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A Petőfi Sándor Általános Iskola Szentes központjában működő, nagy múltra visszatekintő 

intézmény. 

Arculatát kettősség jellemzi: a modern programelemek, és hagyományainak egymásba 

fonódása sajátos harmóniát teremt. Az emelt szintű ének-zenei képzésnek több, mint 45 éves 

hagyománya van. 

Ideológiai elkötelezettség nélküli képzésben-nevelésben részesíti a tanulóit.  

Az iskola a következő ötéves munkájában fő profiljának a művészeti nevelést tekinti. 

Arra törekszünk, hogy 

� diákjainkat adottságaiknak, képességeiknek megfelelő nevelésben–oktatásban 

részesítsük. 

� a modern társadalmi igényeknek (idegen nyelv, informatika) megfelelően készítsük fel 

a továbbtanulásra és az önálló életvitelre. 

� a ránk bízott gyermekeknek segítséget nyújtsunk abban, hogy kiegyensúlyozott, 

egészséges, teljes értékű emberré váljanak. 

Valljuk, hogy a gyermek több azáltal, hogy jártas a hazai kultúrában, fogékony a különféle 

művészeti ágak (zene, tánc, nép- és képzőművészet) iránt. A 45 éves ének-zenei 

hagyományaink ápolása mellett fiatalos, rugalmas tantestületünk nyitott a korszerű 

módszerek alkalmazására. 

Fontosnak tartjuk, hogy olyan pozitív környezetet teremtsünk, ahol megtanulható az egyéni, 

kulturált véleményformálás és a közösségi életforma. 

Céljaink megvalósítása érdekében súlyt helyezünk pedagógusaink továbbképzésére, a tanulók 

fejlődésének folyamatos ellenőrzésére, a családokkal való szoros együttműködésre, a tárgyi- 

technikai feltételek dinamikus fejlesztésére. 
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I. Helyzetelemzés 

A Petőfi Sándor Általános Iskolában a 2003/2004-es tanévben 15 tanulócsoport,  

7 napközis csoport működik, mintegy 340 tanulót foglalkoztatva. A tanulólétszám  

a szentesi tankötelezett populáció folyamatos csökkenése ellenére stagnáló tendenciát mutat. 

Az iskolai tevékenységek eredményes teljesítését 40 dolgozó, köztük 30 főállású pedagógus 

szolgálja.  

Főiskolát végzett  27 fő    

Egyetemet végzett   3 fő    

Két diplomája van 5 főnek   

Szakvizsgával, v. vele egyenértékű képzettséggel rendelkező pedagógus 4 fő. 

Az iskola alapfeladata a nappali rendszerű nevelés-oktatás, és a napközi-otthoni nevelés. 

A nevelőtestület pedagógiai kulturáltsága átlagon felüli, innovativitás jellemzi.  

A szakos ellátottság 100%-os.  

Az emberi erőforrások fejlesztése a következő irányokban indokolt:  

Idegen nyelvi képzés – nyelvvizsga, és informatikai képzés. 

Az új kerettanterv bevezetésével a nevelőtestület képzettsége tovább emelkedik az új 

tantárgyak, modulok taníthatóságára való felkészüléssel. Kiemelt feladat a kis óraszámú 

tantárgyakat tanítók kompetencia fejlesztése.  

A szertárak ellátottsága a helyi tanterv megvalósíthatóságának szintjén áll. Ez alól  

a testnevelés tantárgy felszerelése képez kivételt. A tornaterem felszereltsége jó. 

A számítógéppark bővítése, fejlesztése nem tart lépést a technika rohanó fejlődésével. 

Megfelelő számú minőségi gép vásárlása lenne szükséges, és fontos lenne egy megfelelő 

számítástechnika szaktanterem kialakítása is. 

A többi taneszköz tekintetében is kívánatos lenne a kötelező taneszközjegyzékben foglaltak 

beszerezhetősége. 
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Az intézményi dolgozók érdekvédelmét a Pedagógusok Szakszervezete helyi tagcsoportja, 

illetve a törvényes előírások alapján működő Közalkalmazotti Tanács látja el. A tanulói 

érdekvédelem fóruma a tanulók túlnyomó többségét tömörítő, az osztályok horizontális 

szervezetére épülő, felnőtt tagokkal is rendelkező Diákönkormányzat látja el. A szülők 

szervezett fóruma a Szülői Munkaközösség, melyben osztályonként 2-2 választott képviselő 

foglal helyet, évente négy ízben ülésezik. A szülői szervezet céljait, működési rendjét a 

Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. Az iskola működtetésében érdekelt felek érdek-

egyeztetésének fóruma az iskolaszék, mely – szabályzatának megfelelően – legalább 

kéthavonta ülésezik. A három-három tagú szülői, pedagógusi és diák-önkormányzati oldal 

mellett benne helyet foglal a fenntartó képviselője is.  

Az intézmény közoktatási és nem közoktatási intézményekkel kiterjedt kapcsolatrendszert 

működtet. 

 

II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Intézményünkben olyan nevelési programot akartunk megfogalmazni, amely tükrözi a 

tantestület hitvallását, és igazodik az iskolahasználók igényeihez is. Ennek érdekében 

felmérést végeztünk a szülők, a gyermekek és a pedagógusok körében. A felmérés 

eredményei a következőkben foglalhatók össze: Intézményünk nyitott iskola, 

gyermekközpontú, humánus, együttműködő. Alapelveinkben az alábbiak fogalmazódnak 

meg: esélyegyenlőség, nyitottság, komplexitás, személyiség központúság. A gyerekek 

szeretnek iskolába járni, erősen kötődnek tanáraikhoz, társaikhoz. Sokféle élményt élnek meg 

az iskolai élet során, s ezáltal gazdagodik személyiségük.  

Az iskola célja, hogy a tanulók személyiségfejlődését minél teljesebben kibontakoztassa, 

összhangban a tanulók adottságaival, fejlettségükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal és 

spontán tapasztalataikkal. Az ismeretek elsajátítása eszköz a képességek kialakításához, 

fejlesztéséhez. Középpontban áll a tanulók tudása, képességeinek, személyiségének 

fejlesztése, világképének formálódása.  
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Eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetünkben nemcsak az iskola oktató-nevelő munkája 

segíti, hanem az iskolán kívüli tevékenységek is. Különféle programok: osztály-

összejövetelek, színházlátogatások, tanulmányi és osztálykirándulások stb. szervezése is 

részét képezi az iskolai nevelésnek. 

 

Helyi sajátosság, hogy a művészeti nevelés kiemelt szerepet kap intézményünkben. Emelt 

szintű ének-zenei képzésben részesül minden évfolyamból egy-egy osztály. Az ének-zenei 

képzés elsődleges célja zenét szerető és értő tanulók képzése, olyan személyiségek 

kialakítása, akik érzékenyen, de reálisan gondolkoznak a problémákról, érzelmi életük 

gazdag, magatartásuk humánus. Hangszeres tanulmányokat a Lajtha László Alapfokú 

Művészeti Iskolában folytathatnak tanulóink. Mindezekhez kapcsolódnak a társművészetek: 

mozgáskultúra, vizuális nevelés, irodalom stb. A művészeti nevelés iskolánk hagyományai 

közé tartozik, ebből kifolyólag hagyományainkat a kezdetektől a kor szellemének megfelelő 

formában tovább éltetjük, ápoljuk. Mindezen a tevékenységformák a tanulók 

személyiségének sokoldalú fejlesztését szolgálják. 

A hagyományápolás szerepe az iskola életében: helyi hagyományokhoz és ünnepkörökhöz 

kapcsolódó tradíciók 

Az iskola tanulói érezzék jól magukat az intézményben, ismerjék meg az intézmény múltját, 

hagyományait, erősödjön bennük a szűkebb és tágabb hazájuk iránt táplált azonosságtudat. 

Ismerjék meg a névadó Petőfi Sándor életét, munkásságát. 

 

Alapelvek: 

a./ Hazaszeretetre, hagyományőrzésre, hazánk iránt érzett azonosságtudatra nevelés. 

b./ Érzelmi nevelés. 

c./ Az ünnepkörökhöz kapcsolódó tradíciók ápolása. 
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Célok:  

a./ Tanulóink ismerjék és tiszteljék jelképeinket. Rendelkezzenek magyarságismerettel. 

b./ Tanítványaink ismerjék a nemzeti, az egyházi, a népi és a családi ünnepkör fogalmát, 

jelentősségét.  

c./ Sajátítsák el az iskoláról, a szülőföldről az iskola helyi tantervében foglalt ismeretanyagot. 

d./ Ismerjék helyi és országos népszokásainkat. 

 

Feladatok: 

a./ Az életkori sajátosságok figyelembe vételéve kapjanak ismereteket hagyományainkról a 

tanórán és tanórán kívüli alkalmakon tanítványaink. 

b./ A tanulói közösségben vegyenek részt az alkalmi ünnepeken, melyeken viselkedjenek az 

elvárásoknak megfelelően. 

c./ Az osztályfőnökök és szaktanárok szűkebb közösségekben is emlékezzenek meg 

ünnepeinkről. 

d./ A tanulók ismerkedjenek meg településük néprajzával, néphagyományaival, ismerjék a 

helyi közművelődési intézmények ilyen jellegű kiállításait, anyagait. 

 

Eszközök, eljárások: 

a./ Ünnepeink, hagyományaink, rendszeresen ismétlődő rendezvényeink megtartása: 

(részletesen felsorolva a Diákönkormányzat feladatainál). 

b./ Hazánk és jelképeinek megismerése tanórai és szakköri keretben, esetleg a 

társintézmények bevonásával. 

c./ Tanórán kívüli tevékenység: tanulmányi kirándulások az ország különböző területeire; 

településtörténeti, helytörténeti vetélkedők szervezése, tanulmányi versenyek stb. 
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d./ A tanulóknak különböző programokkal, humánus pedagógusokkal és iskolavezetéssel, 

támogatással, segítségnyújtással kell biztosítani a „pozitív élményt” az iskolában. Minden 

gyermekben meg kell keresni azt a területet, amely sikerélményhez juttatja! 

 

A felmérések alapján a következő területek fejlesztését igényelték a 
felhasználók: 

Korszerű alapműveltség megszerzése 

Olyan ismeretek elsajátítása, melyek a későbbiek folyamán segítik a továbbtanulás 

folyamatát, segítik a beilleszkedést az új közösségbe. Olyan ismeretekre tegyenek szert a 

tanulók, melyek segítségével sokoldalúan helyt tudnak állni az iskolai és társadalmi életben 

egyaránt. 

 

Alapelv:  

Az oktató munka folyamatában sokoldalú tudásra tegyenek szert intézményünk tanulói. Ez a 

személyiség fejlesztésével oldható meg. Ehhez biztosítani kell a korszerű műveltségszerzés 

tárgyi és személyi feltételeit.  

 

Célok: 

a./ A tanulókban alakuljon ki az igény az önálló ismeretszerzésre. 

b./ Rendelkezzenek a korszerű ismeretszerzéshez nélkülözhetetlen tudással; ismerjék az 

informatikai eszközöket, tudják ezeket alkotó módon használni.  

c./ Tudjanak tájékozódni a médiák világában. Tudják elkülöníteni az értékes és hasznos 

ismereteket az értéktelenektől. 

d./ Ismerjenek legalább egy idegen nyelvet alapfokú szinten. Tudásukat hasznosítsák a 

mindennapi életben: levelezés, társalgás stb. 
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Feladatok: 

a./ Lehetőséget biztosítani minden tanulónak az önálló és közös ismeretszerzésre. 

b./ Lehetővé kell tenni az iskola gyermekközösségének az informatikai ismeretek minél 

magasabb szintű elsajátítását, a megszerzett tudás alkotó jellegű alkalmazását. 

c./ Tudjanak értékeket válogatni a médiák által kínált lehetőségek közül. 

e./ Fejlesszék idegennyelvtudásukat, tudják a megszerzett ismereteket felhasználni. 

f./ Olyan korszerű alapműveltségre tegyenek szert, melynek segítségével szemléletmódjuk 

pozitívan alakul, aktív cselekvőivé válhatnak az élet mindennapjainak 

 

Eszközök, eljárások: 

a./ A korszerű ismeretszerzés igényének kialakítása. 

b./ Az ismeretszerzési vágy felkeltése. 

c./ Használják ki azokat a lehetőségeket, melyeket az iskola, illetve a városi közművelődési 

intézmények biztosítanak: könyvtárak, múzeumok, színházi rendezvények stb. 

d./ Ismerkedjen meg a lakóhely és környékének jellegzetességeivel. 

e./ Lehetőség biztosítása a megszerzett ismeretek alkalmazására, gyakorlására. 

 

A humanista értékrend elsajátítása, megalapozása  

A tanulókat jellemezze a megbízhatóság, a következetesség, a becsületesség, az őszinteség, a 

tisztelet, az identitástudat társadalmi és mikrokörnyezetben egyaránt. 

Alapelv: 

Sajátítsák el a kulturált magatartásformákat az erkölcsi normák közvetítésével, értékek 

átadásával. Ki kell alakítani a tanulókban a kötelesség- és feladattudatot. Meg kell tanítani 

őket arra, hogyan érvényesítsék jogaikat. Folyamatos munkával fejleszteni kell a 

felelősségtudat alakítását. 
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Célok: 

a./ Ismerjék meg az alapvető emberi és erkölcsi értékeket, ismerjék saját személyiségük 

értékeit.  

b./ Ismerjék előnyös és előnytelen tulajdonságaikat. 

c./ Törekedjenek saját pozitív és negatív tulajdonságaiknak, képességeiknek megismerésére. 

d./ Fogadják el választott közösségük értékrendjét. 

e./ Ismerjék nemzeti hagyományainkat, értékeinket, legyenek büszkék rá. Ismerjék a nemzeti 

jelképeket, adják meg a tiszteletet ezeknek.  

f./ Ismerjék szülőföldjük jelképeit, hagyományait, tiszteljék, ápolják az elődök emlékét. 

 

Feladatok: 

a./ Az értékek bemutatása és befogadása a csoportba, beépítése a személyiségekbe. /Példák 

konkrét esetek elemzésével, példaadással/. Lehetőség biztosítása az erkölcsi értékek 

felismeréséhez, szituációkban történő begyakorlásához, megjelenítéséhez. 

b./ Az iskola, a lakóhely hagyományainak megismerése, ápolása. 

c./ Nemzeti ünnepek, a gyermekek életkorának megfelelő szintű, az érzelmekre pozitívan ható 

megünneplése. 

d./ A magyar néphagyományok és a magyar kultúra értékeinek megjelenítése, átörökítése 

/zene, irodalom, képzőművészet, tánc, honismeret, néprajz/. 

e./ Más népek hagyományainak, kultúrájának megismerésével bekapcsolódni az európai 

integrációs folyamatba. 

Eszközök, eljárások: 

a./ Osztályfőnöki és szaktárgyi órák keretében: előadások, vitafórumok, filmrészletek, 

művészeti alkotások elemzése, értékelése. 
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b./ Pedagógusok ellenőrzése, értékelése, spontán megnyilvánulásaik a diákok felé. 

c./ A Házirend, az iskola belső szabályainak kialakítása a tanulók, a Diákönkormányzat 

közreműködésével. 

d./ A tanulói demokrácia, a Diákönkormányzat működése. 

e./ Erkölcsi nevelés, a tanárok, a szülők, az intézményben dolgozók közvetítésével (pl.: 

példamutatás). 

f/ Közügyekben a diákok és a szülők testületei is kivehetik a részüket a döntésből, 

javaslatokkal élhetnek. 

g./ Igény szerint iskolarádió és iskolaújság működtetése. 

h./ Iskolagyűléseken, diák-önkormányzati összejöveteleken kulturált véleménynyilvánítás, 

vita gyakorlása. 

i./ Tanítási órán kívüli tevékenységek, szakköri foglalkozások erkölcsi értékteremtő hatása. 

 

Biztonságos, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó tanulási környezet  
kialakítása 

Iskolánkban legfontosabb érték a gyermek. Ezért olyan tanulói környezetet kívánunk 

kialakítani, amelyben kiemelt szerepet kapnak az alábbi fogalmak megvalósulásai: szeretet, 

megértés, alkalmazkodási képesség, játék, mozgás, egyéni képességek figyelembe vétele. 

 

Alapelv:  

Gyermekközpontú nevelés megvalósítása, személyiségjegyeinek kibontakoztatása; egyéni 

képességek, készségek fejlesztése. A fejlesztési folyamat erősítése különböző területeken; 

közösségi életre nevelés; társadalmi norma- és értékrendszer átadása. 
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Célok:  

a./ Szeretetteljes, megértő, derűs és segítőkész légkör gyermek—gyermek, gyermek–

pedagógus (felnőtt) kapcsolatában. 

b./ Az értékelés során a nyújtott teljesítményen túl az egyén önmagához viszonyított 

fejlődését, szorgalmát és erőfeszítését is figyelembe kell venni. 

c./ A nevelés-oktatás folyamatában érdekes, sokszínű, a játékra, a mozgásra és a tanulói 

tevékenységre építő módszerek alkalmazása. 

d. A művészetekkel kapcsolatban lévő tantárgyak /irodalom, rajz, ének-zene, tánc és dráma, 

mozgóképkultúra és médiaismeretek/, valamint a többi készségtantárgy /testnevelés és sport, 

életvitel és gyakorlati ismeretek, élményszerű, örömet nyújtó, a sikeres tanulói alkotások 

létrehozására ösztönző és építő közvetítése. 

 

Feladatok: 

a./ A differenciált fejlesztéshez szükséges tárgyi feltételek megteremtése /bútorzat/, 

képességfejlesztő eszközök, szemléltető eszközök, nyelvi laborok, informatikai park stb./ 

megteremtése, fejlesztése. /Lásd: Eszközjegyzékek!/ 

b./ Az egyéni képességfejlesztéshez szükséges módszerek elterjesztése és alkalmazása, 

csoportbontások, szakkörök, az egyéb tanórán kívüli fejlesztő lehetőségek megteremtése, 

továbbfejlesztése. 

c./ A mindennapos — kezdeményezett és tervszerűen irányított — játék és mozgás 

lehetőségének biztosítása. 

d./ A gyermekalkotások kapjanak nyilvános teret a bemutatkozásra. 

 

Eszközök, eljárások: 

a./ Differenciált oktatás megvalósítása a tanórákon, 

b./ csoportbontás: technika; számítástechnika, technika és idegen nyelv 
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c./ tehetséggondozás, felzárkóztatás korrepetálás és szakköri tevékenység keretében, 

d./ képesség- és készségfejlesztő programok a tanórai foglalkozások keretében és a tanítási 

órákon kívüli tevékenységekben: a társintézmények és szakkörök szerepe a folyamatban. 

e./ A pedagógiai szakszolgálat igénybe vétele adott esetekben. 

 

Munkára nevelés: a rendszeres tanulási tevékenység, önművelés kialakítása 

A tanulók ismerjék meg a tárgyi tudás, a tudatosság, a tehetség, az érdeklődés, az aktivitás, a 

szorgalom, a munkafegyelem, az önálló tanulás, az önképzés és önkiszolgálás fogalmait. 

Ismerjék meg a szellemi és fizikai munka fogalmát, tanulják meg mindkettőt értékelni. 

 

Alapelv: 

A kerettantervekben és tanmenetekben megjelenő kötelező tananyag mellett a műveltség más 

oldalról való megközelítése; egyéni érdeklődések kielégítése. A tanulás tanítása /az 

ismeretszerzés útjának, módjának megtanítása, ismeretek felhasználása/. 

 

Célok: 

a./ A gondolkodási és problémamegoldó képességek alkalmazásával gyakorlati feladatok 

megoldására legyenek képesek. 

b./ Legyenek birtokában a továbbtanuláshoz és sikeres életkezdéshez szükséges ismereteknek 

és készségeknek. 

c./ Legyenek képesek önálló ismeretszerzésre, tudják használni gyűjtőmunkájukhoz az 

információhordozókat, a hagyományostól a legmodernebbekig. A megszerzett ismereteiket a 

gyakorlatban tudják alkalmazni. 

d./ Ismerjék fel a jelenségek és események ok-okozati összefüggéseit, legyenek képesek 

következtetni és elvonatkoztatni. Tudjanak lényeget kiemelni. 
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e./ Legyenek képesek a tanórán kívül szerzett tapasztalataikat és ismereteiket, az iskolában 

tanult rendezett ismeretek közé integrálni, ismerjék az érdeklődésüknek, képességeiknek és 

tehetségüknek megfelelő tanórán kívüli szakköri és egyéb művelődési lehetőségeket. 

f./ Az aktuális intézményhasználói igényeknek (Comenius-felmérések) keretében igényként 

jelentkező informatika és idegen-nyelvoktatás lehetőségeivel éljenek a tanulók, igyekezzenek 

e területeket minél alaposabban elsajátítani. 

g./ Ismerjék tanítványaink a művészetek szerepét, azok emberformáló, alakító jellegét. 

h./ Tudatosuljon bennük, hogy korosztályuk legfontosabb munkája a tanulás. 

i./ Legyenek munkafeladataik megoldásában kreatívak, munkavégzésükben kitartóak, 

legyenek képesek erőfeszítésekre a felmerülő problémák és akadályok leküzdéséhez. 

Ügyeljenek az elvégzett munka külalakjára. Tanulják meg értékelni, elismerni és megbecsülni 

saját és mások munkáját. 

 

Feladatok: 

a./ Az ismeretátadás folyamatában a tanulási folyamatok az életkori sajátosságoknak 

megfelelő egyéni képességek fejlesztése. 

b./ Az önálló ismeretszerzés és a folyamatos önfejlesztés technikáinak megtanulása és 

gyakorlati alkalmazása. 

c./ A képzettségeknek, képességeknek, érdeklődésnek és adottságoknak megfelelő tudatos 

pályaorientációs tevékenység megvalósítása. 

d./ Az összefüggés, következtetés, elvonatkoztatás, lényegkiemelés gyakoroltatása a tanítás 

folyamatában. 

e./ Találja meg a vonzó tevékenységeket és munkalehetőségeket a tanítási órán kívül. 

f./ A képességeikhez mérten törekedjenek a legjobb eredmény elérésére. Törekedjenek 

kitartásra, erőfeszítésre, igényes munkavégzésre és mások tevékenységének elismerésére, 

megbecsülésére. 
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Eszközök, eljárások: 

a./ A pedagógus modell. 

b./ A tanórákon kívüli tehetséggondozó szakkörök és egyéb kulturális lehetőségek 

kihasználása. 

c./ Az emelt szintű ének-zene képzésben részesülő tanulóink hangszeres tudásának helyszíne 

a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola. 

d./ Előadások a továbbtanulási lehetőségekről; pedagógusok, osztályfőnökök, szakemberek 

tájékoztatásai. 

e./ Ismerkedés középiskolákkal: nyílt napokon való részvétel. 

f./ Fizikai és szellemi munka végzése az esztétikus, otthonos iskola fenntartásáért. 

 

Közösségi normák, demokráciatechnikák elsajátítása: a szocializáció 

Nevelőtestületünk fontosnak tartja, hogy tanítványaink megismerkedjenek a demokrácia 

fogalmával, nyitottság jellemezze megnyilvánulásaikat, példamutatás, egymás elfogadása, 

önismeret, önértékelés, barátság, udvariasság jellemezze kapcsolataikat. 

 

Alapelv: 

A tanulók tartsák be a közösség normáit, ismerjék, fogadják el a „másság” fogalmát. 

Önmaguk megismerésén keresztül tudjanak kapcsolatokat létesíteni társaikkal, felnőttekkel. 

Tudják képviselni saját és társaik érdekét adott helyzetekben: osztályközösség, 

diákönkormányzat, iskola, osztályközösség stb. Segítsék egymást az iskolai és magánélet 

területein egyaránt. Ismerjék fel, ha valaki segítségre szorul, s ennek megfelelően járjanak el. 

Viselkedésükre mindenkor az udvariasság legyen jellemző. 
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Célok: 

a./ Aktívan vegyenek részt iskolai életük alakításában az iskola belső működési rendjének 

kialakításában. 

b./ Teljesítsék kötelességeiket, vállalt kötelezettségeiket, ismerjék és gyakorolják jogaikat. 

c./ Legyenek képesek gondolataikat egyértelműen, világosan szóban és írásban 

megfogalmazni, tudjanak demokratikus keretek között vitatkozni, érvelni. 

d./ Tudják egyéni érdekeiket megjeleníteni és alárendelni azokat a közösségi érdekeknek. 

e./ Legyenek képesek reálisan értékelni önmagukat és társaikat. Tudják elfogadni az őket érő 

bírálatokat. 

f./ Legyenek fogékonyak egymás problémáira, érezzék át mások gondjait, segítsék egymást az 

akadályok leküzdésében. 

g./ Ismerjék és tartsák be a kulturált viselkedés szabályait. 

 

Feladatok: 

a./ Közösségi és közéleti feladatok adása, felelősi rendszer működtetése és ellenőrzése az 

osztályközösségben, a DÖK-ben. A gyermeki jogok és kötelességek megismertetése, 

gyakoroltatása, betartatása. 

b./ Udvariassági és viselkedésformák gyakoroltatása szituációs, dramatikus játékokban. 

c./ A tanulók bekapcsolása az önértékelési és értékelési folyamatokba. 

d./ Segítségnyújtás a siker-kudarc megéléséhez, feldolgozásához. 
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Eszközök, eljárások:  

a./ A felnőttek közösségének példamutatása. 

b./ Magyarázat, irodalmi, történelmi példák, példaképek a tananyagból és a mindennapi 

életből. 

c./ Szituációs játékok szerepe a tanítási órákon és a szakkörökön. 

d./ Véleménynyilvánítás. 

e./ A diszkrimináció fogalomkörének ismerete. 

f./ A tanulók feladattudatának kialakítása. 

g./ Érték- és normarendszer formálása a társadalmi értékek viszonylatában. 

h./ A „másság” elfogadtatása. 

 

Az egészséges életmódra nevelés, prevenció 

Pozitív életszemlélet kialakítása, egészséges életvitel, család, játék, mozgás, lelkierő, akarat, 

igényesség önmagával és környezetével szemben: tisztaság, öltözködés, étkezés, 

rendszeresség iránti igény felkeltése. Mindezen célok megvalósítását segíti a helyi tantervbe 

illesztett néptánc, társastánc, mazsorett, aerobik oktatása, valamint az iskolában a különféle 

sportolási lehetőségek. A prevenció szerepe az egészség megőrzésében. 

 

Alapelv: 

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életmód igényének kialakítása: mindennapi 

testmozgás, korszerű táplálkozás alapjainak tudatosítása, az egyéni állóképesség fejlesztése 

(javítása), egyénközpontú terhelés, mentesség a káros szenvedélyektől. 
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Célok: 

a./ Legyenek testileg edzettek, váljon igényükké a rendszeres mozgás, sport. Legyenek 

képesek tartós terhelések elviselésére. 

b./ Tanulják meg elviselni a pszichés terheléseket. 

c./ Ismerjék az egészséges életmód kritériumait, ismerjék meg és tartsák be a higiénés 

szabályokat. Ismerjék meg a helyes és egészséges táplálkozás alapjait. 

d./ Környezetük és önmaguk tisztaságára ügyeljenek, legyenek ápoltak. 

e./ Ismerjék fel a nemek közötti fiziológiai és mentális eltéréseket. Ismerjék a családi 

munkamegosztásban reájuk váró feladatokat. 

f./ Ismerjék a szenvedélybetegségek egészségkárosító hatásait. Utasítsák el az alkohol, a drog 

használatát, a dohányzást. 

g./ Legyenek képesek egyéni értékrendjüknek megfelelő életvitelre. 

 

Feladatok: 

a./ A mindennapos mozgás és sportolás feltételeinek biztosítása, mozgás-, játék- és 

versenyalkalmak teremtése. 

b./ Az akarati tulajdonságok fejlesztése, elérhető teljesíthető feladatok adásával. 

c./ Az egészséges életmód, táplálkozás, öltözködés, otthon kialakításához szükséges ismeretek 

nyújtása, és a tanultak gyakorlati alkalmazásának biztosítása. 

d./ A család és a család funkcióinak megismertetése. 

e./ A kulturált étkezés gyakoroltatása a feltételek megteremtésével. Az általános higiéniai 

szabályok betartása. 

f./ A káros szenvedélyek hatásainak, következményeinek bemutatása. 
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Eszközök, eljárások: 

Az egészséges életmód kialakításához szükséges tevékenységek: 

a./ Mindennapos testmozgás feltételeinek, lehetőségének biztosítása. 

b./ A gyógytestnevelésre szoruló tanulók speciális mozgásfejlesztésének biztosítása. 

c./ Az úszásoktatás biztosítása az alsó tagozatban. 

e./ A korszerű táplálkozásról előadások tartása (tanítási órákon, szakköri keretben, orvosi, 

védőnői előadások, különböző szűrővizsgálatokon való részvétel). 

f./ A mozgáskultúra, mozgáskoordináció fejlesztésére a különféle táncoktatásformák adnak 

lehetőséget. Mindezen tevékenységek hagyományőrzést is jelentenek. 

g./ Felvilágosító előadások tartása az egészségre ártalmas szenvedélyekről. 

 

A környezeti nevelés 

A tanulókban alakuljon ki környezettudatos magatartás, életvitel, képesek legyenek a maguk 

területén a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet 

fennmaradását /föld, víz, levegő és élővilágának védelme, esztétikus, tiszta környezet, 

otthonosság). 

 

Alapelv: 

A környezettudatos magatartásra nevelés, személyiségüknek és környezetüknek, 

társadalmunknak megfelelő, értékeit képviselő életvitelre nevelés. Ügyeljenek az épített és 

természeti környezet értékeire. 
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Célok: 

a./ Ismerjék az élő és élettelen környezet értékeit, környezetvédelem és a környezet 

megóvásának területeit, a környezetvédelem jelentőségét, az emberi életfeltételekre gyakorolt 

hatását. 

b./ Legyenek igényesek környezetük /otthon, osztály, iskola, szűkebb és tágabb környezetük/ 

esztétikájára, tisztaságára. 

c./ Védjék és óvják a természeti értékeket, aktívan és tevékenyen vegyenek részt iskolai és 

otthoni környezetük megóvásában. 

 

Feladatok: 

a./ Az épített és természeti környezet értékeinek megismerése. 

b./ A korszerű ökológiai szemlélet kialakítása. Környezetvédelmi technikák elsajátítása, 

gyakoroltatása, szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése. 

c./ Környezetvédő programok tervezése, részvétel a környezetben zajló folyamatok 

vizsgálatában, mérési megfigyelésekben. Környezetvédő programok tervezése, részvétel a 

környezetben zajló folyamatok vizsgálatában, mérési megfigyelésekben. Környezetvédő 

táborok megszervezése. A védelem alatt álló természeti és épített értékek és élőlények 

megismerése. 

d./ Alkotó részvétel az osztályterem és az iskola környezetének tisztántartásában, az 

esztétikus, otthonos környezet megteremtésében, fenntartásában és fejlesztésében. 

 

Eszközök, eljárások: 

a./ Problémamegoldó gondolkodásmód kialakítása. 

b./ Környezetkímélő technikák megismerése: szelektív hulladékgyűjtés.  
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c./ Az élő környezet védelmének megismerése tanítási órákon és egyéb lehetőségek 

kihasználásával: táborok, helyi osztálykirándulások, országjárások szervezése során. Az 

iskola udvarában, a tantermekben, ablakokban elhelyezett növények gondozása. 

d./ Esztétikus környezet kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és az intézmény dolgozóival 

közösen. 

 

A célok elérése, a feladatok megvalósítása érdekében a nevelőtestülettel 
szemben támasztott követelmények 

� Gyermekszeretet 

� Szakmai tudás, pedagógiai kultúrájuk folyamatos fejlesztése, harmonikus, 

kiegyensúlyozott példamutató személyiségen keresztül közvetített értékek. 

� Legyenek jártasak a tudományokban, jól képzettek a szaktantárgyak átadásának 

módszertanában és a nevelés művészetében. 

� Igyekezzenek minél több értéket közvetíteni, és egységes követelményrendszert 

kialakítani. 

� Munkájukban legyenek igényesek, pontosak, fegyelmezettek, következetesek. 

� Megjelenésükkel, írásbeli munkájukkal, beszédkultúrájukkal legyenek követére 

méltók. 

� Alakítsanak ki jó kapcsolatot a szülőkkel, szolgáljanak szakmai tanáccsal a gyermek 

tanulása és nevelése terén egyaránt. 

� Működjenek együtt a szülőkkel, szolgáljanak szakmai tanáccsal a gyermek tanulása és 

nevelése terén egyaránt. 

� Működjenek együtt a szülőkkel és az iskola kapcsolatrendszerével. 

� A nevelőmunkájukban gyermekcentrikusság, egyéni bánásmód, türelem, 

empátiaképesség tükröződjék. 
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Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési 
eljárások: 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

Szokások kialakítását 

célzó módszerek. 

 

- Motiválás. 

- Bemutatás, példaadás. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Értékelés. 

-(Korrekció indokolt esetben.) 

 

- A tanulói közösség 

tevékenységének megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy 

távolabbi) célok kitűzése, 

elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés. 

Magatartási modellek 

bemutatása, 

közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek 

bemutatása. 

- Műalkotások bemutatása. 

- A nevelő személyes 

példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és csoportos 

minták kiemelése a közösségi 

életből. 

Tudatosítás 

(meggyőződés 

kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó   

magatartási normákról. 

- Vita. 
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Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik 

évfolyam végén: 

1./ Minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott 

továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége — 

vagyis több mint ötven százaléka — a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni 

képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében 

megfogalmazott követelményeknek.) 

2./ Rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a 

későbbiekben megfeleljen. 

3./ Ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat. 

4./ Határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 

 

III. Személyiség- és közösségfejlesztés 

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka legfontosabb feladatainak egyike a tanulók 

személyiségének sokoldalú fejlesztése. A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és 

oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata 

révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül 

érvényesül. 

E tevékenység céljaként olyan egységes és pozitív énkép kialakítását tartjuk fontosnak, amely 

segíti és segíteni fogja tanulóinkat a társadalomban való eligazodásban, mindez legkorábban a 

pályaorientációt segítő iskolaválasztásban nyilvánul meg. 

A személyiségfejlesztés tevékenységként folyamatosan jelen van az iskolai életben. Színterei 

a tanítási órák, a szakkörök, a sportfoglalkozások. Különösen jó lehetőséget nyújtanak a 

személyiségfejlesztésre az irodalomórák kommunikációs helyzetgyakorlatai, az írók, a költők 

életútjának megismerése, az irodalmi és történelmi hősök cselekedeteinek elemzése. 
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Ugyanígy minden más tanítási órán az adott személy cselekedeteinek elemzése, az adott 

tudományág jeles képviselőinek, tudósainak életútelemzése. Mindezek az ismeretek példa 

értékűvé válhatnak, fontos fejezetei lehetnek a tanulók morális szereptanulásának.  

A tanórákon, a szakkörökön, a mindennapi életben adódó élethelyzeteket vizsgálva, elemezve 

pozitív több alternatívát kínáló, a választás lehetőségét fenntartó megoldásokat keresnek. 

A személyiségfejlesztéstől elválaszthatatlan, nagy jelentőségű feladat a közösség fejlesztése, 

hiszen a személyiség a társas környezethez való alkalmazkodáskor alakul, fejlődik. 

Az iskolában működő közösségek — alapegységként megjelölve az osztályközösségeket, az 

erre épülő Diákönkormányzatot, diáksportköröket, szakkörök stb. igen jó lehetőségeket 

nyújtanak a közösségek fejlesztésére. 

 

Az osztályközösségek fejlesztése 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

A tanuló szempontjából az osztályközösségben való tapasztalatok a szocializációs folyamat 

szerves részét képezik. Az osztályközösség egy olyan csoportot jelent számára, amit nem 

maga választ — a baráti körrel ellentétben —, s itt saját kortársaival együtt kell 

megtapasztalnia és megtanulnia az emberi közösségre jellemző folyamatokat.  

A nevelési cél nem lehet más az egyén szempontjából, mint a közösségben beilleszkedő, ezért 

tenni, cselekedni tudó, aktív egyén megerősítése; aki saját véleménnyel, egyéniséggel 

rendelkező személyiségként vesz részt a közösség életében, és képes kitekinteni, közösségét, 

világát kívülről szemlélni. 

Elsősorban az osztály közösséggé válásának támogatása fontos, hogy az osztály egységessé 

formálódjon. Ennek eszközei a közös cél érdekében szervezett, elvégzett munkák. Jó alkalmat 

adnak ezen belül az iskolai rendezvényekre, ünnepségekre, szereplésekre, bemutatókra vagy 

versenyekre való felkészülések, s az osztálykirándulás megszervezése, majd megvalósítása. 

Az osztály — korosztályának megfelelően — ugyanis igényli még az irányítást, de önállóan 

kell kiviteleznie ezeket a feladatokat, ami összekovácsoló erőként hat vissza rá.  
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Jóval kézzelfoghatóbb oka a közösség kialakításának az együtt eltöltött idő: tanórákon, 

szünetekben, osztálykirándulásokon stb. Ez felszíni struktúrának számít, ám mégis igen nagy 

szerepet játszik ebben a folyamatban. Ez idő alatt ugyanis a tanári vezetés, hatás, befolyásolás 

ellenére a közösség kialakítja saját normáit, írott és íratlan szabályait, értékrendjét, mely 

fontos csoportalkotó tényező. 

Nevelési cél ezen a szinten, hogy befolyásoljuk az értékhálózatokat, hisz azok teljesen 

öntörvényűen haladva olyan irányt vehetnek, amely torzíthatja a gyermek személyiségét, 

kihathat későbbi életére. Az ilyen befolyásolásra alkalmat ad az osztályfőnöki órán való 

beszélgetés, s indirekt módon — különösen a humán tantárgyak esetében — a tanórákon 

felmutatott minták. 

Az osztályban végbemennek a csoportokra jellemző folyamatok: a szélsőségek (kitűnően jó 

vagy rossz teljesítménynél) a másság kitaszítása; bűnbakkeresés. Az ezzel kapcsolatos 

eseményeket, folyamatokat érdemes nem egyszerűen tiltani, hanem felhasználni arra, hogy 

elkezdődjön a tudatosításuk az egyénben. Erre csak részben használhatók az osztályfőnöki 

órák, a beszélgetések. A korosztály még nem igazán alkalmas e problémák fogalmi 

feldolgozására, de megértésére igen. Megfelelő eszközzé a példázatok általi tanítás válhat. 

(különösen az irodalom és történelem anyaga nyújt rá lehetőséget), vagy a csapattréningek a 

diákok korához, érettségéhez igazodó gyakorlatokkal.  

Az imént említett folyamatok felismerése, tudatosítása ahhoz segíti a diákot, hogy elkezdjen 

kiépíteni egy védekező mechanizmust a társadalomban vagy más közösségekben működő 

befolyásoló eszközökkel szemben (politika, hírek, reklámok, divathullám stb.) 

Ügyelni kell arra is, hogy az osztályközösség ne váljon teljesen zárt rendszerré. Legyen 

nyitott az információkra, s más osztályokkal, osztályokba járó diákokkal is létesítsen 

kapcsolatot, kommunikáljon. Minderre olyan rendezvények, ünnepségek, szabadidőben 

választható szakkörök, programok nyújtanak lehetőséget, ahol az osztályok tagjai keverednek. 
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A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása 

Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői 

fejlesztése. 

 

A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 
fejlesztésében 

Feladat: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 

változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm — a felnőttek elvárásainak 

megfelelni akaró — személyiségének lassú átalakulásától az autonóm — önmagát értékelni és 

irányítani képes — személyiséggé válásig. 

 

Az önkormányzás képességének kialakítása 

Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy 

nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt 

módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 

Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség 

által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által 

szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a 

közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat 

gyűjthetnek. 
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A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 

Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

 

IV. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

„ha egy gyerek két alapvető közösségben - a családban és az iskolában - rosszul érzi magát, 

sérül, akkor olyan pótló jellegű kapcsolatokat és közösségeket keres magának, ahol 

befogadják, viszonylag könnyen sikerélményhez juthat, és egyben teret kap nyugtalanságának, 

agresszivitásának, elkeseredettségének kiélésére, lereagálására is.”  

 (Popper Péter 1970. 107) 

Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 
tevékenység 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Helyzetelemzés 

A viselkedési problémák, beilleszkedési nehézségek már többnyire az óvodában 

megnyilvánulnak. A korai felismerés során az iskolai gondok érthetőbbé és a súlyosabb 

jelenségek megelőzhetőbbé válhatnak. 

Éppen ezért minden első osztályos tanítónak tanév elején fel kell mérni, hogyan illeszkedtek 

be tanulói az iskolai életbe, milyen magatartási nehézségek találhatók. 

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az első osztályosok között nagy különbségek 

vannak, mind a magatartási szokások, és az értelmi fejlettség szintjén is. Az elmúlt öt évben 

egyre jobban „nyílt ez az olló”. Vannak tanulók, akik több hónapos iskolai foglalkozások után 

sem rendelkeznek még a legminimálisabb magatartási szokásokkal sem. / öt- tíz perces tartós 

figyelem, vagy a közösségi normákhoz való alkalmazkodás /Az ingerszegény környezetből 

érkezett tanulóknál pedig igen hamar tanulási nehézségek jelentkeznek. 
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A felzárkóztatást segítő program 

� Szorosabb kapcsolat kialakítása az óvodákkal. /Igyekszünk az óvodásoknak és az 

óvónőknek minél több programot biztosítani iskolánkban, mert ez segíti a gyermekek 

korai megismerését. A Suliváró program is jó lehetőség, ahol nemcsak az óvónők, 

hanem a szülők is megismerhetik iskolánkat./ 

� A gyermekek egyéni jellemzőinek megismerése, általános pedagógiai vizsgálat. 

/Magatartási zavar, különböző beszédhibák: dyslexia, dysgraphia, beszédkészség: 

beszédfélelem, gátlásosság, együttműködési hiány/. 

� A problémák megbeszélése a szülőkkel. 

� Szülői együttműködés formáinak kialakítása. 

� Egyénre szabott fejlesztési terv készítése. /Osztálykeretben, ha levetőség van rá  

a tanórán képességeiknek megfelelő feladatokat oldanak meg a tanulók,  

a képességeikhez igazodó idő alatt, úgy, hogy a feladatmegoldások szintje a fejlődés 

irányába mutasson /. 

� Nevelési Tanácsadó, logopédus irányításával a felzárkóztatás segítése. 

Az iskolai életbe való beilleszkedés hatással van a tanuló önmagáról alkotott képére. A reális 

önkép és önértékelés kialakulása, kialakítása nagyon fontos feladatunk. Meg kell előznünk az 

önértékelési zavar létrejöttét és a teljesítmény-motiváció csökkenését, mivel az önértékelési 

konfliktus alacsony teljesítményt válthat ki, és ez tanulási zavarokhoz vezethet. 

 

V. A tehetség, a képesség kibontakoztatását ás felzárkóztatást segítő 

tevékenységek 

 

"Adjátok keze ügyébe a kérdéseket, és hagyjátok, hogy oldja meg ő maga.   

Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondtátok neki; hanem azért,   mert magától 

megértette. Ne tanulja a tudományt, hanem fedezze fel." 

 Rousseau 
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Céljaink, feladataink a tehetségfejlesztés és felzárkóztatás területén 

Megfogalmazott oktatási és nevelési céljainkkal összhangban prioritásnak tekintjük, hogy az 

iskola ne csak a tanítás, hanem a kreatív tanulás színtere is legyen. Tanulóink lehetőséget 

kapnak tehetségük, képességük kibontakoztatására, az érdeklődéseinknek megfelelő tanórai 

illetve tanórán kívüli foglalkozásokon. Feladatunknak tekintjük a jó képességű, intellektuális, 

művészeti tehetséggel rendelkező tanulók felismerését, az adott részterületen való 

fejlesztésüket, képzésüket. Éppen ezért már l. osztályban elkezdődik a tehetségesek 

felkutatása és képességeiknek megfelelő fejlesztése. Ugyanakkor feladatunk a tanulási 

képességek, szociális háttér miatt felzárkóztatást igénylő tanulók fejlesztése. 

Ennek feltétele a differenciált oktatás, az oktatási folyamat speciális tervezése és 

megvalósítása. 

A képességek fejlesztése viszont együtt történik a személyiségfejlesztéssel. Olyan 

feladatokkal, élményekkel szembesítjük tanulóinkat, melyekben a gyermekek önmaguk 

rájöhetnek arra, hogy mire képesek, illetve miben tehetségesebbek társaiknál. 

 

Tanórai keretben megvalósítható fejlesztések 

A tanítási órákon elsősorban a differenciálás eszközével élve fejlesztjük a tehetségígéretet 

illetve foglalkoztatjuk a tanulási kudarcnak kitett tanulókat. Ennek feltétele a gyerekek egyéni 

adottságainak megismerése, mely a differenciálás alapját képezi.  

Minden tanuló a képességeinek megfelelő feladatot oldja meg úgy, hogy a feladatmegoldások 

szintje a fejlődés irányába mutasson. Ezt, a differenciált házi feladatok, egyéni felzárkóztatás 

és a tanulási folyamatok tervszerű irányításával érhetjük el. 

A tehetséges és kiemelt képességű tanulóink leginkább a versenyeken, versenyhelyzetekben 

szembesülhetnek saját fejlődésük és fejlesztésük eredményével. Így nélkülözhetetlennek 

tartjuk a különböző szintű tantárgyi, művészeti és sportrendezvényeken való részvételt. 
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Tanórán kívüli fejlesztések 

Iskolánkban lehetőséget biztosítunk a tanítási órákon kívüli fejlesztésre is. Ilyenek a 

szakkörök, versenyek, testi-szellemi képességeket próbára tevő rendezvények. Itt minden 

kiemelkedő képességgel rendelkező tanuló lehetőséget kap önmaga fejlesztésére, s ehhez 

szakmailag jól felkészült pedagógusok segítik őket. Ugyanakkor egyénre szabott fejlesztési 

terv alapján történik a gyenge képességű tanulók felzárkóztatása, vagyis önmaga fejlődéséhez 

viszonyítva a tantervi minimum elérése, s így az osztályismétlés elkerülése. 

 

Versenyek, versenyeztetés 

A rátermett tanulóink fejlesztése versenyeztetéssel is történik. Mivel a versenykiírások évről 

évre változnak, igyekszünk már az évek óta működő és színvonalas megmérettetésre 

felkészíteni a tanulókat, illetve az újonnan megjelenő és valóban kihívást jelentő kiírásokra 

pályáztatni őket. 

Minden tantárgyból, valamint művészeti és sport témakörben egyaránt folyamatosan és 

aktuálisan megjelenő pályázatokra és versenyekre készítjük növendékeinket. 

 

Lehetőséget adunk városi, megyei és országos megmérettetésen kívül a helyi, iskolai szintű 

versenyek létrejöttének is, melyen nemcsak a legtehetségesebb gyerekek indulnak. /Azon 

tanulóknak, akik tanulmányaikban nem a kiemelkedő eredményt, hanem éppen a  

felzárkóztatást igénylők közé tartoznak szükséges egyfajta megmérettetés ahhoz, hogy helyes 

önképük kialakuljon. /Ezek a versenyek előselejtezői a magasabb szintűeknek, illetve egy 

része helyi kezdeményezésűek./ 

Iskolánk feladatának tekinti felkészíteni a tanulókat a 8. osztály befejezése után a 

továbbtanulásra. Minden tanulónk folytatja tanulmányait a különböző gimnáziumokban, vagy 

a szakközépiskolákban. 
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Feladataink a továbbtanulásra való felkészítésben 

� megfelelően felkészült tanulók hagyják el iskolánkat 

� feleljenek meg a középiskolai elvárásoknak 

� tanulóink szívesen végezzék a rendszeres tanulási munkát 

� képesek legyenek a szakmunkásképzőben egyszerű munkafolyamatok aktív 

figyelemmel kísérésére és elsajátítására. 

"Az egyetlen igazi tanulás: a lényükben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése" 

 (Weöres Sándor)   

 

VI. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység 

„Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,   

Megtanulnak hittel élni.  

Ha a gyerekek megerősítve élnek,  

Megtanulják magukat szeretni.  

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,  

Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!!”  

 (Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben…) 

A mai rohanó világban sajnos egyre több gyermek kerül hátrányos helyzetbe, válik 

veszélyeztetetté. A családok megélhetése a munkanélküliség és rajtuk kívül álló okok miatt 

nehezebb. 

Az iskolánkban egy gyermekvédelmi felelős segíti az osztályfőnökök munkáját. 

Célok: 

Az iskolai gyermekvédelem célja a az életmódra, kortárs közösségi és közösségi 

beilleszkedésre vonatkozó prevenció. Fontos, hogy a pedagógusok ismerjék fel a hátrányos 

helyzet, a veszélyeztetettség tüneteit /magatartászavar, részképességzavar, kapcsolatzavar 

stb./ és az észlelés után kutassák az okokat. A különböző családi körülmények közül kikerülő 

gyermekek számára az esélyegyenlőséget biztosítani kell /hátránykompenzáció, jelzőrendszer/ 
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Feladatok: 

� A veszélyeztetett környezetből kikerülő gyermekek kezelése pedagógiai eszközökkel. 

� Az osztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős indokolt esetben meglátogatják a 

családokat, a tapasztalatokról feljegyzést, véleményt készítenek, szükség esetén 

értesítik a Szentesi Családsegítő Központot.  

� Hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése és a hátrányokból fakadó nehézségek lehetőség 

szerinti csökkentése a pedagógiai eszközökkel. 

� Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a megfelelő szakirányú szervekkel és 

szervezetekkel /pszichológus, családgondozó, gyámügyi szakember stb./. 

� A tanulók, szülők tájékoztatása írásban, hogy problémáikkal hol és milyen időpontban 

kihez fordulhatnak segítségért /közérdekű tájékoztatás az iskolai hirdetőn/. 

� Szülők részére életvezetési tanácsadás, szakirodalom ajánlása.  

� Pedagógiai vélemény kelkérés esetén.  

� Mentálhigiénés, egészségügyi tájékoztatás a körzeti védőnő segítségével. 

� Felvilágosítás a szociális juttatásokról /kiegészítő családi pótlék, rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás, étkezési támogatás / 

� Drog- és bűnmegelőzési programok szervezése /szórólapok, előadások, ismertető 

anyagok stb./. 

 

Iskolánk kapcsolata az alábbi intézményekkel: 

� Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz jelzőrendszer 

� Nevelési Tanácsadó pszichológushoz jelzőrendszer 

� Áthelyező Bizottsághoz jelzőrendszer 

� Védőnőhöz kérések alapján egészségnevelési programokra való felkérések eljuttatása. 
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� Gyermekorvoshoz, általános orvosi vizsgálatra, kötelező védőoltásokra, a 

pályaalkalmassági javaslatra a tanulók elirányítása. 

� Gyámhivatalhoz krízishelyzet kezelésében 

� Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályához segélyek kérésében. 

� Rendőrség drogmegelőzési csoportjához 

 

A gyermekvédelmi munka jellegzetesebb munkaformái: 

� négyszemközti beszélgetés /szülőkkel, gyerekekkel, szakemberekkel/ 

� szülői értekezleteken történő tájékoztatás 

� szakemberhez irányítás 

� hatósági közreműködés kérése 

� konzultáció, esetmegbeszélés 

� családlátogatás 

� osztályfőnökök, az osztályban tanítók, napközis nevelők konzultációja 

� javaslat a gyermekek különleges gondozására 

� fejlesztő programok kidolgozása / egyéni / 

� devianciák kiszűrése – pedagógiai szakszolgálat közreműködésének kezdeményezése 

� magántanulói jogviszony kezdeményezése 
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VII. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 

A pedagógus feladatai: 

A tanulók képességeinek felmérése a pedagógus feladata. 

A képességeiket tekintve elmaradó tanulókat az iskola felhasználható órakeretének terhére  

a pedagógusok felzárkóztatják a továbbhaladást biztosító szintre. 

Ennek érdekében: 

� már az iskolába lépés előtt, az óvodával közösen felmérik a leendő elsős tanítók a 

gyerekek képességeit, szükség esetén szakvéleményezésre utalják, 

� a tanév elején felmérést végeznek a tanulók tudásszintjére vonatkozóan, 

� a tanév közben folyamatosan figyelik és rögzítik a tanulók haladási ütemét, 

� a rászoruló tanulókkal fejlesztő pedagógus foglalkozik kis csoportokban, 

� a tanítási folyamatban a pedagógus differenciál annak érdekében, hogy a gyengén 

teljesítők is elsajátítsák a minimumszintet, 

� szükség esetén a kudarc okainak feltárásában a nevelési tanácsadó segítségét igényli. 

 

Az iskola feladatai: 

� a pedagógusok jelzéseinek megfelelően megszervezi a felzárkóztató tevékenységet, 

� a közoktatási törvény. 52.§ (7) bek. által biztosított időkeret terhére tanórán kívüli 

lehetőséget biztosít a felzárkóztatásra, 

� kiegészítő normatíva felhasználásával lehetővé teszi a felzárkóztató foglalkozásokat, 

amennyiben a szülők ezt igénylik, 

� a tanköteles, a tanulmányi követelményeket nem teljesítő, ugyanazt az évfolyamot 

második, vagy további alkalommal ismétlő tanuló számára heti egy óra egyéni 

foglalkozást biztosít. 
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Küldetésnyilatkozat 

Elsődleges célunk a gyermekek tanulásának minőségi fejlesztése a tanterv hatékony és sikeres 

teljesítésével. 

Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a gyermekközpontú nevelés áll. Ennek 

megvalósítása során fontosnak tartjuk a személyiség sokoldalú fejlesztését; alapvető 

készségek és képességek biztos kialakítását; a cselekedtetve tanulást; a tanulás tanítását; 

egyéni különbségeket figyelembe vevő differenciált képességfejlesztést és segítségnyújtást. 

Fontos szerepet szánunk a felelős környezettudatos magatartás kialakításának, a 

környezetvédelemi szemlélet erősítésének; társadalmi együttélés alapnormái 

elsajátíttatásának; valamint a művészeti nevelésnek és a korszerű műveltség (idegen nyelv, 

informatika) elsajátíttatásának. 

A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét kívánjuk biztosítani diákjaink számára, 

figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. 

Úgy gondoljuk, hogy partnereinknek felelősséggel tartozunk, ezért lehetőségeinkhez mérten, 

a teljesíthetőség határain belül igényeiket kielégítjük. 

Az iskola életének és munkájának minden területén folyamatos fejlődésre törekszünk. 

Jövőképünk lényege, hogy az iskolánk arculatára oly jellemző kettősséget – a modern 

programelemek és a hagyományok ötvözetét – megőrizve a kor elvárásainak, igényeinek 

eleget tegyünk.  

 

VIII. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek formái 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

� diákétkeztetés,  

� gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység, 

� a tankönyvvásárláshoz nyújtott segítség, 

� az érkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek igénylésének támogatása, 
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� szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal, a gyermekjóléti szolgálattal, 

� tartós tankönyvek, atlaszok, kötelező olvasmányok kölcsönzése a könyvtárból. 

A pedagógus feladata 

A pedagógus kötelessége eljárást kezdeményezni az iskola igazgatójánál, ha tanítványáról 

kiderül, hogy anyagi veszélyeztetettségnek van kitéve. 

A pedagógus köteles gondoskodni a rábízott tanulók lelki egészségéről, erkölcsi védelméről. 

Az iskola feladatai 

Az iskola igazgatója a hozzá beérkezett jelzések alapján intézkedik, eljárást indít az illetékes 

polgármesteri hivatalnál gyermekvédelmi támogatás megállapítására, a család részére 

természetbeni támogatás nyújtására (pl. ebédtérítés). Továbbá megállapítja a tanulói 

tankönyvtámogatás helyi rendjét, és elbírálja a tanulók részére nyújtott támogatás mértékét. 

 

IX. A szülő a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, 

továbbfejlesztésének lehetőségei 

A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztés lehetőségei 

Cél: 

A szülők, gyerekek és pedagógusok együttműködésének, közös tevékenységének 

összehangolása a tanulók nevelésének érdekében.  

Közös problématudat, vélemények egyeztetése, a családi nevelés, az iskolai oktatási és 

nevelési tennivalók, egységes nevelési hatásokra való törekvés, az értékrendek 

összehangolása érdekében.  

Iskolánkban a szülők és pedagógusok együttműködésének lehetőségei: 

1. A szülői szervezet, az intézményvezetés, a nevelőtestület fő fóruma: az osztályonként két 

szülőből álló Szülői Választmány. Tanév kezdetén az alakuló összejövetelen szavazással 

elnököt és helyettest választanak. 



39 

2. A szülők, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, valamint a fenntartói képviselet hozza létre 

az Iskolaszéket, mely saját működési renddel, munkaprogrammal a nevelési és oktatási 

munkát segíti, véleményezi. 

3. A tanulókat az iskola életéről, az iskola munkatervéről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

� az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén, 

� a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén, 

� az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon, indokolt esetben külön 

alkalommal. 

4. A tanulót és a tanuló szüleit a diákok fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan tájékoztatják. 

A fejlesztés érdekében az egyéni adottságok korai felismerésekor a szülők bevonását is 

fontosnak tartjuk. 

5. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a diákönkormányzat pedagógus 

vezetőjével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel, az iskola igazgatójával vagy az Iskolaszékkel. 

6. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskola munkatervéről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

� az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi 

ülésén vagy iskolai szintű szülői értekezleten, 

� az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein 
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Az együttműködés formái, feladatai: 

a/ Családlátogatás 

A szülőkkel és családokkal való szoros kapcsolattartás közvetlen formája, mely az 

osztályfőnök feladata, ha indokolt a gyermekvédelmi felelőssel együtt. 

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a 

gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

b/ Szülői értekezlet 

A tanév elején a tantestület meghatározza a tanulmányi időszak szülőértekezletének rendjét, 

és azt a tanulók tájékoztató könyvébe rögzíti. 

Az osztályfőnökök összegyűjtik és továbbítják az iskola igazgatója felé a szülői kéréseiket, 

véleményeket, javaslataikat. 

Feladata: 

� a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

� a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről: 

o az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

o a helyi tanterv követelményeiről, 

o az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

o saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

o a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

o az iskola és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról,  

o a tankönyvek, taneszközök és tanulmányi segédletek kiválasztásának elveiről, 

o a gyermek- és ifjúságvédelem tevékenységéről, jelzőrendszeréről és segítő 

intézményeiről: 
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� Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

� Nevelési Tanácsadó 

� Áthelyező Bizottság  

� védőnő 

� gyermekorvos  

� Gyámhivatal 

� a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 

� a rendőrség drogmegelőzési csoportja 

c/ Fogadóóra 

Alsó tagozatban minden osztály szülői értekezletét egyéni fogadóóra követi az ott tanító 

pedagógusok irányításával. 

Felső tagozatban a tanév folyamán meghatározott rendszerességgel találkozhatnak intézményi 

szintű és egyéni konzultációk keretében a szülők a szaktanárokkal. 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy 

tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. /Tanulási szokások, a szabadidő 

helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb./. 

 

d/ Nyílt tanítási nap 

A tanév folyamán egy alkalommal a szülők betekintést nyerhetnek az osztály mindennapi 

tartalmi munkájába, a tanítási órák lefolyásába, tájékozódhatnak a yermek és az iskolai 

életközösség életéről. 
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e/ Írásbeli tájékoztató 

Az alsó tagozatos tanulók részére a hétköznapi információkat az üzenőfüzetbe írják be a 

nevelők a szülők tájékoztatására. 

A felső tagozatban az osztálynaplóban információs füzet található. A szaktanárok ebbe a 

füzetbe írják a tanulókkal kapcsolatos észrevételeiket. A füzet tájékoztató az osztályfőnökök 

és szülők számára. 

A tájékoztatófüzetben a szülők információkat kapnak a tanulók tanulmányaival, 

magatartásával összefüggő eseményekről, különböző iskolai vagy osztályszintű 

programokról. 

 

A továbbfejlesztés lehetőségei: 

� Pályázatok kiírása a szülők és tanulók felé az iskola környezetének megszépítése 

érdekében. 

� Szülői aktivitás, segítő, támogató kör elismerése. 

� Együttműködés a prevenciós, korai fejlesztő, felzárkóztató tevékenységek körében.    

 

X. Környezeti nevelés 

A környezeti nevelés színterei iskolánkban hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

tanórán: 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. 

Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a 

diákoknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, 

de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, 

audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az élményszerű 

tanításra lehetőség nyílik.  
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Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk 

szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért. Az egyszerű  

víz-,  talaj- és levegővizsgálati módszereket biológia-, földrajz- és kémiaórákon tanítjuk meg. 

Külön, kiemelten kezeljük ezek elemzését, a következtetések megfogalmazását,  

a tapasztalatok hatásainak értékelését.  

Nem hagyományos tanórai keretben: 

A tanév során az osztályok erdei iskolában tölthetnek néhány napot, vagy intézmény- és 

múzeumlátogatásokat szerveznek. Az itt folyó munka a tanév szerves része. Az erdei 

iskolában a munka meghatározott, speciális órarend szerint folyik. Tanórán kívüli programok: 

- A gyerekek olyan versenyeken indulnak, ahol a környezet- és természetvédelem fontos 

téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat. Olyan tudást adunk a tanulóknak, amely 

felelősségvállalással, önálló munkával, egymással dolgozni tudással jár együtt. - Részt 

vállalunk különböző környezeti neveléssel foglalkozó kiadványok terjesztésében, 

propagálásában. Különböző akciókban veszünk részt. Az iskolában rendszeresen, különböző 

gyűjtési akciókat (elem- és papírgyűjtés) szervezünk. Megemlékezünk jeles alkalmakról: a 

Föld napja, madarak és fák napja stb. 

Tanulóink környezetvédelemmel foglalkozó akciókban vállalnak komoly feladatokat. Az 

egész iskola részvételével diákjaink megismerik a közvetlen környezetüket (természeti és 

épített), hagyományainkat, értékeinket.  

Erőforrások: 

A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai 

élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó 

munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló 

együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is. Az iskolának a következő 

tanévben – az alábbiakat figyelembe véve – ki kell dolgoznia részletesen is az iskolán belüli 

és kívüli kapcsolatrendszerét. Nem anyagi erőforrások: iskolán belüli együttműködés 

Tanárok: 

Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 

példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés, ill. oktatás 

közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább kell 
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fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. Azoknak a kollégáknak, akik most 

kívánnak bekapcsolódni az iskolai környezeti nevelési munkába, a tapasztaltabb kollégák 

tanácsokat, javaslatokat adnak.  

Diákok: 

Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a 

kultúrált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az 

osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt különösen érdeklődő és 

elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak.  

Tanárok és diákok: 

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka 

során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Iskolánkban nagy szerepe 

van a környezettudatos szemlélet kialakításában az erdei iskoláknak, a hulladékgyűjtési 

akcióknak, valamint a nyári táboroknak. A diákok és tanárok együttműködése 

nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és megőrzésében is. A 

tanórák környezeti tartalmát a munkaközösségek határozzák meg, a tanórán kívüli környezeti 

nevelési tevékenységek áttekintése igazgatóhelyettesi feladat lehet.  

Tanárok és szülők. Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és 

az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt 

a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt 

azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is 

alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét – 

a lehetőségeiket figyelembe véve – a családok maguk is biztosítják. 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 

Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti 

nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy 

csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok használata, kicsinyített 

és kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás), folyamatosan gyűjtsük a 

hulladékpapírt és a kifogyott nyomtatópatront. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az 

iskola épületének takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas 
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tisztítószereket használunk. Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés megvalósításához a takarítók 

aktív, környezettudatos munkájára is szükségünk van. 

Iskolán kívüli együttműködés: 

Fenntartó: 

Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és költségvetését, 

ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén belül – a 

környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola 

igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb 

helyzet megteremtését elérje. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező támogatáson túl is 

finanszírozza az iskolai környezeti nevelési programokat.  

Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények: 

A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a 

különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően 

fontosak a múzeumok, az állatkertek és a nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon 

készítjük elő. El kell érni, hogy iskolai tanulmányai során, minden tanuló legalább egy 

környezeti témájú intézménylátogatáson részt vegyen. Az adott intézménnyel a kapcsolatot a 

munkaközösségek egy megbízott tanára tartja. 

Civil szervezetek: 

A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési 

munkánkat. Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz előadásaikon, 

továbbképzéseiken. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő környezeti témájú 

előadás és foglalkozás legyen a jövőben. A civil szervezetekkel való iskolai szintű 

kapcsolattartás igazgatóhelyettesi feladat. A szaktanárok egyénileg alakítanak ki kapcsolatot 

az egyes civil szervezetekkel. 

Hivatalos szervek: 

A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi 

szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk 

az iskolai környezet kialakításában.  
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Iskolai büfé  

Diákjaink délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az iskolai büfé kínálata. Fontos, 

hogy továbbra is megőrizzük ezt a helyzetet, hogy a büfé nem egy nagyvállalat része, hanem 

egy, az iskolánkra szabottan működő önálló egység.  

Kívánatos, hogy bővüljön az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen kínálat. Újra 

időszerűvé vált annak felmérése, hogy az egészséges táplálkozás érdekében mi legyen a büfé 

kínálata. A tanulók és a tanárok körében ezt az iskolai diákönkormányzat, a szülők közt az 

iskola szülői munkaközössége végzi el. Az eredmény ismeretében az iskolavezetés 

megbeszélést folytat a büfé működtetőjével. 

Anyagi erőforrások, Saját erőforrások  

Költségvetés 

Az iskola az éves költségvetéséből lehetőségéhez mérten biztosít pénzt a környezeti nevelési 

feladatok ellátására, a környezeti nevelési munkához szükséges kisebb eszköz- és 

szakkönyvvásárlás, valamint iskolai környezeti témájú versenyeken való részvételre. Az 

iskolai költségvetésből minden évben olyan felújításokat kell végezni, amelyek a 

környezetbarát és kultúrált környezet megteremtését, továbbá a környezetkímélő működtetést 

szolgálják. 

A tanárok kéréseit összegyűjtve a természettudományi munkaközösség vezetője képviseli a 

megbeszéléseken a környezeti nevelési munka érdekeit. A környezeti nevelés alapelvei közül 

az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát, tartalmát, megnyilvánulási módjait 

körül kell járnunk, meg kell világítanunk: - a fenntartható fejődés; - a kölcsönös függőség, ok-

okozati összefüggések; - a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései; - alapvető 

emberi szükségletek; - emberi jogok; - demokrácia; - elővigyázatosság; - biológiai és 

társadalmi sokféleség; - az ökológiai lábnyom. 

Tartsuk szem előtt, hogy egy gyereket képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos, 

hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki. Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy 

környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell 

alakítani: 

� a környezettudatos magatartást és életvitelt; 
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� a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt; 

� a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát; 

� a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését; 

� a rendszerszemléletet; 

� tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését; 

� az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket. 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. Ilyenek például: 

� alternatív, problémamegoldó gondolkodás; 

� ökológiai szemlélet, gondolkodásmód; 

� szintetizálás és analizálás; 

� problémaérzékenység, integrált megközelítés; 

� kreativitás; 

� együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód; 

� vitakészség, kritikus véleményalkotás; 

� kommunikáció, média használat; 

� konfliktuskezelés és megoldás; 

� állampolgári részvétel és cselekvés; 

� értékelés és mérlegelés készsége. 

Az iskola környezeti nevelési szemlélete: Napjainkban a világ figyelme a fenntartható 

fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet minden színterén tapasztalható: szociális, 

gazdasági, ökológiai, politikai területeken is.  
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A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok 

számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül 

hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek 

segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, 

konfliktuskezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek 

megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá 

válását. A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat 

tudunk kialakítani. Belvárosi iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a 

diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, 

megszilárdítsuk. Éppen ezért foglalkozunk tudatosan környezeti neveléssel. Munkánk az 

iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden 

tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne 

elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne 

az embert. Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának 

megteremtése kiemelt feladatunk volt és maradt. A kémia, a biológia, a földrajz és a fizika 

tantárgyak között már megvalósult az együttműködés. Egyre bővül azonban a kör. Sok 

kezdeményezés alakult ki a humán területeken is. Tanórán, nyári táborokban vagy az erdei 

iskolákban megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex 

természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait 

keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos 

környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. 

 

XI. Egészségnevelési program 

Mivel az iskola a gyermekek szocializációjának nagyon fontos színtere, szükséges foglalkoznia a 

tanulók egészségének fejlesztésével és az egészséges életmódra nevelésükkel is.  

Egészségfejlesztésen azon folyamatok összességét értjük, melyekkel az emberek képessé válnak az 

egészségüket meghatározó tényezők felügyeletére és egészségük javítására.  

Az egészségnevelés olyan változatos formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek 

összessége, amely az életkészséget bővíti az egészség előmozdítása érdekében.  
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Megelőzés: az iskolára fontos szerep jut a betegségeket előidéző tényezők korai felismerésében, a 

betegség elkerülésére irányuló tevékenységben. Ide tartozik az egészséges táplálkozás, az aktív 

szabadidő eltöltése, a testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus 

párkapcsolat és családi élet kialakítása, a biztonságos és egészséges környezet kialakítása, az 

egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása.  

 

Az iskola legfontosabb partnerei  

Szülők (család) 

Orvos, védőnő 

A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, a fejlődés nyomon követése, az elváltozások gyors 

észlelése, kezelése. 

Adott esetben elsősegély nyújtása. 

Közreműködés: közegészségügyi – járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás-

egészségügyi, balesetvédelmi feladatok ellátásában.  

Tanulók és pedagógusok ismeretének bővítése. 

Életmód és betegségek közötti összefüggések. 

 

Pszichológus 

Segít a tantestületnek a lelki eredetű problémák feldolgozásában, szakmai ismereti révén a 

hozzá forduló szülőknek, diákoknak folyamatos segítséget nyújt.  

 

Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők 

Jogszabályokban részletezetten végzik gyermekvédelmi és segítő tevékenységeiket.  
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Rendvédelmi szervek 

Jogi gyermek és ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési témákban tudnak segítséget nyújtani. 

 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 

Az iskolás korosztály a legveszélyeztetettebb a kábítószerfogyasztás tekintetében.  

Előadások tartásával, felvilágosító munkával segítenek az iskola pedagógusainak. 

Az egészségnevelés iskolai területei 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás kialakítása, beillesztése a pedagógiai 

rendszerbe.  

Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

Az egészséges testtartás a mozgás fontossága 

Az értékek ismerete 

Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

A betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat 

A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe, az egészségmegőrzésben 

Az idővel való gazdálkodás szerepe 

A szenvedélybetegségek elkerülése 

A tanulási környezet alakítása 

A természethez való viszony az egészséges környezet jelentősége 

Környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés) 

Testi higiénia 
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Az iskolai egészségnevelés szorosan összefügg a tanári magatartással, az intézmény 

szervezettségével, a gondossággal.  

Az órarend és a napi munkarend tervezésénél a pedagógusok figyelembe veszik a gyermekek 

mozgásigényét s annak kielégítését. 

 

A tantermek mérete, berendezése, felszereltsége  

Egészségügyi szempontból:  

Megfelelő szellőztetés 

Korszerű világítás  

A korcsoportnak megfelelő méretű bútorok 

Ülésrend változtatása (hallás, látás, testtartás, gerincterhelés) 

Számítógépek és szemléltető eszközök elhelyezése 

 

Iskolai programok  

Fontos a diák, szülő, pedagógus és az iskolai élethez szorosan hozzátartozó külsős 

szakemberek együttműködése: 

 

Az egészséges személyiségfejlődés elősegítése 

Egészséges táplálkozás 

Mindennapos testmozgás, amely testnevelés órákon, óraközi szünetekben, délutáni 

tömegsport-foglalkozásokon valósítható meg. 

Heti 2,5 testnevelés óra mellett alsó tagozaton úszás illetve aerobic foglalkozást tartunk, felső 

tagozaton pedig diáksport keretében biztosítjuk a tanulóinknak a mozgáslehetőséget. Ezen 

kívül naponta a második szünetben az iskola udvarán nevelői felügyelettel mozoghatnak a 
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tanulók. A napközisek számára napi 15 percben –a napközivezető által irányított és felügyelt 

formában – biztosítjuk a szabad mozgás lehetőségét. 

A dohányzás, alkohol és kábítószer fogyasztás megelőzése 

Az iskolán belüli bántalmazás megelőzése 

A fogyatékosok és a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja 

A szexuális nevelés  

Mindezek osztályfőnöki, illetve biológia órákon valósíthatók meg leginkább. 

 

XII. Az iskolai írásbeli beszámoltatás és az otthoni felkészülés 

A tanulók beszámoltatása lehet írásbeli, vagy szóbeli. Egy napon kettőnél több témazáró 

dolgozatot nem írhatnak a tanulók. 

A tanulók napközben illetve otthon készülhetnek a másnapi órákra. A napközis tanulók 

időbeosztását úgy kell megtervezni, hogy másfél óra rendelkezésükre álljon a felkészülésre.  

Iskolánk nevelőtestülete azt az elvet vallja, hogy a diákok kapjanak rendszeresen házi 

feladatot. A házi feladat adhatóságának, mennyiségének kérdését véleményezteti a szülőkkel 

és a diákönkormányzattal. 

A házi feladat a tanulás és ismeretszerzés önálló módja.  

A házi feladat, az otthoni felkészülés célja: 

� Az egyes tantárgyi anyagok elsajátításának könnyítése, gyakorlása 

� Segítség a tanórai munkához 

� A tantárgyakhoz kapcsolódó alapkészségek fejlesztése 

� Fejlődjön a tanulók problémamegoldó képessége 

� A motiváció növelése 
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� A tananyaghoz kapcsolódó információk bővítése (Internet és könyvtárhasználat) 

� Az önművelés igényének kialakítása 

� A tanulói teljesítmény javítása 

� A pontosság, a kötelességtudat a rendszeres, önálló munkavégzés fejlesztése 

� A leszakadó, alulteljesítő tanulók felzárkóztatása 

� A tanulási technikák kiépítése 

� Az önálló ismeretszerzés stratégiájának kialakítása, az élethosszig tartó tanulás 

eszközeinek megismerése 

 

A házi feladatadás alapelvei: 

� A szülőknek joguk van tanácsot kapni abban, hogyan nyújtsanak segítséget 

gyermeküknek az otthoni munkában. 

� A tanulónak joga van a házi feladat elkészítéséhez szükséges tanári útmutatáshoz. 

� A házi feladatot mindig ellenőrzi, megbeszéli a diákokkal a pedagógus. 

� A szorgalmi házi feladatot a tanár jutalmazza. 

 

A házi feladat tartalmát tekintve: 

� Kapcsolódjon az órai munkához, a tantárgyi követelményekhez. 

� Legyen differenciált, személyre szabott, 

� Legyen gyakorló jellegű, érdekes, érdeklődést felkeltő, esetleg szórakoztató, 

� Lehetőség szerint legyen választható, 

� Legyen megfelelően előkészített, 
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� Az életkori sajátosságokat figyelembe vevő, 

� Jelenthet intellektuális kihívást. 

 

A házi feladat formáit tekintve lehet: 

Projektmunka Egyéni kutatómunka 

Teszt Prezentáció 

Gyűjtőmunka Munkafüzeti gyakorlatok 

Rajz, plakát számolás Fogalmazvány 

Programozás Memoriter 

Versenyfeladatok Rejtvények 

Szótanulás Kísérlet 

 

A házi feladat korlátai, mennyiségének elvei: 

� Inkább kevesebbet adjunk, de rendszeresen ! 

� A szóbeli és írásbeli együttes mennyisége nem lehet túlzó 

� (tantárgyanként 15-30 perc alatt elvégezhető legyen) 

� A fogalmazások maximális hosszát a szaktanár határozza meg az életkori 

sajátosságokat figyelembe véve. 

� A hosszabb lélegzetű memoritereket, verseket részenként kérjük számon. 

� Nagyobb szünetek előtt, ill. hétvégén annyi házi feladat adható, amennyit általában 

egy tanórára kapnak a diákok. 

� A kötelező olvasmányok olvasására és a kötelező felszerelésre előző tanév végén 

hívjuk föl a tanulók figyelmét. 
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Beszámoltatás, az ismeretek számonkérése 

Az iskola pedagógusai nevelő-oktató munkájuk során folyamatos, jól megtervezett és 

szervezett ellenőrzésre törekednek annak érdekében, hogy saját munkájuk hatékonyságát és a 

tanulók felkészültségét értékeljék. 

A folyamatos információszerzés az intellektuális teljesítményeken kívül kiterjed a 

személyiség más szféráira is, a tanulók személyiségének egészére. 

 

Tanulói teljesítményvizsgálatok: 

� az egyes pedagógusok belátásuk szerint végeznek tanított tantárgyaikban a megfelelő 

gyakoriságú ellenőrzést, 

� megfelelő gyakoriságú az ellenőrzés, ha a kis óraszámú tantárgyakban is átlagban 

legalább havi egy érdemjegyet kapnak a tanulók, 

� az egységes követelmény megvalósulás érdekében évfolyamonként valamennyi 

osztályban azonos módon kell a tantervi témát lezárni. Ennek érdekében az 

évfolyamon tanítók egyeztessenek. 
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A téma elsajátításának értékelése: — egy téma lezárásakor a csoportátlagot figyelembe 

véve 

kielégítő - (a tanuló kellő alappal rendelkezik a továbbhaladáshoz) a tanulók a tantervi 

követelményeknek legalább 80%-ban eleget tettek, 

közepes - ha a követelmények szintje 50-80 % között ingadozik, azaz nincs 50 % alatti 

teljesítmény. Ekkor a pedagógusnak differenciált tanulási korrekciót kell végeznie. 

nem elegendő - azaz a tanulók nem sajátították el a tantervi követelményeket a kérdéses 

témára vonatkozóan, ha többségük nem éri el a követelmények 50 %-át. Ebben az esetben a 

témát újra kell tanítani. 

A szaktanárok 

� félévkor és a tanév végén elvégzik a kritériumorientált méréseket az alapképességek 

fejlettségi szintjére vonatkozóan, 

� év végén, szükség szerint, illetve az iskolavezetőség előzetes terve alapján 

normaorientált méréseket végeznek, 

Iskolánk az országos standardhoz igazodva 4.,6.,8. év végén (a tanévkezdéskor 

meghatározottak szerint) házi vizsgát tervez. 

Az első évfolyamba lépés feltételeként iskolánk figyelembe veszi a megfelelő életkort, az 

óvodai szakvéleményt és a szülői nyilatkozatot. 

 

Nevelési eredményvizsgálatok: 

� célja mindenkor annak feltárása, hogy a tanulók a meghatározott nevelési célok 

elérésében milyen szintet mutatnak, 

� az eredményes nevelés érdekében szükséges a tanuló személyiségének egészére 

kiterjedő információszerzés, 

� nevelési eredményvizsgálatot az átmenetek időszakában, valamint az iskolát elhagyók 

körében - főként a személyiség erkölcsi- akarati vonatkozásait tervezzük felmérni 
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Értékelés és minősítés 

Iskolánkban magasabb évfolyamba léphetnek azok a tanulók, akik az 1-3. évfolyamban 

legalább megfelelt, a többi évfolyamban legalább az elégséges minősítéssel teljesítették a 

tantárgyi követelményeket. 

A tanév végén elégtelen osztályzatot kapott tanuló később meghatározott időben javítóvizsgát 

tehet. A javítóvizsgán meg nem jelent, vagy ott is sikertelenül teljesítő tanuló az évfolyamot 

ismételi köteles. 

Az első, második, harmadik évfolyamban félévkor és évvégén, negyedik évfolyamban 

félévkor szöveges értékelést kapnak a tanulók. A tantárgyankénti szöveges értékelési módot 

lásd az 1. számú mellékletben 

 

Az értékelés módja: 

az ötödik osztálytól félévkor és év végén érdemjegyekkel történő értékelés van. 

Az értékelés érdemjegyei és tartalma: 

Jeles: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását 

alkalmazni is képes 

Jó: ha a tanuló kevés hibával elsajátította a helyi tanterv követelményeit, tudását 

kisebb bizonytalanságokkal alkalmazni is tudja 

Közepes: ha a tanuló a követelményeket pontatlanul, több hibával, felszínesen teljesíti, 

tudását csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni 

Elégséges: ha a tanuló a tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz éppen elegendő 

részét sajátította el, kizárólag nevelői segítséggel képes önálló munkavégzésre 

Elégtelen: ha a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította 

el, nem rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges ismeretekkel, önálló 

munkavégzésre nevelői segítséggel sem képes 
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Az érdemjegyek bejegyzése 

A tanuló érdemjegyét minden esetben be kell jegyezni az osztálynaplóba. Az osztályfőnök 

rendszeresen ellenőrzi, hogy az érdemjegyek megegyeznek-e a tanulók tájékoztató füzetével. 

Így a szülők megfelelően figyelemmel tudják kísérni gyermekeik tanulmányi eredményeit.  

Az érdemjegyek lehetséges formái: 

� kék tintával: szóbeli és írásbeli feleletek 

� piros tintával: témazárók, dolgozatok 

� zöld tintával: szorgalmi feladatok, gyűjtőmunka, külalak. 

 

A tanulói értékelés formái: 

� nyomon követő értékelés (mérés): az osztály haladási ütemének, teljesítményének 

nyomon követése, 

� diagnosztikus és formatív értékelés: az alapkészségek mélységének megismerése,  

a továbbhaladáshoz szükséges fejlesztési feladatok megtervezése 

� summatív értékelés: 

� negyedik évfolyam: végén javaslat a tanuló csoportba sorolásra, 

� nyolcadik év végén: szintmeghatározás, konzekvenciák levonása. 

Az értékelés alapja a helyi tanterv követelményrendszere. 
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Témazáró felmérések  

1-4. évfolyam  5-8.évfolyam 

100 - 90 % jeles (5) 100 - 91 % 

89 - 80 % jó (4) 90 - 75 % 

66 - 79 % közepes (3) 74 - 51 % 

65 - 51 % elégséges (2) 50 - 34 % 

50 - 0 % elégtelen (1) 33 - 0 % 

 

A tanulók jutalmazásának elvei 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

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

megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti illetve jutalmazza. 

Az iskola mindezeken túl jutalmazza azt a tanulót, aki az iskola tevékenységében 

� eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

� kimagasló sporttevékenységet ér el, 

� tartós jó szervező és irányító közösségi munkát végez. 

A kiemelkedő eredménnyel végződő együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos elismerésben is lehet részesíteni 

A modulok értékelése, minősítése: 

Az iskolában modulok oktatása is folyik tantárgyakhoz kapcsoltan. 

A modulok értékelése is érdemjeggyel történik. Az adott tantárgy érdemjegyébe számítjuk be, 

mégpedig súlyozottan, az oktatására fordított idő arányában. 

A jutalmazás formái: 
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A szaktanári dicséret tükröződjék a tanuló aktuális szaktárgyi érdemjegyében is. 

Szaktanári dicséret: adható, ha a tanuló tanulmányi munkájában látványos, folyamatos 

javulás tapasztalható, ha folyamatos, elismerésre méltó többletteljesítményt nyújt, (szorgalmi 

feladatok, gyűjtő- és kutatómunka stb.), ha házi tanulmányi versenyen nyújtott teljesítménye 

kiemelkedő. 

Napközi vezetői dicséret: adható a tanulónak a napköziben nyújtott folyamatos, jó 

színvonalú teljesítményéért. 

Osztályfőnöki dicséret: az osztályban, közösségben végzett kiemelkedő közösségi 

teljesítményéért, körzeti, városi tanulmányi és egyéb versenyeken való eredményes szerep-

léséért adható. 

Igazgatói dicséret: az iskola érdekében végzett kiemelkedő közösségi teljesítményért, a 

körzeti, városi tanulmányi és egyéb versenyeken elért 1-3. helyezésért, megyei tanulmányi és 

sportversenyen elért eredményes szereplésért (l-10. helyezés), országos versenyre való 

bekerülésért, illetve az ott tanúsított helytállásért adható. Nevelőtestületi dicséret az előző 

dicséreti ismételt elérése esetén, egész évben tanúsított kiemelkedő tanulmányi eredményért 

(év végén legalább 3 tantárgyi kitűnő), több éven keresztül, esetleg az iskolába lépéstől 

kezdve tanúsított példamutató magatartásért, szorgalomért és tanulmányi, vagy azon kívül eső 

kiemelkedő eredményért. adható. 

Diák-önkormányzati dicséret: a DÖK SZMSZ-ében rögzítettek szerint adható. 

Az írásbeli dicséretet a tanuló tájékoztató füzetébe be kell jegyezni. A nevelőtestületi 

dicséretet a tanuló bizonyítványába is be kell jegyezni. 

Tárgyjutalmak 

A tanulói teljesítményt az előzőekben felsoroltak figyelembe vételével, tárgyjutalommal is 

lehet díjazni. A jutalmak odaítéléséről az osztályfőnökök, szaktanárok, az igazgató javaslata 

alapján, év végén a nevelőtestület dönt. 

Ennek formái: 

"Jó tanuló, jó sportoló" díj a végzős tanulóknak, akik egész iskolai életük során kiemelkedő 

tanulmányi és sporttevékenységet mutattak 
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Könyvjutalom minden tanuló részére, akinek szorgalma példás, magatartása kitűnő és 

tantárgyi jegyei között legfeljebb egy négyes fordul elő. 

Kiemelkedő könyvjutalom annak a tanulónak, aki nyolc éven keresztül végig kitűnő volt. 

 

Fegyelmezés 

Fegyelmező intézkedések Fegyelmi büntetések 

Az a tanuló, aki kötelességét enyhébb 

formában megszegi, nem tartja meg a 

házirend előírásait, szabálysértést követ el, 

fegyelmezésben részesül. Ez esetben a 

tanulót szóbeli, vagy írásbeli 

figyelmeztetésben kell részesíteni, 

mérlegelve az elkövetett cselekmény súlyát. 

Az írásbeli figyelmeztetés formái lehetnek: 

� szaktanári figyelmeztetés, 

� osztályfőnöki figyelmeztetés, 

� osztályfőnöki intés, 

� igazgatói intés. 

Az írásbeli figyelmeztetést a tanuló 

tájékoztató füzetébe be kell jegyezni. 

Ha a tanuló kötelességét súlyosan megszegi, 

vagy sorozatosan követ el szabálysértéseket, 

fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal 

fegyelmi büntetésben részesíthető (Kt. 76.§) 

A fegyelmi büntetés lehet:  

� megrovás, szigorú megrovás. 

� meghatározott kedvezmények, 

juttatások csökkentése, megvonása, 

� áthelyezés másik tanulócsoportba, 

vagy iskolába. 

 

 

A fegyelmi intézkedéseknél alapelvként kell figyelembe venni, hogy 

� az intézkedésnek a cselekményt követően el kell kezdődnie, késedelmes intézkedés 

csak indokolt esetben, objektív akadályoztatás esetén fogadható el, 
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� a büntetést mindig az a nevelő alkalmazza, illetőleg kezdeményezze akinek a 

felügyelete alatt állt a tanuló a vétség időpontjában, 

� a büntetésnek arányban kell lennie az elkövetett vétséggel, hatásának nevelő 

célzatúnak kell lennie, 

� a büntetés nem kísérheti a tanulót a kellő mértéken túl, egy időszak lezárásával elévül. 

 

A magatartás és szorgalom értékelése 

A tanulók magatartásának és szorgalmának megállapításának alapja a házirend, amelyet 

minden év elején ismertetni kell a tanulókkal és a szülőkkel. 

A tanulók minősítésének jogköre az osztályfőnöké, de a munkában vegyen részt az illető 

tanulóközösség is és az osztályban tanító pedagógusok javaslattételi jogkörrel. 

A magatartással és a szorgalommal kapcsolatos követelmények: 

A tanuló magatartásának értékelésekor a következő szempontokat vesszük figyelembe:  

� a tanuló magaviselete tanítási órákon, egyéb foglalkozásokon és az óraközi szünetben, 

� a tanuló viszonya a közösséghez, 

� a tanuló munkafegyelme (viszonya a tanuláshoz, kötelezettségeihez), 

� a tanuló személyisége,  (adottságainak és neveltségi szintjének figyelembevétele) 

� környezethez való viszonya. 

A tanuló szorgalmát az alábbi szempontok alapján értékeljük: 

� tanulmányi eredményei megfelelnek-e képességeinek, 

� milyen a kötelességtudata, igényszintje önmagával és környezetével szemben, 

� mennyire önálló a munkában, 

� vannak-e önként vállalt feladatai, illetve feladatait milyen szinten teljesíti. 
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A magatartás és szorgalom minősítésének fokozatai: 

Magatartás: 

példás(5) az, aki  

udvarias a felnőttekkel, az osztálytársaival, a kisebbekkel. Tevékenyen részt vállal az osztály 

közösségi munkájában. Színesíti, gazdagítja a szabadidős ötleteket. Figyel környezete 

(osztály, ebédlő, folyosó, udvar) tisztaságára, rendjére. Teljesen önállóan, időben gondozza 

környezetét. Kiegyensúlyozott, alkotóan és megbízhatóan vesz részt a tanítási órákban. 

jó(4) az, aki 

udvarias a felnőttekkel, az osztálytársaival, a kisebbekkel. A rábízott feladatokat pontosan, 

időre elvégzi. Figyel környezete (osztály, ebédlő, folyosó, udvar) tisztaságára, rendjére. 

Érdeklődéssel, kisebb hibákkal vesz részt a tanítási órákban. Megvalósítja a szabadidős 

ötleteket. A többiekkel együtt rendszeresen gondozza környezetét. 

változó(3) az, aki 

változó hangulatú, vonakodva vesz részt a közösség munkájában, munkatempója kényelmes, 

lassú, vonakodva, többszöri kérésre, felületesen kapcsolódik be a tanítási órák munkájába. 

Szemléli a szabadidős ötleteket. Csak felkérésre gondozza a környezetét. 

Rossz(2) az, aki 

nyugtalan az iskolában, nem gondozza a környezetét. Kifejezetten zavarja a tanítási órákat. 

Kárt tesz társai testi épségében. Keresi a bajt. Nem tartja be az iskolai házi rend szabályait.  

 

Szorgalom 

Példás(5) az, aki 

Alkotóan, megbízhatóan, önállóan oldja meg feladatait. A házi feladatai mindig készek, 

felszereléseit hiánytalanul elhozza. Képességének megfelelően, szorgalmasan tanul, 

eredményei ezt bizonyítják. Kitartó, folyamatos munkát végez az iskolában. Kötelességeit, 

felelős munkáit, egyéb megbízatásait időben, rendben elvégzi. 
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Jó(4) az, aki 

Megbízhatóan, magyarázatot kérve oldja meg a feladatait. Képességének nem mindig 

megfelelő szorgalommal tanul, eredményei is ezt bizonyítják. Ritkán előfordul, hogy otthon 

felejti a felszerelését. A házi feladatai mindig készek. 

Változó(3) az, aki 

Folyamatos segítséggel oldja meg a feladatait. Teljesítménye hullámzó, többször előfordul, 

hogy nem a képességeinek megfelelően készül fel a tanórákra, felületes. Felszerelését sokszor 

otthon felejti. 

Hanyag(2) az, aki 

A tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti, a Pedagógiai Programban meghatározott 

értékelési időszakokban. ( havonta, félévkor, az év végi osztályozás alkalmával.) 

 

Az egyes tantárgyak témáinak lezárásakor írásban vagy a szóban élért eredményeket – 

témazáró eredményeinek – javítása a félévi és az év végi értékelést megelőző (az osztályozó 

konferencia előtt ) utolsó héten történhet. 

A tanulók fizikai és motorikus képességeinek mérése 

A közoktatásról szóló törvény 41. § (5) kimondja, hogy „…az általános iskolában, 

középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal”, ősszel és tavasszal gondoskodni 

kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. Az általános fizikai teherbíró képesség mérése 

során feltérképezhetők az egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok.  

E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az 

egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget 

biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró 

képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. 
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A tanulók fizikai állapotának mérése: 

Iskolánk az Oktatási Minisztérium által 2000-ben kiadott „Útmutató a tanulók fizikai és 

motorikus képességeinek méréséhez” című kiadvány Hungarofit tesztsorát választotta. 

Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz évente két alkalommal – tanév elején és tanév 

végén – a tanulók általános fizikai teherbíró képességéhez, e faktorok közül az aerob 

kapacitás és az általános testi erő mérésére összeállított motorikus próbákban elért 

teljesítményt kell megbízhatóan, objektív módon mérni és értékelni. 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja: 

1.) Az oktatás területén 

Az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző 

szerepének népszerűsítése és tudatosítása az iskoláskorú fiatalok körében. 

� Minőségellenőrzés: Az általános fizikai teherbíró-képesség egységes mérése, 

értékelése és minősítése. 

� Minőségbiztosítás: Minden fiatal – képesség szerinti differenciált terheléssel, szükség 

esetén felzárkóztató program biztosításával – úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy az 

egészséges létezéséhez szükséges fizikai fitness szint „megkívántság”, vagy „kell” 

értékét elérje és megtartsa. 

� Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészségmegtartó, 

egészségjavító szerepének tudatosítása. 

2.) Az egészségügy területén 

Az iskolaorvosok és védőnők vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, hogy a 

testnevelők által mért adatok ismeretében az egészségügyiek felvilágosítást kapjanak a 

tanulók funkcionális állapotáról, - az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális 

képességek alapján, (állóképesség, általános testi izomerő, vagy gyengeség) segítve ezzel a 

gyógyítást és a betegségek megelőzését. 

A primér prevenció alapja: a közvetlen kapcsolattartásra épített szoros orvos-pedagógus 

együttműködés. 
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A testnevelő által elvégzendő feladatok 

1.) Egységes minőségellenőrzés 

Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz tanév elején és a tanév végén meg kell mérni a 

fizikai állapot minősítéséhez szükséges motorikus próbákban elért teljesítményt, és a mért 

eredmények pontértékei alapján kell az értékelést és minősítést elvégezni. 

2.) Egységes minőségbiztosítás 

Fel kell tárni az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek terén 

mutatkozó esetleges hiányosságokat, és képesség szerinti differenciált terheléssel törekedni 

kell azok mielőbbi felszámolására. Rendszeres testedzési lehetőség biztosításával törekedni 

kell az egészséges létezés stabilabb megtartását elősegítő „kell-szint” megtartására. 

3.) Folyamatos visszacsatolás 

A tanulók aktív közreműködésével, a megtervezett foglalkozások keretében végzett testedzés 

hatásának elemzése. Az elért változás nyomon követésének biztosítása. 

 

Az adatok nyilvántartása 

Az oktatásban 

� Az „Egyéni adatlapokat”, az osztályonkénti bontásban a vizsgálatot végző tanár 

kezeli. 

� Osztályonkénti adatlapot, a vizsgálatot végző tanár vezeti. 

� Intézményi osztályonkénti összesített adatlapot, a vezető testnevelő állítja össze a 

tanév végén mért eredmények alapján, majd az intézmény vezetőjének aláírásával 

hitelesítve továbbítja az iskola-egészségügy felé. 

Az egészségügy területén 

Az egészségügyiek – a tanév végén mért adatok alapján elkészített – Intézményi 

osztályonkénti összesített adatlapról átvezetik Iskola-egészségügyi szűrőlap „B” oldalán e 

célból feltüntetett táblázatba a tanulók általános fizikai teherbíró-képességnek minősítését. 
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(Az adatlapokat a KSH dolgozza fel.) 

Mérési próbák 

1.) Cooper-teszt: 

12 perces futás az aerob állóképesség mérésére (m) 

2.)Helyből távolugrás 

Az alsó végtag dinamikus erejének mérésére (m) 

3.) Fekvőtámaszban karhajlítás és – nyújtás folyamatosa, kifáradásig 

A vállövi és karizmok erő-állóképességének mérése (db).  

Max. idő: lányok 1,5 perc, fiúk: 3 perc 

4.)Hasonfekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan, kifáradásig 

A hátizmok erő-állóképességének mérése (db) Max. idő: 4 perc 

5.)Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan, kifáradásig 

A hasizmok erő-állóképességének mérése (db) Max. idő: 4 perc 

 

A felméréseket 2. osztályos kortól végezzük minden tanévben kétszer, ősszel és tavasszal. 

Az eredményeket összegezzük, és elküldjük: 

 

� Dr. F. Mérey Ildikó főiskolai docens  

BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar  

1034 Budapest, Nagyszombat u. 19. 

� Iskolaorvosnak 
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Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

Felvétel az iskolába, beiratkozás 

Az iskolába való felvételnél a Közoktatási Törvény rendelkezései az irányadóak. 

Iskolánk Szentes közigazgatási területéről kötelező jelleggel vesz fel minden tanulót, aki az 

iskola – fenntartó által meghatározott - körzetében lakik kivéve, ha a tanulót képességei 

alapján az illetékes bizottság határozata speciális iskolába utalja. 

Amennyiben lehetőség van, és osztálylétszámaink megengedik, felvesszük más körzetből, 

illetve más helyiségekből is a bejárni szándékozó tanulókat, ha szüleik ebben az iskolába 

íratják őket. 

Az első osztályosok beíratásának körülményeit az óvodákban, az iskolában és a helyi 

újságban tesszük közzé. A beíratás időpontját a fenntartó határozza meg. 

A magasabb évfolyamokra lépő tanulók 

A tanév követelményeinek teljesítésével automatikusan lépnek fel, beiratkozniuk nem kell. 

Más iskolából való átjelentkezést az iskola nem utasíthat el abban az esetben, ha a tanuló 

szülei iskolánk körzetébe költöznek, vagy a tanuló családi állása úgy változik, hogy 

gondviselője beiskolázási körzetünkbe kerül. 

Egyéb átirányítás esetében (pl. fegyelmi ügy) az iskola igazgatója dönt. 

A nevelőtestület döntése a tanuló magasabb évfolyamra lépéséről 

A tanulók az első négy évfolyam végén szöveges, a többi évfolyam végén osztályzatokkal 

történő értékelést kapnak. 

A magasabb évfolyamba lépés feltétele, hogy a tanulónak ne legyen egyetlen tantárgyból sem 

elégtelen (1) osztályzata. 

Az elégséges osztályzat elérését a szaktanár (tanító) javaslata alapozza meg. 

A nevelőtestületnek joga van a tanuló javára dönteni, ha a tantárgyi érdemjegyek átlaga 

alapján a tanuló jobb eredményt ért el, mint az elégtelen, de a szaktanár (tanító) nem javasolja 

a továbblépést. 
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Amennyiben a tanuló egy, vagy két tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, automatikusan 

javítóvizsgát tehet. 

Kettőnél több tantárgyból elégtelen osztályzat esetén a nevelőtestület minden kötelezettség 

nélküli mérlegelési jogkörébe tartozik annak elbírálása, hogy engedi-e a tanulót 

javítóvizsgára. Nevelőtestületi döntés eredményeképpen több tantárgyi elégtelen esetén is 

tehet javítóvizsgát a tanuló. 

Amennyiben a tanuló egész évi hiányzásai (igazolt és igazolatlan együtt) meghaladják a 250 

órát, alapértelmezésben a tanuló nem kaphat év végén osztályzatot. 

Ebben az esetben a tanuló osztályozó vizsgát köteles tenni. 

Az osztályozó és javítóvizsga időpontját a nevelőtestület véleményének kikérésével az 

igazgató jelöli ki. 

 

Az előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítésének helyi tantervi kritériuma 

Tantárgyi osztályzat: 

A tanuló akkor teljesítette az előírt tanulmányi követelményeket, ha minden tantárgyból 

legalább elégséges osztályzatot kapott. Ennek feltétele, hogy az osztálynaplóba írt 

érdemjegyek alapján megállapítható legyen, hogy a tanuló legalább elégséges mértékben 

elsajátította a tantárgy témaköreinek követelményeit. 

Tankötelezettség teljesítése: 

Az a tanuló tett eleget tankötelezettségének, akinek egész évi hiányzásai nem érik el a 250 

órát. 250 óra hiányzást meghaladóan a tanuló a nevelőtestület döntésének értelmében 

osztályozó vizsgát köteles tenni. Az előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítésének 

együttes feltétele a legalább elégséges osztályzat és a tankötelezettség teljesítése. 
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XIII. Az iskola hagyományrendszere 

Iskolánk egyik célja a meglévő hagyományaink megőrzése. 

Az eddig kialakult hagyományaink: 

1. Iskolai ünnepélyek: 

� tanévnyitó ünnepély 

� október 6., az aradi vértanúk napja 

� október 23., az 1956-os forradalom évfordulója 

� március 15., az 1848-49-es szabadságharc emléknapja 

� tanévzáró ünnepély 

2. Rendezvények 

a/ kulturális 

� a zene világnapja 

� népdalénekesek találkozója 

� fenyőünnep 

� karácsonyi hangverseny 

� a magyar kultúra napja 

� Kazinczy-verseny 

� farsangi bál 

� Petőfi szavalóverseny /iskolai, területi, megyei / 

� költészet napja 

� Éneklő Ifjúság kórustalálkozója 

� anyák napi ünnepségek 

� évzáró hangverseny 

� táncbemutató 

� ballagási ünnepség 
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b/ pedagógiai 

� házi tanulmányi versenyek 

� iskolai nyílt napok 

� ovisuli 

� a Föld világnapja 

 

c/ sport 

� őszi és tavaszi foci és kosárlabda évfolyam  

� versenyek       

� focifarsang 

� a „Kihívás” napja 

� tanár – diák foci és kosárlabda 

d/ szabadidős jellegű 

� tanulmányi kirándulások 

� nyári táborok 

Céljaink a jövőre vonatkozóan: 

� A Petőfi-plakett és emléklap odaítélése a legaktívabb szülőknek tanévzárón 

� A Petőfi-plakett és emléklap odaítélése a legaktívabb tanulónak gyermeknapon 
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XIV. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató  

munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 

Az 1/1998. OM rendelet alapján, mely tartalmazza a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló 11/1994 MKM rendelet módosítását, valamint a funkcionális 

taneszközjegyzéket figyelembe véve a következő taneszközök és felszerelések szükségesek a 

pedagógiai programunk sikeres megvalósításához. 

 

Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai 

Számítástechnika szaktanterem: 

� tábla + flipchart 1db, - számítógépasztal 4db, - számítógépek és tartozékai 12db, - 

programok: SV WINDOWS 3.11 EDU 11db, SV WINDOWS 98 EDU 11 db, SV MS 

OFFICE 2000 PRO 11db, - floppy-lemeztároló doboz 2db, - nyelvi labor berendezés 

1db, - magnetofon 1db,  

� írásvetítő 1db 

 

Természettudományi szaktanterem: 

� vegyszerálló tanulói asztalok (víz, gáz csatlakozással) 9db, - elszívó berendezés 1db, - 

vegyszerálló mosogató 5db, - poroltó 1db, - mentőláda 1db, - eszköz- és 

vegyszerszekrény 2db, - méregszekrény (zárható) 1db, - törpefeszültségű 

csatlakozások 10db 

 

Művészeti nevelés szaktanterme: 

� rajzasztal (rajzpad, rajzbak) 25db, - tárgyasztal (állítható) 2db, - mobil lámpa 

(spotreflektor) 2db, - vízcsap (falikút) 2db, - pianínó zongora 1db, - ötvonalas tábla 

1db, - CD vagy lemezjátszó, magnetofon 1db, - tároló polcok 1db 
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Technikai szaktanterem (az Életvitel és gyakorlati ismeretek” tantárgy oktatását 

szolgálja): 

� tanulói munkaasztal (4 személyes) 4db, - állítható magasságú támla nélküli szék 15db 

 

Tornaterem: 

� labda 5db, - tornaszőnyeg 2db, - tornapad 2db, - zsámoly 2db,  

� bordásfal 2db, - mászókötél 2db, - gumikötél 5db, - ugrókötél 5db,  

� medicinlabda 5db, - stopper 1db, - kiegészítő tornakészlet 1db, - mászórúd 2db 

 

Sportudvar: 

� szabadtéri labdajáték felszerelése 1db, - magasugró állvány, léc 1db,  

� távol-, magasugró gödör 1db, - futópálya 1db 

 

Könyvtár: 

� egyedi világítás 6db, - könyvtárosi asztal, szék 1-1db, - tárolók, polcok, szabadpolcok 

2db, - telefon 1db, - fénymásoló 1db,  

� videó (lejátszó, felvevő) televízióval 1db,  

� CD vagy lemezjátszó 1db, - írásvetítő 1db 

 

Orvosi szoba: 

Tanteremhiány miatt felszámolva. 

Nevelőmunkát segítő eszközök 

� magnetofon 5db, - videó (lejátszó) televízióval 3db 
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Szükséges taneszközök: 

Alsó tagozat 1- 4. osztály 

A tantárgyi órákhoz szükséges eszközökön kívül: 

Értelmező szótár, Szinonima szótár, magnó, művészi albumok, barkácskönyvek, lexikonok, 

gyermek enciklopédiák, mesekönyvek, természetismereti könyvek, mesekazetták, Benedek 

Elek meséi, Petőfi Sándor összes költeménye, Arany János összes költeménye, Lázár Ervin 

művei, Janikovszky Éva művei, Móra Ferenc művei, Kormos István művei, Tordon Ákos 

művei, Zelk Zoltán művei, Találós kérdések, közmondások, szólások gyűjteménye, Kodály 

Zoltán, Bartók Béla művei hangkazettán, Erich Kästner könyvei, természetismereti 

videokazetták,  

 

Manuális tevékenységekhez: 

Agyag, gyöngy, fonal, textil, szövőrács, karton, rajzlap, műszaki karton, vízfesték, tempera, 

zsírkréta, porkréta, gyurma, színes gyurmák, ragasztó, gipszöntő játékok 

 

Termi és szabadtéri játékokhoz: 

társas játékok – puzzle játékok, építő játék, LEGO, sakk játék, tollas ütők –szett, habtenisz, 

gumilabdák, ugrókötelek, bábsorozat –paraván 

 

Magyar nyelv és irodalom 

1. évfolyam 

olvasókönyv, olvasási munkafüzetek, írás munkafüzet, nyelvtan-helyesírás munkatankönyv, 

tanári kézikönyvek, lexikonok, szótárak, folyóiratok, ábécé falikép, hívóképek, hívókártyák, 

applikációs képsorozatok, mesekönyvek, gyereklexikonok, Tolnainé programfal, ábrajelek 

(egy osztályban), Tolnainé miniprogramfal, audiovizuális eszközök, bábok.  
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2. évfolyam 

Olvasókönyv, olvasási munkafüzetek, írás munkafüzet, nyelvtan-helyesírás munkatankönyv, 

tanári kézikönyvek, lexikonok, szótárak, folyóiratok, ábécé falikép, hívóképek, hívókártyák, 

applikációs képsorozatok, mesekönyvek, gyermeklexikonok, Tolnainé programfal, ábrajelek 

(egy osztályban), Tolnainé miniprogramfal, audiovizuális eszközök, bábok  

 

3. évfolyam 

Olvasókönyv, olvasási munkafüzetek, írás munkafüzet, nyelvtan-helyesírás munkatankönyv, 

tanári kézikönyvek, lexikonok, szótárak, folyóiratok, ábécé falikép, hívóképek, hívókártyák, 

applikációs képsorozatok, mesekönyvek, gyereklexikonok, audiovizuális eszközök, bábok, 

olvasónapló, fogalmazás munkafüzet, nyelvtan-helyesírási feladatgyűjtemény, nyelvtani 

applikációk, írói arcképsorozat, videokazetták az irodalmi művekhez 

 

4. évfolyam 

olvasókönyv, olvasási munkafüzetek, írás munkafüzet, nyelvtan-helyesírás munkatankönyv, 

olvasás-fogalmazás munkafüzet, tanári kézikönyvek, lexikonok, szótárak, folyóiratok, ábécé 

falikép, hívóképek, hívókártyák, applikációs képsorozatok, mesekönyvek, gyereklexikonok, 

audiovizuális eszközök, bábok, olvasónapló, fogalmazás munkafüzet, nyelvtan-helyesírási 

feladatgyűjtemény, írói arcképsorozat, videokazetták az irodalmi művekhez, nyelvtani 

applikációk, gyakorló olvasókönyv, zeneművek hangszalagon az irodalmi művekhez,  

 

Matematika 

1. évfolyam 

tankönyvek munkatankönyvek, felmérő feladatsorok, eszköztár - tanulói segédlet, program – 

tanítói segédlet, színes korongok, pálcikák, számkártyák, játékpénz, színes rúd, óramodell, 

hőmérő modell, számegyenes, mérőszalag, méterrúd, karos mérleg, súlysorozat, vonalzók, 

tükör, dobókocka. 
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2. évfolyam 

Megegyezik az első osztályban használtakkal, + óralapok 

 

3. évfolyam 

Ugyanaz mint az előző osztályokban. + sík-, térmértani modellek, készletek, körző 

 

4. évfolyam 

Ugyanaz, mint az előző osztályokban + sík- és térmodellek, grafikonok. 

 

Környezetismeret 

1. évfolyam 

tankönyvek (természet- és társadalomismeret), munkafüzet, applikációs képek, 

gyermeklexikonok, Usborne enciklopédia gyerekeknek, televízió, magnetofon, videó, 

írásvetítő, naptárak, évszakóra 

 

2. évfolyam 

tankönyvek (természet- és társadalomismeret), témazáró feladatlapok, tanári kézikönyv, 

applikációs képek, gyereklexikonok, enciklopédiák, televízió, magnetofon, videó, írásvetítő, 

kísérletekhez eszközök,  
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3. évfolyam 

tankönyvek (természet- és társadalomismeret), témazáró feladatlapok, tanári kézikönyv, 

applikációs képek, gyereklexikonok, enciklopédiák (A világ és az ember), televízió, 

magnetofon, videó, írásvetítő, kísérletekhez, mérésekhez eszközök, Magyarország 

domborzata és vizei térkép, földgömb, iránytű, terepasztal, védett madarak táblázata, Búvár 

zsebkönyv sorozat, Első atlaszom 

 

4. évfolyam 

tankönyvek (természet- és társadalomismeret), munkafüzet témazáró feladatlapok, tanári 

kézikönyv, applikációs képek, gyereklexikonok, enciklopédiák (A világ és az ember), 

televízió, magnetofon, videó, írásvetítő, kísérletekhez, mérésekhez eszközök, Magyarország 

térképei, földgömb, kőzetgyűjtemény, nagyító, iránytű, terepasztal, védett madarak táblázata, 

Búvár zsebkönyv sorozat, Első atlaszom, biológiai album 

 

Technika  

1. évfolyam 

tankönyv – tanári kézikönyv, füzet, vonalzó, különféle papírok – technikai csomag, gyurma – 

agyag, puha fa – hurkapálcika – csiszolópapír, rajzlap, fonalak, tű, építődoboz, olló, kés 

 

2. évfolyam 

tankönyv, tanári kézikönyv, vonalzó, fonalak, tű, cérna, technikai csomag, különféle papírok, 

gyurma – agyag, hurkapálcika – csiszolópapír, puha fa, olló, kés, építődoboz, közlekedési 

táblák, spárga – cérna, háztartási gépek, 
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3. évfolyam 

vonalzó, mérőeszközök, olló, kés, különféle papírok, hurkapálca, puha fa, vessző, 

csiszolópapír, fonalak, cérna, tű, gyűszű, építő doboz, kerékpár, jelzőtáblák, háztartási 

eszközök, ceruza, tankönyv, tanári kézikönyv 

 

4. évfolyam 

tankönyv, füzet, tanári kézikönyv, papírok (különböző tulajdonságúak), puha fa, 

hurkapálcika, vonalzó, mérőszalag, körző, olló, kés, csiszolóvászon, fonal, cérna, tű, 

lexikonok, népművészeti, művészeti albumok, fotók, menetrendek, kerékpár, útjelző táblák, 

KRESZ könyvek, egyszerű háztartási eszközök 

 

Testnevelés 

mozgássorozatok-ábrák, kazetták, videofilmek, diák, magnetofon, erősítő, hangfal, tv, 

videólejátszó, diavetítő, tanári kézikönyvek, feladat- és gyakorlatgyűjtemények, példatárak, 

szabálykönyvek, gyermekjátékkönyvek 

 

A tanulók egyéni felszerelése: 

sportcipő, váltózokni, nadrág, trikó vagy mez, tréningruha, tisztálkodáshoz szükséges 

eszközök (szappan, törölköző) 

 

A tanárok munkaruhája: 

1 garnitúra melegítő, 2 db mez, 1 db nadrág, 1 pár tornacipő, 1 pár bemelegítő,  

1 garnitúra anorák 
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Létesítmények: 

Tornaterem, tornaszoba, szabadréti sportlétesítmény, füves tornatér, futópálya, ugrómeder 

nekifutóval, dobóterület, sportjáték pálya, öltöző (WC-vel, zuhanyzóval) 

 

Kézi szerek: 

Ugrókötél, gumikötél, tornabot, karika, szalagok (jelző), műanyag- vagy gumilabda, tömött 

labda (1-2-3-4-5 kg-os), kézisúlyzó (1-2 kg-os), súlyzókészlet, guggoló állvány, erőfejlesztő 

gépek 

 

Egyéb felszerelések: 

személymérleg, mérőszalag (20-50 m), stopperóra, síp, ásó, gereblye, lapát, seprű, mentőláda, 

öntözőtömlő (25 m) 

 

Tornatermi berendezések és felszerelések: 

tornapad (4 m), bordásfal (kétrészes), ugrószőnyeg, ugródomb, talajszőnyeg (5 m), zsámoly, 

ugrószekrény, dobbantó, mászókötél, gyűrű, gerenda, öltözőpad 

 

Atlétikai szerek és felszerelések: 

sünilabda, rajttámla, váltóbot, indítóbot, indítócsapó 

 

Sportjáték eszközök: 

gumilabda, mini kosárlabda, futball-labda, kézilabda kapu hálóval, pingpong asztal, 

asztalitenisz-ütő és labda, tollaslabdaütő és labda, korcsolya 
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Néptánc 

3. évfolyam 

magnetofon – kazetták, gyakorló szoknyák – tornacipők / papucsok /, táncrúd 

néptáncruha – fellépésekhez 

 

4. évfolyam 

gyakorló ruha /szoknya/, tornacipők – papucs, karika, magnetofon – kazetták 

fellépő ruha  

 

Ének-zene 

1. évfolyam 

tankönyvek, tanári kézikönyv, hangjegyfüzet, hangvilla, furulya, triangulum ütővel, dobok 

ütővel, csengő, hangjegytábla, ritmus és dallamkártyák, lemezjátszó, magnetofon, kazetták  

 

2. évfolyam 

tankönyvek, tanári kézikönyv, hangjegyfüzet, hangvilla, furulya, triangulum ütővel, dobok 

ütővel, csengő, hangjegytábla, ritmus és dallamkártyák, lemezjátszó, magnetofon, kazetták, 

CD-lejátszó, CD-k, Kodály 333 olvasógyakorlat,. 

 

3. évfolyam 

tankönyvek, tanári kézikönyv, hangjegyfüzet, hangvilla, furulya, triangulum ütővel, dobok 

ütővel, csengő, hangjegytábla, ritmus és dallamkártyák, lemezjátszó, magnetofon, kazetták, 

CD-lejátszó, CD-k, Kodály 333 olvasógyakorlat, furulya, xilofon. 
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4. évfolyam 

tankönyvek, tanári kézikönyv, hangjegyfüzet, hangvilla, furulya, triangulum ütővel, dobok 

ütővel, csengő, hangjegytábla, ritmus és dallamkártyák, lemezjátszó, magnetofon, kazetták, 

CD-lejátszó, CD-k, Kodály 333 olvasógyakorlat, furulya, xilofon. 

 

Rajz 

1. évfolyam 

tanári kézikönyvek, audiovizuális eszközök, poszterek, művészeti lexikonok, albumok, 

rajzlapok, ecsetek, vizes edények rajztáblák, ceruzák, színes ceruzák, vonalzó, zsírkréta, 

színes papír készlet, olló, ragasztó, festék, víz és tempera, pasztell kréta, filctoll, gyurma, 

agyag, só, liszt 

 

2. évfolyam 

tanári kézikönyvek, audiovizuális eszközök, poszterek, művészeti lexikonok, albumok, 

rajzlapok, ecsetek, vizes edények rajztáblák, ceruzák, színes ceruzák, vonalzó, zsírkréta, 

színes papír készlet, olló, ragasztó, festék, víz és tempera, pasztell kréta, filctoll, gyurma, 

agyag, só, liszt, természetben található alapanyagok, textilek, drótok 

 

3. évfolyam 

tanári kézikönyvek, audiovizuális eszközök, poszterek, művészeti lexikonok, albumok, 

rajzlapok, ecsetek, vizes edények, rajztáblák, ceruzák, színes ceruzák, vonalzó, zsírkréta, 

színes papír készlet, olló, ragasztó, festék, víz és tempera, pasztell kréta, filctoll, gyurma, 

agyag, só, liszt, természetben található alapanyagok, textilek, drótok, tapétaragasztó, makett, 

mézeskalács anyagai 
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4. évfolyam 

tanári kézikönyvek, audiovizuális eszközök, poszterek, művészeti lexikonok, albumok, 

rajzlapok, ecsetek, vizes edények, rajztáblák, ceruzák, színes ceruzák, vonalzó, zsírkréta, 

színespapír készlet, olló, ragasztó, festék, víz és tempera, pasztell kréta, filctoll, gyurma, 

agyag, só, liszt, természetben található alapanyagok, textilek, drótok, tapétaragasztó, makett, 

mézeskalács anyagai, saját gyűjteménnyel kibővítve 

 

Idegen nyelv: angol / német 

1-4. évfolyam 

A tanterv megvalósításához szükséges feltételek. 

A tanulócsoport létszáma ne legyen 15 főnél több, az optimális tanulólétszám 10-12 fő. 

Tanulócsoportonként egy-egy tanterem szükséges. A minket körülvevő tárgyak vagy azok 

fényképe, rajza, magnetofon, hangkazetták, vetítőgép, televízió, videólejátszó. 

 

Felső tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  

Fogalomtár, Arcképsorozat, szakkönyvek, segédkönyvek, videokazetta, hangkazetta, videó, 

televízió, magnó, CD-lejátszó, CD-k. A magyar helyesírás szabályai, Helyesírási tanácsadó 

szótár 

 

Történelem és állampolgári ismeretek 

5-6. évfolyam: Hon- és népismeret 

7. évfolyam: Ember és társadalom ismeret, etika 

falitérképek, arcképsorozat, videofilmek, videólejátszó, televízió, lexikonok, segédkönyvek, 

szakkönyvek, szöveggyűjtemény 
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Idegen nyelv: 

Angol 

video, televízió, videokazetták, nyelvtani szemléltető táblázatok, szótár: angol-magyar, 

magyar-angol, Nagy-Britannia, USA, Kanada, Ausztrália térkép, magnó és hangkazetták, 

angol nyelvű magazin, London New York térképe, zászlók, útikönyvek, Képes szótár, angol 

nyelvet oktató számítógépes program, számítógép 

 

Német 

magnó, hangkazetták, nyelvtani szemléltető táblázatok, szótárak (német-magyar, magyar-

német), német nyelvű országok térképei, zászlói, német nyelvű magazin (JUMA), 

videokazetták, videó, televízió, témakör szemléltető poszterek, várostérképek, képes szótár, 

útikönyvek, számítógépes oktatóprogramok  

 

Matematika 

derékszögű- egyenes vonalzó, körző, szögmérő, geometriai testek: kocka, téglatest, egyenes 

hasábok, ferde hasáb, henger, kúp, gúla, gömb, méterrúd, súlysorozat, mérleg, űrmértékek, 

négyzetméter, köbméter, szétszedhető köbméter, testek hálója, 2-es Dienes-készlet, színes 

rúd, lyukas tábla, számegyenes, fali szemléltető táblák 

 

Természetismeret 

természetből hozott növények, növényi részek, élő állatok 

 

Szertári készlet: 

herbáriumi növények, szárított növényi részek, kitömött, preparált állatok, modellek, 

vázkészítmények, madárodúk, madáretetők, diaképek, videofilmek 
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Transzparenssorozat: Az általános iskolai Környezetismeret 4., 5. osztály tanításához OOK 

1985, Veszprém. 

Applikációs készlet: a Természetismeret 5-6. osztály tanításához. Mozaik Kiadó Szeged, 

2001. 

nagyítók, iránytűk, hőmérő, légnyomásmérő, mérleg, biológiai vizsgálódáshoz szükséges 

anyagok, eszközök, falitérképek: Magyarország domborzata és vizei,  

falitérképek: Magyarország közigazgatási térképe, 

autótérképek, turistatérképek, a lakóhely térképe, Első Atlaszom. 

főzőpoharak, hőmérők, mágnesrudak, tükrök, lencsék, kálium –permanganát  

emeltyűs pirométer, higany 

 

6. évfolyam 

Tárgyi feltételek:  

természetből hozott növények, növényi részek, élő állatok 

Szertári készlet: 

herbáriumi növények, szárított növényi részek, kitömött, preparált állatok, modellek, 

vázkészítmények, diaképek, videofilmek 

Transzparenssorozat:  

Az általános iskolai környezetismeret 4. és 5. osztály tanításához OOK 1985, Veszprém. Az 

általános iskolai biológia 6. és 8. osztály tanításához OOK 1986, Veszprém.,  

Nagyítók, mérőeszközök: 

Térképek, földgömbök, Biológiai vizsgálódáshoz szükséges anyagok, eszközök. 

rugós erőmérők, karosmérlegek, alacsony olvadáspontú anyag (pl.: szalol vagy fixirsó)     
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Fizika 

7. évfolyam 

mechanikai-, hőtani, tanulókísérleti egységcsomag,  

fizika szaktanterem 

 

Tanári demonstrációs eszközök:  

a taneszközjegyzékben szereplő eszközök, különös fontossággal: 

hőforrás (borszeszégő), négyütemű motor keresztmetszeti modellje, karos mérleg 

mérőtömegekkel, rugós erőmérő, demonstrációs hőmérő 

 

8. évfolyam 

tanulókísérleti eszközök: elektromosságtani és optikai tanulókísérleti egységcsomag. 

 

Tanári demonstrációs eszközök:  

a taneszközjegyzékben szereplő eszközök, különös fontossággal: 

optikai pad tartozékokkal, elektrovaria tartozékokkal, hálózati tápegység, szétszedhető iskolai 

transzformátor, egyenáramú- és váltóáramú demonstrációs mérőműszer, mágnesrúd készlet 

 

Biológia 7. évfolyam 

Biológia – egészségtan 8. évfolyam 

Kiegészítő irodalom: 

David Attenborough:  Élet a Földön. Novotrade, 1988., Az élő bolygó. Novotrade, 1989., Az 

első édenkert. Park, 1987., Usborne: Az esőerdő. Novotrade, 1994., Balogh J.: Haldokló 

esőerdők nyomában. RTV-Minerva, 1984., Az állat-világ enciklopédiája, Nagy növényevők. 
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1988., Ragadozók. 1988., Hüllők, kétéltűek. 1993., A Föld állatai. Helikon, 1994., Búvár 

zsebkönyvek: Pókok, skorpiók. Móra, 1976., Durell: Az amatőr természetbúvár. Gondolat, 

1987., A világ nemzeti parkjai., MI MICSODA: Bálnák és delfinek., Major S.: Lesz-e sas 

2000-ben? Natura, 1979.,  

 

Szemléltető eszközök: 

David Attenborough: Az élő bolygó c. filmsorozat, videón 

A rendszerezéshez: gyökérmodell, szárkeresztmetszet, hosszmetszet modellek, egyszikű és 

kétszikű szár keresztmetszete, virágmodell, határozókönyvek. 

 

Egészségtan 6. évfolyam 

videokazetták, szemléltető falitáblák,  

Ugyanaz mint a természetismeret biológia tananyagánál szükséges 6. osztályban. 

 

Kémia  

szaktanterem vagy laboratórium (benne elszívófülke, méregszekrény, víz, gáz)  

periódusos rendszer, tanári és tanuló kísérleti eszközök (kémcsövek, borszesz-égő vagy 

gázégő, hőmérő, tölcsér, tanuló kísérleti tálca, óraüveg, kémcsőfogó, lombik, gázfelfogó 

henger, főzőpoharak, vízbontó, desztilláló készülék, gázfejlesztő készülék), vegyszerek, 

videofilm oktatóprogram, applikációs készlet (kalott modell, pálcika modell), faliképek, rács 

modellek 

 

Földrajz 

földrajzi folyamatokat bemutató falitáblák, falitérképek, földgömb, Föld szerkezetét bemutató 

szétszedhető modell, ásvány- és kőzetgyűjtemény, színes fotók, videofilmek, diák, diavetítő, 

televízió, videomagnó 
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Ének-zene 

A szaktanteremnél jelzetteken túl:  

zenetörténeti táblázat, zeneelméleti összefoglaló táblázat, Kodály: Énekeljünk tisztán, Kodály: 

Hétfokú olvasógyakorlat, Kodály: Bicíniumok, egyéb kottás kiadványok, CD lemezek, 

kazetták, ritmushangszerek 

 

Rajz és vizuális kultúra 

festő és grafikai eszközök, olló, színes papírok, kartonok. 

 

8. osztályban a mozgókép- és médiaismeret tanításához: 

fényképezőgépek, videokamera, színes televízió, videomagnó (felvevő és lejátszó), 

szakkönyvek, redőny a tanterem ablakaira. 

 

Technika és életvitel 

5. évfolyam 

Fa-, fém-, textilanyag minták, tablóképek, fényképek, szabásminták, konyhatechnikai 

eszközök (kanalak, főzőedények, előkészítő eszközök), talajművelő szerszámok (sarabolók, 

kapák, ásók, gereblyék, villák, lapátok, ültetők stb.), permetezőgép (biolevek kijuttatásához), 

vetőmagminták, ültető tálcák, ültető kanalak, rovarcsapdák, egyszerűbb kézműves eszközök 

fa-, agyag-, textilmegmunkáláshoz, modellek, faanyagok (rétegelt lemez, farost lemez, 

bútorlap stb.”, különböző fa-, fém-, textilanyagminták, elektromos és mechanikus 

szerelőkészletek,  

6. évfolyam 

szobanövények, lakástextil minták, népművészeti tárgyak, terítés kellékei (szalvéták, poharak 

stb.), konyhatechnikai eszközök (edények, evőeszközök stb.), elektromos szerelőkészlet, 

mechanikai szerelőkészlet, egyszerű talajvizsgálati laboreszközök (kémcsövek, petricsészék, 

pipetták, dörzscsészék, reagensek, pH-mérők stb.), szobanövények, palántaneveléshez 
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szükséges eszközök (tálcák, cserepek, ültető eszközök, jelzőtáblák, vetőmagvak stb.), 

szövőszékek, famegmunkáló eszközök (fúrók, faragókészletek, csiszolók stb.),  

mézeskalácsformák, gyertyák, díszek, szalagok, szegek stb., agyag, zománcok, falécek, 

fatáblák, rétegelt lemez, esztergált fatojások, festékek, lakkok, pácok 

 

7. osztály 

fémanyag minták, gépi modellek, egyszerűbb gépelemek, mechanikai szerelőkészlet, 

kerékpár, kerti szerszámok (ásók, kapák, gereblyék), kertmegmunkáló gép (kerti robikapa), 

varrógépek, szobanövények, facsemeték, hernyófogó öv, feromoncsapda, metszőollók, 

oltókések, szemzőkések, oltócsapok, textilfestékek, anyagozó korongok, gyöngyök, illesztő-

fűrészek, lombfűrészek, ráspolyok,  

 

8. osztály 

elektromos szerelőkészlet, konyhai eszközök, textilminták, textilfeldolgozás szemléltető 

táblák, vitrinek, korszerű berendezések (mikrohullámú sütő), virágmagvak, virághagymák, 

ültető eszközök (fa, kanál), ültető tálcák, magvető tálcák, sziklakert, díszkert berendezések 

(díszkövek, növényrácsok), pázsitápoló eszközök, nyúlketrecek felszerelésekkel, kézműves 

szerszámok (fafaragó készlet, vésőkészlet stb.) 

 

Tankonyha eszközei: 

gáztűzhelyek, robotgépek, konyhai gépek, tálalókészlet, főzőkészlet, evőeszközök, 

konyhabútor, vizes blokk 

Testnevelés és sport 

szakkönyvek, folyóiratok, asztalitenisz - háló - labdák – ütő, ásó, gereblye, lapát, seprű, 

babzsák, bordásfal, futball-labda, gát, gumi, műanyag labda, gumikötél, gyűrű, mennyezet 

gerenda, dia – oktatófilmek, gerenda, tornaszőnyegek, mászókötél, kézilabda, kosárlabda - 

állvány - palánk - háló – gyűrű, kézilabda háló – kapu, kézisúlyzó, homokzsák, ugrószőnyeg, 
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magasugrólécek, síp, karika, kislabdák, medicin labdák /1,2,3,4, kg-os/, mentőláda, 

öltözőszekrény, pályajelző, pingpongasztal, pumpa, rádió, magnó, kazetták, rajttámla, 

röplabda - állvány – háló, sakk - készlet, sílécek, botok, súlygolyó 3-4 kg, tornabot, 

homokgödör, ugródomb, ugrószekrény, ugródeszka, ugrózsámoly, váltóbot 

 

Osztályfőnöki 5-8. 

videokazetták, hangkazetták, szemléltető falitáblák, szakkönyvek, folyóiratok 

 

Tánc és dráma  

videokazetták, hangfelvételek, CD lejátszó 

 

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei : 

A helyi tantervhez a tankönyvcsaládokat (tankönyv, munkafüzet, témazáró feladatlap, 

program, tanári kézikönyv) azok szakmai színvonala, az elterjedtségből adódó 

megbízhatóságuk, a kerettantervvel való összhang alapján választjuk. 

Fontos, hogy átmenetet biztosítson az alsó és a felső tagozat között. 
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A szaktanárok és a nevelőtestület által választott tankönyvcsalád az alábbi 

kritériumoknak tegyen eleget: 

1./ Vegye figyelembe a tanulók életkori sajátosságait. 

2./ Adjon a pedagógusnak lehetőséget a redukálásra és kiegészítésre. Alkalmazkodjon 

tartalmában és terjedelmében a tantárgyak óraszámaihoz. 

3./ Tág körben biztosítson munkáltató feladatokat a lemaradók felzárkóztatására és a 

tehetséggondozásra is. Önképzésre ösztönző feladatokat tartalmazzon. A tankönyvek írói a 

gyerekek tapasztalatait, élményvilágát ismerjék, a mindennapi életből merítsék az 

ismeretanyagokat. 

4./ Életkori sajátosságok figyelembevételével tartalmazzon illusztrációkat, betűnagysága 

olvasható legyen. 

5./ Szókincse változatos legyen, szövegmegfogalmazása közel álljon a gyerekhez. A feladatok 

utasításai legyenek érthetőek, rövidek, lényegre törőek. 

6./ A kiemelések logikusan foglalják össze a témaköröket, átláthatóság, könnyen tanulhatóság 

jellemezze.  

7./ Legyen benne kiemelve a minimumkövetelmény. A törzsanyag és a kiegészítő anyag jól el 

legyen különítve. Minden tananyag végén legyen összefoglaló - áttekintő vázlat. 

A tankönyv végén kislexikon, fogalomtár stb. segítse a tanulást, eligazodást. A tankönyvek jó 

minőségűek legyenek, váljanak alkalmassá a több éves, tartós használatra. 

8./A tankönyvek, taneszközök kiválasztása az alábbi dokumentumok tartalma, követelményei 

előírásai alapján történik: 

� Kerettanterv 

� Helyi tanterv 

A kiválasztáshoz és a megrendeléshez az alábbi - évente megjelenő - kiadványok segítenek: 

Közoktatási tankönyvjegyzék 

Közoktatási segédkönyvjegyzék 
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Tájékoztató a tanári tankönyvrendelésről, a kiadótól 

Megrendelőlapok a közoktatási tankönyv- és segédkönyvjegyzékhez. 

A nevelő-oktató munkában alkalmazott tankönyvek, segédletek és eszközök megválasztása a 

pedagógus módszertani szabadságán túl testületi döntéseket is igényel. 

A pedagógus joga, hogy 

� megválassza azokat a módszereket, amelyeket alkalmazni kíván és ehhez rendelje a 

tankönyveket, segédleteket, eszközöket, 

� a testületi döntések keretén belül válasszon a lehetőségekből. 

A munkaközösség joga, hogy  

� általános elveket határozzon meg az oktatáshoz rendelt tankönyvek segédletek és 

eszközök tárgyában, 

� meghatározza azt a kört, amiből az egyes pedagógus választhat. 

A nevelőtestület joga, hogy  

az egész iskolára nézve elveket határozzon meg a tankönyvek kiválasztására, és azok 

beszerzésére vonatkozóan, 

a tanulói tankönyvtámogatás elveit meghatározza, és javaslatot tegyen a tanulók egyéb 

támogatására is. 

Az iskola igazgatójának felelőssége, hogy 

a tankönyvek, taneszközök és segédletek kiválasztásának elveit az iskola betartsa. 

Az iskola minden év január 31-éig tájékoztatja a szülőket a következő tanévben szükséges 

tankönyvekről, ismertetve velük azt, hogy mely tankönyvek használhatók a régiek közül. 

A szülő minden év május 31. napjáig nyilatkozik szándékáról a tankönyvtámogatás iránti 

igényét illetőleg. 
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Az iskola a tanulói tankönyvtámogatást illetően nevelőtestületi döntésről tájékoztatja a szülőt 

a tankönyvárusítást megelőzően. 

A tankönyvökön kívül taneszközökről a szaktanárok (tanítók) közvetlenül, vagy közvetve 

tájékoztatják a szülőket. 

A könyvtári kölcsönzéssel biztosított ingyenes tankönyvi ellátás 

Az iskola a normatív támogatás 25 %-a erejéig tartós tankönyveket vásárol, és azt saját 

nyilvántartásában tartja számon. 

A tartós tankönyvekből a tanulók kölcsönözhetnek, ha arra a felméréseket követően szülői 

igény merül fel. 

A kölcsönzött könyvek átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és a tanév végén azokat be kell 

szedni. A kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó 

kárt az iskolának megtérítenie. 
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Záradék 

 

A fenti Nevelési tervet a Petőfi Sándor Általános Iskola nevelőtestülete a 2004 szeptember 

25-én megtartott határozatképes értekezleten ………%-os szavazataránnyal elfogadta, ezt a 

tényt az igazgató és a választott jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

…………………………     ……………………………. 

Jegyzőkönyv-hitelesítő      igazgató 

 

Nyilatkozatok 

1. A közalkalmazotti tanács képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Nevelési 
terv elkészítése során véleményezési jogunkat gyakorolhattuk. 

 

…………………………………… 

kt-elnök 

 

2. Az iskolaszék képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Nevelési terv 
elfogadása előtt a jogszabályban meghatározott kérdések szabályozásával 
egyetértünk. 

 

………………………………….. 

iskolaszék  
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3.  A diákönkormányzat képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Nevelési terv 
elfogadása előtt a jogszabályban meghatározott kérdések szabályozásával 
egyetértünk. 

 

………………………………….. 

DÖK-vezető 

 

4. A Nevelési tervet Szentes Város Képviselő Testülete, a 
 

……………………………………….Kt. sz. határozattal hagyta jóvá. 

 

Szentes, 2004. szeptember 25. 

 

        ……………………………. 

 


