-
tani- pszichés összetevőinek megismertetése 

egészségnevelési hét 

előadások 

egészségtan modul 

Tanulóink igényévé váljék a rendszeres test-
edzés, sportolás és természetjárás. 

mindennapos testnevelés, testnevelés órák, 
könnyített testnevelés, gyógytestnevelés órák 

tanulók fizikai állapotának mérése 

napközis szabadidő 

DSE programok 

tömegsport foglalkozások 

edzések 

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

Tanórai oktatásszervezésben: 

A szakmai tanmenetekben feladatokra lebontott, a tantárgyak tananyagába beépített tartalommal, 

Tanulmányi kirándulás, 

Egészségtan modul (6. és 8. évfolyam), 

Osztályfőnöki órákon környezet- és egészségvédelmi, fogyasztóvédelmi témák, 

Testnevelés órák, 

Sportnap. 

 

Tanórán kívüli iskolai nevelésben: 

Tábor, 

A környezet- és egészségvédelem jeles napjainak megünneplése, 

Akciók: hulladékgyűjtés, környezetrendezés, 
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Természet-és Környezetvédelmi versenyek: 

5-6. évfolyam Kaán Károly Természet és Környezetismereti Országos Verseny, 

7-8. évfolyam Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz - Földtan Verseny, 

Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny, 

Országos levelezős – és internetes versenyek, 

Az aktuálisan meghirdetett versenyek, 

Kézműves foglalkozások, 

Előadások, szimpóziumok, 

Látogatások: állatkert, múzeum, arborétum, nemzeti parkok, hulladékudvar, szennyvíztisztító te-
lep, 

Lakóhelyünk megismerésének, helyi értékeinek feltárására irányuló projekt, 

DSE szervezésében: sportversenyek, gyaloglás, futóversenyek, 

Városismereti program, 

Szülői értekezletek: utalás a környezet- és egészségvédelem néhány fontos elemére, 

Szülői fórum:  

Drog prevenció, 

Fogyasztóvédelem, 

Egészségnevelési hét, 

Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszol-
gálat) 

DÖK gyűlések, 

DÖK nap. 

 

Módszerek: 

Játékok: szituációs, memóriafejlesztő, kombinációs, érzékelést fejlesztő, ráhangolást segítő, biza-
lomerősítő, kapcsolatteremtést segítő, drámapedagógia. 

Projekt módszer: Analízis – akció projektek, egész évet átfogó projektek. 

Terepgyakorlati módszerek: táborok, térképkészítés, egyszerű megfigyelések, célzott megfigyelé-
sek, mérések. 

Aktív, kreatív munka: természetvédelmi és fenntartási munkák, rekonstrukciós munkák, madárvé-
delmi feladatok, szelektív hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny. 

Közösségépítés: csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében. 
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Művészi kifejezés: vizuális művészet a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások, zeneművészet, 
fotóművészet, táncművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése, a tanulók 
önkifejezése a művészetek nyelvén. 
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XIX. Drogstratégia 

Cél: 
 

 Konkrét célkitűzés Célérték Hogyan mérjük Határidő 

  
K

öz
ép

tá
vú

 c
él

 
  

1. Tudatosuljon az egészség általános, mentális, 
pszichés hangsúlyú fejlesztésének fontossága 
 

2. Minden tanuló (1-8 évfolyamon) legyen tisztában 
a drogok egészség- és személyiségromboló hatásá-
val. 
 

3. A témához kapcsolódó tantárgyakba integrálódjon 
be a droggal kapcsolatos információ. 
 

4. A családok váljanak alkalmassá, hogy a drogmen-
tes életre is felkészítsék a gyermeket. Az érintett 
szülők 60 %-a vegyen részt a prevenciós progra-
mokban. 
 

5. A drog prevenciós programokban minden tanuló 
vegyen részt. 
 

6. A segítségnyújtó intézetek megismerése. 
 

 
 
Egészségmegőrzés 
 
A drogok elutasításának 
képessége alakuljon ki. 
 
 
Olyan értékek közvetítése, 
mely a drogmentes élet 
előnyeit hangsúlyozza. 
 
 
 
 
 
 
Hetedik évfolyamon min-
den tanuló vegyen rész a 
helyi szenvedélybeteg el-
látó intézmények megis-
merő látogatásán. 

 
Jelenléti ívek készítése a 
programokon. 

 
 
 
 
 
Folyamatos, a pá-
lyázati időtervnek 
megfelelően. 
 

H
os

sz
ú 

tá
vú

 c
él

 A legális és illegális drogfogyasztók számának 
csökkentése. 

Egészséges, drogmentes 
életstílus megismerése, 
egészségmegőrző szoká-
sok megszilárdulása. 

Városi felmérésekben aktív 
részvétel, érdeklődés, tájé-
koztatás. 

Folyamatos 
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Feladat 
 

 Feladat Résztvevők Felelős Elvárt eredmény 

R
öv

id
tá

vú
 fe

la
da

to
k 

1. Az iskolában folyó drog prevenciós tevékenység-
ről, feladatokról, célokról 
a) a pedagógusok tájékoztatása (év eleji érte-

kezleteken, félévi értekezleten és évfolyam 
értekezleten, 

b) szülők tájékoztatása pl. szülői értekezlete-
ken, egyéb fórumokon, 

2. A pedagógusok legyenek tájékozottak a kábító-
szer-fogyasztás első tüneteinek felismerésében, 
segítségnyújtási lehetőségekkel, jogi következ-
ményekkel.  

3. A munkaközösség-vezetők beszéljék meg, hogy 
az adott tantárgyaknál hol jelenhet meg a drog-
prevenció lehetősége. 

4. Elsődleges prevenció, feladatokra bontva megta-
lálható az „Időtervben”. 

5. Családok érzékenyebbé tétele a drogproblémák 
felismerése és kezelése terén 
a) Vegyenek részt a szülők az iskolai drog pre-

venciós tevékenységekben. 
b) Az SzMK tagok vegyenek részt a szülőknek 

tartott drog prevenciós előadásokon és to-
vábbítsák az ismereteket a szülőtársaiknak. 

c) Egyéni mentálhigiénés tanácsadások, 
pszichológus igénybevételére felhívni a fi-
gyelmet. 

Pedagógus 
Gyermek 
Szülők 
 

Vezetőség 
Iskolai drogügyi koordinátor 

A helyi problémákkal, érin-
tettséggel tudatosulás 
 
 
Szemléletformálás  
 
 
 
 
Szabadidő hasznos eltöltése 
 
Érzékenység a drogprob-
léma miatt 
 
Családi nevelés hatéko-
nyabbá válik 
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 Feladat Résztvevők Felelős Elvárt eredmény 
K

öz
ép

tá
vú

 fe
la

da
to

k 
1. Elsődleges prevenció (az „Időtervben” talál-

ható, ideillő feladatok) 
2. Önismereti játékok megismertetése és alkal-

mazása.(külső előadók igénybevételével pá-
lyázati lehetőségeket kihasználva) 

3. Segítő intézményekkel a kapcsolatfelvételt 
elősegíteni a szülők és a gyermekek számára. 

4. Igény esetén meghívott előadókkal informá-
cióbővítés.  

5. Tanórán kívüli drog prevenció lehetőségei-
nek felkutatása. 
 

Tanulók 
Osztályfőnök 
Előadók 
 
 
Pedagógus 
 
 
 
 
 
 

Osztályfőnök 
 
 
 
Munkaközösség-vezető 
 
 
 

Önismeret fejlődése 
 
 
 
Tananyaghoz kapcsolódó, 
bővülő ismeret 
 
 
 
 
Információ felfrissítése, bő-
vítése 

H
os

sz
ú 

tá
vú

 fe
la

da
t 

1. Folyamatos tájékoztatás és ellenőrzés (Lásd: 
időtervben, tanmenetben). 

2. Drogprevenciós, drog-koordinációs felada-
tok elvégzéséhez a kollégák beszervezése, ér-
deklődésének felkeltése. 

3. Megyei drogügyi koordinátorok munkájában 
való részvétel. 

Pedagógus 
 
 
 
 
 
 
 

Gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős 
Munkaközösség-vezető 
 
osztályfőnökök, pedagógu-
sok 
 

Csökkenjen a legális drogfo-
gyasztók száma, ne legyen il-
legális drogfogyasztó, kínáló. 
 
 
 
Összhangban legyen az isko-
lai és a megyei koordináto-
rok tevékenysége. 
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Intézményi helyzetfelmérés 
 

Erősség Gyengeség Lehetőség Veszély 
- képzettségünk, - tájékozatlanság, - in-

formációk pontatlan-
sága, 
 

- szabadidős program, 
- prevenciós progra-
mok, 
 

- drogterjesztők 

- szaktudásunk, - előítélet, - osztályfőnöki órák, 
kirándulások, 

- életkori sajátosságok 

- pszichológus elérhe-
tősége, 
 
- mentálhigiénés szak-
ember elérhetősége, 

- probléma tagadása, - fogadóórák, egyéni 
beszélgetések,  

- életmódunk 

  - pályázatok - társadalmi elvárása-
ink 

 
 

Módszerek, eszközök 

 

 - beszélgetés    - játék 

 - kapcsolattartás   - sport 

 - meggyőzés    - vetélkedő 

 - rávezetés    - fogadóóra 

 - bemutatás    - szülői értekezlet 

 - előadás     - mentorok, 

         - prevenciós foglalkozások,   - kirándulás (osztálykirándulás) 

 - filmvetítés    - szakkörbe irányítás 

 - szemléltetés    - szóróanyag 

        - szituációs játék 

           - egészségnevelési hét 

 

Kiértékelés 

 

- Az időtervben megjelenítettnek megfelelően. 

- Az éves terv megvalósításának értékelése (júniusban) 

- Szükség esetén új célok megfogalmazása, a meglévő célok korrigálása. (augusztusban) 
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XX. Helyi tanterv 

 

XX.1. Választott kerettantervek megnevezése 

 
A fel nem sorolt tantárgyakból egyetlen kerettanterv létezik, ezért ezeket nem tüntetjük föl táblá-
zatunkban.  

Választott kerettantervek 1-8. évfolyam 

 

Tantárgyak Választott kerettanterv 

Magyar nyelv és irodalom A változat 
Idegen nyelv Oxford University Press 2012 

Általános helyi tanterv angol 3-8. osztály NKK 130121 
kerettantervi megjelöléssel 

 
Klett Kiadó 

Általános helyi tanterv német 3-8. osztály 
kerettantervi megjelöléssel. 

Fizika B változat 
Kémia B változat 
Biológia-egészségtan A változat 
Ének-zene A változat 

 

XX.2. A Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1-8. 
évfolyamán és az Alapfokú Művészeti Iskola 1-12. évfolyamán tanított tantár-
gyak a választott kerettantervek szerint: 

 
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 
Korm. rendelet alapján első alkalommal a 2020/2021. tanévben az első évfolyamon és az 
ötödik évfolyamon kerül bevezetésre, majd ezt követően felmenő rendszerben kell alkal-
mazni. 
 
Az alábbi óratervek a kerettantervi minimális óraterv alapján készültek. Azoknál a tantárgyaknál, 
ahol a minimális óraszámokat tartalmazó kerettanterveket megemelt óraszámmal szinten tanítjuk, 
pirossal jelöljük az alábbi táblázatokban. 
Az emelt szintű óraszámmal tanított tantárgyaknál (idegen nyelv, matematika) az emelt szintű kö-
vetelmények teljesítéséhez szükséges többletórákat táblázataink tartalmazzák. Az emelt óraszámú 
osztályokba fölvett diákok és szüleik figyelmét felhívjuk, hogy a követelmények teljesítése csak a 
kerettantervi óraszámok felett meghatározott óraszámok teljesítésével lehetséges. 
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HELYI TANTERV ÓRASZÁMAI 

 
2020-2021 

 

Az iskola 1-4. évfolyamain tanított tantárgyak a választott kerettantervek szerint 

A Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola helyi tantervének a NAT által műveltség-
területenként meghatározott követelményeket az alábbi tantárgyakba rendezi.  

 
Tanulási/Művelt-

ségi területek Tantárgyak Heti óraszámok évfolyamonként 
I.  II. III. IV. 

Magyar nyelv és  
irodalom 

Magyar irodalom 4 4 4 4 
Magyar nyelv  3 3 2 2 

Idegen nyelvek Idegen nyelv 2* 2* 2,5* 2+1,5* 
Matematika Matematika 4 4 4 4 
Etika/hit és erkölcs-
tan 

Etika/hit és er-
kölcstan 1 1 1 1 

Természettudomány 
és földrajz/Ember 
és természet 

Környezetismeret 
- 1,5 1+0,5 1+0,5 

Művészetek Ének-zene 2 1,5 2 2 
Vizuális kul-
túra/Rajz 2 2 2 2 

Technológia/Életvi-
tel és gyakorlat 

Digitális kul-
túra/Informatika - - - 1* 

Technika és  
tervezés/Technika 
és életvitel 

1 1 1 1 

Testnevelés és egész-
ségfejlesztés/Testne-
velés és sport 

Testnevelés 
5 5 5 5 

Kötelező óraszám 22+2 23+2 22+3 24+3 
Piros számmal jelölt: szabadon tervezhető időkeret 

* csoportbontás 
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Az iskola 5-8. évfolyamain tanított tantárgyak a választott kerettantervek szerint 

A Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola helyi tantervének a NAT által műveltség-
területenként meghatározott követelményeket az alábbi tantárgyakba rendezi.  

 

Tanu-
lási/Mű-

veltségi te-
rületek 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

V. VI. VII. VIII. 

Magyar 
nyelv és iro-
dalom 

Magyar iroda-
lom 2 2+0,5 2 2 

+0,5** 
Magyar nyelv  2 2 2 2 

Idegen  
nyelvek Idegen nyelv 3* (3+1)* A 

(3+1)* 

E 
(3+1+1

)* 

A 
(3+1)* 

E 
(3+1+1)

* 

Matematika Matematika  
4 

A 
3+1 

E 
3+1+

1 

A 
3+1 

E 
3+1+1 

A 
3+1 

E 
3+1+1 

Történelem 
és állampol-
gári ismere-
tek/Ember 
és társada-
lom 

Történelem 2 2 2 2 

Hon és  
népismeret 1 - - - 

Állampolgári 
ismeretek - - - - 

Etika/hit-és 
erkölcstan 

Etika/hit-és 
erkölcstan 1 1 1 1 

Természet-
tudomány és 
föld-
rajz/Ember 
és teszt 
 
 

Természettu-
domány/Ter-
mészetismeret 

2 2+0,5 - - 

Fizika - - 1,5 1,5 
Biológia - - 1,5 1,5 
Kémia - - 1,5 1,5 
Földrajz -  1,5 1,5 

Művészetek 

Ének-zene 2 1 1 1 
Vizuális kul-
túra 1 1 1 1 

Dráma és szín-
ház - - - - 

Technoló-
gia/Infor-
matika/Élet-
vitel és gya-
korlat 

Digitális kul-
túra/Informa-
tika 

1* 1 1 1 

Technika és 
tervezés/Tech-
nika és életvitel 

 
1* 1* 1* - 
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Tanu-
lási/Mű-

veltségi te-
rületek 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

V. VI. VII. VIII. 

Testnevelés 
és egészség-
fejlesz-
tés/Testne-
velés és sport 

Testnevelés  5 5 5 5 

Közösségi 
nevelés Osztályfőnöki 1 1 1 1+0,5 

Kötelező óraszám 27+1 25+3 28+3 28+3 
* csoportbontás 

piros számmal jelölt: szabadon tervezhető óra 

kék számmal jelölt: heti időkeretből biztosított 

A – alapszint 

E – emeltszint  

 

HELYI TANTERV ÓRASZÁMAI 
2021-2022 

 
Az iskola 1-4. évfolyamain tanított tantárgyak a választott kerettantervek szerint 

A Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola helyi tantervének a NAT által tanulási 
területenként meghatározott követelményeket az alábbi tantárgyakba rendezi.  

 
Tanulási/Művelt-

ségi területek Tantárgyak Heti óraszámok évfolyamonként 
I.  II. III. IV. 

Magyar nyelv és  
irodalom 

Magyar irodalom 4 4 4 4 
Magyar nyelv  3 3 2 2 

Idegen nyelvek Idegen nyelv 2* 2* 2,5* 2+1,5* 
Matematika Matematika 4 4 4 4 
Etika/hit és erkölcs-
tan 

Etika/hit és er-
kölcstan 1 1 1 1 

Természettudomány 
és földrajz/Ember 
és természet 

Környezetismeret 
- - 1+0,5 1+0,5 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kul-
túra/Rajz 2 2 2 2 

Technológia/Életvi-
tel és gyakorlat 

Digitális kul-
túra/Informatika - - - 1* 

Technika és  1 1 1 1 
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tervezés/Technika 
és életvitel 

Testnevelés és egész-
ségfejlesztés/Testne-
velés és sport 

Testnevelés 
5 5 5 5 

Kötelező óraszám 22+2 22+2 22+3 24+3 
Piros számmal jelölt: szabadon tervezhető időkeret 

* csoportbontás 

 
 
 
Az iskola 5-8. évfolyamain tanított tantárgyak a választott kerettantervek szerint 

A Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola helyi tantervének a NAT által tanulási 
területenként meghatározott követelményeket az alábbi tantárgyakba rendezi.  

 

Tanu-
lási/Mű-

veltségi te-
rületek 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

V. VI. VII. VIII. 

Magyar 
nyelv és iro-
dalom 

Magyar iroda-
lom 2 2+0,5 2 2 

+0,5** 
Magyar nyelv  2 2 2 2 

Idegen  
nyelvek Idegen nyelv 3* (3+1)* A 

(3+1)* 

E 
(3+1+1

)* 

A 
(3+1)* 

E 
(3+1+1)

* 

Matematika Matematika  
4 

A 
4 

E 
4+1 

A 
3+1 

E 
3+1+1 

A 
3+1 

E 
3+1+1 

Történelem 
és állampol-
gári ismere-
tek/Ember 
és társada-
lom 

Történelem 2 2 2 2 

Hon és  
népismeret 1 - - - 

Állampolgári 
ismeretek - - - - 

Etika/hit-és 
erkölcstan 

Etika/hit-és 
erkölcstan 1 1 1 1 

Természet-
tudomány és 
föld-
rajz/Ember 
és teszt 
 
 

Természettu-
domány/Ter-
mészetismeret 

2 2+0,5 - - 

Fizika - - 1,5 1,5 
Biológia - - 1,5 1,5 
Kémia - - 1,5 1,5 
Földrajz - - 1,5 1,5 

Művészetek Ének-zene 2 1 1 1 
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Tanu-
lási/Mű-

veltségi te-
rületek 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

V. VI. VII. VIII. 

Vizuális kul-
túra 1 1 1 1 

Dráma és szín-
ház - - - - 

Technoló-
gia/Infor-
matika/Élet-
vitel és gya-
korlat 

Digitális kul-
túra/Informa-
tika 

1* 1* 1 1 

Technika és 
tervezés/Tech-
nika és életvitel 

 
1* 1* 1* - 

Testnevelés 
és egészség-
fejlesz-
tés/Testne-
velés és sport 

Testnevelés  5 5 5 5 

Közösségi 
nevelés Osztályfőnöki 1 1 1 1+0,5 

Kötelező óraszám 27+1 26+2 28+3 28+3 
 

* csoportbontás 

piros számmal jelölt: szabadon tervezhető óra 

kék számmal jelölt: heti időkeretből biztosított 

A – alapszint 

E – emeltszint  

 

HELYI TANTERV ÓRASZÁMAI 
2022-2023 

Az iskola 1-4. évfolyamain tanított tantárgyak a választott kerettantervek szerint 

A Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola helyi tantervének a NAT által tanulási 
területenként meghatározott követelményeket az alábbi tantárgyakba rendezi.  

Tanulási/Művelt-
ségi területek Tantárgyak Heti óraszámok évfolyamonként 

I.  II. III. IV. 
Magyar nyelv és  
irodalom 

Magyar irodalom 4 4 3 4 
Magyar nyelv  3 3 2 2 

Idegen nyelvek Idegen nyelv 2* 2* 2* 2+1,5* 
Matematika Matematika 4 4 4 4 
Etika/hit és erkölcs-
tan 

Etika/hit és er-
kölcstan 1 1 1 1 
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Természettudomány 
és földrajz/Ember 
és természet 

Környezetismeret 
- - 1 1+0,5 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kul-
túra/Rajz 2 2 2 2 

Technológia/Életvi-
tel és gyakorlat 

Digitális kul-
túra/Informatika - - 1* 1* 

Technika és  
tervezés/Technika 
és életvitel 

1 1 1 1 

Testnevelés és egész-
ségfejlesztés/Testne-
velés és sport 

Testnevelés 
5 5 5 5 

Kötelező óraszám 22+2 22+2 22+2 24+3 
Piros számmal jelölt: szabadon tervezhető időkeret 

* csoportbontás 

 
 
Az iskola 5-8. évfolyamain tanított tantárgyak a választott kerettantervek szerint 

A Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola helyi tantervének a NAT által tanulási 
területenként meghatározott követelményeket az alábbi tantárgyakba rendezi.  

 

Tanu-
lási/Mű-

veltségi te-
rületek 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

V. VI. VII. VIII. 

Magyar 
nyelv és iro-
dalom 

Magyar iroda-
lom 2 2+0,5 1,5+0,5 2 

+0,5** 
Magyar nyelv  2 2 1,5 2 

Idegen  
nyelvek Idegen nyelv 3* (3+1)* A 

3* 
E 

(3+2)* 
A 

(3+1)* 

E 
(3+1+1)

* 

Matematika Matematika  
4 

A 
4 

E 
4+1 

A 
3+0,5 

E 
3+0,5
+1,5 

A 
3+1 

E 
3+1+1 

Történelem 
és állampol-
gári ismere-
tek/Ember 
és társada-
lom 

Történelem 2 2 2 2 

Hon és  
népismeret 1 - - - 

Állampolgári 
ismeretek - - - - 

Etika/hit-és 
erkölcstan 

Etika/hit-és 
erkölcstan 1 1 1 1 
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Tanu-
lási/Mű-

veltségi te-
rületek 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

V. VI. VII. VIII. 

Természet-
tudomány és 
föld-
rajz/Ember 
és teszt 
 
 

Természettu-
domány/Ter-
mészetismeret 

2 2+0,5 - - 

Fizika - - 1,5 1,5 
Biológia - - 1,5 1,5 
Kémia - - 1,5 1,5 
Földrajz - - 1,5 1,5 

Művészetek 

Ének-zene 2 1 1 1 
Vizuális kul-
túra 1 1 1 1 

Dráma és szín-
ház - - 1 - 

Technoló-
gia/Infor-
matika/Élet-
vitel és gya-
korlat 

Digitális kul-
túra/Informa-
tika 

1* 1* 1* 1 

Technika és 
tervezés/Tech-
nika és életvitel 

1* 1* 1* - 

Testnevelés 
és egészség-
fejlesz-
tés/Testne-
velés és sport 

Testnevelés  5 5 5 5 

Közösségi 
nevelés Osztályfőnöki 1 1 1 1+0,5 

Kötelező óraszám 27+1 26+2 28+2 28+3 
 

* csoportbontás 

piros számmal jelölt: szabadon tervezhető óra 

kék számmal jelölt: heti időkeretből biztosított 

A – alapszint 

E – emeltszint  

 
HELYI TANTERV ÓRASZÁMAI 

NAT 2020 
2023-2024-es tanévtől az általános iskola 1-8. évfolyamán 

 
Az iskola 1-4. évfolyamain tanított tantárgyak a választott kerettantervek szerint 

A Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola helyi tantervének a NAT által tanulási 
területenként meghatározott követelményeket az alábbi tantárgyakba rendezi.  
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Tanulási területek Tantárgyak Heti óraszámok évfolyamonként 
I.  II. III. IV. 

Magyar nyelv és  
irodalom 

Magyar irodalom 4 4 3 3+1 
Magyar nyelv  3 3 2 2 

Idegen nyelvek Idegen nyelv 2* 2* 2* 2+0,5* 
Matematika Matematika 4 4 4 4 
Etika/hit és erkölcs-
tan 

Etika/hit és er-
kölcstan 1 1 1 1 

Természettudomány 
és földrajz 

Környezetismeret   1 1+0,5 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technológia 
Digitális kultúra - - 1* 1* 
Technika és  
tervezés 1 1 1 1 

Testnevelés és egész-
ségfejlesztés 

Testnevelés 5 5 5 5 

Kötelező óraszám 22+2 22+2 22+2 23+2 
Piros számmal jelölt: szabadon tervezhető időkeret 

* csoportbontás 

 
Az iskola 5-8. évfolyamain tanított tantárgyak a választott kerettantervek szerint 

A Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola helyi tantervének a NAT által tanulási 
területenként meghatározott követelményeket az alábbi tantárgyakba rendezi.  

 

Tanulási 
területek Tantárgyak Heti óraszámok évfolyamonként 

V. VI. VII. VIII. 
Magyar 
nyelv és iro-
dalom 

Magyar iroda-
lom 2 2+0,5 1+0,5 1+1 

Magyar nyelv  2 2 2 2 

Idegen  
nyelvek Idegen nyelv 3* (3+1)* A 

3* 
E 

(3+2)* 

A 
(3+0,5)

* 

E 
(3+0,5+

1,5)* 

Matematika Matematika  
4 

A 
4 

E 
4+1 

A 
3+0,5 

E 
3+0,5
+1,5 

A 
3+0,5 

E 
3+0,5+

1,5 

Történelem 
és állampol-
gári ismere-
tek 

Történelem 2 2 2 2 

Hon és  
népismeret 1 - - - 

Állampolgári 
ismeretek - - - 1 
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Tanulási 
területek Tantárgyak Heti óraszámok évfolyamonként 

V. VI. VII. VIII. 
Etika/hit-és 
erkölcstan 

Etika/hit-és 
erkölcstan 1 1 1 1 

Természet-
tudomány és 
földrajz 
 
 

Természettu-
domány 2 2+0,5 - - 

Fizika - - 1,5 1,5 
Biológia - - 1,5 1,5 
Kémia - - 1,5 1,5 
Földrajz - - 1,5 1,5 

Művészetek 

Ének-zene 2 1 1 1 
Vizuális kul-
túra 1 1 1 1 

Dráma és szín-
ház - - 1 - 

Technológia 

Digitális kul-
túra 1* 1* 1* 1* 

Technika és 
tervezés 

 
1* 

 
1* 

 
1* 

 
- 

Testnevelés 
és egészség-
fejlesztés 

Testnevelés  5 5 5 5 

Közösségi 
nevelés Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Kötelező óraszám 27+1 26+2 28+2 28+2 
 

* csoportbontás 

piros számmal jelölt: szabadon tervezhető óra 

kék számmal jelölt: heti időkeretből biztosított 

A – alapszint 

E – emeltszint  

 
 
 

 

Az SNI gyermekek nevelésének, oktatásának, fejlesztésének tervezése 
A sajátos nevelési igényű gyermek számára sérülésének típusától függően egészségügyi és pe-
dagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell biztosítani gyógypedagógus 
szak- ember által. A habilitációs órakeretet a szakértői vélemény határozza meg, ennek hiányá-
ban a Köznevelési Törvényben foglaltak az irányadóak 
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Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete: 
 
 

 
 
A habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megtervezéséhez egyéni fejlesztési tervet kell 
készítenie az ellátó gyógypedagógusnak, melynél szükséges a többségi intézmény SNI gyermeket 
foglalkoztató pedagógusával való együttes kommunikáció is. 
 

Alapfokú művészeti iskolánk néptánc tanszakának helyi tanterve a 27/1998. (VI.10.) MKM rende-
let alapján közreadott Alapfokú Művészetoktatás Követelményei és Tantervi programja alapján ké-
szült.  

 
A néptánc tanszak tantárgyai és óraszámai 
 
Főtárgy: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Folklórismeret 

Tánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Sajátos nevelési igényű tanulók heti egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitá- 
ciós tanórai foglalkozásainak száma 

 Évfolyamok 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  értelmi fogyatékos 

H
et

i ó
ra

- 
sz

ám
ok

 

3 3 3 3 3 3 4 4 
gyengén látó 7 7 7 7 8 8 8 8 

vak, nagyothalló, mozgás- és beszéd fogyatékos 8 8 8 8 9 9 10 10 
siket és autista 10 10 10 11 11 11 12 12 

egyéb 3 3 3 3 3 3 4 4 
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Óraterv  
 

Tantárgy 
Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
Kötelező  
tantárgy     1 1 1 1   1 1 

Kötelezően 
választható 
tantárgy  

  1 1     1 1   

Választható 
tantárgy     1 1 1 1 1 1 2 2 

Összes óra 2 2 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 
 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 
tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 
A Minősített Tehetséggondozó Műhely pedagógiai programja (Pedagógiai Program 1. számú mel-
léklet) tartalmazza az intézmény helyi tantervéhez kapcsolódó tehetségfejlesztést.  
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XX.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 kiválasztása 

A mindenkor hatályos tankönyvrendelet, - törvény alapján a hivatalos tankönyvjegyzékről történik. 
 

 
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 
 

Tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

A szakmai munkaközösségek feladata, hogy megválasszák, és javaslatot tegyenek az alkalmazott 
tanulmányi segédletekre, taneszközökre, ruházati és más felszerelésekre, amelyet minden tanév vé-
gén ismertet a szülőkkel és a tanulókkal. A javaslat elfogadása esetén az iskola nem határozhatja 
meg, hogy a szülő milyen típusú, minőségű, korú, állapotú eszközt, felszerelést, tanulmányi segéd-
letet 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 az iskola helyi tanterv követelmények elsajátítását. 

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

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

– Lehetőséget adjanak a tanítás során elengedhetetlen önálló tanulói tapasztalatszerzésre, cso-
portban való tevékenykedtetésre, megfigyelésre. 

– Lehetővé tegyék a már korábban kipróbált, bevált és az iskolában meglévő eszközkészlet fel-
használását. 

– Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több tanéven 
keresztül használhatók. 

– A taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát csak nagyon 
szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

– Az eszközök beszerzése ne jelentsen túlzott anyagi terhet az iskola 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. 

Az SNI tanulók speciális taneszközök kiválasztása: 
 
- Figyelembe vesszük a szakértői véleményben javasolt irodalmat. 
- Előnyben részesítjük a készségfejlesztő logopédiai kiadványokat 
- A kép- és ábraanyag biztosítsa a könnyebb megértést, bevésést, fejlessze a vizuális emlé-
kezetet. 
- A feladatlapok segítsék a gondolkodás fejlesztését, tegyék könnyebbé a tananyag elsajátítását. 
- A taneszközök fejlesszék a tanulók kommunikációs, nyelvi és olvasási készségét, a mate-
matikai fogalmi gondolkodását. 
 

 

 

Iskolai tankönyvellátás 

Tankönyvek térítésmentes igénybevételének biztosítása  

 

1. Jogosultság 

A térítésmentes tankönyvre jogosult tanulók az iskolai könyvtár tankönyv-nyilvántartásába felvett 
tankönyveket kapják meg használatra. Ezeket a tankönyveket a tanulók a könyvtár kölcsönzési sza-
bályai szerint kölcsönzik ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. 
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Tartós tankönyvként újat és régit egyaránt kaphat a tanuló. 

 

2. Tartós tankönyvek csoportjai: 

1. csoport: több évig használt tankönyvek (nyelvkönyv, történelmi atlasz, földrajzi atlasz). 

2. csoport: egy tanévre szóló tankönyvek (biológia, földrajz, történelem). 

 

3. A kölcsönzés rendje: 

1. csoport: több tanévre lehet kölcsönözni; akkor kell visszahozni a könyvtárba, ha az adott tantárgy 
oktatása már nem abból a tankönyvből folyik, illetve, amikor a tanulói jogviszony megszűnik. 

2. csoport: egy tanévre lehet kölcsönözni, illetve meg lehet hosszabbítani, amíg az oktatás az adott 
tankönyvből folyik. 

 

4. Tartós tankönyvek használata 

A tanuló a térítésmentes tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fa-
kadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban 
legyen. 

 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros tanár feladata. Vitás 
esetben az igazgató dönt. 

 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanu-
lónak a rongálódás pillanatában, érvényes Tankönyvjegyzékben szereplő vételár megfelelő hánya-
dát kell kifizetnie (Szolnoki Tankerületi Központ eljárásrendje alapján): 

– az első év végén a tankönyv árának 90%-át, 

– a második év végén a tankönyv árának 60%-át, 

– a harmadik év végén a tankönyv árának 30%-át. 

 

5. A tartós tankönyvek visszavételezése 

Ezt a tevékenységet a könyvtáros tanár végzi minden tanév utolsó hetében. A tanulók személyesen 
szolgáltatják vissza a kölcsönzött tankönyveket a könyvtáros tanár által meghatározott időbeosztás 
szerint. 

6. Szabályzat elfogadása 

Az iskola tanulói az ingyen tankönyvek átvételekor, a szülők a tanév első szülői értekezletén aláírá-
sukkal igazolják, hogy. a könyveket átvették. 
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XX.4. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósításának elvei, formái, szabályai 
 
Kompetencia alapú oktatás 

A személyiségfejlesztő oktatás megvalósítása, amely olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek 
középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, személyiségének a fejlesztése áll, figyelembe 
véve, hogy az oktatás és a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet számos egyéb 
fóruma is. 

 
A képességfejlesztő programot az alábbi munkaformák alkalmazásával valósítjuk meg: 

– kooperatív tanulás, 

– páros munka, 

– egyéni munka, 

– projektmunka, 

– drámajáték, 

– szituációs játékok, 

– frontális munka, 

– témahét. 

 
A kulcskompetenciák fejlesztéséhez rendelt állandó feladatok: 

– Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást 
adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. 

– A NAT 2012. szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljá-
rások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök alkalmazása. 

– Az Országos kompetenciamérés eredményeiből fakadó feladatok beépítése a fejlesztésbe. 

– A tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, 
előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, 
alkotóképességüket. 

– Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás belső 
motivációinak, kialakítását, fejlesztését. 

– Tanulási stratégiák alkalmazásával növelni a tanulók teljesítményét 

– Intenzív óravezetés, interaktív óra: 

- Tevékenységközpontú módszerek alkalmazása. 

- Tanulók bevonása a tudás és a készségelsajátítás folyamatába. 

- A tanulás alapja a cselekvő, személyes tapasztalatszerzés legyen. 
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– Bloom taxonómiájának alkalmazása a differenciált tanításban. 

 
Lázár Ervin Program (általános iskolák) 

 
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat alap-

ján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgá-

rainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyar-

ország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennélfogva kitelje-

sítése az állam kiemelt felelőssége.  

Ennek jegyében a Kormány életre hívta a Lázár Ervin Programot (továbbiakban: Program), amely 

szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai 

diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-, tánc-, és cirkuszi 

előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának 

élményét. 

 

Az EFOP-3.2.3-17-2017-00045 „Digitális környezet fejlesztése a Szolnoki Tankerületi Köz-
pont intézményeiben” című projekt célkitűzéseivel hozzájárulunk a kulcskompetenciák közül 
kiemelten a digitális kompetencia fejlesztéséhez.   
 
A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését a támogató eszközöknek és a digi-
tális pedagógiai módszereknek széles körben történő megismertetésével és rendszeres alkalmazá-
sával érjük el.   
A digitális kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó pedagógiai céljaink elérésével hozzájárulunk 

- az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az 
egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához; 

- a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez; 

- a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez; 

- új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozásához és fejlesztéséhez; 

- az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához; 

- a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztéséhez; 

- a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a természettu-
dományos megismerés és a kreatív készségek fejlesztéséhez; 

- az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához; 

- a digitális környezet fejlesztéséhez és a digitális tanulási lehetőségek kiszélesítéséhez;  
- a digitális pedagógiai szemlélet elterjesztéséhez, a hosszú távú fenntarthatóság biztosí-

tásához. 
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Az EFOP-3.3.7-17-2017-00027 „Kreatív közösségi iskolák létrehozása élménypedagógiai 

és projekt módszerekkel” projekt kiemelt célja a tanulás új formáinak elsajátíttatása és annak 

rögzítése a tanulóban. 

 

A projekt hozzájárul: 

− az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész 

életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;  

− a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez;  

− az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához;  

− a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a 

kreatív készségek fejlesztéséhez;  

− az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához; 

 

 

Modulok:  

1. Hívogat az iskola 

2. Megérkeztem, itt vagyok! 

3. Néptáncos leszek! 

4. Nagy sportág választó 

5. Kapcsolj ötödikbe! 

6. Felsős lettem! 

7. Kinyílik a világ 

8. Forog a világ! 

9. A művészetek kezdete 

10.  Bölény a falon 

11.  Íme az ember 

12.  Mátyás udvarában 

13. Új világ 

14. Barokkoló 

15. Modern idők 

16.  15 perc hírnév 

17.  Kertész leszek 
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18.  Kézműves műhely 

19.  Környezettudatosan világunk jövőjéért 

20.  Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan 

21.  Nyit a tudás kapuja 

 

Fő cél: 

A tanulók jussanak olyan élményszerű programhoz, amely fejleszti a problémamegoldó gondolko-

dásukat, kreativitásukat, együttműködési készségüket. 

Feladat: 

A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése. Az iskolai átmenetet - az óvoda 

– iskolai átmenetet, a 4 – 5. osztály közötti átmenetet, valamint a 6 – 7. osztály közötti átmenetet 

támogató programcsomagok alkalmazása. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

- együttműködési készség 

- tolerancia 

- szociális készségek 

- problémamegoldó gondolkodás 

- kreativitás 

- logikus gondolkodás 

- monotónia-tűrés 

- IKT kompetenciák 

Eljárás: A modultervek beépítése az osztályfőnöki tanmenetekbe. 

Az EFOP 3.2.5-17-2017-00038  „MI A PÁLYA?” – PÁLYAORIENTÁCIÓ A SZOLNOKI 
TANKERÜLETI KÖZPONTBAN  
 
A pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a mate-
matikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és 
ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése az EFOP-3.2.5-17-2017-00038 azonosítószámú, „Mi 
a pálya" – Pályaorientáció a Szolnoki Tankerületi Központban pályázat tartalmi elemeinek fenntar-
tása segítségével. 
 
Cél: A pályaorientációs tevékenységeink megerősítése, támogatva az alsó és felső tagozatos tanórai 
és tanórán kívüli tevékenységeiben a tanulók életpálya-építési kompetenciáit. 
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Elvárt eredmény: Valamennyi meghatározott feladat teljesül.  

Mérés, indikátor: 

- „Kíváncsiak Klubja” élménypedagógiai program folytatása az egész napos nevelés keretei között, 
szakköri formában (időkerete havi 1x2 óra minimum, 2-3. évfolyamon, a 4-5. évfolyamon és leg-
alább 1-1 csoport alakuljon, éves szinten 18 óra/csoport, résztvevői létszám 12-12 fő) – szakköri 
napló 

- A 72 órás „Kalandozás a pályaorientációs tenger szigetein” program folytatása 5. évfolyam 2. 
félévétől – 8. évfolyamon tanórai keretek között, összesen 72 óra időtartamban. A modulok az 5. 
és a 8. évfolyamokon kötött formában (kezdő és a záró modul miatt), a 6. és a 7. osztályokban 
szabadon felcserélhető a modulok sorrendje. – Kréta rendszerben jelölt órák 

- A 7-8. évfolyamon évente 1 tanműhely és 1 vállalatlátogatás 

- Pályaorientációs munkacsoport létrehozása – munkaterv – tanév végén beszámoló 

- Évente 1 tanulói projekt-verseny meghirdetése és lebonyolítása 

- A 8. évfolyamos tanulók részt vesznek az Oktatási Hivatal által szervezett pályaválasztást megala-
pozó kompetenciák vizsgálatában 

Feladatok: 

- A „Kíváncsiak Klubja” élménypedagógiai program megszervezése szakkörként, éves szinten 18 
órában a 2-3. és a 4-5. évfolyamokon 1-1 csoportban. 

- Intézményi szinten kidolgozni, hogy a 72 órás pályaorientációs tananyagot (javaslat) mely tantár-
gyak órakeretébe beépítetten valósítja meg a felső tagozat. (Tömbösítve is megtarthatók a modulok 
tanórái. A naplóban PO jelölést alkalmazunk) 

- Felső tagozaton Tanulói portfólió készítése a pályaorientációval kapcsolatos tevékenységek ösz-
szegzésére. A gyerekek önállóan döntik el a tartalmát, illetve a pedagógus útmutatása alapján rend-
szerezik.  

- Országos online pályaorientációs mérésben való részvétel. A vizsgálat a nyolcadik évfolyamos 
tanuló anonimitását biztosítja, tanácsadás jellegű és a középfokú továbbtanulási irányokra ágazati 
szinten fogalmaz meg pályaorientációs ajánlásokat. 

- A 3 lépcsős tanácsadási folyamat megvalósítása 7-8. évfolyamon. Első lépcsőfok az osztályfőnök, 
második szükség esetén a pályaorientációs felelős, harmadik (szintén szükség esetén) a pedagógiai 
szakszolgálat pályaorientációs tanácsadást végző szakembere. 

- A tanév rendje szerint évente 1 pályaorientációs nap megtartása (1-8. évfolyam), kétévente a Szol-
noki Szakképzési Centrum pályaorientációs rendezvényével. 

- A 7-8. évfolyamon 1 tanműhely és 1 vállalatlátogatás megszervezése (tanulónkénti 1 000 Ft-os 
többlettámogatásból). 
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- Pályaorientációs munkacsoport létrehozása, melynek vezetője a pályaorientációs felelős, tagjai az 
élménypedagógiai és a 72 órás modult tanító pedagógusok.  

 - Intézményi tervezéssel és választott témával projekt-verseny meghirdetése és kivitelezése 4-5 fős 
tanulói csoportokkal a 7. évfolyamon (munkatervben rögzítetten). Iskolai szintű kiállítás keretében 
zsűrizés, jutalmazás oklevéllel. 

Eszközök, eljárások, módszerek: 

- A pályaorientációs tevékenységeket, eseményeket, eredményeket az iskolai honlapon is megjelen-
tetjük. 

- Mind a szakkörökön, mind a 72 órás pályaorientációs modulokban, illetve valamennyi pályaori-
entációs tevékenységünkben a tanulók együttműködésére építünk, előnyben részesítjük a csoport-
munkát, a kooperatív technikát, az élménypedagógiát, a felfedező-felfedeztető tanulás módszereit, 
valamint lehetőség szerint az IKT-val támogatott feladat megoldásokat. 

- IKT alapú önismereti, szakmaismereti tesztekkel támogatjuk a tanulók pályaválasztását. 

- A tanulók számára szükség szerint szakszolgálati támogatás igénybevétele. 

- A pályaorientációs munkacsoport folyamatosan figyelemmel követi a pályaválasztási, továbbtanu-
lási folyamat megvalósulását. 

 
Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program 
 
Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-
értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” el-
nevezésű kiemelt projekt „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó 
tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjének célja, hogy élményalapú, nyitott 
nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tematikus programok kidolgozásával és támogatásával 
járuljon hozzá a köznevelés minőségének javításához. 
A Százszorszép szivárvány elnevezésű projekt megvalósítása során intézményünkben újonnan ki-
fejlesztett oktatási és képzési tartalmak kerültek adaptálásra.  
A megújuló pedagógiai kultúra hatására javul a tanulási folyamat résztvevőinek motiváltsága, elkö-
telezettsége, hatékonyabbá válik együttműködésük. A kidolgozott tartalmak és módszertan kreatív 
eszköztára és munkaformái hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulás közösségi élménnyé váljon a gyer-
mekek számára. 
 
Az alprojekt fejlesztései javítják a tanulók eredményességét, támogatják kompetenciáik fejlesztését, 
elősegítik az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az esélykülönbségek mérséklődését. 
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1. Az adaptáció célrendszere 

1.1.  Az intézmény oktatási szervezetének, tanulásszervezési platformjainak továbbfej-
lesztése a megvalósított témamodulokban tematikus programokhoz kapcsolódó szolgálta-
tások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok használatának 
beillesztésével. 

1.2.  Az egész életen át tartó tanulás kompetenciáinak iskolai fejlesztésének megalapozása 
és megerősítése a témamodulokban megvalósuló tevékenységeken keresztül, mellyel aktí-
van hozzájárulunk a fejlesztésben érintett gyerekek, és ezzel családjaik társadalmi felzárkó-
zásának esélyeihez, a munkaerő piacon való helytálláshoz is.  

Az intézményben az alábbi témamodulokban valósulnak meg tábori tevékenységek: 
 

- Nemzeti és kulturális identitiás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás 

- Művészetek 

 

1.3. A tanulók alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése a 

- Nemzeti és kulturális identitiás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás 

- Művészetek témamodulokban megvalósuló tevékenységeken keresztül.  

1.4.  A köznevelés intézmények hátránykompenzációs szerepének erősítése a hátrányos, 
valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a tanítási szünetekben elér-
hető személyiség- és készségfejlesztő tevékenységekkel, programokkal, amelyek elősegít-
hetik az iskolai lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének mérté-
két. A témamodulokat, a fejlesztéseket minden gyerek számára elérhetővé tesszük, ezzel is 
erősítve a társadalmi esélyegyenlőséget, az egyenlő hozzáférés esélyét. 

1.5. A nonformális és informális tanulási módszerekkel lehetőségünk nyílik a kulturális kom-
petenciák erősítésére, a nemzetiségi ismeretek elsajátítására, az esélyegyenlőség megterem-
tésére, a tehetséggondozásra és a hátránykompenzációra. 

1.6. Megismerik a régi helyi népszokásokat, ezzel is erősítve nemzeti és kulturális identitá-
sukat.  

2. Az adaptáció célcsoportjai, hatásterületek 
 

2.1.  Közvetlen célcsoport az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-7. osztályos 
tanulók. 

2.2.  Közvetett célcsoport az intézmény pedagógusai, önkéntesként együttműködő szülők, 
iskolai közösségi szolgálatot teljesítő középiskolai tanulók. 
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3. Adaptált témamodulok 
 

3.1. Nemzeti és kulturális identitiás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás 

 

Tantárgyi illeszkedés (1-7. évfolyam):  
- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, 
- Hon- és népismeret, 
- Magyar nyelv és irodalom, 
- Ének-zene, 
- Vizuális kultúra, 
- Dráma és tánc, 
- Technika, életvitel és gyakorlat 
 
A tábor ideje alatt a gyerekek megismerik a régi, helyi népszokásokat, elődeink hétköznapjait, a 
táborhely környezetének mese és mondavilágát, a tájra jellemző táncokat és népdalokat, iro-
dalmi alkotásokat. A hét folyamán a résztvevők között kiscsoportos verseny zajlik, a verseny 
során keletkezett produktumokat a program zárónapján mutatják be a csoportok. 

 

3.2. Művészetek 
      Tantárgyi illeszkedés (1-7. évfolyam):  

- Technika, életvitel és gyakorlat, 
- Magyar irodalom, 
- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, 
- Hon- és népismeret, 
- Etika 
- Vizuális kultúra 
- Ének- zene 
 

A tábor témájának középpontjában az önismeret áll, melyet öt nagy művészeti ág integrálásával 
dolgoznak fel. A téma feldolgozását képzőművészeti játékok, filmművészeti feladatok, a téma köré 
csoportosuló drámajátékok, valamint zenei alapokon nyugvó és kortárs gyerekirodalomra épülő 
feladatok képezik. Az önismeret témakörét játékos, viszonylag kötetlen formában felépített tevé-
kenységeken keresztül ismerhetik meg a gyerekek. A hét kiállítással vagy előadással zárul. 

 

XX.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

 
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § (11) 
bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg heti öt testnevelés óra keretében. 
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XX.6. A választható tantárgyak, foglalkozások, a pedagógusválasztás szabá-
lyai 

 
A tantárgyfelosztás az iskola pedagógus-erőforrásainak optimális kihasználásával készül úgy, hogy 
minden osztály és tanulócsoport számára biztosítsa a szakos ellátást. A tantárgyfelosztásban törek-
szünk arra, hogy minden pedagógus számára biztosítsa a törvény által előírt heti kötelező tanítási 
órát vagy egyéb foglalkozást. Az iskola méretéből adódóan a pedagógusok szülői-tanulói oldalról 
történő kiválasztására általában nincs lehetőség. 

 

Pedagógiai Programunk szerint kötelezően választható tantárgy iskolánkban az idegen nyelv és az 
informatika. Szabadon választható a középiskolai felvételi előkészítő I. félévben a 8., II. félévben a 
7. évfolyam számára matematika, magyar irodalom és magyar nyelv és idegen nyelv tantárgyból. 

 

XX.7. Az iskola értékelési rendszere 

 
A tanulói értékeléssel kapcsolatos tevékenységeinket a „Tanulói értékelés” folyamatunk szabályo-
zási dokumentuma tartalmazza.  

 

Az értékelés alapelvei 

– Legyen összhangban a NAT-ban megfogalmazott követelményrendszerrel, valamint az isko-
lai pedagógiai programban meghatározottakkal. 

– Az értékelés személyre szóló legyen, a tanuló egyéni fejlődését tükrözze. 

– Fejlesztő, ösztönző jellegű legyen, sarkallja igényes munkára. 

– Folyamatos legyen. 

– Legyen tényszerű. 

– Figyelembe kell venni minden esetben az életkori sajátosságaikat, képességeiket, hozzáállásu-
kat, 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, il-
letve csoporttevékenységet. 

– Fontos, hogy a tanulók az ellenőrző, értékelő feladatok elvégzése után maguk is pontosabb 
képet alkothassanak saját és társaik képességeiről, felismerjék hiányosságaikat, érezzék szük-
ségét a hiányok pótlásának, a hibák javításának. 

– A tanulók értékelésére, illetve tudásuk ellenőrzésére havonta legalább egyszer kerüljön sor. 
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– Az egyes témakörök lezárásakor minden évfolyamon egységes tantárgyi tudásszintmérő fel-
adatlapos ellenőrzéssel kell értékelni, melyek a különböző képességek mérésére is lehetőséget 
adnak. 

 

Az értékelés célja 

Az értékelés célja összhangban áll a nevelési tervben megfogalmazottakkal, ezek közül a legfonto-
sabbak 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. 

 

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 indít-
ható a fejlesztés. Az év eleji felmérés során mutatkozó problémák milyen okokra vezethetők 
vissza. Célja a hatékonyság javítása, annak feltárása, hogy a tanulók rendelkeznek-e a tananyag 
elsajátításához szükséges ismeretekkel. Erre a korrekciók elvégzéséhez, a hiányosságok pótlá-
sának tervezéséhez van szükség. A diagnosztikus értékelés során nem a minősítés a cél. 

 

2. Formatív értékelés: Célja elsősorban a tudás, a teljesítmény változásának követése, visszaigazo-
lása a megerősítés, a fejlesztés és a korrigálás érdekében. Információt ad a tanárnak és a diáknak 
a tanulás eredményességéről, tudáselemekre, résztudásra irányul.  

 

3. Szummatív értékelés: A tantervi követelményekből kiinduló, pontos kritériumrendszeren ala-
puló értékelés. A tanulási folyamat zárásakor használjuk, célja, hogy globális képet kapjunk a 
tanuló tudásáról. Céljától függően lehet szintfelmérő, témazáró, év végi felmérés, vizsga, orszá-
gos mérés. 
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Az ellenőrzés formái 

− Megfigyelés 

- kötött, 

- kötetlen. 

− Szóbeli 

- feleltetés, 

- beszámoló, 

- kiselőadás. 

− Írásbeli 

- dolgozat (röpdolgozat, házi dolgozat, témazáró), 

- feladatlap, 

- tantárgyteszt. 

− Speciális 

- mozgásos feladatokban nyújtott teljesítmény, 

- alkotások (rajz, modell, stb.), 

- tevékenységben megnyilvánuló teljesítmény, 

- füzetvezetés. 

− Alternatív  

- projekt, 

- portfólió. 

 

Az értékelés formái 

Az értékelés formái harmonikusan, a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével jelenje-
nek meg a nevelési folyamatban.  

− Minősítő értékelés: 

Célja, hogy összegző megállapításokat tegyen a tanulók képességeiről.  

− Fejlesztő értékelés 

A tanulók fejlődésének és tudásának gyakori, interaktív módon történő értékelése. A fejlesztő érté-
kelés legyen személyre szabott, motiváló erejű. 
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− Tanulói önértékelés 

Az önértékelés során a tanuló mérlegelheti a tanulási folyamatba fektetett energiáinak és eredmé-
nyeinek viszonyát. Felmérheti saját tárgyi tudását. Megtapasztalhatja felelősségét személyisége fej-
lődésének, tanulmányi teljesítményének alakulásában. 

 
Szempontok az integrált SNI és BTMN-nel küzdő tanulók értékeléséhez, minősítéshez 
 

- Alakítsa a reális látásmódot az elért eredményekben, vagy sikertelenségben. 
 

- Járuljon hozzá az alapkészségek – írás, olvasás, a szövegértés, számtani műveletek, megértés, 
beszéd – magasabb szintű alkalmazásához. 
 

- Alakítsa a személyiséget - felelősség, reális önértékelés, együttműködés, tisztesség, őszin-
teség, tolerancia megnyilvánulására - a mindennapos tevékenységben. 
 

- Az értékelés vegye figyelembe az egyéni különbségeket. Az önmagához mért fejlődést, 

változást mérje, és ennek alapján minősítsen. 

 

Az osztályzatokkal szemben támasztható követelmények: 

– Tárgyszerűek (objektivitás) legyenek, ne függjenek az értékelő (tanár) személyétől. 

– Megbízhatónak (reliabilitás) kell lennie, ugyanarra a tudásra mindig ugyanazt az osztályza-
tot kell kapnia a tanulónak. 

– Az érvényesnek (validitás) kell lennie, azt a tudást minősíti, amelynek jellemzésérére az 
osztályzatot használni akarjuk. 

 

Az osztályozás funkciói: 

– Tanulók motiválása. 

– Tanulási folyamat irányítása. 

– Visszajelzés az oktatás résztvevői számára.  

– A tanulók tudásának minősítése. 

– A tanulók szelekciója. 

– Teljesítmények dokumentálása. 

 

Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 
sikeresen teljesítette. 
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1. évfolyamon: Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az 
iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket 
sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt 
a tanuló.  

A tanuló évfolyamismétlésre utasítható, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt 
és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. 

 

2-8. évfolyamon: Az iskola Helyi Tanterve tartalmazza az adott évben elérendő, teljesítendő kö-
vetelményeket. Az elért teljesítményt értékelni kell az ott meghatározott módon. A tantárgyi mo-
dulok követelményeit és értékelését az adott tantárgy helyi tanterve tartalmazza. Az integrált mo-
dulok értékelés minősítése a tantárgyi követelményrendszerben került meghatározásra. Az 5. évfo-
lyamon a Hon- és népismeret modulok esetében a befogadó tantárgy követelményének teljesítésé-
hez az órákon való részvétel a feltétel.  

Az iskolában továbbra is él a pótvizsgázás lehetősége. Ha a tanuló a tanév végén egy vagy két 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. A szülő kérésére az iskola magasabb 
évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal. 

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 és 
Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete határozata alapján. 

Az iskolának garantálnia kell az átjárhatóság érdekében az ellenőrző, bizonyítvány tartalmazta je-
gyek valódiságát, a Helyi Tanterv követelményeinek az ott megfogalmazott időarányok szerinti tel-
jesítését. 
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8 évfolyamos általános iskola 
 

 Továbbhaladás feltételei Minősítés módja 

1. évfolyam 

Az első és a második évfolyamot egy fejlesztési 
szakasznak tekintjük, de az első évfolyam vé-
gén meghatározzuk a továbbhaladáshoz szük-
séges alapfeltételeket. 

Kiválóan megfelelt 
Jól megfelelt 
Megfelelt 
Felzárkóztatásra szorul. 
 
Az értékelés szövegesen törté-
nik. 

2-3. évfolyam 

A következő tanév továbbhaladási feltételeit 
határozzuk meg. A felzárkóztatásra szoruló ta-
nulók részére egyéni fejlesztési tervet dolgo-
zunk ki. 

Osztályzattal (1-5) minősítünk 

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. 

 
 
Alapfokú művészeti iskola 
 

 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 isko-
lában a Helyi Tanterv elsajátításának szintjeit a mindenkor hatályos jogszabályok alapján szöveges 
értékeléssel, illetve érdemjeggyel minősítjük. Amennyiben a törvényi keretek lehetővé teszik az ér-
demjeggyel 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 iskolában folyamatosnak és a szóbeli és írásbeli számonkérések-
nek féléven belüli eloszlása arányosnak és egyenletesnek kell lennie. 
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A folyamatosságot jelenti a következő: 

Tanítási órákon legyen lehetősége és kötelessége a gyermeknek számot adni felkészültségéről, tu-
dásáról, 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 for-
mában megjelenő értékelést. 

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

Elengedhetetlennek tartjuk viszont a jelenleg érvényben lévő felmenő rendszer szerint már általá-
nos 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. évfolyamon és a 2. 
évfolyamon félévkor. Első osztályban a szülő számára érthető; a továbblépés, segítés lehetőségét 
konkrétan megfogalmazó módon, szöveges értékeléssel köteles a nevelő a tájékoztató füzetet ve-
zetni. 

Érdemjeggyel történő értékelésnél: magyar, matematika, idegen nyelv tárgyakból – havi két osztály-
zat, kisebb óraszámú tárgyakból félévenként minimum 3-4 érdemjeggyel kell rendelkeznie a tanu-
lónak. 

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. 

Mind a 8 évfolyamon fogadó órákon, egyéni fogadó órákon tájékozódhat a szülő gyermeke előme-
neteléről. 

 

XXX.7.1. A tanulók írásbeli beszámoltatások formái, rendje és korlátai, sze-
repük a tanulók értékelése folyamat ajánlásai alapján: 

 
– Egységes témazáró megírása tantárgyanként, évfolyamonként. 

– A szóbeli feleletek jegyeit jelöljük a naplóban. 

– Ötödik osztályban az átmenet megkönnyítése érdekében szeptember első két hetében egyetlen 
tantárgyból sem, felsőbb évfolyamon a belépő új tantárgyakból elégtelent nem adunk. 

– Ugyanazon tanítási napon egy tanuló számonkérése nem lehet több háromnál (írásbeli, szó-
beli). 

– Egy napon kettő témazáró dolgozatnál többet nem írhat egy tanuló sem. A harmadik bejegy-
zésnél a szaktanárok egyeztessenek, az alacsonyabb óraszámban tanult tantárgyak előnyt él-
veznek. 
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– 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 elfo-
gadni, kivétel, ha a tanár hiányzott, vagy a tanítási szünet ideje is bele esik. 

– Egységes %-os értékelés tantárgyanként, írásbeli számonkérésnél. (Röpdolgozatok, minimum 
követelmények mérése). 

 

– Témazárók egységes %-os értékelése: 
 

Témazáró dolgozatok: 

90 % – 100 % jeles (5) 

76 % – 89 % jó (4) 

60 % – 75 % közepes (3) 

40 % – 59 % elégséges (2) 

0 % – 39 % elégtelen (1) 

 

Matematika és természettudomány tantárgyakból felső tagozaton  

a témazáró dolgozatok: 

90 % – 100 % jeles (5) 

75 % – 89 % jó (4) 

50 % – 74 % közepes (3) 

30 % – 49 % elégséges (2) 

0 % – 29 % elégtelen (1) 

 

 
 
A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái 

Az értékelés segítse az iskola nevelési – oktatási céljainak elérését, a tanuló önismeretének fejlődé-
sét. Legyen mindig személyre szabott. 

1. évfolyamban és 2. évfolyam első félévében szöveges értékelést alkalmazunk. 2. évfolyam második 
félévétől 8. évfolyam év végéig pedig havonta érdemjeggyel értékeljük a tanulók magatartását és 
szorgalmát 

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök, az osztályban 
tanító pedagógusok, az osztály diákönkormányzat véleményének kikérésével és a gyermek szemé-
lyiségének figyelembe vételével végzi.  
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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 helyi tanterv tartalmazza. 

A tanulók magatartásának értékelése és minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). 

A tanulók szorgalmának értékelése és minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). 

 

Az értékelés egyéb formái: 

Iskolánkban a magatartás és szorgalom szóbeli és írásbeli illetve érdemjeggyel történő értékelése 
mellett élünk a tanulmányi szintre vonatkozó szöveges értékelés lehetőségével is. 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szövegesen értékeljük a 
tanulók tanulmányi munkáját. 

Ezek tartalma is lehet dicsérő és elmarasztaló, azonban törekszünk arra, hogy alapvetően jellemezze 
az iskolát a pozitív értékek erősítése, kiemelése. 

A tanulmányi munka minősítése: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, felzárkóztatásra szo-
rul. 

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 megőr-
zéséhez, az iskola dicséretben vagy lehetőség szerint jutalomban részesíti. 

 

A Szanda Plakett adományozás szempontjai: 

 

– Tanulók:  

- Tanulmányi munkájáért és az iskolai közösségi életben való aktív részvételéért. 

- Szanda Plakettet kapnak azok a tanulók, akiknek 8 éven keresztül kitűnő volt a ta-
nulmányi átlaguk, vagy legfeljebb 3 alkalommal jó osztályzatot szereznek és 8 éven 
át kimagasló közösségi munkát végeztek iskolai szinten.  

- A két feltételnek egyszerre kell teljesülnie. 

– Szülők:  

- Az SZMK-ban végzett több éves segítő munkáért. 

- Szanda Plakettet kap az a szülő (vagy szülők) az érintett alsós és felsős osztályfőnö-
kök együttes ajánlásai alapján, aki(k) az iskola tanulóit támogatták több éves segítő 
munkájukkal. 

- A Szanda Plakett adományozásáért a Diákönkormányzat a felelős. 
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Kalydy Sándor Ösztöndíj adományozás szempontjai: 

A díjra pályázók köre: 7. évfolyamos tanulók 

Az ösztöndíj odaítélésének szempontjai: 

1. példás magatartás 

2. alsó tagozatból hozott kitűnő bizonyítvány 

3. ötödik osztálytól 4,7-es tanulmányi átlag 

4. kiemelkedő közösségi munka 

5. versenyeredmények 

6. előnyt jelent 1 sporteredmény, illetve a néptáncos tevékenység. 

 

Szanda Sziporka díj adományozása:  
 
Az adott tanévben kiemelkedő versenyeredményekkel rendelkező tanulók kaphatják művészeti, 
tantárgyi és sport kategóriában, a szaktanárok által kidolgozott pontrendszer alapján.  
 

A „Jó sportoló (DSE) kupa” adományozás szempontjai: 

Jó sportoló kupát kapnak azok a végzős tanulók, akik: 

- több éven keresztül egy vagy több sportágban képviselték eredményesen az iskolát 
(országos 1-6. hely, vagy megyei 1-3. hely). 

 

Alapfokú művészeti iskola 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. 

 

Osztályfőnöki dicséret adható: 

Közösségben végzett munkáért: 
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– Az osztályban, az osztályért végzett folyamatos, rendszeres tevékenység (pl. teremdekorálás, 
osztályprogramok szervezése, lebonyolítása, felelősi munka). A részvételért nem adunk dicsé-
retet. 

– Kiemelkedő munkavégzés (pl.: iskolai rendezvényen). 

– 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. 

 

Napközis dicséret adható: 

– A csoportért végzett folyamatos, rendszeres tevékenység (felelősi munka, társak tanulmányi 
segítése). 

 

Nevelőtestületi dicséret: 

Adható a tanév végén: 

− 4-8. évfolyamon kitűnő tanulmányi munka és legalább három szaktárgyi dicsérettel rendelke-
zik. 

Intézményvezetői dicséret: 

– Az iskola hírnevét öregbítő (szaktárgyi, sport) területen elért teljesítményért. A nevelőtestület 
által támogatott versenyek közül: 

- Városi versenyen elért: 1-3. helyezésért, 

- Megyei versenyen elért: 1-6. helyezésért, 

- Regionális és országos versenyen elért 1-12. helyezésért. 

- Iskolai műsorokon való szereplésért. 

- Ettől eltérő versenyeken való eredményes részvétel a tágabb vezetés döntése alap-
ján történik. 

– Valamint kulturális és művészeti területen elért teljesítményéért: 

- Éneklő, Népdaléneklő Verseny, megyei versenyeken 1-6. helyezésért, 

- Regionális illetve országos csoportos és szóló néptáncversenyen való szereplésért, 

- Megyei rajzversenyen 1-6. helyezésért, 
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Elmarasztalás formái 

A büntetésnek minden helyzetben egyéni esetmegbeszéléssel kell párosulnia, elengedhetetlen a csa-
lád bevonása a hogyan tovább keresésében. 

A házirend súlyos megsértése, kirívó magatartás esetén az elmarasztalás következő fokozatait alkal-
mazzuk: 

 

Osztályfőnöki figyelmeztetés: 

– Vállalt, de önhibájából nem teljesített feladat, mellyel a közösségi program megvalósulását ve-
szélyezteti. 

– Közösség egységét tudatosan romboló tevékenységéért. 

– Tanórai és tanórán kívüli fegyelmezetlen magatartás (óraközi szünetek, ebédelés, rendezvé-
nyek, stb.). 

– Szándékos rongálás. 

– Folyamatos késés a tanórákról, az 5. alkalom után. 

– Tanítási időben az iskola engedély nélküli elhagyása.  

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

 

Szaktanári figyelmeztetés 

– Ha a tanuló a tanórán a házirendet megszegi, a tantárgyi követelményeket nem teljesíti. (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, és kötelességeit nem tel-
jesíti. (Ez esetben a tanulónak az adott hónapban egy jeggyel rosszabb magatartási jegy 
adandó.) 

Intézményvezetői figyelmeztetés: 

– Az iskolába 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. 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben 
lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg: 
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A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon belül törté-
nik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül ki azonnal. Ebben az 
esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás meg-
indításának határnapja. 

A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell 
tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról és a 
fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 

• A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület ezzel 
kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnöké-
nek megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

• A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását napirendre tűző 
nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban ismertetni kell a fegyelmi 
jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra 
és észrevételekre a fegyelmi bizottság tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – 
mérlegelésük után a szükséges mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

• A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a fegyelmi 
bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb szemé-
lyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a bizonyítás érdekében 
szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

• A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a tárgyalást 
követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az intézmény igazgatójának, 
a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban érintett tanulónak és szülőjének. 

• A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az iratot 
az iskola irattárában kell elhelyezni. 

• A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi érte-
kezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

• A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az iratokat egyet-
len irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen 
belüli sorszámát. 

 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai: 

A fegyelmi eljárást a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet53.§-ában szereplő felhatalmazás alap-
ján egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események fel-
dolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő 
közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 
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kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 
orvoslása érdekében. 
 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: 

• Az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó révén 
ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző 
egyeztető eljárás lehetőségéről. 

• A fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi 
eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az egyeztető 
eljárásban történő megállapodás határidejét. 

• Az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége. 

• A harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást 
megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem 
kell értesíteni. 

• Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója tűzi ki, 
az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott 
pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket. 

• Az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol bizto-
síthatók a zavartalan tárgyalás feltételei. 

• Az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény 
bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a 
sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges. 

• A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja 
vissza. 

• Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és 
a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok 
tisztázása és a felek álláspontjának közelítése. 

• Ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, az 
intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra felfüg-
geszti. 

• Az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető 
eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon. 

• Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az 
érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá. 
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• Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló osz-
tályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet infor-
mációt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása. 

• Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez 
egyik fél sem ragaszkodik. 

• A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 
körben nyilvánosságra lehet hozni. 

 

XX.8. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatá-
rozásának elvei és korlátai 

A szóbeli és írásbeli feladatok meghatározásának elveit az adott tantárgyak helyi tanterve tartal-
mazza. 

Korlátok: 

– Az egész napos nevelésben részesülő tanulók nem vihetnek haza házi feladatot, kivéve, ha más 
délutáni elfoglaltsága van. 

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

XX.9. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszer 

 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez alkalmazott módszer a Szolnok Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Oktatási, Kulturális és Sportosztály, valamint a Városi Diáksport Bizottság által 
kidolgozott Testnevelés Felmérő rendszer (TFR 2-4. évfolyam) és a NETFIT (5-8. évfolyam) mé-
rési rendszer. A mérés tartalmát és értékelését a testnevelés tantárgy helyi tanterve tartalmazza. 

 

XX.10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 
Csoportbontásban tanított tantárgyak: 

- idegen nyelv, 

- matematika 

- informatika, 

- technika és életvitel. 

A csoportbontás célja az ismeretek elmélyítése, a tanulók tudásának megalapozása, a kommuniká-
ciós készségek fejlesztése. 
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Idegen nyelv:  

A csoportbontás 1-8. évfolyamban történik. Az alsó tagozaton névsor szerint, felső tagozaton ké-
pesség szerint 

7-8. évfolyamban angol és német nyelvből egy-egy évfolyam szintű emelt óraszámmal haladó cso-
port működik. 

Matematika: 

6-8. évfolyamon képesség szerinti bontás. 

Informatika:  

Minden évfolyamban névsor szerinti csoportbontás 

Technika: 

Fiú, lány szerinti csoportbontás.   

 
 

XX.11. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 
Jelen dokumentum Pedagógiai programjának (A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló segítése) fejezet 
részletesen tartalmazza.  

 

Általános intézkedések: 

- Elsős beiskolázáskor a tanítók és az óvónők kommunikációja 

- Családlátogatások 1. évfolyamon (a szülő egyetértésével) 

- Szociometriai mérés 2-8. évfolyamban 

- Mentálisan sérült, magatartási, tanulási zavarral küzdő tanulók esetében esetmegbeszélések az 
érintettekkel. 

- Iskolapszichológus és mentálhigiénés szakember szakmai segítése. 

- Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel. 

- A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel kísérése 

- Civil szervezetek tevékenysége 
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XX.12. A fogyasztóvédelemmel összefüggő iskolai feladatok 

 
 
A fogyasztóvédelmi oktatás célja 

„A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói magatar-
tás kialakítása és fejlesztése a tanulókban.” (NAT) 

A cél elérését a fenntarthatóság, azon belül a fenntartható fogyasztás forgalmának kialakítása, elter-
jesztése és a fenntarthatóságnak a mindennapi életünkben fogyasztóként való képviselete jelenti. 

 

A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez elenged-
hetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag megtervezett 
fejlesztése.  

 

A fogyasztóvédelem oktatás színterei az oktatásban 

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak az iskola helyi tantervében a technika, fizika, föld-
rajz, magyar nyelv és irodalom, biológia és egészségtan, kémia, informatika, történelem médiaisme-
ret tantárgyak és az osztályfőnöki órák helyi tantervében, valamint a környezetnevelési programban 
jelenik meg.  
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XXI. Eszközjegyzék 

 
Helyiségek 
 
   A   B   C 

 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

 
1. Tanterem 

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), figyelembe 

véve az iskola munkarend-
jét, osztályonként 1 

Figyelembe vehető a szaktante-
rem is. A terem alapterülete nem 

lehet kevesebb, mint 
1,5 m 2/fő. 

 
2. 

 
Csoportterem 

legfeljebb nyolc osztállyal 
működő általános iskolában 
4; 16 osztállyal működő álta-

lános iskolában 6; 24 osz-
tállyal működő általános is-

kolában 8; 

 
A csoportterem alapterülete nem 

lehet kevesebb, mint 
2 m 2/fő. 

 
3. 

 
szaktanterem a hozzá tartozó 

szertárral 

a II/2. pontban foglaltak 
szerint iskolánként (székhe-

lyen és telephelyen) 1-1 
 

 
4. 

 
logopédiai foglalkoztató, 

egyéni fejlesztő szoba 

ha a tanulót a többi tanuló-
val együtt oktatják iskolán-
ként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 

 

 
5. 

 
iskolapszichológusi szoba 

ha az iskolapszichológus al-
kalmazása kötelező, iskolán-
ként (székhelyen és telephe-

lyen) 1 

 

 
6. 

 
tornaterem (nemenként biz-
tosított öltözővel, benne ki-
alakított zuhanyzóval, wc-

vel) 

 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
 

7.  
Sportudvar 

 
iskolánként (székhelyen, te-

lephelyen) 1 
 

 
8. 

 
iskolavezetői iroda iskola székhelyén 1  

 
9. 

 
iskolavezető-helyettesi iroda 

ha az iskolában az iskolave-
zető-helyettes alkalmazása 

kötelező 1 
 

 
10. 

 
tagiskola-, iskolaegység- ve-

zetőhelyettesi iroda 

ha az iskolában iskolaegy-
ségvezető-helyettes alkalma-
zása kötelező székhelyen és 

telephelyen 1 

 

 
11. iskolatitkári iroda iskola székhelyén 1  

 
12. 

 
könyvtár 

 
iskolánként 1 

A létesítésre kerülő könyvtár leg-
alább egy olyan a használók által 
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   A   B   C 
 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

könnyen megközelíthető helyiség 
kell, hogy legyen, amely alkalmas 
háromezer könyvtári dokumen-
tum befogadására, az állomány 
(állományrész) szabadpolcos el-
helyezésére és legalább egy isko-
lai osztály egyidejű foglalkoztatá-

sára. 
 

13. 
 

Könyvraktár iskolánként 1  

 
14. 

 
orvosi szoba, elkülönítővel 

 
iskolánként 1 

Az orvosi szoba kialakítása, léte-
sítése nem kötelező, amennyiben 
az iskola-egészségügyi szolgálat 

nyilatkozata szerint, a tanulók el-
látása – aránytalan teher és több-
letköltség nélkül – a közelben ta-

lálható egészségügyi iskolában 
megoldható. 

 
Kiszolgáló helyiségek 

1. Sportszertár iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

2. általános szertár iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

 
3. aula (előtér, közösségi tér) iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1 

Az aula kialakítása nem kötelező, 
amennyiben a nevelési-oktatási 
iskolában vagy annak közelében 
található közösségi térben meg-
oldhatók azok a funkciók, ame-

lyekre az aula szolgál. 
 

4. Porta iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

 
5. Ebédlő iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

 
6. Főzőkonyha iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1  

 
7. Melegítőkonyha iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

 
8. Tálaló-mosogató iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

 
9. Szárazáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1  

 
10. Földesáru raktár iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1  

 
11. Éléskamra iskolánként (székhelyen 

vagy telephelyen) 1  
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   A   B   C 
 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
 

12. 
 

Felnőtt étkező 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1  

 
13. 

 
Teakonyha 

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1  

 
14. 

 
Személyzeti öltöző 

 
iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), nemenként 1 

 

 
15. 

Személyzeti mosdó-zu-
hanyzó 

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), nemenként 1 
24 osztállyal működő iskola 
székhelyén, telephelyén ne-

menként 2 

 

 
16. Személyzeti WC helyiség iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) nemenként 1 
Alkalmazotti létszám figyelembe-

vételével. 

 
17. Tanulói WC helyiség 

iskolánként (székhelyen, és 
telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

A tanulói létszám figyelembevé-
telével. 

 
18. 

Technikai alkalmazotti 
mosdó-zuhanyzó, WC helyi-

ség 

iskolánként (székhelyen, te-
lephelyen) nemenként 1  

 
19. Élelmiszerhulladék-tároló iskolánként (székhelyen, te-

lephelyen) 1  

 
20. 

 
Egyéb raktár 

iskolánként (székhelyen, te-
lephelyen 1)  

 
21. 

WC helyiség és mosdó moz-
gáskorlátozottak számára fel-

szerelve 
tanulói létszám szerint  

 
A helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai 

 

  
A 

 
B 

 
C 

 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
 

1. Tanterem 

 
1. 

 
Tanulói asztalok, székek 

tanulók létszámának fi-
gyelembevételével 

Életkornak megfelelő méretben; 
mozgáskorlátozottak, középsúlyos 
értelmi fogyatékosok és gyengénlá-

tók esetén állítható magasságú, 
dönthető lapú, peremes, egyszemé-

lyes asztalok; gyengénlátóknál – 
szükség szerint – egyéni megvilágí-
tási lehetőséggel; mozgáskorlátozot-
tak székei állítható magasságú ülő-

kével, lábtartóval. 
2. Nevelői asztal, szék tantermenként 1  
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A 

 
B 

 
C 

 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
3. Eszköztároló szekrény tantermenként 1  
4. Tábla tantermenként 1  

5. ruhatároló (fogas) tanulók létszámának fi-
gyelembevételével  

6. Szeméttároló helyiségenként 1  
 

7. sötétítő függöny ablakonként az ablak lefedésére alkalmas méret-
ben 

 
2. Szaktantermek (a tantermi alapfelszereléseken felüli igények) 

 
számítástechnikai terem 

1. tábla + flipchart 1  
 

2. Számítógépasztal tanulónként 1  

 
3. 

számítógép, internet hozzá-
féréssel, perifériákkal tanulónként 1 felszerelés  

 
4. 

Informatikai szoftverek, 
programok szükség szerint a pedagógiai program előírásai sze-

rint 
 

5. szkenner 1  

társadalomtudományi szaktanterem 
 

1. nyelvi labor berendezés tíz-tizenöt tanuló egy-
idejű foglalkoztatására 

ha az oktatás részben vagy egészben 
nem magyar nyelven folyik; számí-
tógépes nyelvi oktatással kiváltható 

 
2. Magnetofon 1  

 
3. 

DVD író, lejátszó, hang-
szóró 

számítógép, hangszóró 
1  

 
4. 

mikrofon, erősítő, fejhall-
gató 1  

 
5. DVD (lejátszó, felvevő) 1  

6. írásvetítő vagy projektor 1  
 

természettudományi szaktanterem 

1. vegyszerálló tanulói aszta-
lok (víz, gáz csatlakozással) három tanulónként 1  

 
2. Elszívó berendezés tantermenként 1  

 
3. vegyszerálló mosogató két asztalonként 1  

 
4. fali mosogató tantermenként 1  
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A 

 
B 

 
C 

 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
5. Poroltó tantermenként 1  
6. Elsősegélydoboz tantermenként 1  
7. eszköz- és vegyszerszekrény 2  
8. méregszekrény (zárható) 1 elhelyezése a szertárban 

9.  
eszközszállító tolókocsi 

 
tantermenként 1  

10. 
 

törpefeszültségű csatlakozá-
sok 

 
tanulóasztalonként 1  

 
művészeti nevelés szaktanterem 

1. rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók létszámának fi-
gyelembevételével 1 hely  

 
2. tárgyasztal (állítható) tantermenként 2  

 
3. mobil-lámpa (reflektor) 2  

 
4. vízcsap (falikút) 2  

5. pianínó iskolánként 1  
6. ötvonalas tábla tantermenként 1  

7. CD lejátszó vagy lemezját-
szó, magnetofon tantermenként 1  

8. tároló polcok tantermenként 1  
 

technikai szaktanterem 
(életvitel és gyakorlati ismeretek céljait is szolgálhatja) 

1. tanulói munkaasztal tizenöt tanuló részére  

2. állítható magasságú támla 
nélküli szék tizenöt tanuló részére  

 
3. logopédiai foglalkoztató egyéni fejlesztő szoba – 4. tornaszoba 

(berendezése az óvodában meghatározottak szerint) 
 

1. Kislabda 5  

 
2. Labda 5  

 
3. 

 
Tornaszőnyeg 

 
2  

 
4. 

 
Tornapad 

 
2  

 
5. 

 
Zsámoly 

 
2  

 
6. 

 
Bordásfal 

 
2  
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A 

 
B 

 
C 

 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

7.  
Mászókötél 

 
2  

 
8. 

 
Gumikötél 

 
5  

 
9. 

 
Ugrókötél 

 
5  

 
10. 

 
Medicinlabda 

 
5  

 
11. 

 
Stopper 

 
1  

 
12. 

 
kiegészítő torna készlet 

 
1  

 
5. Iskolapszichológusi szoba 

 
 

1. 
 

Asztal 
 
1  

 
2. 

 
Szék 

 
4  

 
3. 

 
Zárható irattároló szekrény 

 
1  

 
4. 

 
Számítógép perifériákkal 

 
1  

 
5. 

 
ruhatároló (fogas) 

 
1  

 
6. 

 
Szeméttároló 

 
1  

7.  
Telefonkészülék 

 
1  

 
8. 

 
Szőnyeg 

 
1  

 
6. Tornaterem (mindazok a felszerelések, amelyek a tornaszobában, továbbá) 

 
1. 

 
kosárlabda palánk 

 
2  

 
2. 

 
Gyűrű 

 
1  

 
3. 

 
Mászórúd 

 
1  

 
4. 

 
Mászókötél 

 
2  

 
5. 

 
Bordásfal 

 
10  

 
7. Sportudvar 
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A 

 
B 

 
C 

 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
 

1. 
szabadtéri labdajáték felsze-

relése 
 
1 

 
bármelyik játék kiválasztható 

 
2. magasugró állvány, léc  

1  

 
3. távol-, magasugró gödör  

1 
 

homokkal vagy szivaccsal 
 

4. Futópálya  
1 

 
lehetőség szerint kialakítva 

 
8. Iskolavezetői iroda 

 
6. 

 
Íróasztal 

 
1  

7.  
Szék 

 
1  

 
8. 

 
tárgyalóasztal, székekkel 

 
1  

 
9. 

 
számítógép internet hozzá-

féréssel, perifériákkal 

 
1 felszerelés  

 
10. 

 
számítógépasztal és szék 

 
1-1  

 
11. 

 
Iratszekrény 

 
1  

 
12. 

 
digitális adathordók részére 

szekrény 

 
1  

 
13. 

 
Fax 

 
1  

 
14. 

 
Telefon 

 
1  

 
9. Nevelőtestületi szoba 

1. fiókos asztal pedagóguslétszám sze-
rint 1  

2. Szék pedagóguslétszám sze-
rint 1  

 
3. napló és folyóirattartó  

1  

4. Könyvszekrény 2  

5. Fénymásoló  
1  

 
6. 

 
számítógép internet hozzá-

féréssel, perifériákkal 

 
1  

 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
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A 

 
B 

 
C 

7.  
számítógépasztal, szék 

 
1-1  

 
8. 

 
ruhásszekrény vagy fogasok 

pedagóguslétszám figye-
lembevételével  

 
9. 

 
Tükör 

 
1  

 
10. Iskolavezető-helyettesi, tagiskola-, iskolaegységvezető-helyettesi, iskolatitkári iroda 

 (a felszerelések feladatellátás szerint helyezhetők el) 
 

1. 
 

asztal 
felnőtt létszám figyelem-

bevételével  

 
2. 

 
Szék 

felnőtt létszám figyelem-
bevételével  

 
3. 

 
Iratszekrény 

 
1  

 
4. 

 
számítógépasztal és szék 

 
1  

 
5. 

számítógép internet hozzá-
féréssel, perifériákkal   

 
6. 

 
Telefon   

közös vonallal is működtethető 
 

11. Könyvtár 

 
1. 

 
tanulói asztal, szék 

 
egy iskolai osztály, egy-
idejű foglalkoztatásához 
szükséges mennyiségben 

életkornak megfelelő méretben; 
mozgáskorlátozottak és gyengénlá-

tók esetén állítható magasságú, 
dönthető lapú, peremes, egyszemé-
lyes asztalok; mozgáskorlátozottak 
székei állítható magasságú ülőkével, 

lábtartóval 
 

2. 
 

egyedi világítás 
 

olvasóhelyenként 1  

 
3. 

 
könyvtárosi asztal, szék 

 
1-1 

 
asztal egyedi világítással 

 
4. 

 
szekrény (tároló) 

 
legalább háromezer 

könyvtári dokumentum 
elhelyezésére 

 

 
5. 

 
tárolók, polcok, szabadpol-

cok 

 
2  

 
6. 

 
létra (polcokhoz) 

 
1  

7.  
Telefon 

 
1 

 
közös vonallal is működtethető 



Pedagógiai Program  116/135 

 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Elfogadva: 2020. augusztus                                                                                             Érvényes: Visszavonásig  

Módosítva: 2022. augusztus 15. 

 

  
A 

 
B 

 
C 

 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
 

8. 
 

Fénymásoló 
 
1  

 
9. 

 
számítógép internet hozzá-

féréssel, perifériákkal 

 
1-1  

 
10. 

 
Televízió 

 
1  

 
11. 

 
CD vagy lemezjátszó 

 
1  

 
12. 

 
Írásvetítő vagy projektor 

 
1  

 
12. Könyvtárszoba 

 
1. 

 
tanulói asztal, szék 

 
legalább hat tanuló egy-
idejű foglalkoztatására 

elegendő mennyiségben 

 
életkornak megfelelő méretben 

 
2. 

 
könyvtárosi asztal, szék 

 
1-1 

 
asztal egyedi világítással 

 
3. 

 
könyvespolc, szekrény 

 
legalább ötszáz könyvtári 
dokumentum elhelyezé-

sére 
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A nevelőmunkát segítő eszközök 
 
 

  
A 

 
B 

 
C 

 Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
 

Taneszközök 

 
2. 

 
tárgyak, eszközök, informá-
cióhordozók az iskola peda-
gógiai programjában előírt 
tananyag feldolgozásához 

 
évfolyamok, tantárgyak 

alapján, oly módon, hogy az 
iskola munkarendje szerint 
minden osztály alkalmaz-

hassa 

 
pedagógiai programban foglaltak 

szerint 

 
3. 

 
egyéni fejlesztést szolgáló 

speciális taneszközök 

 
évfolyamok, tantárgyak 

alapján oly módon, hogy az 
iskola munkarendje szerint 
minden osztály alkalmaz-

hassa 

 
sajátos nevelési igényű tanulót ok-
tató iskolában; pedagógiai prog-

ramban foglaltak szerint 

 
4. 

 
magnetofon 

 
iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1, ha legalább 
négy osztály működik, to-
vábbi 1, beszédfogyatékos 
tanulót nevelő iskolában – 
mikrofonnal – osztályon-

ként 1 

 
szaktanteremnél felsorolton kívül; 
bárhol szükség szerint elhelyez-

hető 

 
5. 

 
CD vagy lemezjátszó 

 
iskolánként (székhelyen, te-

lephelyen) 1 

 
könyvtárnál felsorolton kívül, bár-
hol szükség szerint elhelyezhető 

 
6. 

 
Televízió 

 
iskolánként (székhelyen, te-

lephelyen) 1 

 
könyvtárnál felsorolton kívül, bár-
hol szükség szerint elhelyezhető 
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Alapfokú művészeti iskola 
 
Helyiségek 
 
 

    
  A 

   
  B 

   
  C 

   
    Eszközök, felszerelések     Mennyiségi mutató   Megjegyzés 

 
1. 

 
tanterem 

 
székhelyen és telephelyen az 

iskola munkarendje, vala-
mint az egyes művészeti 
ágaknál meghatározottak 

szerint 

 

 
2. 

 
iskolavezetői iroda 

 
iskola székhelyén, és azon a 
telephelyen, amelyen iskola-
vezető-helyettes, tagiskola-, 
iskolaegységvezető-helyettes 
alkalmazása nem kötelező, 
iskolánként (székhelyen, te-

lephelyen) 1 
 

 

 
3. 

 
iskolavezető-helyettesi iroda 

 
ha az iskolában az iskolave-
zető helyettes alkalmazása 

kötelező, iskolánként (szék-
helyen, telephelyen) 1 

 

 
4. 

 
tagiskola- iskolaegységve-

zető-helyettesi iroda 

 
ha az iskolában a tagiskola-, 
iskolaegységvezető-helyettes 
alkalmazása kötelező, isko-
lánként (székhelyen, telep-

helyen) 1 

 

 
5. 

 
iskolatitkári iroda 

 
ha az iskolában az iskolatit-
kár alkalmazása kötelező, 1 
iskolánként (székhelyen) 1 

 

 
6. 

 
nevelőtestületi szoba 

 
iskolánként (székhelyen) 1  

 
7. 

 
Könyvtár (adattár) 

 
iskolánként (székhelyen) 1 

 
a művészeti könyvek, segédköny-

vek, kották, hanglemezek és 
egyéb hangzó anyagok, diafilmek 
stb. elhelyezésére – saját épülettel 

rendelkező iskola esetében. 
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  A 

   
  B 

   
  C 

   
    Eszközök, felszerelések     Mennyiségi mutató   Megjegyzés 

 
Kiszolgálóhelyiségek 

 
1. 

 
szertár, raktár (hangszertár, 

jelmeztár) 

 
iskolánként 1 

művészeti áganként biztonsági 
felszereléssel, a hangszerfajták-
nak, jelmezeknek, díszleteknek, 
színpadi kellékeknek, képző- és 
iparművészeti tárgyaknak, anya-
goknak biztonságos tárolására 

 
2. 

 
aula (előtér, várakozó) 

 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

 
porta, várakozóhelyiség és a ruha-

tár funkcióját is betöltheti 

 
3. 

 
porta 

 
iskolánként (székhelyen) 1, 

 
szükség esetén az előtérben is ki-
alakítható – saját épülettel rendel-

kező iskola esetében 

 
4. 

 
személyzeti WC helyiség 

 
iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), nemenként 1 

 
alkalmazotti létszám figyelembe-

vételével 

 
5. 

 
tanulói WC helyiség 

 
iskolánként (székhelyen és 
telephelyen), szintenként, 

nemenként 1 

 
tanulói létszám figyelembevételé-

vel 

 
6. 

 
öltöző, zuhanyzó 

 
iskolánként (székhelyen) ne-

menként 1 

 
saját épülettel rendelkező iskola 

esetében 

 
7. 

 
elsősegély helyiség 

 
iskolánként 1 

 
lehetőség szerint külön helyiség-

ként 
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Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai minden művészeti ág részére 
 
 

  
A 

 
B 

 
C 

 
 

Eszközök, felszerelések 
 

 
Mennyiségi mutató 

 
Megjegyzés 

 
1. 

 
tanterem, műterem, tanszaki 

műhelyterem 

 
(berendezése az egyes mű-
vészeti ágaknál, tanszakok-
nál ismertetettek szerint) 

 

 
2. 

 
iskolavezetői és iskolave-
zető-helyettesi, tagiskola-, 
iskolaegységvezető-helyet-

tesi iroda 

 
(berendezése az iskoláknál 

ismertetettek szerint) 
 

 
3. 

 
iskolatitkári iroda 

 
(berendezése az iskoláknál 

ismertetettek szerint) 
 

 
4. 

 
számítógép, internet hozzá-

féréssel, perifériákkal 

 
iskolánként 1 felszerelés 

 
ügyviteli feladatok ellátásához 

 
5. 

 
nevelőtestületi szoba 

 
berendezése az iskoláknál 

ismertetettek szerint) 
 

 
6. 

 
könyvtár 

 
(berendezése az iskoláknál 

ismertetettek szerint), 
 

 
 

 
 
 

A 

 
 

B 

 
 

C 
 
 

 
Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 

 
Taneszközök 

 
1. 

 
tárgyak, eszközök, informá-
cióhordozók az iskola peda-
gógiai programjában előírt 
tananyag feldolgozásához 

 
évfolyamok, tanszakok, tan-
tárgyak alapján a tanulói lét-

szám figyelembevételével 
oly módon, hogy az iskola 

munkarendje szerint minden 
tanuló és csoport alkalmaz-

hassa 

 
Az alapfokú művészetoktatás 

tantervi követelményei és a peda-
gógiai programban meghatáro-

zottak szerint az iskola által taní-
tott tantárgyak esetében 
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Egészség – és munkavédelmi eszközök 
 
Berendezése az iskoláknál ismertetettek szerint. 
 
Táncművészet tanszak követelményei 
 

    
  A 

   
  B 

   
  C 

   
   

 
  Eszközök, felszerelések 

   
Mennyiségi mutató 

   
  Megjegyzés 

 
Helyiségek 

   

 
1. 

 
tanterem 

a csoport, illetve az együtte-
sek létszámának figyelembe-
vételével, az iskola munka-
rendje szerint az egyidejűleg 
megtartott csoportos foglal-
kozásokhoz szükséges szám-

ban 

 
 

 
2. 

 
táncterem 

 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

figyelembe vehető más célra léte-
sített, de funkciójának megfelelő, 
a többcélú hasznosítás szempont-
jai szerint kialakított nagyméretű 

terem is 

 
3. 

 
tanári öltöző, tusoló 

 
iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) nemenként 1 

 

 
4. 

 
tanulói öltöző, tusoló 

 
iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) nemenként 1 

 

 
5. 

 
kellék- és jelmeztár vagy 
kellék- és jelmeztároló 

 
iskolánként 1 

 
jelmezek, viseletek számára 

 
6. 

 
Helyiségek bútorzata, egyéb 
berendezési tárgyai és okta-

tási eszközei 

  

 
Tanterem 

 

 
1. 

 
tanulói asztalok, székek 

 
tanulók létszámának figye-

lembevételével 
 

 

 
2. 

 
tanári asztal, szék 

 
tantermenként 1  

 
3. 

 
eszköztároló szekrény 

 
tantermenként 1  
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  A 

   
  B 

   
  C 

   
   

 
  Eszközök, felszerelések 

   
Mennyiségi mutató 

   
  Megjegyzés 

 
4. 

 
Tábla, vagy flipchart 

 
tantermenként 1 

 
elméleti órák helyiségébe 

 
5. 

 
CD lejátszó 

 
tánctermenként 1  

 
6. 

 
televízió, digitális kamera, 

DVD lejátszó 

 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
 

   
  7. 

 
szeméttároló 

 
helyiségenként 1  

Táncterem 
a tanszaknak megfelelő burkolattal 

(fapadlózat, laminált padlózat, sportpadló, fapadlózat balett-szőnyegborítással) 

1.  
rögzített, vagy mobil tükör   

2. 
 

Rögzített, vagy mozgatható 
balett rudak 

 
tanulók létszámának figye-

lembevételével 

a tanulók kora szerinti magas-
ságba függesztve, a balett tansza-

kon 

3.  
Jelmezek, viseletek, kellékek 

 
iskolánként 

a tanított tanszakoknak és a tanu-
lói létszámnak megfelelően 

 
 

Intézményi nyitvatartási idő és túlórakeret 
 

Eseti rendezvények többlet nyitvatartási igény 
szülői értekezlet 6 óra 
fogadóóra 14 óra 
tanévzáró, ballagás 10 óra 
intézményi tanács, SZMK 4 óra 
farsang 2 óra 
vizsgaelőadások, próbák 30 óra 
őszi vigasság 12 óra 
osztálytalálkozó 15 óra 
karácsonyi vacsora 3 óra 
pályaválasztás 3 óra 
családi nap leendő elsősöknek 2 óra 
konferenciák 10 óra 
  
összesen 111 óra 
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XXII. A Pedagógiai Program legitimációja, érvényessége 

 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 26.§ 

 

(1) A nevelő és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program 
szerint folyik. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az iskolavezető hagyja jóvá. 
A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 
működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A pe-
dagógiai programot nyilvánosságra kell hozni. 

(2) Az iskola pedagógiai programjának részeként, ha e törvény másként nem rendelkezik, a mi-
niszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi 
az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a ke-
rettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfel-
jebb tíz százalékának felhasználásáról. A kollégium az érdekelt iskola pedagógiai programját fi-
gyelembe véve készíti el a pedagógiai programját. 

(3) Amennyiben az általános iskola egész napos iskolaként működik, pedagógiai programjának 
része valamely, az oktatásért felelős miniszter által kiadott, vagy saját maga által kidolgozott és e 
törvényben meghatározottak szerint jóváhagyott nevelési-oktatási program. 

(5) Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől fel-
menő rendszerben vezetheti be. 

A Pedagógiai Programot jóváhagyta a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
nevelőtestülete 2020. augusztus 31-én.  

A jóváhagyás történt az Intézményi Tanács egyetértésével, az iskolahasználók véleményének figye-
lembe 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.  

Módosítását bármilyen szakmai közösség kezdeményezheti. 

A Pedagógiai Program 2020. augusztus31-től lép hatályba. 

 

Szolnok, 2020. augusztus 31. 

PH. 

 

 _____________________________ 

 Hegyiné Mladoniczki Éva sk 
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1. számú melléklet  
 
A Minősített Tehetséggondozó Műhely pedagógiai programja szerves részét képezi a Szanda-
szőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programjának 1. számú mellék-
leteként.  

Az MTM pedagógiai programja tartalmazza a működés kereteit, szemléletét, feladatait, a tehetség-
gondozó tevékenység intézményi törekvéseit.  

Az MTM pedagógiai programja meghatározza a tartalmi munkát, a tanulási helyszíneket és eszkö-
zöket, a pedagógusok módszereit, a munkaszervezést, az intézmény működtetését, kommunikáci-
óját és a kapcsolatrendszerét a folyamatok minden szintjén.  

A Minősített Tehetséggondozó Műhely azonosította a célcsoportokat is:  

- elsődleges célcsoportként: az iskola 7-14 éves gyermekeit, tanulóit 
- másodlagos célcsoportként jelölte meg: a tanulók szüleit, a tanulók tehetségfejlesztésé-

vel, tehetséggondozásával foglalkozó szakembereket, az intézményvezetést, a pedagógu-
sokat, a pszichológust, mentálhigiénés szakembert, fejlesztő pedagógust, pályaorientációs 
konzulenst.  
 

Minősített Tehetséggondozó Műhely Pedagógiai Programja 

Célja: 

Minél szélesebb lehetőséget biztosítson a gyermekek, tanulók számára tehetségük kibontakoztatása 
érdekében. Megerősítés kapjanak tehetségterületükről és újabb utakkal is gazdagodjanak.  

A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése. 

Az esélyegyenlőség biztosítása az intézmény minden területén. 

Sokoldalú személyiségfejlesztés. 

Fő tevékenységek: a tantárgyakhoz, illetve a néptánchoz, népzenéhez kapcsolódó tehetségígéretű 
tanulók felismerése, fejlesztése és nyomon követése.  

Az iskolai tehetséggondozás modellje a Mönks-Renzulli-féle tehetségmodell. 

A tehetséggondozó tevékenység területei:  

- logikai-matematikai,  
- inter- és intraperszonális,  
- zenei,  
- térbeli-vizuális,  
- testi-kinesztetikus,  
- nyelvi,  
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- természeti. 
A tehetséggondozó tevékenység felöleli a gardneri képességterületeket, a programok, a célcsopor-
tok is ez alapján szerveződnek. 

Alapelvek: 

- A gazdagítás, dúsítás lehetőségét kínálja a tehetségeknek, biztosítja azt a közeget, melyben 
örömet jelent a tanulás.  

- A tehetségígéretek kapjanak megerősítést minden programban az erősségeikről, kerüljön 
fejlesztésre a kevésbé erős területe is.    

- Az osztály és intézményszintű szabadidős programok a feltöltődés, kikapcsolódás legyen a 
tehetséges tanulóknak is. 

 
 

A Minősített Tehetséggondozó Műhely feladatrendszere 

Alapfeladatok: 

- tehetségszűrés, - azonosítás, beválogatás, amelynek során figyelembe kell venni a tehetsé-
ges tanuló életkori jellemzőit 

- komplex tehetséggondozó programok megvalósítása 
- kontroll/ nyomonkövetés 
- tehetség-tanácsadás, szakmai konzultáció a szülők, pedagógusok, a tehetségekkel foglal-

kozó szakemberek, intézmények számára 
- egyéni, sajátos arculatot kifejező jó gyakorlat kifejlesztése, amely eléri az adaptálhatóság 

szintjét 
- hálózati együttműködés 

Kiegészítő feladatok: 

- publikációs tevékenység 
- PR-tevékenység 
- diákmentori tevékenység 
- életvezetési, pályaorientációs tanácsadás 
- önkéntesek bevonása 
- szponzoráció megteremtése 
- civil szervezetek bevonása 
- meghatározott időközönként olyan rendezvények szervezése, lebonyolítása, amelyen a te-

hetségek lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. 
Tehetségazonosítás, beválogatás:  

- folyamatos, dinamikus, komplex, kiterjed a kettős különlegességű tanulókra az esélyegyen-
lőség biztosítása érdekében 
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Az azonosítási folyamat rávilágít az alábbi területekre: 

- átlag feletti általános képességek 
- átlagot meghaladó speciális képességek 
- kreativitás 
- feladat iránti elkötelezettség 

A tehetségazonosítás módszerei: 

-  gardneri elvek alapján: - osztályfőnök végzi, része az osztályfőnöki tanmenetnek 
-  iskolai teljesítmények alapján: - tanulmányi eredmény, releváns tantárgyak érdemjegyei – 

átlag feletti általános képességek - pedagógus végzi 
- versenyeredmények: releváns területek versenyeredményei - átlag feletti általános képessé-

gek - pedagógus végzi 
- véleménygyűjtés: interjú kérdőívek segítségével a szülők, tanulók, pedagógusok körében - 

átlagot meghaladó speciális képességek, feladat iránti elkötelezettség - pedagógus és/vagy 
pszichológus végzi 

- tanulók munkáinak elemzése: - átlagot meghaladó speciális képességek - pedagógus 
és/vagy pszichológus végzi 

- intelligenciatesztek: - átlag feletti általános képességek - pszichológus (pedagógus) végzi 
- kreativitástesztek: kreativitás - pszichológus (pedagógus) végzi 
- érdeklődés térkép - azonosítás, kontroll, nyomonkövetés 5. és 7. osztályokban, az osztály-

főnök, szaktanár munkáját segíti 
A tehetséggondozó munkánk módszerei:  

A tehetséggondozás hatékonysága érdekében a tanórai és a tanórán kívüli formák összekapcsolása 
megtörténik. 

Tanórán: 

- tanórai differenciálás, az egyéni fejlődést biztosító tanulásszervezési, módszertani eljárá-
sok alkalmazása 

- gazdagítás, dúsítás 
Tanórán kívül: 

- egyéni mentorálás 
- szakkörök működtetése 
- tanulmányi versenyre való felkészítés, részvétel a versenyeken  
- művészeti programok (kiállítás, koncert stb.) 
- témadélután, témahét rendezése 
- hétvégi és nyári program 

Kiemelt figyelem irányul a tanulási nehézségekkel küzdő, lassabban haladó tanulók megsegítésére. 
Az intézményi színes kínálatból megtalálhatják azokat a tevékenységi formákat, programokat, ame-
lyekben sikeresen tudnak kibontakozni, fejlődni. Az esélyegyenlőség biztosított. 
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Kontroll/ nyomon követés 

Módszerei: 

- érdeklődés térkép – azonosítás, kontroll, nyomon követés 5. és 7. osztályokban, az osz-
tályfőnök, szaktanár munkáját segíti 

- tantárgyi jegyek alakulása 
- félévi, év végi osztályzatok 
- iskolai teljesítmények  
- pedagógusok véleménye 
- szülők véleménye 
- versenyeredmények 
- kompetenciamérés eredményei 
- középiskolai felvételi eredmények 
- középiskola visszajelzései 

 
 

Személyi feltételek 

A tehetséggondozó szakmai csoport tagjai 

- Programfelelős 

Feladata:  

- a tehetséggondozó munka koordinálása  
- a tehetséggondozó szakmai csoport működtetése 
- adminisztrációs feladatok ellátása 
- kapcsolattartás az Új Nemzedék Központtal 

- Tehetségfejlesztő szaktanácsadó 

Feladata:  

- részt vesz az intézményi tehetséggondozó munka valamennyi területén  
- segíti a programfelelős munkáját 

- Kiemelt figyelmet igénylő gyermekeket segítő szaktanácsadó, fejlesztő pedagógus 

Feladata:  

- a kettős különlegességű tanulók nyilvántartása, fejlesztésük biztosítása  
- kapcsolattartás a fejlesztésben résztvevő intézményekkel, szakemberekkel  
- együttműködik a szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, szülőkkel 

 

- Mentálhigiénés szakember 
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Feladata:  

- szorosan együttműködik az iskolapszichológussal, a programfelelőssel  
- személyiségfejlesztő beszélgetések, tréningek vezetése  
- kapcsolattartás osztályfőnökkel, szaktanárokkal 

- Iskolapszichológus 

Feladata:  

- tehetségszűrés, azonosítás, pszichológiai tesztek értékelése 
- adott esetekben tanácsadás szülőknek, gyerekeknek egyaránt  
- problémamegoldó, személyiségfejlesztő beszélgetések, tréningek vezetése 
- kapcsolattartás osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, iskolavezetéssel 

- Pályázati referens 

Feladata:  

- figyeli a pályázati felhívásokat 
- tájékoztat a pályázatok megjelenéséről 
- segítséget nyújt a pályázatok megírásában, benyújtásában 

- Pályaorientáció konzulens 

Feladata:  

- pályaorientációs programok szervezése, megvalósítása  
- a tanulók irányítása pályaorientációs, pályaválasztási programokra  
- szülők tájékoztatása, beiskolázási feladatok segítése 
- kapcsolattartás szülőkkel, osztályfőnökökkel  
- kapcsolattartás pályaorientációs szakemberekkel  

 
Tárgyi, infrastrukturális feltételek 
 
Alkalmas helyiségek állnak rendelkezésre a tehetségazonosításhoz, egyéni fejlesztéshez.  

Speciális tárgyi eszközökkel biztosított a tehetségazonosítás és fejlesztés.  

Tanácsadásra, kis létszámú csoportos foglalkozásokhoz életkornak megfelelő méretű tanulóbúto-
rok, termek állnak rendelkezésre, valamint könyvtár megfelelő szakirodalommal.  

Informatikai felszereltség: 3 terem internetkapcsolattal, 15-15 fő számára laptop, projektor, nyom-
tató, fénymásoló.  

Az intézmény közösségi terei alkalmasak a tehetségek bemutatkozására, kiállítás, rendezvény, 
workshop tartására. 

 
Külső partnerek, kapcsolatrendszer 

- partnerség az Észak-alföldi régióban működő Minősített Tehetséggondozó Műhelyekkel  
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- az országos lefedettséget biztosító Minősített Tehetséggondozó Műhelyek  
- a munkát koordináló Új Nemzedék Központ 

 
A tehetségpontok hálózatában fontos elem az intézményi tagság a Szolnok Városi Tehetségsegítő 
Tanácsban. Ez a szervezet koordinálja a térségben a tehetségpontok együttműködését, és együtt-
működik Kecskemét és Balatonfüred városokkal.  

A MATEHETSZ rendezvényein, konferenciáin rendszeres a részvétel, a meghirdetett pályázati fel-
hívásokra pályázat készítése.  

Az intézmény, a tantestület nyitott más tehetségpontok munkájának megismerésére, aktív munka-
kapcsolat kialakítására is.  

Tehetségpontok által meghirdetett versenyeken aktívan vesz részt az intézmény, mind a városi, 
megyei és országos kiírású versenyeken.   

Az iskolai tehetséghéten, szakmai délutánokon, programokon a tehetségpontok képviselői, a tehet-
séggondozást végző szervezetek vezetői is rendszeresen részt vesznek.  

A tanítványok delegálása is fontos része a tehetségfejlesztő munkának, így a különböző tehetség-
gondozó programokba bekapcsolódnak.  

Az Erzsébet Talentum Programban és a FIT Programban is részt vesznek a tanulók.  

A hátrányos helyzetű tehetséges tanulók orientálása megtörténik az „Útravaló” programhoz, vala-
mint a végzős hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók az Arany János Tehetséggondozó Program-
hoz.  

A tehetséggondozásunk fontos partnerei a szülők, akik a Tehetséghéten foglalkozást tartanak a 
gyerekeknek. 

 

Értékelési és ellenőrzési rendszer  

Az Új Nemzedék Központ által kért dokumentációk, adatok, szakmai beszámolók meghatározott 
időre való elküldése működés ellenőrzésének egyik szintje. 

Intézményi szinten egy évre szóló tehetséggondozó munkatervet készül, melyben meghatározásra 
kerülnek az éves célok.  

Főterületek:   

- a tehetségfejlesztés  
- az akkreditált kiváló tehetségpont működtetése 

 

Meghatározásra kerül az MTM keretében: 

- A célok, célértékek, elvárt eredmények megfogalmazása a különböző szintű tervezésben 
(iskolai, osztálytermi, tanulói) 
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- A mérés módjainak, módszereinek megfogalmazása a 2 főterülethez 
- A munkatervben kijelölt feladatoknál meghatározásra kerül: a résztvevők köre, a felelősök 

személye, a feladat elvégzésének határideje, az ellenőrzés módszere, az ellenőrzést végző 
személy.  

- Az ellenőrzés leggyakrabban alkalmazott módszerei: elégedettségi mérés, dokumentum-
elemzés, látogatás  

- Az ellenőrzést végző személyek: tehetséggondozó munkaközösség-vezető, intézményve-
zető és intézményvezető-helyettesek  

- A tehetséggondozó tevékenység ellenőrzött területei: tehetségígéretek azonosítása, tehet-
séggondozó tervek, kiemelkedő tehetségek egyéni fejlesztési tervei, a szakköri tematikák, a 
tehetséggondozó foglalkozások működtetése, a házi versenyek lebonyolítása.  

- A házi versenyek és magasabb szintű versenyek összehangolására versenymátrix készül. 
- A tehetséggondozó programok közül a tehetséghét és a tehetség gála értékelésére elége-

dettségi kérdőív készül a tanulók és a pedagógus részére, mely elemzésre kerül és az elkö-
vetkező évben a tehetséghét tervezésekor a tapasztalatok, javaslatok beépítése megtörté-
nik.  

- Az értékelő visszacsatolásra az évet záró munkaközösségi foglalkozáson kerül sor. A 
többi tehetséggondozó programon is elégedettségi mérés történik a tanulók és pedagógu-
sok oldaláról.  

- A programvezetők tájékoztatják a végzett munkáról a tehetséggondozó munkaközösség-
vezetőt, akinek beszámolási kötelezettsége van az iskolavezetés felé. Évente három alka-
lommal kerül sor az elvégzett feladatok elemzésére, összegzésére: félévi értekezleten, év 
végi munkaközösségi foglalkozáson és az év végi tanévzáró értekezleten, ahol a munkakö-
zösség-vezető értékeli a tehetséggondozó munkaközösség munkáját. 

- A tanulók értékelési rendjének kidolgozása is megtörtént. A dicséretek formáit a külön-
böző szintű versenyeken elért eredmények alapján dolgozta ki a munkacsoport.  
A legkimagaslóbb versenyeredményeket elért tanulók elismerésére Szanda Sziporka Díj ki-
tüntetést alapított az intézmény. Az iskola másik rangos elismerése a Szanda Plakett, melyet 
a nyolc éven át kitűnő tanulók kapnak meg ünnepélyes keretek között.  A kiváló sportolók 
a Szanda Kupa elismerésben részesülnek.  

- A pedagógusok a kiemelkedő tehetséggondozó munkáért Szanda Sziporka Díjat vehetnek 
át a tanévzáró ünnepségen. 

- Jász-Nagykun-Szolnok megye Pro Talento Emlékérem elismerésben részesülhetnek (fel-
terjesztés alapján) az eredményes tehetséggondozó munkáért 

- Jász-Nagykun-Szolnok megye tanári fődíj elismerést vehetnek át a Bolyai Matematika 
Csapatversenyen való eredményességért. 

- A pedagógusok a kiemelkedő tehetséggondozó munkáért (felterjesztés alapján) a „Bonis 
Bona – A nemzet tehetségeiért” díjban részesülhetnek. 
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Az iskola Helyi tantervéhez való illeszkedés a Minősített Tehetséggondozó Műhely keret-
ében folyó tehetséggondozás, tehetségfejlesztés témakörben  

Tehetséggondozó munka célja: 

- Minél szélesebb lehetőséget biztosítson tanulók számára tehetségük kibontakoztatása 
érdekében.  Megerősítést kapjanak tehetségterületükről és újabb utakkal gazdagodja-
nak. 
A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése.  

- Az esélyegyenlőség biztosítása az intézmény minden területén. 
- Sokoldalú személyiségfejlesztés. 

Alapelvek 

A gazdagítás, dúsítás lehetőségét kínálja az MTM a tehetségeknek, biztosítva azt a közeget, melyben 
örömet jelent a tanulás. Tehetségígéretek minden programban megerősítést kapnak erős oldalukról 
és fejlesztésre kerül gyenge oldaluk is.  

Az osztály és intézményszintű szabadidős programok a feltöltődést, kikapcsolódást jelentik tehet-
séges tanulóknak is. 

 Feladatai: 

1. Tehetségazonosítás 
 Az azonosítási folyamat kiterjed az átlag feletti általános képességek, átlagot meghaladó 
speciális képességek, kreativitás, feladat iránti elkötelezettség területeire. Így a tehetségazo-
nosító munka komplex, megbízható, folyamatos, dinamikus. 
Módszerei:  
- gardneri elvek  
- iskolai teljesítmények - tanulmányi eredmény, releváns tantárgyak érdemjegyei 
- versenyeredmények, releváns területek versenyeredményei 
- véleménygyűjtés szülők, tanulók, pedagógusok körében 
- tanulók munkáinak elemzése 
- szükség esetén: intelligenciatesztek, kreativitástesztek, motivációs tesztek 
- érdeklődés térkép 5. és 7. évfolyamon 

 
2. Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés 

A tehetséggondozás, tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán és tanórán kívül: 
- versenyeztetés, versenyekre való felkészítés - házi versenyek szervezése, városi, me-

gyei, területi, országos versenyekre való felkészítés, részvétel a versenyeken 
- differenciált tanulásszervezés tanórákon 
- dúsítás, gazdagítás lehetőségei tanórán és tanórán kívül 
- tehetséggondozó foglalkozások tartása 
- emelt szintű oktatás  
- képesség szerinti csoportbontás 
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- felvételi előkészítő foglalkozások  
- felkészítés a középiskolai tanulmányokra 
- szaktárgyi délután szervezése a Tehetséghéten 
- rendezvények szervezése, lebonyolítása, melyeken a tehetséges tanulók lehetőséget 

kapnak a bemutatkozásra 
-  

3.  Kontroll/ nyomon követés 
  Módszerei: 
- tantárgyi jegyek alakulása 
- félévi, év végi osztályzatok 
- iskolai teljesítmények 
- pedagógusok véleménye 
- szülők véleménye 
- versenyeredmények 
- kompetenciamérés eredményei 
- középiskolai felvételi eredmények 
- középiskola visszajelzései 

 
 Ellenőrzés, értékelés 

 Az ellenőrzés és értékelés rendszerét az intézményünk Pedagógiai Programja tartalmazza. 
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