
Szent László Általános Iskola helyi tanterve 
 
Iskolánknak a község területén ellátási kötelezettsége van. Mivel a gyerekek nagyon 
különböző kulturális, szociális és anyagi környezetből érkeznek, ezért az alapvető feladatokon 
túl markáns, speciális képzési irányultság bevezetése nem áll módunkban. A szülők és a 
diákok egy része viszont igényt tart bizonyos képzési területek és szolgáltatások fejlesztésére, 
aminek - a lehetőségekhez képest - az alábbiak szerint igyekszünk eleget tenni: 
 
1. Kötelező tanórai foglalkozások 
 
 a helyi tanterv „Óraterv 1” és „Óraterv 2.” táblázatában (1. számú melléklet) rögzített 

tantárgyak szükség esetén csoportbontással: 
o angol, matematika, magyar nyelv és irodalom (szövegértés-szövegalkotás) 20 fő felett, 
o informatika 15 fő felett. 
o a csoportbontások nívócsoportok vagy vegyes csoportok létrehozásával történhetnek a 

szakmai munkaközösség véleményének meghallgatását követően és a fenntartó 
jóváhagyása után. 

 sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív képzése 
o az osztályba felvehető tanulók létszáma - kivéve, ha tanítási év során az új tanuló 

átvétele miatt indokolt, továbbá ha az intézkedéssel a szülői munkaközösség és a 
nevelőtestület is egyetért - nem haladhatja meg az osztálylétszám 2/5-ét! 

 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fokozott figyelemmel 
kísérése, részükre fejlesztő/terápiás foglalkozások 

 gyógytestnevelés 
 iskolapszichológia 

 
2. Nem kötelező (választható) tanórai foglalkozások  
2. 1. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 
 
 egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében az osztályban a tantárgyat tanító 

pedagógus vezetésével: 
o 1.-4. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakból 

alapkészségek és ismeretek elsajátítására korrepetáló óra. 
o 5.-8. évfolyamon magyar nyelv és irodalom (szövegértés-szövegalkotás), illetve 

matematika tantárgyakból az olvasás, szövegértés és a matematikai eszköztudás 
előmozdítása érdekében korrepetáló, valamint tehetséggondozó óra. 

o 5-8. évfolyamon angol nyelvi tehetséggondozó óra 
o 5-8. évfolyamon történelem tehetséggondozó óra 
o 7-8. évfolyamon informatika tehetséggondozó óra  
o 5-6. évfolyamon természetismeret tehetséggondozó óra 
o 7-8. évfolyamon kémia, fizika, biológia, földrajz tehetséggondozó óra 

 tanulásmódszertan a 6. osztályban megfelelő módszertani felkészültséggel rendelkező 
pedagógus irányításával. 

 A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról és a foglalkozásokat 
megtartó pedagógusok kiválasztásáról a nevelőtestület véleményének kikérését és a 
fenntartó jóváhagyását követően a tagintézmény-vezető dönt. 
 
 
 

 



2. 2. Egyéb foglalkozások  
2. 2. 1. Egész napos iskola/napközi otthon/tanulószoba 
 
1-4. évfolyamon igény szerint egész napos iskola és/vagy a délutáni időszakban napközi, az 5-
8. évfolyamon a délutáni időszakban napközi otthon és/vagy tanulószoba működik. 
Emellett az 5-8. osztályban az osztályfőnöki órák keretében „láthatatlan napközit” 
működtetünk, amelynek során a következő programokat valósítjuk meg: 

 Egészséges életmódra nevelés projektje az 5. osztályban: „Ép testben, ép lélek.” 
 Helytörténet és hagyományőrzés projektje a 6. osztályban: „Múltunk és örökségünk” 
 Környezettudatosságra nevelés projektje a 7. osztályban: „Ó dicső természet!” 
 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire projekt a 8. osztályban: „Én is felnőtt leszek.” 

Tanítási szünetekben a munkanapokon összevont napközi otthonos csoport üzemel, 
amennyiben az iskola tanulóinak 10%-a igényli. 
Az egyéb foglalkozások indításáról és a foglalkozásokat megtartó pedagógusok 
kiválasztásáról a nevelőtestület véleményének kikérését és a fenntartó jóváhagyását követően 
a tagintézmény-vezető dönt. 
 
2. 2. 2. Szakkörök 
 
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. 
Iskolánk különösen az informatika, a média-fotó, a sakk, a technika, az énekkar, a színjátszó 
és az aerobic szakkörök működését támogatja. 
Mindegyik szakkör indításáról és a foglalkozásokat megtartó pedagógusok kiválasztásáról - a 
felmerülő igényeknek és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - a nevelőtestület 
véleményének kikérését és a fenntartó jóváhagyását követően a tagintézmény-vezető dönt 
(szervezésük legalább 10 tanuló jelentkezése esetén indokolt). 
A szakkörök vezetését elláthatja olyan felnőtt személy is, aki nem az iskola dolgozója. 
 
2. 2. 3. Iskolai sportkör (lehetőség szerint) 
 
Az iskolai sportkör a tanórai testnevelés órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi 
testedzését, felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 
sportversenyekre. 
Az iskolai sportkör feladatait – a tagintézménnyel kötött megállapodás alapján - a Csanyteleki 
Diák és Szenior Sport és Szabadidős Egyesület vagy más egyesület látja el az igényeknek 
megfelelő sportcsoportokkal. 
Az iskolai sportkör vezetését elláthatja olyan felnőtt személy is, aki nem az iskola dolgozója. 
Bármilyen sportcsoport szervezhető, ha legalább az iskolai tanulók 10%-a igényli. 
 
2. 2. 4. Művészeti nevelés 

 
Fontos az intézményben működő művészeti iskolák tevékenysége, hiszen lehetőséget 
teremtenek arra, hogy diákjaink a „városi gyerekekhez” hasonlóan minél sokoldalúbb 
képzésben részesüljenek.  
Ezek az iskolák hangszeres oktatást (furulya, szolfézs, zongora, hegedű, gitár), kézműves 
foglalkozásokat tartanak, valamint társas- és moderntáncokat tanítanak. 
Jórészt önálló szervezeti formában működnek iskolánkban, és az általuk nyújtott pedagógiai 
szolgáltatásokat nemcsak helyi, hanem térítés ellenében környékbeli diákok is 
felhasználhatják. A művészeti csoport vezetését elláthatja olyan felnőtt személy is, aki nem az 
iskola dolgozója. 



3.  Hagyományőrző tevékenységek  
 
Az iskolai élet fontos elemét képezik a hagyományok, amelyek többségét évek, évtizedek óta 
ápoljuk. Fennmaradásukat annak köszönhetik, hogy a gyerekek, szülők, pedagógusok igénylik 
és szervezik ezeket a rendezvényeket. 
Legfontosabb hagyományaink a következők: 
 Iskolai ünnepélyek: 

o Tanévnyitó 
o Fenyőünnep 
o Farsang 
o Az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója 
o Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója 
o Tanévzáró és ballagás 

 Osztály „ünnepélyek”: 
o “Télapó” 
o Anyák napja 
o Aradi vértanúk emléknapja 
o Diktatúrák áldozatainak emléknapja 
o Holokauszt áldozatainak emléknapja 
o Nemzeti Összetartozás Napja 

 Iskolai rendezvények: 
o Gyereknap és családi nap 
o Egészséghét 
o Színház, mozi-és múzeumlátogatások 
o Diákönkormányzat rendezvényei 
o Hulladékgyűjtés 
o Kiszebáb égetés 
o Madarak és fák napja 
o Föld napja 
o Túrák /pl. biciklitúra/ 
o Sportversenyek, házi bajnokságok 
o Nyári táborok, kirándulások, erdei iskola 
o Szavaló, prózamondó olvasó és egyéb versenyek, vetélkedők 

 Nem csak iskolánkat érintő hagyományok: 
o Nyílt napok, ill. Nyílt hét / februárban / 
o Rendhagyó tanítási órák 
o Részvétel a község rendezvényein 
o Iskolabál 
o Közös rendezvények a környező községek iskoláival 
o Karácsonyi felolvasóest 

 Az értékelés, jutalmazás hagyományai 
o Tanévzárón oklevelek, jutalomkönyvek adományozása 
o Tehetséges nyolcadikos díj 
o Takarékos Útravaló Ösztöndíj 

 
4. Iskolai könyvtár 
 
Az iskolában a nevelő oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése 
érdekében iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz, és a 
tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, 



gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai 
és tanórán kívüli foglalkozások tartása. Emellett számítógépes informatikai szolgáltatásokat 
nyújt a számítógép használatának biztosítása mellett. 
Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez 
be, melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz. 
Az iskolai könyvtár vezetője, a könyvtáros-tanár vagy könyvtáros-tanító rendszeres 
kapcsolatot tart fenn az alábbi könyvtárakkal:  
 Somogyi Könyvtár, Szeged 
 a környező települések könyvtárai (pl. Csemegi Károly könyvtár, Csongrád) 
 Művelődési Központ, Csongrád 
 
5. Egyéb tevékenységek 
 
 „Diákétkeztetés” segítése 
 Diákönkormányzat működtetése 
 Hit-és vallásoktatás segítése 
 Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata (előzetes 

megbeszélés alapján, tanári felügyelet mellett). 
 A Pedagógiai Programban /mellékletében/ nem szereplő minden egyéb foglalkozás 

költségtérítés ellenében 
 

6. Beilleszkedési, magatartási nehézségek, szociális hátrányok enyhítése és a tanulási 
kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 
 
 Szoros kapcsolat az óvodával, a nevelési tanácsadóval, a gyermekjóléti szolgálattal és a 

polgármesteri hivatallal. 
 Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése (differenciált tanóravezetés, 

kooperatív módszerek, stb.). 
 Felzárkóztató órák, foglalkozások.(lásd: 2.1.) 
 Egész napos iskola és napközi otthon. (lásd: 2.2.1.) 
 Sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív képzése. 
 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fokozott figyelemmel 

kísérése, részükre fejlesztő/terápiás foglalkozások megszervezése. 
 Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés megszervezése a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171-172. §-ában 
meghatározott követelmények és az emberi erőforrások minisztere által kiadott program 
szerint. (3. sz. melléklet) 

 Útravaló Program működtetése. 
 Iskolapszichológia megszervezése. 
 Szabadidős programok (pl. nyári napközi, projektek, témahetek, modulok, kirándulások, 

színház, mozi- és múzeumlátogatások, klubdélutánok stb.) 
 Iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata. 
 Továbbtanulás irányítása, segítése. 
 Nevelők, tanulók és szülők segítő, személyes kapcsolatai (mentori rendszer kiépítése). 
 Családlátogatások. 
 Diákétkeztetés segítése. 
 Tankönyvvásárlás támogatása. 
 Egészségügyi szűrővizsgálatok. 



7. Tehetség, képesség kibontakoztatása 
 

 Egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése (differenciált tanóravezetés, 
kooperatív módszerek, stb.). 

 Tehetséggondozó órák: informatika, matematika, magyar nyelv és irodalom (szövegértés-
szövegalkotás), angol, természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz, történelem (lásd: 
2.1) 

 Projektnapok, témahetek, modulok 
 Szakkörök (lásd: 2.2.2.) 
 Művészeti iskolák szolgáltatásai (lásd: 4.) 
 Iskolai sportkör /diáksport egyesület/, mindennapos testnevelés (lásd: 2.2.3) 
 Versenyek, vetélkedők /szaktárgyi, sport, kulturális stb./ 
 Szabadidős foglalkozások /pl. színház, mozi- és múzeumlátogatások stb./ 
 Iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata. 
 Továbbtanulás segítése. 

 
8. Gyermek-és ifjúságvédelem 
 
A gyermek fejlődésének minden hibája, a nevelődés minden hiányossága kiderül az általános 
iskolai oktatás- nevelés során, ezért a gyermekekért felelős pedagógus kötelessége, hogy jól 
ismerje növendékeit és környezetüket, azok fejlettségi és neveltségi szintjét. Sikerre az 
számíthat, aki előítéletek nélkül közelít gyermekhez, szülőhöz. A veszélyeztetett és 
hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók feltérképezése minden tanév elején 
megtörténik, miután az okok folyamatos feltárása és a teendők megszervezése következik. 
Iskolánkban e terület elsődleges felelősei az osztályfőnökök, akik mindennapi kapcsolatban 
vannak a gyerekekkel. Családlátogatásokon, szülői értekezleteken, egyéb személyes 
találkozásokon felmérik és figyelemmel kísérik a gyermekek szociális helyzetét is és szükség 
esetén segítséget nyújtanak. E munkába, ha a helyzet úgy kívánja, bekapcsolódnak: az 
ifjúságvédelmi felelős (akinek feladatait a munkaköri leírás rögzíti), a szaktanárok, az 
iskolavezetés, a háziorvosok, a védőnő, ill. a Polgármesteri/Járási Hivatal Jegyzője, a Járási 
Gyámhivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat is. Segélyezési, ill. hatósági ügyekben a 
Polgármesteri Hivatal és a Járási Gyámügyi Hivatal jár el. Az ifjúságvédelmi felelős 
rendszeresen vett részt esetmegbeszéléseken a „gyermekjóléti szolgálat” dolgozóival és a 
gyámügyi szolgálattal, illetve koordinálta az igazolatlanul mulasztókkal kapcsolatos 
intézkedések megtételét. 
A megelőző tevékenység a napi munka során alapvetően a pedagógusok feladata, de 
alkalmanként különféle akciókat, előadásokat is szervezünk a háziorvosok, a védőnő, ill. más 
külső előadók közreműködésével. 
 
9. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 
 
Az iskolai nevelő-oktató munka fontos eleme a szülőkkel való kapcsolattartás, hiszen 
eredményesek csak akkor lehetünk, ha a gyerekeket otthon és az iskolában is hasonló hatások 
érik. A szülőkkel való kapcsolattartás abból a szempontból is lényeges, hogy meggyőzzük 
őket az iskolaválasztás helyességéről, illetve bizonyos esetekben segítségüket, 
közreműködésüket tudjuk kérni. Mindenféle kapcsolat alapfeltétele az információ-áramlás. 
Közös érdekünk, hogy a szülők minél jobban megismerjék az iskola életét, az ott folyó 
munkát, a döntések hátterét, stb., hiszen a fentiek ismeretében tudják elmondani támogató 
vagy bíráló véleményüket. 



A közvetlen információcsere formái: 
 Családlátogatás 
 Szülői fórum 
 Szülői értekezlet 
 Szaktanári fogadó óra 
 Írásbeli tájékoztató 
 Internet – iskolai honlap 
 Nyílt napok, ill. a Nyílt hét / februárban / 
 Szülői Munkaközösség 
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 
 a diákönkormányzat ülésén 
 az iskolaújságon 
 interneten – iskolai honlap 
 a faliújságokon 
 az osztályfőnöki órákon keresztül 
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 
nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösséggel. 
 
10. Egészségnevelési program 
 
Az iskolai egészségnevelés a nevelési folyamat szerves része, tehát szükségszerűen 
megjelenik a tanórákon és az egyéb foglalkozásokon egyaránt. 
 
10. 1. Az egészségnevelés céljai 
 
A tanulók rendelkezzenek az életkoruknak megfelelő ismeretekkel, készségekkel, 
jártasságokkal egészségük megőrzése és védelme érdekében az alábbi területeken: 
 egészséges táplálkozás 
 dohányzás, alkohol- és kábítószer fogyasztás 
 emberi kapcsolatok 
 környezetvédelem 
 aktív életmód, sport 
 személyes higiénia 
 szexuális fejlődés 
 
10. 2. Az egészségnevelés tevékenységi formái 
 
Az előző pontban felsorolt célokat az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 
 a tevékenységi és viselkedésformák bemutatása és gyakoroltatása a hétköznapi életben 
 a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: 

o testnevelés órák keretében heti 5 testnevelés óra 
o nem kötelező tanórai foglalkozások keretében: 

 játékos, egészségfejlesztő testmozgás az egész napos iskola és/vagy napközi 
keretében az alsóban és a felsős a napköziben 

 iskolai sportkör a Csanyteleki Diák és Szenior Sport és Szabadidős Egyesület 
vagy más egyesület szervezésében 

 MGYLSZ programjához való csatlakozás 



 úszásoktatás 
 gyógytestnevelés 
 klasszikus tánc és aerobic a művészeti iskolák szervezésében vagy szakköri 

keretek között 
 az 5.-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek  
 egészségtan modul (a 7-8. osztályban a biológia részeként integráltan oktatva) 
 pszichológiai ellátás 
 a tanórán kívüli foglakozások / kirándulások, túrák, erdei iskola, stb./ 
 „láthatatlan napközi” keretében egészséges életmódra nevelés projektje az 5. osztályban: 

„Ép testben, ép lélek.” címmel. 
 egészséghét keretében az egészséges életmód népszerűsítése 
 egészségügyi szűrővizsgálatok (iskolaorvos, védőnő) 
 az iskolaorvos, a fogorvos, a védőnő és esetenként más külső előadó által tartott 

előadások, rendhagyó órák 
 mentorok, osztályfőnökök családlátogatásai 
 
11. Környezeti nevelési program 
 
Az iskolai környezeti nevelés a nevelési folyamat szerves része, tehát szükségszerűen 
megjelenik a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt. 
 
11. 1. A környezeti nevelés céljai 
 
Célunk a tanulókban az életkorukhoz igazodó környezettudatos magatartásformák, a 
környezetért felelős életvitel megismertetése és kialakítása, az embertársakat, az épített és a 
természeti környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása az alábbi területeken: 
 az épített és a természeti környezet 
 a társadalmi környezet 
 a környezetszennyezés formái és hatásai 
 a környezetvédelem lehetőségei 
 lakóhelyünk természeti értékei 
 lakóhelyünk környezetvédelmi feladatai 
 
11. 2. A környezeti nevelés tevékenységi formái 
 
Az előző pontban felsorolt célokat az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 
 ökoiskolai státusz elérése 
 az ismeretek és a tevékenységi formák bemutatása és gyakoroltatása a hétköznapi életben 
 a természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika, magyar irodalom, történelem 

tantárgyak, valamint az 5.-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 
ismeretek  

 rendhagyó órák 
 a tanórán kívüli foglakozások / kirándulások, túrák, erdei iskola, Madarak és fák napja, 

stb. / 
 projektnapok keretében a környezetvédelem népszerűsítése 
 láthatatlan napközi keretében környezettudatosságra nevelés projektje a 7. osztályban: 

„Óh, dicső természet!” címmel. 
 hulladékgyűjtés, szemétgyűjtés meghatározott időszakonként (pl. Föld napja) 
 



12. Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 
12.1. Az ellenőrzés 
 
Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, 
iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az előírt követelmények 
teljesítését az egyes tantárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, 
írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrizzük, bevonva a rendelkezésre 
álló IKT eszközöket is. 
 A magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, matematika, történelem, természetismeret, 

fizika, kémia, biológia, földrajz ellenőrzésénél: 
o a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizzük; 
o az egyes témakörök végén a tanulók az egész témakör anyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 
 Az ének-zene, az informatika, a rajz és a technika tantárgyakból a fenti ellenőrzési 

formákat valamilyen - a témakörrel összefüggő - gyakorlati tevékenységgel is 
összekapcsoljuk. 

 A testnevelés tantárgyak követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenyég révén 
ellenőrizzük. 

 A modul tantárgyak követelményeinek elsajátítását szóban, írásban és gyakorlati 
tevékenység útján is ellenőrizhetjük. 

 Sajátos nevelési igényű tanulók ellenőrzésekor figyelembe vesszük a szakértői 
véleményben megfogalmazott szempontokat. 

 
12.2. Az értékelés 
 
A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban 
az alapján végezzük, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul a helyi tantervben előírt 
követelményekhez; emellett figyelembe vesszük azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei 
hogyan változtak - fejlődtek vagy hanyatlottak - az előző értékelés óta. A tanulók tanulmányi 
munkájának értékelése az egyes évfolyamokon az alábbiak szerint történik: 
 első évfolyamtól a 2. évfolyam félévéig szöveges értékelést alkalmazunk; 
 a többi évfolyamon a tanulók munkáját minden tantárgyból tanév közben érdemjegyekkel, 

a félév és a tanév végén osztályzattal minősítjük. 
 A magyar nyelvtan és irodalom tantárgy követelményeinek való megfelelés értékelése, 

illetve minősítése külön történik magyar irodalomból és magyar nyelvtanból. 
 a modul tantárgyakat jól megfelelt – megfelelt – részt vett minősítéssel értékeljük. 
 
12.2.1. A szöveges értékelés 
 
 a tanév során négy alkalommal írunk szöveges értékelést: 

o 1. negyedév: november végén az értékelő füzetbe; 
o félév: a félévi értesítőbe; 
o 3. negyedév: tavaszi szünet után az értékelő füzetbe; 
o év vége: a bizonyítványba. 

 az értékelés kiterjed a tantárgyakra, a magatartásra és a szorgalomra. 
 félévkor és év végén a jogszabály által előírt szempontsorok szerint és kifejezésekkel, a 

minisztérium által kiadott dokumentumokban értékelünk. 
 a konkrét szöveges értékelést az adott osztályban tanító pedagógusok öntik formába. 
 a szummatív értékelést minden esetben mérések előzik meg. 



 a szülői értekezletek, fogadó órák, időpontja igazodik a szummatív értékelések 
időpontjához, így alkalom nyílik az értékelés szülővel történő megbeszélésére. 

 
12.2.2. Az értékelés elvei 
 
 Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes 

(3), elégséges (2), elégtelen (1). 
 A folyamatos értékelés érdekében minden tantárgyból egy-egy témakörön belül minden 

tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt 
vesz igénybe, akkor minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell 
értékelni / kivéve azokat a tantárgyakat, melyeket csak heti egy órában tanítunk, ez 
esetben kéthavonta szükséges egy érdemjegy /. 

 A szerzett érdemjegyekről a tárgyat tanító pedagógus a szülőt az ellenőrző könyvön 
keresztül értesíti. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit az osztályfőnök legalább kéthavonta 
ellenőrzi és gondoskodik az esetleges hiányok pótlásáról. 

 Az írásbeli dolgozatok, feladatlapok, tesztek egységes értékelése érdekében az elért 
pontszám érdemjegyekre történő átváltását a következők szerint végezzük: 
o 1-2. osztály 
 

Teljesítmény Minősítés 

0-50% Felzárkóztatásra szorul 

51-75% Megfelelt 

76-90% Jól teljesített 

91-100% Kiválóan teljesített 

 
3-4. osztály: 
 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-50% Elégtelen (1) 

51-60% Elégséges (2) 

61-80% Közepes (3) 

81-90% Jó (4) 

91-100% Jeles (5) 

 
o 5-8. osztály: 

 
Teljesítmény Érdemjegy 

0-30% Elégtelen (1) 

31-50% Elégséges (2) 

51-75% Közepes (3) 

76-90% Jó (4) 

91-100% Jeles (5) 



o A sajátos nevelési igényű tanulók értékelésekor az elért pontszám érdemjegyekre 
történő átváltását a következők szerint végezzük: 
 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-25% Elégtelen (1) 

26-50% Elégséges (2) 

51-75% Közepes (3) 

76-90% Jó (4) 

91-100% Jeles (5) 

 
12.3. A tanulók fizikai állapotának ellenőrzése és értékelése 
 
A tanulók fizikai állapotának mérését minden év április-májusban a testnevelési órák keretein 
belül a tárgyat tanító nevelők végzik. A méréseket az Oktatási Minisztérium által kiadott 
„Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez” című kiadványból választott, alább 
részletezett 5 feladat felmérésével végezzük. Az évente elért eredményeket tanulónként, 
osztályonként és évfolyamonként rögzítjük, elemezzük, majd meghatározzuk a tanulók fizikai 
fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket. 
A tanulók fizikai állapotának felmérését szolgáló feladatok a következők: 
 Helyből távolugrás 
 Hason fekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan maximum 4 percig 
 Hanyatt fekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan maximum 4 percig 
 Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan maximum 4 percig 
 2000 m síkfutás 
 
A feladatok végrehajtásának szabályait, az elért eredmények pontszámmá történő átszámítását 
segítő táblázatot, valamint az eredmények minősítését a helyi tanterv 4. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
12.4. A tanulók magatartásának értékelése és minősítése 
 
 Az 1. évfolyamtól a 2. évfolyam félévéig a magatartás értékelése szövegesen történik. 
 A 2. évfolyam végétől a 8. évfolyam végéig a tanulók magatartását az osztályfőnök 

minden hónap végén érdemjeggyel értékeli. 
A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a tantestület 
véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetekben az osztályban tanító pedagógusok 
többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

 A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó (3), 
rossz (2) érdemjegyeket és osztályzatokat alkalmazzuk. 

 A magatartás értékelésének és minősítésének szempontjai a következők: 
o Példás (5) az a tanuló, aki: 
 a házirendet betartja 
 tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik 
 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti 
 tisztelettudó 
 társaival és felnőttekkel udvarias, előzékeny, segítőkész 
 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz 



 óvja, védi az iskola felszerelését, környezetét 
 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője, megrovása; 

o Jó (4) az a tanuló, aki: 
 a házirendet betartja 
 tanórán és tanórán kívül rendesen viselkedik 
 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti 
 feladatokat nem vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti 
 az osztály és az iskola közösség életében csak felkérésre, biztatásra vesz részt 
 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 

o Változó (3) az a tanuló, aki: 
 a házirendet nem minden esetben tartja be 
 tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 
 feladatait nem mindig teljesíti 
 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 
 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 
 igazolatlanul mulasztott 
 szaktanári/osztályfőnöki figyelmeztetése, intője vagy megrovása van 

o Rossz (2) az a tanuló, aki: 
 a házirend előírásait sorozatosan megsérti 
 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 
 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 
 társaival és a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlan, durva 
 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 
 több alkalommal igazolatlanul mulasztott 
 több szaktanári/osztályfőnöki figyelmeztetést, intőt vagy megrovást kapott, ill. 

ennél magasabb fokú büntetése van. 
 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, ill. osztályzatok eléréséhez a felsorolt 
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte vagy megsértése szükséges. 
 
12.5. A tanulók szorgalmának értékelése és minősítése 
 
 Az 1. évfolyamtól a 2. évfolyam félévéig a szorgalom értékelése szövegesen történik. 
 A 2. évfolyam végétől a 8. évfolyam végéig a tanulók szorgalmát az osztályfőnök minden 

hónap végén érdemjeggyel értékeli. 
 A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a tantestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetekben az osztályban tanító pedagógusok 
többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

 A tanulók szorgalmának értékelésére és minősítésére a példás (5), jó (4), változó (3), 
hanyag (2) érdemjegyeket és osztályzatokat alkalmazzuk. 

 A szorgalom értékelésének és minősítésének szempontjai a következők: 
o Példás (5) az a tanuló, aki: 
 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 
 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 
 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is és azokat elvégzi 
 munkavégzése pontos, megbízható 
 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz 
 taneszközei tiszták, rendesek és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza 

o Jó (4) az a tanuló, aki: 
 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi eredményt nyújt 



 rendesen, megbízhatóan dolgozik 
 a tanórákon többnyire aktív 
 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen megbízatást teljesíti 
 taneszközei tiszták, rendezettek 

o Változó (3) az a tanuló, aki: 
 tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől 
 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti 
 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 
 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja 
 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik 
o Hanyag (2) az a tanuló, aki: 
 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 
 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 
 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 
 feladatait folyamatosan nem végzi el 
 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek 
 a tanuláshoz nyújtott nevelői/tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül 
 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 

 
A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, ill. osztályzatok eléréséhez a felsorolt 
szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte vagy megsértése szükséges. 
 
12.6. Az iskolai jutalmazások/büntetések 
 
Az osztályozáson túl az iskolai munka értékelésében / elismerésében, ill. büntetésében / 
fontos szerepet kapnak a különféle jutalmazások, büntetések. 
 Elismerést érdemel az a tanuló, aki: 

o példamutató magatartást tanúsít, vagy 
o kiemelkedő szorgalmú, vagy 
o folyamatosan kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el, vagy 
o az osztály, ill. az iskola érdekében fontos közösségi munkát végez, vagy 
o iskolai, ill. iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, bemutatókon eredményesen vesz részt, vagy 
o bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. 

 A jutalmazás formái: 
o Az iskolában tanév közben a következő dicséretek adhatók: 
 szaktanári dicséret 
 osztályfőnöki dicséret 
 tagintézmény-vezetői dicséret 
 nevelőtestületi dicséret 
 igazgatói dicséret 

o Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 
tanulók a tanév végén 
 szaktárgyi teljesítményért 
 példamutató magatartásért 
 kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők, amelyet a tanuló 

bizonyítványába be kell vezetni. 



o A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni. A különféle 
elismeréseket oklevelek és jutalomkönyvek egészíthetik ki, melyeket az érintettek az 
iskola közössége előtt vehetnek át. 

 Tanév végén jutalomkönyvet érdemel az a tanuló, akinek… 
o tantárgyi érdemjegyei között nincs jó (valamennyi jeles) 
o év végén legalább 3 tantárgyi dicsérete van 
o egyéb esetben tantestületi döntés alapján 

 Tanév végén dicsérő oklevelet érdemel az a tanuló, akinek… 
o 1-2 tantárgyi dicsérete van 
o tantárgyi érdemjegyei között maximum 2 jó van (a többi jeles) 
o egyéb esetben tantestületi döntés alapján 

 Büntetést érdemel az a tanuló, aki: 
o tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 
o a házirend előírásait megszegi, vagy 
o igazolatlanul mulaszt, vagy 
o bármely módon árt az iskola jó hírnevének. 

 A büntetések formái: 
o szaktanári figyelmeztetés 
o osztályfőnöki figyelmeztetés 
o osztályfőnöki intés 
o osztályfőnöki megrovás 
o tagintézmény-vezetői figyelmeztetés 
o tagintézmény-vezetői intés 
o tagintézmény-vezetői megrovás 
o tantestületi figyelmezetés 
o tantestületi intés 
o tantestületi megrovás 
o igazgatói figyelmeztetés 
o igazgatói intés 
o igazgatói megrovás 
o fegyelmi büntetések 

 
 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben, a vétség súlyára való tekintettel, el lehet térni. A büntetést írásba kell foglalni és 
azt a szülő tudomására kell hozni. 
 

13. Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt házi és szorgalmi feladatok (írásbeli és 
szóbeli) meghatározásának elvei 

 a házi feladat alapvető funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 
gyakorlás, ill. az ismeretek megszilárdítása. 

 házi feladat egyik óráról a másikra, de a tanítási szünetek idejére is adható mind írásban, 
mind szóban. 

 házi feladat adható a következő tananyag előkészítésére is. 
 a tananyaghoz kapcsolódó szorgalmi (nem kötelező) feladat bármikor adható. 
 a tanulók egy napon legfeljebb csak két tantárgyból írnak témazáró, ill. félévi vagy év 

végi felmérő dolgozatot. 
 



14. Továbbhaladás az iskolában 
 
Iskolánkban a képzés éves szakaszokban történik. 
A magasabb évfolyamra lépés feltétele a tanulmányi követelmények teljesítése, amelyeket a 
kerettantervek kiadásáról és jogállásának rendjéről szóló 51/2012 (XII. 21.) számú EMMI 
rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza. 
A követelmények teljesítését az 1. évfolyamtól a 2. évfolyam félévéig szöveges értékelés, a 2. 
évfolyam év végétől a 8. évfolyam végéig év végi osztályzat tükrözi.  
Az első évfolyamon, illetve az idegen nyelv tanulásának első évében a tanuló csak abban az 
esetben nem léphet magasabb évfolyamra, ha a szülő kéri, vagy ha az adott tanév során 250 
óránál többet mulasztott, de az igazolatlan mulasztásai száma nem haladja meg az igazoltakét. 
A 2-8. évfolyamon elégtelen év végi osztályzat esetén a tanuló eredményes javítóvizsgát 
követően léphet magasabb évfolyamra. 
Amennyiben valaki háromnál több tantárgyból nem teljesíti a követelményeket, akkor, ill. a 
szülő kérésére egyszer az adott évfolyamot köteles megismételni.  
Ha egy tanuló egy tanév alatt több évfolyam kívánalmait teljesíti, s ezt sikeres osztályozó 
vizsgán bizonyítja, akkor “kihagyhatja” azt az évfolyamot, melynek követelményeiből 
vizsgázott. 
Osztályozó vizsgát tesznek a rendszeres iskolába járás alól felmentettek és a magántanulók, 
valamint azok, akik 250 óránál többet mulasztottak, de az igazolatlan mulasztásaik száma 
nem haladja meg az igazoltakét. 
Az SNI tanulók a továbblépés feltételeként természetesen a rájuk vonatkozó elvárásokat 
teljesítik. / 2/2005.(III.1.) OM rendelet 2. számú mellékleteként kiadott Sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai nevelésének, oktatásának irányelve alapján készült 5/2006. (VII.27.) 
OKM rendelet 1. számú melléklete./ 
 
15. Felvétel, iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 
Iskolánk beiskolázási körzetéből - az Alapító okiratban előírt feladat ellátási kötelezettség 
betartása mellett - minden tanköteles korú, a beiratkozás feltételeit teljesítő tanulót 
felvesz/átvesz. 
A beiskolázási körzeten kívülről jelentkező tanulók felvétele/átvétele speciális feltételekhez 
kötött (1. pont) és/vagy az intézményi férőhelyek függvényében lehetséges. A körzeten kívüli 
tanulók felvételéről/átvételéről a nevelőtestület véleményének megkérdezését követően a 
tagintézmény-vezető dönt. Az iskola felveheti/átveheti a tanulót: 
 ha a szülők az iskola volt tanítványai, 
 a testvér az iskolában tanul, 
 az iskolában dolgozó/pedagógus gyermeke, 
 munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola körzetében van. 
 
A felvételkor/átvételkor a tanuló abba az évfolyamba kerül, amelyben az előző iskolájában is 
volt. Ha szükséges, felzárkóztatását egyéni segítségnyújtással oldjuk meg. Ha ez nem vezet 
eredményre, a tanév végén javasoljuk a szülőnek az évfolyam megismétlését. 
 
16. Tankönyvek, tanulmányi segédletek és más taneszközök kiválasztásának elvei 
 
 Oktató munkánk alapvető eszközei a tankönyvek. Az általunk használt tankönyvek 

szervesen kapcsolódnak az adaptált tantervekhez. A tankönyvek beszerzését a 
tankönyvellátási szabályzatban rögzítettük. (6. melléklet) 

 A tankönyvek kiválasztásakor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 



o feleljen meg a helyi tantervnek; 
o azokat kell előnyben részesíteni, amelyek több éven keresztül használhatók. 

 Az iskolai könyvtár segítségével igény szerint megszervezzük bizonyos tankönyvek 
többszöri felhasználását. 

 A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb taneszközökre is szükség van 
/pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés, stb./. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak 
feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a szaktanárok határozzák meg 
az iskola helyi tanterve alapján. / Az egyes évfolyamokon a tanórai oktató-nevelő munkát 
segítő tanulói eszközök, felszerelések felsorolását a helyi tanterv 5. számú melléklete 
tartalmazza. / 

 A következő tanévre kötelezően előírt tankönyvekről, taneszközökről az iskola a szülőket 
legkésőbb a megelőző tanév végén tájékoztatja. A taneszközök beszerzése az új tanév 
kezdetéig a szülő feladata. 

 A taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk. Új eszköz használatát csak nagyon 
szükséges esetben vezetünk be. 

 Bizonyos alternatív taneszközök bevezetése előtt egyeztetünk a Szülői 
Munkaközösséggel.  

  



1. számú melléklet 
 
1.1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak és azok óraszámai 

A 2013 szeptemberében induló tanévtől kétféle tanterv szerint folyik majd az oktatás az 
általános iskolánkban. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást az alábbi táblázatban foglaltuk 
össze. 

A táblázatban használt jelölések az alábbi tantervi változatokat jelentik: 

 H 2004 = a 2003-ban felülvizsgált és módosított NAT alapján – a kiadott 
kerettantervek felhasználásával – elkészített, 2004 szeptemberétől érvényes helyi 
tanterv. 

 H 2013 = a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT alapján – a kiadott 
kerettantervek felhasználásával – elkészített, 2013 szeptemberétől érvényes helyi 
tanterv. 

 

 

TANÉV 

ÉVFOLYAM 

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

2013/2014. H2013 H2004 H2004 H2004 H2013 H2004 H2004 H2004 

2014/2015. H2013 H2013 H2004 H2004 H2013 H2013 H2004 H2004 

2015/2016. H2013 H2013 H2013 H2004 H2013 H2013 H2013 H2004 

2016/2017. H2013 H2013 H2013 H2013 H2013 H2013 H2013 H2013 

 

 
 
 
 



1.2. Óraterv ”1” (H 2004.) 
 

Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Magyar nyelv 
          (nyelvtan) 
          (fogalmazás) 
          (írás) 

Sz
öv

eg
ér

té
s 

- 
sz

öv
eg

al
ko

tá
s 

    2 2 2 2 
 3 3 3     
  1 1     
4 1       

Magyar irodalom 
(olvasás), (tánc és 
dráma), (mozgókép és 
médiaismeret) 

4 4 4 4 3 3 2 2 

Ember és társadalom 
(történelem), (hon és 
népismeret), (etika) 

    2 2 2,5 2,5 

Angol nyelv   *2 2 3 3 3 3 
Matematika 5 5 5 5 4 4 3 3 
Informatika    0,5+*0,5 1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1     
Természetismeret és 
egészségtan 

    2 2   

Fizika       1,5 1,5 
Biológia és egészségtan       1,5 1,5 
Kémia       1,5 1,5 
Földrajz       1,5 1,5 
Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 
Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 
Testnevelés és sport 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 
Osztályfőnöki     *1 *1 *1 *1 

1. Tantervi modulok 
  

Tánc és dráma     Integrált Integrált   
Hon-és népismeret     Integrált Integrált   
Etika       Integrált Integrált 
Mozgókép-és médiaismeret       Integrált Integrált 
Egészségtan     Integrált integrált Integrált Integrált 
Összesen (kötelező 
óraszám+*) 

20 20 22 23 23,5 23,5 26 26 

Kötelező óraszám 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 
 



1.3. Kiegészítés az óratervhez (Óraterv „1”) 
 
1. Az óratervben *-gal jelölt órák a 243/2003 kormányrendelet 5.§(3.) szerinti kötelező órák!  
 
2. Angol nyelvi előkészítő (a helyi tanterv szerint) kötelező a 3. osztályban heti 2 óra. 
 
3. Mindennapos testnevelés biztosításához  
a.) 3-4. évfolyamon heti 2 óra tömegsport a napközi keretében 
b.) 5-8. évfolyamon heti 2 óra tömegsport a napközi keretében 
 
4. Informatikai oktatás kiegészítéséhez: 
a.) 4. évfolyamon osztályonként heti 0,5 óra órakeretben 
 
5. Egyéb tanórák: 
a.) osztályfőnöki óra a közösségi feladatok ellátására és a „láthatatlan napközi” programjának 
megvalósítására 5-8. osztályban (a helyi tanterv szerint) kötelező heti 1 óra 
 
6. Iskolaotthonos foglalkozások: 
Önálló foglalkozás (magyar 5, matematika 5): heti 10 óra 
Önálló választott foglalkozás:                            heti 5 óra 
Játék:                                                                  heti 5 óra 
Testnevelés:                                                        heti 2 óra 
Heti értékelés:                                                    maximum heti 1 óra 

7. Szakkörök szervezése: 
a.) fotó és média szakkör: 5-8. évfolyamon heti 1 óra 
b.) színjátszás: 5-8. évfolyamon heti 1 óra 
c.) énekkar: 3-8. évfolyamon heti 1 óra 
d.) aerobic heti 1 óra 

 
8. Tehetséggondozás: 
a.) magyar nyelv és irodalom: 5-8 évfolyam heti 1-1 óra (összesen 4) 
b.) matematika: 5-8. évfolyamon heti 1-1 óra (összesen 4) 
c.) angol nyelv: 5-8. évfolyamon heti 1-1 óra (összesen 4) 
d.) informatika: 7-8. évfolyamon heti 1-1 óra (összesen 2) 

9. Korrepetálások: 
Egyéni foglalkozások keretében a matematika eszköztudás, valamint az olvasás-szövegértés 
fejlesztésére 1-4. évfolyamon heti 2-2 óra. 
 
10. Napközi (tanulószoba): 
a.) 3-4. osztályban szükség szerint 2 csoport csoportonként maximum heti 22,5 óra 
b.) 5-8. osztályban 1 (szükség szerint 2) csoport csoportonként minimum heti 15 óra 
 
11. Gyógypedagógiai foglalkozások 

 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált képzése a 2/2005.(III.1.) OM rendelet 2. számú 
mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének, oktatásának 
irányelve alapján készült 5/2006. (VII.27.) OKM rendelet 1. számú mellékletének 
felhasználásával minimum heti 3-4 óra/tanuló létszámtól és a fogyatékosság jellegétől, 
súlyától függően összevonással (maximum 8 fő/csoport) 



 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő 
foglalkoztatása a nevelési tanácsadóval kötött megállapodás szerint és a nevelési 
tanácsadó ellenőrzése mellett minimum heti 2 óra/tanuló létszámtól és a tanulási zavar 
jellegétől, súlyától függően összevonással (maximum 8 fő/csoport) 

 Logopédiai foglalkozás a nevelési tanácsadóval kötött megállapodás szerint és a nevelési 
tanácsadó ellenőrzése mellett. 

 Gyógytestnevelés a nevelési tanácsadóval kötött megállapodás szerint és a nevelési 
tanácsadó ellenőrzése mellett. (Közoktatási törvény 52.§ (8)) 

 Iskolapszichológia a nevelési tanácsadóval kötött megállapodás szerint és a nevelési 
tanácsadó ellenőrzése mellett. 

 
12. Magántanulók felzárkóztatása a pedagógus tanórával le nem kötött idejének terhére 
(minimum heti 8 óra) 



1.4. Óraterv ”2” (H 2013.) 
 

Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Magyar nyelv 
          (nyelvtan) 
          (fogalmazás) 
          (írás) 

Sz
öv

eg
ér

té
s 

- 
sz

öv
eg

al
ko

tá
s     2 2 1+1 2 

 3 3 3     
  +1 +1     
3+1 +1       

Magyar irodalom (olvasás) 4 4 3+1 3+1 2+1 2+1 2 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek     2 2 2 2 
Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 
Angol nyelv    2 3 3 3 3 
Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4 3+1 3+1 3+1 
Informatika     +1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1     
Természetismeret     2 2   
Fizika       2 1+1 
Kémia       1+1 2 
Biológia és egészségtan       1,5 1,5 
Földrajz       1,5 1,5 
Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 
Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1 1 +1 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 
Osztályfőnöki     1 1 1 1 

2. Tantervi modulok 
  

Hon-és népismeret/Tánc és dráma     1 +1   
Kötelező óraszám 25 25 25 27 28 28 31 31 

 



1.5. Kiegészítés az óratervhez (Óraterv „2”) 
 
1. Egyéb tanórák: 
a.) Tanulásmódszertan a 6. osztályban heti 1 óra 
 
2. Egész napos iskola (1-4. évfolyam): 
Önálló magyar:         heti 5 óra 
Önálló matematika:         heti 5 óra 
Játék:           heti 5 óra 
Önálló választott foglalkozás (hittan, tánc, aerobic, szakkörök, művészeti iskolák, 
korrepetálás, edzések stb.):          heti 5 óra (4. osztályban heti 3 óra) 
 
3. Szakkörök szervezése: 
a.) sakk: 1-4. évfolyamon heti 1-1 óra (összesen 4) 
b.) színjátszás: 5-6 és 7-8. évfolyamon heti 1-1 óra (összesen 2) 
c.) énekkar: 3-8. évfolyamon heti 1 óra 
d.) aerobic heti 1 óra 

 
4. Tehetséggondozás: 
a.) magyar nyelv és irodalom: 5-8 évfolyam heti 1-1 óra (összesen 4) 
b.) matematika: 5-8. évfolyamon heti 1-1 óra (összesen 4) 
c.) angol nyelv: 5-8. évfolyamon heti 1-1 óra (összesen 4) 
d.) informatika: 7-8. évfolyamon heti 1-1 óra (összesen 2) 
e.) természetismeret: 5-6. évfolyamon heti 1-1 óra (összesen 2) 
f.) fizika, kémia, biológia, földrajz: 7-8. évfolyamon heti 1-1 óra (összesen 8) 
g.) történelem: 5-8. évfolyamon heti 1-1 óra (összesen 4) 

5. Korrepetálások: 
a.) matematika eszköztudás, valamint az olvasás-szövegértés fejlesztésére 1-4. évfolyamon 
heti 2-2 óra (összesen 8) 
b.) magyar nyelv és irodalom: 5-8 évfolyam heti 1-1 óra (összesen 4) 
c.) matematika: 5-8. évfolyamon heti 1-1 óra (összesen 4) 
 
6. Napközi (tanulószoba): 
a.) 1-3. osztályban minimum heti 20 óra 
b.) 4. osztályban minimum heti 18 óra 
b.) 5-8. osztályban 1 (szükség szerint 2) csoport csoportonként maximum heti 20 óra 
 
7. Gyógypedagógiai foglalkozások 
 Sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív képzése a tanulói létszámtól és a fogyatékosság 

jellegétől, súlyától függően összevonással (maximum 9 fő/csoport): 
o Enyhe értelmi fogyatékos: 3-4 óra/tanuló 
o Mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, enyhén hallássérült: 8-10 óra/tanuló 
o Pszichés fejlődési zavarral küzdő: 3-4 óra/tanuló 
o Autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló: 10-12 óra/tanuló 

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő 
foglalkoztatása minimum heti 2 óra/tanuló létszámtól és a tanulási zavar jellegétől, 
súlyától függően összevonással (maximum 9 fő/csoport): 

o 1-4. osztályban maximum 4 óra/hét 
o 5-8. osztályban maximum 4 óra/hét 



 Gyógytestnevelés 
o 1-4. osztályban maximum 4 óra/hét 
o 5-8. osztályban maximum 4 óra/hét 

 Iskolapszichológia a köznevelési törvény 5. számú mellékletének figyelembe vételével. 
 
8. Magántanulók felzárkóztatása a pedagógus tanórával le nem kötött idejének terhére 
(maximum heti 10 óra) 
  



2013-2014. 
 

Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Magyar nyelv 
          (nyelvtan) 
          (fogalmazás) 
          (írás) 

Sz
öv

eg
ér

té
s 

- 
sz

öv
eg

al
ko

tá
s 

    2 2 2 2 
 3 3 3     
  1 1     
3+1 1       

Magyar irodalom 
(olvasás), (tánc és 
dráma), (mozgókép és 
médiaismeret) 

4 4 4 4 2+1 3 2 2 

Ember és társadalom 
(történelem), (hon és 
népismeret) (etika) 

    2 2 2,5 2,5 

Erkölcstan 1    1    
Angol nyelv   *2 2 3 3 3 3 
Matematika 4+1 5 5 5 4 4 3 3 
Informatika    0,5+*0,5 +1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1     
Természetismeret és 
egészségtan 

    2 2   

Fizika       1,5 1,5 
Biológia és egészségtan       1,5 1,5 
Kémia       1,5 1,5 
Földrajz       1,5 1,5 
Ének-zene 2 1 1 1 1 1 1 1 
Rajz és vizuális kultúra 2 1 1 1 1 1 1 1 
Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 
Testnevelés és sport 5 3 3 3 5 2,5 2,5 2,5 
Osztályfőnöki     1 *1 *1 *1 

1. Tantervi modulok 
  

Tánc és dráma      Integrált   
Hon-és népismeret     1 Integrált   
Etika       Integrált Integrált 
Mozgókép-és médiaismeret       Integrált Integrált 
Egészségtan     integrált integrált Integrált Integrált 
Összesen 25 20 22 23 28 23,5 26 26 
Kötelező óraszám 25 20 20 22,5 28 22,5 25 25 
 
  



2014-2015. 
 

Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Magyar nyelv 
          (nyelvtan) 
          (fogalmazás) 
          (írás) 

Sz
öv

eg
ér

té
s 

- 
sz

öv
eg

al
ko

tá
s 

    2 2 2 2 
 3 3 3     
  1 1     
3+1 +1       

Magyar irodalom 
(olvasás), (tánc és 
dráma), (mozgókép és 
médiaismeret) 

4 4 4 4 2+1 2+1 2 2 

Ember és társadalom 
(történelem), (etika) 

    2 2 2,5 2,5 

Erkölcstan 1 1   1 1   
Angol nyelv   *2 2 3 3 3 3 
Matematika 4+1 4+1 5 5 4 3+1 3 3 
Informatika    0,5+*0,5 +1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1     
Természetismeret és 
egészségtan 

    2 2   

Fizika       1,5 1,5 
Biológia és egészségtan       1,5 1,5 
Kémia       1,5 1,5 
Földrajz       1,5 1,5 
Ének-zene 2 2 1 1 1 1 1 1 
Rajz és vizuális kultúra 2 2 1 1 1 1 1 1 
Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 
Testnevelés és sport 5 5 3 3 5 5 2,5 2,5 
Osztályfőnöki     1 1 *1 *1 

2. Tantervi modulok 
  

Tánc és dráma      +1   
Hon-és népismeret     1    
Etika       Integrált Integrált 
Mozgókép-és médiaismeret       Integrált Integrált 
Egészségtan     integrált integrált Integrált Integrált 
Összesen 25 25 22 23 28 28 26 26 
Kötelező óraszám 25 25 20 22,5 28 28 25 25 
 
  



2015-2016. 
 

Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Magyar nyelv 
          (nyelvtan) 
          (fogalmazás) 
          (írás) 

Sz
öv

eg
ér

té
s 

- 
sz

öv
eg

al
ko

tá
s 

    2 2 1+1 2 
 3 3 3     
  +1 1     
3+1 +1       

Magyar irodalom 
(olvasás), (tánc és 
dráma), (mozgókép 
és médiaismeret) 

4 4 3+1 4 2+1 2+1 2 2 

Ember és társadalom 
(történelem), (etika) 

    2 2 2 2,5 

Erkölcstan 1 1 1  1 1 1  
Angol nyelv    2 3 3 3 3 
Matematika 4+1 4+1 4+1 5 4 3+1 3+1 3 
Informatika    0,5+*0,5 +1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1     
Természetismeret és 
egészségtan 

    2 2   

Fizika       2 1,5 
Biológia és egészségtan       1,5 1,5 
Kémia       1+1 1,5 
Földrajz       1,5 1,5 
Ének-zene 2 2 2 1 1 1 1 1 
Rajz és vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 
Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 
Testnevelés és sport 5 5 5 3 5 5 5 2,5 
Osztályfőnöki     1 1 1 *1 

3. Tantervi modulok 
  

Tánc és dráma      +1   
Hon-és népismeret     1    
Etika        Integrált 
Mozgókép-és médiaismeret       Integrált Integrált 
Egészségtan     integrált integrált Integrált Integrált 
Összesen 25 25 25 23 28 28 31 26 
Kötelező óraszám 25 25 25 22,5 28 28 31 25 
 
  



2016-2017. 
 

Tantárgy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Magyar nyelv 
          (nyelvtan) 
          (fogalmazás) 
          (írás) 

Sz
öv

eg
ér

té
s 

- 
sz

öv
eg

al
ko

tá
s 

    2 2 1+1 2 
 3 3 3     
  +1 +1     
3+1 +1       

Magyar irodalom 
(olvasás), (tánc és 
dráma), (mozgókép és 
médiaismeret) 

4 4 3+1 3+1 2+1 2+1 2 2 

Ember és társadalom 
(történelem) 

    2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 
Angol nyelv    2 3 3 3 3 
Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4 3+1 3+1 3+1 
Informatika     +1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1     
Természetismeret és egészségtan     2 2   
Fizika       2 1+1 
Biológia és egészségtan       1,5 1,5 
Kémia       1+1 2 
Földrajz       1,5 1,5 
Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 
Rajz és vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 
Technika és életvitel 1 1 1 1 1 1 1 +1 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 
Osztályfőnöki     1 1 1 1 

4. Tantervi modulok 
  

Tánc és dráma      +1   
Hon-és népismeret     1    
Mozgókép-és médiaismeret       Integrált Integrált 
Egészségtan     integrált integrált Integrált Integrált 
Összesen 25 25 25 27 28 28 31 31 
Kötelező óraszám 25 25 25 27 28 28 31 31 



2. számú melléklet 

2.1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak tananyaga, követelményei 

 Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 
tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek (lásd: 2.2. pont): 
o  az oktatási miniszter által /17/2004 (V. 20.) OM rendelet és annak 3. sz. melléklete 

szerint/ kiadott kerettanterv/kompetencia alapú kerettanterv alapján – a különböző 
kiadók által készített tantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 
(H2004) 

o az emberi erőforrások minisztere által /51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet és annak 1. 
és 2. sz. melléklete szerint/ kiadott kerettanterv alapján – a különböző kiadók által 
készített tantervekben - meghatározott tananyaggal és követelményekkel. (H2013) 

o a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012 (XII.21.) 
EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2013 (III.29.) EMMI rendelet 4. melléklete 
szerint/ kiadott kerettanterv alapján – a különböző kiadók által készített tantervekben - 
meghatározott tananyaggal és követelményekkel. (H2013) 

 az emberi erőforrások minisztere által /51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet és annak 1. és 2. 
sz. melléklete szerint/ kiadott kerettantervben meghatározott tananyag elsajátítása a 
szabad órakeret felhasználásával történik a következő tantárgyaknál (H2013): 
o 1-2. évfolyam: magyar nyelv és irodalom heti 1 óra, matematika heti 1 óra 
o 3-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom heti 2 óra, matematika heti 1 óra 
o 5. évfolyam: informatika heti 1 óra, magyar nyelv és irodalom heti 1 óra, matematika 

heti 1 óra 
o 6. évfolyam: magyar nyelv és irodalom heti 1 óra, matematika heti 1 óra, hon és 

népismeret/tánc és dráma heti 1 óra 
o 7. évfolyam: matematika heti 1 óra, magyar nyelv és irodalom heti 1 óra, kémia heti 1 

óra 
o 8. évfolyam: technika, életvitel és gyakorlat heti 1 óra, fizika heti 1 óra, matematika 

heti 1 óra 
 A modul tantárgyak tanítása integráltan történik (H2004): 

o hon-és népismeret 5-6. osztály 
o tánc és dráma 5-6. osztály 
o mozgóképkultúra- és médiaismeret 8. osztály 
o etika 7-8. osztály 
o egészségtan 5-8. osztály 

 Modul tantárgy tanítása önállóan történik (H2013): 
o hon-és népismeret/tánc és dráma 5-6. osztály 

 Választható tantárgy (H2013): 6. osztály tanulásmódszertan heti 1 óra 
 Iskolánkban a tanulók idegen nyelvként az angol nyelvet tanulják. 
 A tanulók számára a mindennapi testedzést a kötelező testnevelés órák, az iskolai sportkör 

vagy más „szervezet” által szervezett foglalkozások és a gyógytestnevelés biztosítják. Ez 
egészül ki az alsó tagozaton, ill. a napközi otthonban a mindennap megtartott játékos, 
egészségfejlesztő testmozgásokkal. 

 A kötelező kerettantervi óratervekben szereplő tantárgyakhoz kapcsolódó, azok óraszámát 
megemelő, a szabadon tervezhető órakeretből hozzáadott órákon a törzsanyag ismeret- és 
készségrendszerének jártasság illetve alkalmazási szintre történő elmélyítése történik. 

 



2.2. Az iskola egyes évfolyamain az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás 
 

 
Alsó tagozat 

Évfolyam Tantárgy Tanterv H2004 – H2013 
1-2. Írás Nemzedékek Tudása Kiadó 
2-4. Nyelvtan Mozaik Kiadó 
1-4. Olvasás Nemzedékek Tudása Kiadó 
3-4. Fogalmazás Mozaik Kiadó 
1-4. Matematika Apáczai Kiadó 
3-4. Angol nyelv Elt Hungary 
1-4. Környezetismeret Apáczai Kiadó 
1-4. Erkölcstan Apáczai Kiadó 
1-4. Ének-zene Apáczai Kiadó „A” 
1-4. Rajz és vizuális kultúra Apáczai Kiadó 
1-4. Technika és életvitel Apáczai Kiadó 
 

 
Felső tagozat 

Évfolyam Tantárgy Tanterv H2004 – H2013 
5-8. Angol nyelv Elt Hungary 
5-8. Magyar nyelv Mozaik Kiadó – Mozaik 

Kiadó „A”, Nemzedékek 
Tudása Kiadó „A” 

5-8. Magyar irodalom Nemzedékek Tudása Kiadó – 
Mozaik Kiadó „A”, 

Nemzedékek Tudása Kiadó 
„A” 

5-6. Tánc és dráma Apáczai Kiadó 
7-8. Mozgókép és médiaismeret Apáczai Kiadó 
5-8. Matematika Mozaik Kiadó „B”, Műszaki 

Kiadó „B” 
5-8. Ember és társadalom 

(történelem) 
Mozaik Kiadó, Nemzedékek 

Tudása Kiadó 
5-8. Ember és társadalom 

(erkölcstan) 
Apáczai Kiadó 

5-6. Ember és társadalom (hon és 
népismeret) 

Apáczai Kiadó 

5-6. Természetismeret és 
egészségtan 

Mozaik Kiadó 

7-8. Biológia és egészségtan Mozaik Kiadó „A” 
5-8. Informatika Nemzedékek Tudása Kiadó 
7-8. Földrajz Mozaik Kiadó 
7-8. Fizika Mozaik Kiadó „B” 
7-8. Kémia Nemzedékek Tudása Kiadó 

„B” 
5-8. Ének-zene Apáczai Kiadó „A” 
5-8. Technika és életvitel Műszaki Kiadó 
5-8. Rajz és vizuális kultúra Mozaik Kiadó 



2.3. Tanulásmódszertan 
2.3.1. Célja 
 
A hatékony, önálló tanulás kialakítása, mely azt jelenti, hogy a tanuló: 
 képes kitartóan tanulni, motivációját fenntartani, figyelmét összpontosítani, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az 
idővel és az információval. 

 felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új 
ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és 
alkalmazását jelenti. 

 előzetes tanulási és élettapasztalataira építi tudását. 
 a képességek együttesére támaszkodó készségeit a legkülönbözőbb helyzetekben 

alkalmazza a tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint a munkában egyaránt. 
 ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge 

pontjait. 
 tanulási eredményessége, szellemi teljesítménye lehetőség szerint növekedjen. 

 
2.3.2. Tartalma: 
 
A fent vázolt célokat a 6. osztályban megvalósított programmal, választható tantárgy keretei 
között, a következő tematikában igyekszünk megvalósítani: 
 

Óra Első 15 perc Második 15 perc Harmadik 15 perc 
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Kampós memória technika 
bevezetése A kampós memória technika gyakorlása 

2 
3 
4 
5 

Lánc memória technika 
bevezetése 

A láncmemória technika gyakorlása 
6 
7 
8 A tanult memória technikák gyakorlása 
9 

A memória vázlat 
felépítése, bevezetése 

A memória vázlat gyakorlása minták alapján 
10 
11 
12 

A memória vázlat gyakorlása saját tananyagból 13 
14 

A tanulási táblázat 
felépítése, bevezetése 

A tanulási táblázat gyakorlása minták alapján 
15 
16 
17 

A tanulási táblázat gyakorlása saját tananyagból 18 
19 

A kulcsszó módszer 
bevezetése. Az eddig 

tanult módszerek 
alkalmazásának 

tudatosítása. 
 

Kulcsszó módszer gyakorlása konkrét tananyagban 20 
21 Az eddig tanult módszerek gyakorlása, 

módszerválasztás tananyagból kooperatív 
játékokkal 

 
 

22 
23 

24 



25 

A koncentrikus körös 
vázlat felépítése 

alkalmazása 

A koncentrikus körös vázlat gyakorlása minták 
alapján 

26 
27 

28 
A koncentrikus körös vázlat gyakorlása saját 
tananyagból 

29 

A gondolattérkép 
felépítése, alkalmazása 

A gondolattérkép gyakorlása minták alapján 
30 
31 
32 A gondolattérkép gyakorlása saját tanagyagból 
33 Az eddig tanult módszerek 

alkalmazásának 
tudatosítása 

Módszerválasztás, gyakorlás konkrét tananyagban, 
kooperatív játékokkal 

34 
35 

 
2.4. Sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív oktatása 
2.4.1. Általános elvek 
 
Mivel ezek a gyerekek különleges gondozást igényelnek, ezért a nevelési-oktatási folyamatot 
a lehetőségeikhez, korlátaikhoz és speciális igényeikhez igazodva elsősorban a következő 
elvek szerint kell megszervezni: 
 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket jelölünk meg ott, 

ahol erre szükség van; 
 igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat, követelményeket 

alakítunk ki és teljesíttetünk; 
 szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív tanulási, kommunikációs 

módszereket és eszközöket építjük be a nevelés, oktatás folyamatába; 
 szükség esetén segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogatjuk a tanulókat, 
 elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékeljük. 

 
2.4.2. Képzési csoportok 
 
Iskolánkban az alább felsorolt sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív képzése folyik: 
 Mozgáskorlátozott tanuló 
 Enyhén értelmi fogyatékos tanuló 
 Beszédfogyatékos tanuló 
 Enyhén hallássérült tanuló 
 Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló 
 Autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló 
 
2.4.3. Képzés tartalma 
 
 Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek - lásd: 2.2. pont - a 
2/2005.(III.1.) OM rendelet 2. számú mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű 
tanulók iskolai nevelésének, oktatásának irányelve alapján készült 5/2006. (VII.27.) OKM 
rendelet 1. számú mellékletének alapján - a különböző kiadók által készített tantervekben 
meghatározott tananyaggal és követelményekkel. (H2004) 

 Az egyes sajátos nevelési igényű tanulókkal összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak 
eligazítást. 



 Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 
tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek - lásd: 2.2. pont - a 
kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012 (XII.21.) EMMI 
rendelet módosításáról szóló 23/2013 (III.29.) EMMI rendelet 4. mellékletének alapján – a 
különböző kiadók által készített tantervekben meghatározott tananyaggal és 
követelményekkel. (H2013) 
 

2.4.4. Képzés színtere 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása-nevelése három színtéren folyik:  
 egyrészt a többi tanulóval együtt, természetesen figyelembe véve a sajátos nevelési 

igénnyel kapcsolatos lehetőségeket, korlátokat. 
Ebben az esetben a tananyag megegyezik a 2.2. pontban közölttel.  

o A módszerek, eszközök kiválasztásakor és a követelmények meghatározásakor 
viszont maximálisan figyelembe vesszük a 2/2005.(III.1.) OM rendelet 2. számú 
mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének, 
oktatásának irányelveiben a fogyatékosság típusához és fokához igazodó 
előírásokat. (H2004) 

o A módszerek, eszközök kiválasztásakor és a követelmények meghatározásakor 
viszont maximálisan figyelembe vesszük a kerettantervek kiadásának és 
jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012 (XII.21.) EMMI rendelet módosításáról 
szóló 23/2013 (III.29.) EMMI rendelet 4. számú mellékletében meghatározott, a 
fogyatékosság típusához és fokához igazodó előírásokat. (H2013) 
 

 egyéni fejlesztő órák keretében a köznevelési törvényben meghatározott feltételekkel, 
óraszámmal, csoportszervezéssel. 
Ebben az esetben a gyógypedagógus a fogyatékosság típusához és fokához igazodó egyéni 
fejlesztő tervet készít. 

 korrepetáló órák keretében tantárgyi felzárkóztatás: 
o 1-4. osztály: magyar nyelv és irodalom heti 1-1 óra, matematika heti 1-1 óra (összesen 

8) 
o 5-6. osztály: magyar nyelv és irodalom heti 1-1 óra, matematika heti 1-1 óra, 

természetismeret heti 1-1 óra, történelem heti 1-1 óra (összesen 8) 
o 7-8. osztály: magyar nyelv és irodalom heti 1-1 óra, matematika heti 1-1 óra földrajz 

heti 1-1 óra, biológia heti 1-1 óra, fizika heti 1-1 óra, kémia heti 1-1 óra, történelem 
heti 1-1 óra (összesen 14) 

 
2.5. Egész napos iskola 
 
2.5.1. Megvalósítás 
 
 Évfolyamok: 1-4. osztály 
 Időkeret: a délelőtti és délutáni időszakban egyenletesen szétosztott kötelező tanórai és 

egyéb foglalkozások a következők: 
o Magyar nyelv és irodalom: heti 8 óra 
o Matematika: heti 5 óra 
o Erkölcstan: heti 1 óra 
o Testnevelés és sport: heti 5 óra 
o Környezetismeret: heti 1 óra 
o Technika, életvitel és gyakorlat: heti 1 óra 



o Vizuális kultúra: heti 2 óra 
o Ének-zene: heti 2 óra 
o Angol nyelv (csak 4. osztály): heti 2 óra 
o Önálló magyar: heti 5 óra 
o Önálló matematika: heti 5 óra 
o Játék: heti 5 óra 
o Önálló választott foglalkozás (hittan, tánc, aerobic, szakkörök, művészeti iskolák 

foglalkozásai, korrepetálás, edzések stb.): heti 5 óra (4. osztályban heti 3 óra) 
 

Összesen: heti 45 óra 
 
2.6. Kompetencia alapú oktatás 
2.6.1. Célja 
 
 A sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet 
javításához. 

 A kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztése. 
 A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése. 
 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése és 

megerősítése, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az 
egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével. 

A fenti célok megvalósulását az alábbi részcélok támogatják: 
 újszerű tanulásszervezi eljárások bevezetése (pl. tantárgytömbösítés, projektalapú oktatás 

stb.), 
 kompetencia alapú tananyagok, taneszközök, egységes oktatási programok 

alkalmazásának meghonosítása, 
 szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (oktatási integráció, befogadó 

pedagógiai kultúra támogatása, egyéni fejlesztési tervek, lemorzsolódás csökkentése, 
differenciálás); 

 a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása (a TIOP 
pályázatok keretében beszerzett eszközök /interaktív tábla, projektor, számítógépek/ 
pedagógiai, szakmai használatára való felkészítés, IKT eszközökkel támogatott tanórák 
módszertani támogatása). 
 

2.6.2. Tartalma 
 
  Érintett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma, mozgóképkultúra és média 

ismeret, történelem, hon és népismeret, erkölcstan, matematika, angol 
 Elemei: 

o Kompetencia alapú oktatás bevezetése: 
 4-8. osztályban angol 
 5-8. osztályban magyar (szövegértés-szövegalkotás) 
 5-8. osztályban matematika kompetencia területen. 

o Újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása: 
 műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása: ember és társadalom, valamint 

magyar (szövegértés-szövegalkotás) 
 tantárgytömbösítés: magyar (szövegértés – szövegalkotás) /részei: magyar nyelv és 

irodalom, tánc és dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret/+ember és társadalom 
/részei: történelem, hon és népismeret, erkölcstan/ 



 legalább egy 3 hétig tartó projekt megszervezése a 6. osztályban 
 moduláris oktatás megszervezése az 5. osztályban 

 a zenepedagógia eszközeinek felhasználása angol nyelvi modulban, 
 művészeti nevelés dráma modul keretében 

 témahét megszervezése a 4. osztályban ünnepek témakörben 
o Önálló intézményi innováció – láthatatlan napközi az 5-8. osztályban osztályfőnöki 

órák és délutáni foglalkozások keretében a következő programok megvalósításával: 
 Egészséges életmódra nevelés projektje az 5. osztályban: „Ép testben, ép lélek.” 
 Helytörténet és hagyományőrzés projektje a 6. osztályban: „Múltunk és 

örökségünk” 
 Környezettudatosságra nevelés projektje a 7. osztályban: „Ó dicső természet!” 
 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire projekt a 8. osztályban: „Én is felnőtt leszek.” 

o Jó gyakorlat átvétele 
 IKT eszközökkel támogatott tanórák 

o Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális 
készségek fejlesztése: 
 A programba bevont tanulócsoportok tanóráinak 25%-a IKT eszközzel támogatott 

tanóraként valósul meg. 
o Az együttnevelés módszertanának beépítése a pedagógiai gyakorlatba: 
 Differenciálás 
 Kooperatív technikák 
 Drámapedagógia 
 IPR módszerek 

  



3. számú melléklet - Iskolai integrációs program 
 
3.1. Bevezetés 

 
Iskolánkban a 2008/2009. tanévtől kezdtük el a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 
integrációját segítő program működtetését. 
Az esélyegyenlőség és a hátránykompenzáció minél sikeresebb megvalósítása érdekében 
szükséges volt a kapcsolódó dokumentumok felülvizsgálata, kidolgozása, az új szemléletmód 
elterjesztése, megfelelő továbbképzések elindítása és a személyi, tárgyi feltételek folyamatos 
javítása. 
 
3.2. Célrendszer és elvárható eredmények 
 
Bármilyen szempontból hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási folyamatban. Olyan támogató lépések, 
szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják 
iskolai sikerességüket. Ezért fontos, hogy minden gyermek képességének, adottságának 
megfelelő nevelést, oktatást, képzést kapjon. 
Ennek érdekében támogatni kell: 
 az integrált nevelést, az integrációs oktatás feltételeinek javítását, az esélyek 

kiegyenlítését célzó programok intézményi bevezetését, az egyéni fejleszthetőséget mind 
a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás terén. 

 hogy továbbképzések révén a módszertani kultúra kibővítésével, a pedagógusi szemlélet 
változtatásával a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő más alkalmazottak fel 
tudjanak készülni az együttneveléssel járó kihívásokra. 

 a tanulók továbbhaladási esélyeinek növelését 
 a társadalmi beilleszkedés elősegítését 
 befogadó intézményi környezet kialakítását 
 infrastruktúra, eszközellátottság javítását. 

 
Ezek eredményeként: 
 Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók aránya. 
 Csökken az intézményben a tankötelezettségikor határa előtt az iskolai rendszerből 

kikerülők száma. Ehhez minden szakmai és pedagógiai segítséget biztosít az intézmény. 
(Pl.: konzultációs lehetőség adott időpontokban, tankönyv, feladatlap differenciált, 
egyénre szabott összeállítása, könyvtár mindennapos igénybevételi lehetősége, stb.) 

 Javulnak az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot meghaladó –
legalább 1-2%-os - mértékben. Ennek megvalósításához a pedagógusok modern, hatékony 
módszerek alkalmazásával, differenciált óravezetéssel, a tehetségek gondozásával, az 
alapkészségek fejlesztésével járulnak hozzá. 

 A szülőkkel rendszeres, jó együttműködés alakul ki. Ehhez fontos a pontos 
információáramoltatás, a szülők, tanulók igényeinek rendszeres felmérése, figyelembe 
vétele. 

 
 
 
 
 
 



3.3. Tartalma 
3.3.1. Az iskolába való bekerülés előkészítése 
3.3.1.1. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése, szakmai együttműködés 
kialakítása az óvodával 
 
Egyszer történik meg, és soha vissza nem hozható az a nagy pillanat, amikor a gyermek 
először lépi át az iskola küszöbét. Rajtunk pedagógusokon is sok múlik, hogy milyen lesz a 
pillanat, és milyen a folytatás. A siker érdekében együtt kell munkálkodni az óvónőknek, a 
szülőknek és a pedagógusoknak! 
 Kiemelt pedagógiai feladatok: 

o A neveltségi hátrányok fokozatos csökkentése 
o Egészséges napirend és szokásrendszer kialakításával, a szocializáció fokozatos 

fejlesztése, az érzelmi - intelligencia növelése. 
o Beszédfejlesztés, az esetleges nyelvi hátrányok csökkentése. 
o Fejlesztő foglalkozások szervezése. 

 Őszi, tavaszi tennivalók: 
o A leendő elsős tanítók meglátogatják a nagycsoportos óvodásokat. 
o Az óvodások is ellátogatnak az iskolába, ahol játékos formában megismerkednek 

az iskolával. 
o Mesedélelőtt szervezése az óvodában a tanítók részvételével. 
o Játékdélután, kirándulás szervezése (gyermeknap) 
o A nagycsoportos szülők tájékoztatása az iskolai szokásrendszerről. Beszélgetés, 

tanácsadás a szükséges taneszközökről. 
o Nyíltnap szervezése, szülők meghívása az első osztályba. 
o A tanterem díszítése. 
o Az iskolai életbe való beilleszkedés segítése, a fokozatosság, a játékosság elveinek 

alkalmazásával, megfelelő iskolai környezetben (játszósarok, szőnyeg, bútorzat). 
o Az óvoda által elvégzett iskolaérettségi vizsgálat eredménye alapján 

differenciáltan kell a gyermekekkel való bánásmódot megválasztani, egyénre 
szabottan a fejlesztést megtervezni a hátrányok minél teljesebb leküzdéséért. 

 Felelős: Óvodavezető, tagintézmény-vezető, IPR vezető, leendő első osztályosokat tanító 
pedagógusok. 

 
3.3.2. Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően 
 
Intézményünkben 1-1 évfolyamon általában 1 osztállyal dolgozunk, így nincs lehetőség nem 
heterogén osztályok szervezésére. Azokon az évfolyamokon, ahol 2 osztály indítására van 
lehetőségünk a jogszabályi előírásokat mindig betartjuk. 
 
3.3.3. Együttműködés - partnerségi kapcsolatok kiépítése 
3.3.3.1. Együttműködés a szülői házzal 
 
Az iskolahasználók legszélesebb autonómiáját biztosítja intézményünkben a Szülői 
Munkaközösség, amely a szülői véleménynyilvánítás hivatalos fóruma. 
A szeptemberi szülői értekezleteken kerül sor az osztályonkénti két SZMK tag 
megválasztására vagy megerősítésére, akik tagjaik közül megválasztják a vezetőséget. 
Az SZMK elnökével a rendszeres kapcsolatot az igazgató tartja. Az SZMK ülésein az iskola 
igazgatója tájékoztatást ad az éves munkatervről, a szülőket, tanulókat érintő kérdésekről. 
 
 



A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 
 Családlátogatás: 

Személyes megbeszélésre ad lehetőséget a rendszeres családlátogatás. (Ez elsősorban az 
első és az ötödik osztályokban kerül előtérbe, mivel itt történik osztályfőnökváltás.) 
Természetesen minden alkalommal kell élni e lehetőséggel, amikor szükségesnek érezzük. 
Vigyázni kell azonban arra, hogy a szülők ne érezzék tolakodásnak, „vagyonfelmérő” 
látogatásnak. 
Feladata a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás 
a gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 
Felelősök: osztályfőnökök 

 Szülői értekezlet: 
A szülőkkel való kapcsolattartás legegyszerűbb és leginkább bevált színtere a szülői 
értekezlet. Előtte minden alkalommal fogadóórán várjuk az érdeklődő szülőket. 
Feladata: 
o a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 
o a szülők tájékoztatása az iskolai célokról, feladatokról, lehetőségekről, az országos és 

helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, a helyi tanterv követelményeiről, 
az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, saját gyermekének tanulmányi 
előmeneteléről, iskolai magatartásáról, a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, 
neveltségi szintjéről, az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, 
eredményeiről, problémáiról, 

o a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 
intézmény vezetői felé. 

Felelősök: osztályfőnökök 
 Fogadó óra: 

A szülők és a pedagógusok személyes találkozása. 
Feladata:  

o biztosítani a szülőknek a gyermek neveltségi és tanulmányi előmenetelének 
figyelemmel kísérését - a törvényben előírtaknak megfelelően, 

o egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (otthoni 
tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, 
tehetséggondozás, továbbtanulás, magatartási problémák, személyiségzavarok, 
stb.) 

Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok 
 Nyílt napok: 

A nyílt tanítási napok célja, hogy az órákon tudják megfigyelni gyermeküket a szülők, 
illetve, hogy a tanári kérdéskultúrát, követelményt megfigyelhessék. 
Feladata: biztosítani, hogy a szülők betekintést nyerjenek az iskolai nevelő és oktató 
munka mindennapjaiba, ismerjék meg személyesen a tanítási órák lefolyását, 
tájékozódjanak közvetlenül gyermekük és az osztályközösség iskolai életéről. 
Felelős: tagintézmény-vezető 

 Családi nap 
Minden évben május utolsó péntekjén egy szórakoztató jellegű napot tartunk, amelyen 
tanárok, diákok és szüleik kötetlen formában játszanak, majd a napot a közösen elkészített 
vacsorával zárjuk. 
Felelős: tagintézmény-vezető 

 Írásbeli tájékoztatás: 
Feladata: a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 
eseményekről, illetve különféle iskolai vagy osztályszintű programokról. 
Felelősök: osztályfőnökök 



 Kötetlen beszélgetések: 
A szülőkkel való együttműködés jól megfigyelhető a tanításon kívüli rendezvényeken. 
Szívesen és aktívan vesznek részt a karácsonyi ünnepélyen, a farsangon, a gyermeknapon. 
A kötetlen beszélgetések nagyon alkalmasak arra, hogy a gyermekekről, családról, 
iskoláról is szót váltsunk. 

 Elégedettségi felmérések: 
Szükség van arra is, hogy a szülők rendszeresen véleményt nyilváníthassanak az iskolai 
életről, munkáról. Ezért elengedhetetlen a szülők körében – kétévente – az elégedettségi 
felmérést elvégezni, elemezni. Az ebben leírtakat figyelembe véve továbblépni, szükség 
esetén a pedagógiai program ide vonatkozó pontjait módosítani. 
Felelős: minőségirányítási csoport vezetője 

 Közös előadások: 
Nagyobb hangsúlyt kell fordítani arra, hogy a szülőkkel közösen vegyenek részt a 
pedagógusok a mindenkit érintő, nevelési, pszichológiai előadásokon. 
A hallottak közös feldolgozása, a gyakorlatban való hasznosítása javítja az egységes 
nevelési elvek alapján történő személyiségfejlesztést. 
Feladat: minden tanév első szülői értekezletén a szülők igényeinek felmérése. 
Felelősök: osztályfőnökök 
 

A szülői értekezletek, a fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg. 
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy 
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel, a 
nevelőtestülettel, a tanuló osztályfőnökével. 
A szülők intézményünket anyagilag is támogatják és bekapcsolódnak a társadalmi 
munkaakciókba is. 
 
3.3.3.2. Együttműködés gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 
 
A gyermek fejlődésének minden hibája, a nevelődés minden hiányossága kiderül az általános 
iskolai oktatás-nevelés során, ezért a gyermekekért felelős pedagógus kötelessége, hogy jól 
ismerje növendékeit és környezetüket, azok fejlettségi és neveltségi szintjét. Sikerre az 
számíthat, aki előítéletek nélkül közelít gyermekhez, szülőhöz. A veszélyeztetett és 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók feltérképezése minden tanév elején megtörténik, 
majd az okok folyamatos feltárása és a teendők megszervezése közös feladat. 
Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: 

 prevenció 
 a gyermek fejlődését veszélyeztető okok feltárása 
 a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése 

A gyermek és ifjúságvédelmi munka részvevői: 
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 Polgármesteri /Járási hivatal gyámügyi előadója 
 Iskolánk ifjúságvédelmi felelőse 
 Védőnő 
 Osztályfőnökök 
 

A gyermekvédelmi feladatrendszer szakaszai - a prevenció és a korrekció - egységes 
folyamatot képeznek. 
Először is rendszeres családlátogatásokkal törekszünk pontosan felmérni a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetben lévő tanulók élet – és munkakörülményeit, alapot 
szolgáltatva ezzel a továbbhaladás kedvezőbb alakítására.  



Ezeken a látogatásokon az osztályfőnök, az ifjúságvédelmi felelős és szükség esetén az 
önkormányzat gyámügyi előadója vesz részt. 
Minden pedagógus fokozottan figyelemmel kíséri ezen tanulók iskolai előmenetelét, 
magatartását. 
Egyéni beszélgetésekkel, a lehetőségekhez mért maximális segítségnyújtással törekszik 
problémáik megoldására. 
Az egészséges személyiségfejlesztés minél teljesebb megvalósítása érdekében az iskola 
szoros együttműködésben végzi gyermekvédelmi tevékenységét a gyermekjóléti szolgálattal. 
Lehetőség nyílik a pedagógusok és a területi gondozó rendszeres találkozására, a közösen 
megoldandó feladatok megbeszélésére. Ifjúságvédelmi felelősünk szükség szerint vesz részt 
esetmegbeszéléseken a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóival. 
A tapasztalatokat egymás között megosztva segítik e fontos feladat maradéktalan ellátását. A 
Gyermekjóléti Szolgálat helyi dolgozója rendszeresen jellemzést kér az iskolai 
gyermekvédelmi felelőstől a naprakész információ érdekében. 
Rendszertelen iskolába járás esetén is családlátogatás keretében győződünk meg a hiányzás 
okairól. Indokolatlan hiányzás esetén az osztályfőnök felszólítást küld a szülőnek, további 
igazolatlan hiányzás esetén a járási hivatalnak. 
A szociálisan rászoruló tanulóink részére étkezéshez, tankönyv- és tanszervásárláshoz, 
tanulmányi kiránduláshoz segélyt kérünk. 
A tanulókat és a szülőket tájékoztatjuk azokról e lehetőségekről, intézményekről, amelyekhez 
problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 
Felelős: tagintézmény-vezető, gyermek és ifjúságvédelmi felelős 
 
3.3.3.3. Együttműködés az egészségügyi szervekkel 
 
Az egészségügyi intézmények dolgozói közül az iskolaorvos és a védőnő rendszeresen végzik 
a tanulók vizsgálatát, szűrését. 
Az iskolafogászati ellátást a fogszakorvos évi megállapodás alapján végzi, s előre egyeztetett 
időpontban szűri, kezeli a tanulókat. 
Az iskolaorvos, a védőnő és a fogorvos is kérésre szívesen tart egészségügyi felvilágosító 
előadást, osztályfőnöki órát. 
Felelős: tagintézményvezető-helyettes 
 
3.3.3.4. Együttműködés a szakmai szolgálatokkal 
 
 Nevelési Tanácsadó 

Szoros munkatársi kapcsolatban állunk. Pedagógusaik – kérésünkre – elvégzik a tanulók 
vizsgálatát, s egyéni foglalkozásokat tartanak az arra rászorulóknak 

 Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
Kérésünkre elvégzi a beküldött tanulók vizsgálatát, javaslatot tesznek a tanulóval 
foglalkozó pedagógusoknak a bánásmód mikéntjére, elrendelik a különböző számonkérés 
alóli felmentéseket, a speciális oktatási formákat, az egyéni foglalkozási időkeretet.  
Nyilatkoznak a tanuló után igényelhető normatíva formájáról. Szükség esetén 
kontrollvizsgálatra berendelik a tanulókat. 
Felelős: tagintézmény-vezető 

 
3.3.3.5. Együttműködés középfokú oktatási intézményekkel 
 
Intézményünk rendszeres kapcsolatot tart azokkal a középfokú oktatási intézményekkel, 
melyek 8. osztályt befejező tanulóink továbbtanulását biztosítják. 



Feladat: 
 A továbbtanuló 8. osztályosok széleskörű tájékoztatása érdekében a középiskolák 

képviselőjének meghívása osztályfőnöki órára, szülői értekezletre. 
 Tanítványainknak lehetővé tesszük a középiskolák által rendezett nyílt napon való 

részvételt. 
 A megyei pályaválasztási kiállítást szervezett formában látogatják meg 7-8. osztályos 

tanulóink, ahol a megye középiskolái képviseltetik magukat, mutatkoznak be leendő 
tanulóiknak és szüleiknek. 

Felelős: pályaválasztási felelős 
 Együttműködés középiskolákkal a „tehetséggondozó középiskola” pályázat 

megvalósításában. 
Felelős: tagintézmény-vezető 
 Az intézményi minőségirányítási programnak megfelelően kérdőíves felmérés 

segítségével tájékozódunk a tanulók beilleszkedéséről. 
 A továbbtanuló gyermekek eredményeinek visszajelzése alapján felmérés az összesítő 

adatok elemzése, megfelelő konzekvenciák levonása, szükség esetén a helyi tantervek 
kiegészítése. 

Felelős: tagintézmény-vezető 
 
3.3.3.6. Együttműködés a civil szervezetekkel 
 
Intézményünk rendszeres kapcsolatot tart és keres azokkal a civil szervezetekkel, amelyek 
iskolánk működését segítik: 
 tanulmányi és sportversenyek szervezésével, támogatásával, 
 tanulmányi kirándulások támogatásával, 
 év végi és év közbeni jutalmazásokkal, 
 szabadidős programok szervezésével stb. 
Ezek a következők: 
 Csanyteleki Nagycsaládos Egyesület 
 Csanyteleki Diák és Szenior Sport Egyesület 
 Csanyteleki Polgárőr Egyesület 
 Csanyteleki Rekreációs Egyesület 
 Európai Csanytelekért Alapítvány 

 
A kapcsolattartásért, együttműködésért felelős a tagintézmény-vezető. 
 
3.3.4. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok, programelemek  
3.3.4.1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés 
3.3.4.1.1. Tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok 
 
 Olvasás és írástanítás 

Az általános iskolai oktatás egyik legfontosabb alapeleme az olvasás és írástanítás. 
Ehhez felhasználjuk Meixner Ildikó: JÁTÉKHÁZ című könyvét. 
Emellett az első osztályban sok időt fordítunk a fejlesztésre, a beszédszervek mozgásának 
tudatosítására (szájmozgás, a hangszalagok rezgése a nyelv mozgása). 
A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve a szókincsfejlesztés tárgyakkal, 
képekkel történik, egyre magasabb nyelvi szinten. 
A betűtanítás fő elve a hármas asszociáció kialakítása: a hang akusztikus képe, a betű 
vizuális képe, a hang beszédmotoros emlékképe. 



A betűtanítás sorrendjével a homogén gátlás nem alakul ki. A szótagsorok, szópárok 
olvasásának állandó gyakorlása megszünteti az olvasás technikai problémáit, pontossá, 
egyenletes ritmusúvá teszi az olvasást. 
Az olvasási programunkhoz késleltetett írástanítás kapcsolódik. A térirányok sokoldalú 
gyakorlása után, a betűelemek elsajátítása következik. Az alapos előkészítő munka után az 
írás technikai (fiziológiai) problémát nem okoz. 
Feladat: 
Elsődleges célunk, hogy – a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a műveltségbeli, 
valamint a nyelvi hátrányokat mielőbbi hatékony fejlesztő munkával csökkentsük, s 
tanulóinkat alkalmassá tegyük az olvasás- és írástanulásra, valamint játékos módszer 
alkalmazásával a pszichológiai gátakat feloldjuk. 
Felelős: elsős tanító 

 Egyéni órák 
o 1.-4. évfolyamon az alapkészségek és ismeretek elsajátítására osztályonként heti két 

óra (a pedagógus döntése alapján a részvétel kötelező) 
o 5.-8. évfolyamon magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakból az 

olvasás, szövegértés és a matematikai eszköztudás előmozdítása érdekében 
osztályonként heti egy-egy óra (a pedagógus döntése alapján a részvétel kötelező). 

o 5-8. évfolyamon szükség szerint bármilyen tantárgyból 
Feladat: a lemaradó tanulók felzárkóztatása, meglévő hátrányaik csökkentése, 
továbbhaladási esélyeik növelése 
Felelős: magyart és matematikát oktató pedagógusok 

 Fejlesztő foglalkozások 
o Enyhén értelmi fogyatékos tanulók inkluzív képzése (a 2/2005.(III.1.) OM rendelet 2. 

számú mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelésének, 
oktatásának irányelve alapján készült 5/2006. (VII.27.) OKM rendelet 1. számú 
mellékletének felhasználásával. 
Évfolyamonként minimum heti 3-4 óra/tanuló létszámtól és a fogyatékosság jellegétől, 
súlyától függően összevonással a közismereti tárgyak oktatásának segítésére. 
(maximum 9 fő/csoport) 

o Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő 
foglalkoztatása (diszlexia, diszkalkulia stb.). 
Évfolyamonként minimum heti 2 óra/tanuló létszámtól és a tanulási zavar jellegétől, 
súlyától függően összevonással (maximum 9 fő/csoport) 

o Logopédiai foglalkozás. 
o Gyógytestnevelés. 
o Iskolapszichológia. 
Feladat: a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan 
akadályozott, a testi, érzékszervi, beszédfogyatékos tanulók fejlesztése, prevenciója, 
habilitációja, rehabilitációja. 
Felelős: „fejlesztő pedagógusok” 

 Szülői fórum 
A diákönkormányzat bevonásával legalább évente kétszer egy „fórumot” indítunk el, ahol 
– esetleg külsős előadó bevonásával - diákok, tanárok és szülők együtt beszélgetnek 
tanulásról, nevelésről. Ahol a szülőket esetleg megtaníthatjuk arra, hogyan lehet együtt 
tanulni a gyerekkel, tanulás-módszertani, pszichológiai ismereteket adunk át nekik, 
módszertani tanácsokkal látjuk el őket (például hogyan lehet memóriát, logikai 
gondolkodást stb. fejleszteni). 

 
 



3.3.4.1.2. A tanulók önálló – életkornak megfelelő – kreatív tevékenységére épülő 
foglalkozások 
 Tanórai foglalkozások keretében 

A magasabb osztályokban a tanórák anyagától függően az alkalmazott individualizált 
foglalkoztatás lehetőséget biztosít a tanulók önálló alkotótevékenységének 
kibontakoztatására, az egyéni képességek alkotó megjelenítésére.  
Hangsúlyozottan valósítható meg a rajz és vizuális kultúra, a technika tantárgyak óráin, de 
a magyar fogalmazások, az irodalmi alkotások elemzése, megjelenítése rajzban, 
drámapedagógiai feldolgozásban ugyanúgy lehetőséget biztosít a kreativitásra, mint a 
matematikai feladatok sokoldalú, egyéni megoldásai. 
Az önálló ismeretszerzésre nevelés leghatékonyabb módszere a kellő motiválás, a sikeres 
alkotások, produkciók elismerése, a dicséret. 
Feladat: Egyéni segítségnyújtás, odafigyelés, fejlődés figyelemmel kísérése. 
Felelősök: tanítók, szaktanárok 

 Otthoni kutatómunka során 
A történelem, magyar, természetismereti tantárgyak házi kutatómunkákra épülő 
beszámolói, környezetismereti gyűjtőmunka, a különböző kiselőadásokra való felkészülés 
szintén az önálló ismeretszerzés egyik formája. Ehhez a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulóknak az iskolai könyvtárban rendelkezésre álló szakirodalom 
hozzáférhetővé tételével, az informatika szaktanterem délutáni használatának 
biztosításával adjuk meg a megfelelő segítséget. A nevelői útmutatások, a nyomtatási és 
fénymásolási lehetőség ingyenes biztosításával segítjük a hátrányos helyzetű tanulók ez 
irányú tevékenységét. 
Feladat: Érdeklődési kör szélesítése a motiváció hatásos alkalmazásával. Egyénre szabott 
segítségnyújtás a minél igényesebb, színvonalasabb produktumok előállítása érdekében. 
Felelősök: tanítók, szaktanárok 

 Napközis foglalkozások keretében 
Elsősorban az 1-4. osztály tanulóinak biztosított a napközis foglalkozás keretében a 
különböző szabadidős tevékenységek alkalmával az önálló, alkotó tevékenykedtetés. 
A kézműves és egyéb szabadidős foglalkozások az éves programban megtervezetten 
kapnak szerepet a gyermekek foglalkoztatásában. A tanév rendjéhez és az évszakokhoz 
igazodva, az ünnepek köré csoportosított, szélesebb nyilvánosságnak is helyet adó 
foglalkozások az egyéni önmegvalósításra is lehetőséget teremtenek. 
A tanulók munkáiból készült kiállítás jól szolgálja a motivációt, ösztönöz jobb, 
tökéletesebb alkotásra. A munkadarabok elkészítéséhez szükséges anyagokat, eszközöket 
az iskola biztosítja. 
Feladat: A foglalkozások színesítése, az önmegvalósítás segítése az egyéni alkotásokban. 
A nívó fokozatos emelése. 
Felelősök: napközis nevelők 

 Szakkörök 
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. 
Iskolánk különösen az informatika, sakk és a fotó-média szakkörök működését támogatja. 
Mindegyik szakkör indításáról- a felmerülő igényeknek és az iskola lehetőségeinek 
figyelembe vételével– minden tanév elején az iskola igazgatósága dönt (szervezésük 
legalább 10 tanuló jelentkezése esetén indokolt) 
Feladat: tehetséggondozás, a gyermekek sokoldalú fejlesztése 
Felelős: szakkört vezető pedagógus 

 Diákönkormányzat által szervezett foglalkozások 
Iskolánk az éves munkatervében a diákönkormányzattal egyeztetve rendszeresen szervez 
az ünnepek köré csoportosított kézműves napokat (karácsony, húsvét). 



Ezeken a foglalkozásokon a különböző technikák elsajátításával, szakember irányításával 
valósíthatják meg egyéni ötleteiket a résztvevők. A rendezvények költségeit pályázatokkal 
teremtjük elő.  
Feladat: 

o Az önálló tanulást, kreativitást fejlesztő iskolai programok skálájának szélesítése, a 
programokon való teljes részvétel biztosítása. 

o Évenkénti igényfelmérés elvégzése (szeptember). 
o Az iskolai rendezvények sikeréről tanév végi elégedettségi vizsgálat a tanulók és a 

szülők körében. 
Felelősök: diákönkormányzatot segítő pedagógus, tagintézmény-vezető 

 
3.3.5. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 
3.3.5.1. Tantárgyi képességfejlesztő programok 
 Tehetséggondozó foglalkozások 

Ismeretes, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók között ugyanúgy 
számos gyermek emelkedik ki valamely területen kimagasló képességével, melynek 
gondozása, ápolása fontos feladata minden pedagógusnak Iskolánkban ez előzetes 
igényfelmérések után alapvetően négy területen indítottunk el tehetséggondozó 
foglalkozásokat: 

o Informatika: órarendben csoportbontással, órarenden kívül heti 1-2 óra. 
o Angol nyelv: 5-8. évfolyamon órarenden kívül heti 1-1 óra. 
o Magyar nyelv és irodalom: 5-8. évfolyamon az olvasás, szövegértés, 

nyelvhasználat fejlesztése érdekében heti egy-egy óra. 
o Matematika: 5-8. évfolyamon a matematikai eszköztudás fejlesztése érdekében 

heti egy-egy óra. 
o Történelem, természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz: 5-8. évfolyamon 

heti egy-egy óra 
Feladat: 

o a foglalkozásokon való részvétel biztosítása, 
o a foglalkozások célrendszerének felállítása, 
o a foglalkozások sikerességének elemzése év végén. 

Felelősök: a foglalkozásokat vezető pedagógusok 
 Tanulmányi versenyek 

A tanulási képességek terén a különböző versenyekre való felkészülés, felkészítés teljes 
mértékben ingyenes tanulóink részére. A különböző többletfoglalkozások mellett a jól 
felszerelt szakkönyvtár és az ingyenes internet használat is segíti a felkészülést. 
A versenyek nevezési díját és a tanulók utaztatását az iskolai költségvetésből biztosítjuk. 
Feladat: 

o A tehetséggondozó versenyeken való részvétel minél teljesebb biztosítása 
(szakmai felkészítés, anyagi támogatás). 

o Versenyeredmények éves elemzése. 
Felelősök: szaktanárok 

 
3.3.5.2. Komplex művészeti programok 

Iskolánkban a személyiség fejlődését azzal is segítjük, hogy az érdeklődő tanulók számára 
művészeti iskolák bevonásával lehetőséget adunk különböző művészeti tevékenységekre: 

 Zeneművészet: 
A Múzsa Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenei előképző, szolfézs, zongora, gitár, 
furulya és hegedű tanszakokat indít. 
 



 Táncművészet: 
A Classic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény társastáncokat oktat. 

 Képzőművészet: 
A Múzsa Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kézműves foglalkozásokat tart. 
 

A művészeti oktatás valamennyi formája csoportokban történik, épít a tanulók érdeklődésére, 
tapasztalataira, figyelembe veszi életkori sajátosságaikat, s így gyarapítja ismereteiket, 
fejleszti képességeiket és alakítja, formálja személyiségüket. 
Mindkét művészeti iskola önálló szervezeti formában működik, de iskolánk helyet biztosít a 
működésükhöz és az általuk nyújtott pedagógiai szolgáltatásokat lehetőség szerint 
felhasználjuk az oda nem járó tanulókat illetően is. 
Feladat: A művészetoktatás fenntartása, népszerűsítése 
Felelősök: A művészeteket oktató tanárok 

 
3.3.6. Szociális kompetenciák fejlesztése 
3.3.6.1. Mentálhigiénés programok 
 
A rohamosan változó szociális körülmények, a családok nagy részének romló anyagi helyzete, 
a létbizonytalanság, a munkanélküliség egyre szélesedő skálája ellentmondásos helyzeteket 
teremt a családok között és a családon belül is, s mindez egyben a gyermekek 
magárahagyatottságát is hozza maga után. A nagyon korán önállósodó kisgyermekeknél a 
szülői felügyelet lazulása a mentálhigiénés szokások kialakulását negatívan befolyásolja. 
A rendszeres tisztálkodás mellett az egészséges táplálkozás is csorbát szenved. Gyakori a 
reggeli nélkül iskolába érkező tanuló. A divat már az általános iskolás gyermekek 
öltözködésében is megmutatkozik, mely gyakran az egészségtelen ruházat és cipő viselését 
eredményezi. 
Feladatunknak tekintjük az egészséges életmód kialakítására nevelést, a káros szenvedélyek 
kialakulásának megelőzését. 
Felelősök: osztályfőnökök, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, tagintézmény-vezető 
Programunk az alábbiakból épül fel: 

o Egészséges táplálkozás – főzés, ételbemutatók, biotermékek stb. 
o Káros szenvedélyek 
o Testápolás, szépségápolás - kozmetikai, fodrászati bemutató 
o Mozgáskultúra – aerobic 

Felelőse: Éves munkaterv alapján 
 Osztályfőnöki órák a mentálhigiéniás témák feldolgozására 

Felelősök: osztályfőnökök 
 Komplex egészségnevelési program megvalósítása a tanév során főként az egészségtan 

tantárgy keretében az alábbi témakörökben: 
o A mozgás és a személyi higiéné 
o A táplálkozás 
o Az emberi szexualitás 
o Családi élet és kapcsolatok 
o Biztonság megőrzése – elsősegélynyújtás 
o Veszélyes anyagok –drog, alkohol, dohányzás 
o A környezet – környezetvédelem 

Felelőse: éves munkaterv alapján – programot vezető pedagógus 
 
 
 



3.3.6.2. Közösségfejlesztő, közösségépítő programok 
 
A gyermekek és a szülők bevonásával, közösen szervezett és rendezett programok igénylik az 
egyedi, ötletes megoldásokat, az önálló munkát, ill. csoportos együttműködést (integráció): 

o Farsang 
o Családi nap 
o Iskolabál 
o Erdei iskola 
o Osztálykirándulások 
o Különböző túrák 
o A felsős napközi által szervezett programok (mozi, vadaspark, fürdő, színházlátogatás) 

Ezen programok kötetlen tevékenységei segítik közelebb hozni egymáshoz szülőt, diákot és 
pedagógust. 
Feladat: 

o Az iskolai programok skálájának szélesítése, a programokon való teljes részvétel 
biztosítása. 

o Évenkénti igényfelmérés elvégzése (szeptember). 
o Az iskolai rendezvények sikeréről tanév végi elégedettségi vizsgálat a tanulók és a 

szülők körében. 
Felelős: diákönkormányzatot segítő pedagógus, tagintézmény-vezető 
 
3.3.7. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 
3.3.7.1. Mentori rendszer működtetése 
 
A mentor az a tanár, akinek kulcsfontosságú szerepe van az iskola és a szülők közötti 
kapcsolattartásban. A szülővel folytatott négyszemközti beszélgetések során tájékoztatást ad a 
tanuló iskolai fejlődéséről és általában az iskolával kapcsolatos pedagógiai kérdésekről. 
Rendszeresen tájékoztatja az iskolavezetést a szülők véleményéről, kérdéseiről és 
javaslatairól. Olyan segítő, pártfogó, aki a gyermek iskolai kapcsolatrendszerének 
működtetését segíti, tanórai és tanórán kívüli tevékenységében tanácsadóként, segítőként a 
tanuló mellett áll. 
Intézményünk a község egyetlen iskolája. Előnyei közé tartozik többek között a teljes körű 
személyes ismeretség. Minden pedagógus minden gyermeket személyesen ismer és viszont, s 
ez nem csak a név szerinti ismeretet jelenti, hanem a személyiség és a szociális környezet 
megnyugtató, reális és pontos ismeretét. Ezért fontosnak tartjuk, hogy az osztályfőnök minden 
osztályban betöltse a mentor szerepét. Ez eddig is így működött, különösebb változtatásra 
ezen a területen nincs szükség. 
Kiemelt szerepe lesz ezt követően is az osztályfőnöknek, aki a személyiségfejlődés állandó 
nyomon követésekor támogató, segítő véleménynyilvánítással, személyes ráhatással végzi 
oktató-nevelő munkáját. Szükség szerint tájékoztatja a gyermekeket tanító pedagógusokat, 
közvetít a tantestület, az iskolavezetés, a szülők és a gyermekek között. 
A rendszer eredményes működtetésének feltétele azonban az abszolút bizalom, melyet a 
pedagógus - gyermek - szülő együttesen teremthet meg. 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.7.2. Művészeti körök 
 
Intézményünkben pedagógus irányításával két művészeti csoport működik: 
 Énekkar (4-8. osztály), mely az énekelni szerető gyermekeknek ad lehetőséget az ének 

nyújtotta élmény átélésére, a különböző iskolai rendezvényeken való szereplésre, a 
bemutatókon, kulturális seregszemléken való részvételre. A közösség építő ereje, az 
együtténeklés csak pozitív hatással lehet a gyermekek személyiségfejlődésére. 

 Diákszínjátszás (5-8. osztály), mely színházkultúra iránt fogékony gyermekeknek ad 
lehetőséget képességeik kibontakoztatására. 

Mindkettő sok-sok ismeretet nyújt a résztvevőknek, sikerélményhez juttatja a gyermekeket a 
szereplések alkalmával, viselkedéskultúrát tanít, a szabadidő hasznos eltöltését biztosítja, a jó 
hangulatú foglalkozások oldják a feszültséget, kiegyensúlyozottá teszik a személyiséget. 
 
3.3.8. Az integrációt segítő módszertani elemek 
 
Az oktató-nevelő munka hatékonyságát befolyásoló tényezők egyike a tanítás-tanulás során 
alkalmazott módszerek. A különböző adottságú, képességű, készségszintű, motiváltságú 
tanulókkal való eredményes foglalkozás különböző eljárást, különböző módszert igényel. 
Akiknek különböző a munkához (tanuláshoz) való viszonya, különböző a képességbeli vagy 
fiziológiai terhelhetősége, azok elé más-más célt kell kitűznünk, más-más feladatokkal lehet 
egyéni teljesítményük szintjét a legjobban emelni. A szociokulturális hátrányok enyhítésére 
csak az egyénre szabott, minden körülményt és adottságot figyelembe vevő sajátos módszer 
lehet eredményes. A gyermek, a helyzet, a feladat és természetesen a pedagógus személyisége 
is befolyásoló tényező az eredményes és hatékony módszerek kiválasztásában. Nem lehet 
csupán egyetlen módszert kiemelni az alkalmazható módszerek széles skálájáról. 
Fontos megemlíteni, hogy a módszerek sokszínűségében válogatva a nevelő mindig a 
leghatékonyabbnak vélt, a fejlesztést legjobban szolgáló módszert kell, hogy válassza. 
Az eredményes képességfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás a következetesen vezetett 
tanítási órákon alapszik. A tanulás korszerű felfogásmódjának jellemző vonása a motiváció, 
az érzelmi szféra fontosságának figyelembevétele. 
A személyiségfejlesztést, az oktató-nevelő munka hatékonyságát kedvezően befolyásolják: 
 Az érdekes, élményszerű foglalkozások, ahol a gyermekek örömmel vesznek részt, s 

érzik, hogy valamivel gazdagodtak, többet tudnak. 
 A felfedezés izgalma, a sikeres problémamegoldás, az eredményes munka tudata, amely a 

tanulók tevékenységének legfőbb indítéka kell, hogy legyen. 
 Az önálló problémamegoldó gondolkodás kialakítása. 
 A tevékenykedés. Az, hogy a megoldási módszereket lehetőleg a tanulók fedezzék fel. 
Ha az iskolai élet úgy van megszervezve, hogy illeszkedik minden tanuló fejlődési 
sajátosságaihoz, akkor természetesen a tehetséges gyermek, de a felzárkóztatásra szoruló is 
megtalálja benne a helyét. 
Az integrációt segítő módszertani elemek közül kiemeljük az egyéni haladási ütemet segítő 
differenciált tanulásszervezést. Meg kell azonban említeni, hogy a kooperatív 
tanulásszervezés, a gyakran alkalmazott csoportmunka, az érdekes és sokszínű 
drámapedagógia is előfordul a pedagógusok tanítási gyakorlatában, sőt a projektmódszert is 
igyekszünk meghonosítani. 
 
3.3.8.1. Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 
 
Intézményünkben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő 
módszertani elemek leghatékonyabb formája a differenciált tanulásszervezés. 



E módszer minden tantárgy tanítása során alkalmazható, de leginkább a matematika és a 
magyar nyelv és irodalom tanításában nélkülözhetetlen, hiszen tanulóink képességei, 
ismeretei ezen a téren mutatják a legnagyobb különbséget. 
A legeredményesebb tanulási módszer, amikor a tanulni szándékozó egyéni munkával, 
tapasztalati úton, próbálkozással, korábbi ismereteinek felhasználásával, újraszervezésével 
vagy analógia alapján igyekszik megtalálni a kitűzött probléma helyes megoldását, amelyhez 
a pedagógus folyamatos, személyre szóló segítséget nyújt. 
A differenciált tanulásszervezési módszer, a változatos tanítási-tanulási stratégia, a különböző 
képességű tanulók ismeretszintjéhez igazodó, különböző nehézségi fokozatú feladatok 
kitűzését, különböző tanulóknak ugyanazon feladat megoldásához különböző időtartam 
biztosítását, sokfajta egyéb didaktikai fogás alkalmazását jelenti. 
A módszer alkalmazásának célja a problémamegoldó képesség, ítélőképesség, találékonyság, 
rugalmasság, stb. tulajdonságok fejlesztése, a megfelelő, legoptimálisabb terheléssel. 
Megvalósításában törekedni kell arra, hogy minden tanuló megtalálja a felkészültségéhez 
szükséges, az igényszintjéhez igazodó feladatsort. 
A differenciálás kiterjed a: 
 Különböző nehézségű feladatok kitűzésére, 
 Az eszközhasználat mértékére, 
 A feladatmegoldáshoz rendelkezésre álló időkeret meghatározására, 
 Az alternatív utak kiválasztására, alkalmazására, 
 Az önállóság szintje szerinti differenciálásra. 
A differenciált tanulásszervezésben az egyes tanulók fejlettségéhez, fejlesztéséhez igazodó 
feladatok leggyakoribb típusai: 
 Ismerethiányok miatt szükséges ismeretpótló, 
 Egyes ismeretekben bizonytalan tanulók megerősítését célzó, 
 Az alkalmazásban járatlanok számára gyakorlást biztosító, 
 Az önállótlanabbak részére tanulási módszereket alakító, 
 A tehetségesebbek részére továbbfejlesztő hatást biztosító változatok. 
Az egyéni bánásmód alkalmazásának pedagógiai stratégiája olyan nevelői magatartást 
követel, amely valamennyi tanuló személyiségének ismeretében az egyes tanuló 
szempontjából a leghatékonyabb pedagógiai eljárás alkalmazását kívánja meg. 
 
3.3.9. Műhelymunka – tanári együttműködés formái 
3.3.9.1. Értékelő esetmegbeszélések 
 
Az iskolavezetés és az osztályfőnökök (mentorok) egyik alapvető feladata, hogy figyelemmel 
kísérjék a tanulók személyiségének fejlődését. Ezért évente legalább háromszor értékelő 
esetmegbeszéléseket tartunk, melynek célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók személyiségfejlesztése. 
Ennek érdekében fontos, hogy az osztályfőnök (mentor) naprakész információval 
rendelkezzen a tanuló szociális, érzelmi helyzetéről (beszélgetőkör, tartalmas, őszinte 
kapcsolat kialakítása a családsegítő szolgálattal, a gyermekvédelmi felelőssel). 
Lényeges, hogy az esetmegbeszélésen őszintén a problémák valódi okának feltárására 
törekedjünk, s a lehetséges megoldási módok közül igyekezzünk mindig a leghatékonyabb 
módszert kiválasztani, amely a tanuló személyiségének leginkább megfelel. 
Az értékelő esetmegbeszélések, valamint a gyermeki személyiségben történt változásokat az 
egyéni fejlődési naplóba rögzítjük. 
 
 
 



3.3.10. Háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 
3.3.10.1. Szöveges értékelés – árnyalt értékelés, egyéni fejlődési napló 
 
A 4. pontban részletesen leírt értékelő esetmegbeszélések alkalmat adnak arra, hogy a 
gyermekek fejlődését segítő értékelő vélemény kardinális részeit a megadott szempontok 
szerint rögzítse, valamint a tanulóval menet közben történt jelentős eseményeket feljegyezze 
az osztályfőnök (mentor). 
A gyermeki személyiség jellemzéséhez egységesen elfogadott szempontrendszer 
kidolgozására van szükség, melynek elemei a következők: 
 Helyzetfelmérés (tanulás iránti attitűd, tanulási stílus, énkép, interperszonális készségek, 

tanulási képességek, szociabilitás, viselkedési kultúra, emocionális tényezők) 
 A tanuló szöveges jellemzése (Szociokultúrális helyzet, tanulmányi eredmény és 

szorgalom, magatartás és közösségben elfoglalt hely, egyéniség és jellem, tanórán kívüli 
programokon, szabadidős tevékenységeken való részvétel) 

 Fejlesztendő területek 
 Fejlesztési terv (módszer, eszköz, idő, hely, eredmény) 
 A mentori munka dokumentálása (cél, módszer, eszköz, eredmény) 
 Értékelés háromhavonta (tanulmányi eredmény és szorgalom, különböző mérések 

eredményei, fejlesztő munka, egyéniség és jellem, közösségben elfoglalt hely és 
magatartás, tanórán kívüli programokon, szabadidős tevékenységeken való részvétel és 
vállalt célok alapján) 

A nevelőtestület véleménye alapján elkészített háromhavonkénti összegző értékelést a 
szülővel megbeszéli az osztályfőnök, s az egyéni fejlődési naplóba csak a véleményegyeztetés 
után kerül dokumentálásra az értékelés. 
 
3.3.11. Multikulturális tartalmak 
3.3.11.1. Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban 
 
Intézményünkben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók között cigány 
nemzetiségű gyermekek is vannak, ezért fontosnak tartjuk, hogy az egyes tantárgyak 
tananyagában a cigány kultúra elemi is megjelenjenek. Az alábbiakban azokat a tantárgyakat 
emeljük ki, amelyekbe beépülhet a cigány kultúra és hagyományok megismerése, ápolása. 
Feladat: A tanmenetekben részletesen kell megjelölni a témakörökhöz kapcsolható cigány 
kultúra elemeit. 
Felelősök: a felsorolt tantárgyakat tanító pedagógusok 
 Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam 

A cigányok Észak-Indiából származó világszerte élő europid nép. A cigányok romának 
(jelentése férfi) nevezik magukat. A nem cigányokat pejoratív gádzsó szóval illetik 
(jelentése paraszt, bugris, barbár). Oláh cigány a magyarországi cigányok romani 
anyanyelvű etnikai csoportja. Megkülönböztetünk még magyar anyanyelvű cigányokat, 
valamint „beás” román anyanyelvű cigányokat. E három csoport zárt, a csoportok közötti 
társadalmi kapcsolatok minimálisak. 
A legutóbbi ideig nincsenek írott irodalmi alkotásaik. A cigány nyelvnek nincs 
írásbelisége. Oka az analfabétizmus, és az, hogy vonakodtak ősi kultúrájuk zárt belső 
világának feltárásától. 
A tanulók személyiségfejlesztése során fontos, hogy más népcsoportok hagyományaival is 
megismerkedjenek. Erre adnak lehetőséget a cigány mondókák, versek, mesék, szólások, 
közmondások, állandósult szókapcsolatok csakúgy, mint a mondák, mesék, elbeszélések 
ismétlődő motívumai: teremtéstörténet, család, barátság, ünnepek, babonák, sőt a 
műköltészet (Bari Károly) alkotásai is. 



 Környezetismeret, természetismert, egészségtan 1-6. évfolyam 
A tanulócsoportokban végzett munka során alakul ki a gyerekekben a többiekkel való 
együttműködési készség, a problémák közös megbeszélése és megoldás iránti igény. A 
cigányok más kultúráktól eltérő hagyománya különösen nagy figyelmet igényel az alábbi 
témákban: 
o Család 
o Ünneplés a családban 
o Munkamegosztás a családban 
o Családtagok nevei, rokoni kapcsolatok 
o Vendégségbe megyünk 
o Vendégek jönnek 
o Foglalkozások: lókereskedő, rézműves, edényfoltozó, sátoros, halász, kosárfonó, 

kereskedő stb. 
o Táplálkozási szokások 
o Évszakokhoz kapcsolódó ünnepek, hagyományok, romaszokások 
o Időjáráshoz kapcsolódó cigányszokások 

 Rajz 1-8. évfolyam 
A vizuális kultúra a látható, érzékelhető és a képzeletben megjelenő képi világgal, s annak 
az alkotásokban való kivetülésével foglalkozik. 
E tantárgy tanítása évfolyamonként más és más témákat adva lehetővé teszi a cigányok 
hagyományainak, szokásainak, művészetének megismerését. 
Tanulóink megismerik e népcsoport elvont jeleit, szimbólumait, művészetét, felismerik 
különbségeit, így tájékozottsággal bírnak kultúrájukról, s tiszteletben tartják azt. 
A feladatok egyénre szabottak, a technikák választhatók. 
A cigányok foglalkozásai között találunk kosárfonókat, seprűkészítőket, rézműveseket, 
kézműipari termékeket előállító tevékenységeket. A meseillusztrációk során 
mesegyűjteményeikből válogatunk, az öltözködés, ruhatervezés során felhasználjuk 
hagyományos szín és formavilágukat, ajándék, játék, és dísztárgyak készítésekor is a 
hagyományos technikákból építkezünk. 

 Hon- és népismeret 5-6. évfolyam 
Ez az a tantárgy, amelybe leginkább beépíthetők az etnikai ismeretek a háztól kiindulva az 
évszakonkénti munkákon keresztül a jeles napokig, a népviseletektől a jellegzetes ételeken 
keresztül a faluban lévő társadalmi kapcsolatokig. 
Például a házak jellemzőinél, megbeszélhetjük a cigányok vándorló életmódját, illetve 
lakásaik jellemzőit, a népszokásoknál a cigányok szokásait, ünnepeit, hiedelmeit, a 
magyar népviseletnél a cigány viselet jellegzetességeit, a paraszti munkáknál a cigány 
mesterségeket stb. 

 Történelem 5-8. évfolyam 
A tantárgy egésze multikulturális tartalmakat hordoz magában, hiszen nemcsak magyar, 
hanem egyetemes történelmet is oktatunk. Nyilván itt is a nemzetiségek közül a cigány 
kisebbség kultúrájának integrálásáról kell, hogy szó essen. Több lehetőség is adódik erre a 
tantárgyon belül. 
o Legelőször az ókor tanulásakor, amikor Indiáról tanulunk. Itt megbeszéljük a cigány 

nép származását, indiai kötődését. 
o Vándorlásukat a magyar nép vándorlásakor tárgyaljuk, az eseményeket párhuzamba 

vonva, az időbeli eltéréseket hangsúlyozva. 
o A középkori falusi és városi élet mindennapjait bemutató leckéknél térhetünk ki a 

cigányság társadalomban betöltött szerepére, vándorló életmódjukra, a 
mesteremberek, lókupecek, jósnők, kártyavetők táncosok életére. 



o A1848/49-es szabadságharc idejéből ránk maradt történetek, katonai névsorok 
bizonyítják, hogy más nemzetiségű honvédek is harcoltak a magyar szabadságért, így 
cigányok is. 

o Szinte állandóan tanulmányozzuk Magyarország nemzetiségi viszonyait, így a cigány 
népesség növekedését is figyelemmel kísérhetjük. 

o Megvitatjuk a nemzetiségek törekvéseit az önállóságra, egészen eljutva a XX. századi 
fajelmélet, fajgyűlölet kérdéséig, a hitleri cigányelméletig. Itt lehetőség van arra, hogy 
megbeszéljük, megtanítsuk a gyerekeket a másik nemzetiségű embernek, kultúrájának, 
hagyományainak, értékeinek tiszteletére. Arra, hogy minden ember értékes, 
függetlenül a nemzetiségi hovatartozásától. 

 Ének-zene 5-8. évfolyam 
A népdalok, a népzene tanulásakor kiváló lehetőség nyílik a multikulturális elemek 
megjelenítésére, hiszen amikor a magyar népdalok mellett lengyel, horvát, olasz, német, 
francia, szerb, szlovén és cigány népdalokat tanulunk, akkor feltétlenül kell beszélni a dal 
tartalmáról, a nép kultúrájáról, hagyományairól, életéről, szokásairól. 

 Technika 5-8. évfolyam 
A leánytechnika tantárgynál két olyan fejezet van, ahol a cigány kultúra bevihető. Az 
egyik a hímzés és kézimunka, a másik a főzés. 
A kézimunkánál érdemes összehasonlítani a cigány és a magyar színvilágot, ami rendkívül 
eltérő. (Meg lehet nézni, hogy az öltések közül, melyek azok, amit gyakran használnak, a 
kendő fontosságát, amit hímzéssel díszítenek, a lakásdíszítő textíliák eltérő technikáját, 
színeit, alkalmazási területeit) 
A főzésnél el lehet készíteni a magyar jellegzetes ételek mellett legalább egy cigány ételt 
is. (pl. cigánykenyeret). Meg lehet beszélni az ünnepek jellegzetes ételeit, étkezési 
szokásait. 
Mivel a cigány kultúrában fontos helyet foglal el a kosárfonás, ezért szabadon választott 
témaként be lehet építeni a tanmenetbe. (Az igazi az, amikor egy cigány tanuló tanítja meg 
vesszőt fonni a többieket) 

 Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam 
A multikulturális tartalmak beépítésére több lehetőség is adódik a tantárgyon belül: 
o A magyar nyelv eredetének (nyelvrokonság) megismerése mellett a cigány nép 

eredetének, nyelvének megismerése. 
o A magyar népmesékkel párhuzamosan a cigány mesékből válogatás, a mesélési 

szokások összehasonlítása. 
o A magyar nyelv kézikönyvein (értelmező kéziszótár, szinonimaszótár, helyesírási 

szótár, lexikonok, enciklopédiák) kívül a cigány szótárak használatának megtanulása. 
o A tantervi követelményekben szereplő költők, írók művei mellett válogatás a cigány 

prózai és költői alkotásokból (Bari Károly versei, Orsós Jakab novellái) 
o A magyar Himnuszon kívül ismerjék és tanulják meg a kisebbségiek Himnuszát is a 

tanulók. 
o A kommunikációs készségek (szövegértési, szövegalkotási, helyesírási) kialakítása. 

 
3.3.12. Továbbhaladás feltételeinek biztosítása 
3.3.12.1. Továbbtanulásra felkészítő program 
 
Nagyon fontos az integrációs programban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek 
felzárkóztatása, a lehetőségekkel való minél szélesebb körű megismertetés.  
Kiemelt feladat még, hogy az általános iskolai felkészítő, felzárkóztató és tehetséggondozó 
munka eredményeként el tudják végezni a 8. osztályt, továbbá a 9. évfolyamon 
képességeiknek megfelelően teljesítsenek. 



Ezen családok többsége – anyagi helyzetükből kifolyólag - nem tudja gyermekének 
biztosítani a különórákra járást, így az egyenlő esélyekhez való hozzáférést csak biztos 
általános iskolai alapokkal kaphatják meg. 
A vélt, vagy valódi hátrányok leküzdése legyen a cél, ne a problémák előli elmenekülés! 
Szeretnénk, ha tanulóink rendszeresen járnának iskolába, sikeresen befejeznék a választott 
középiskolát (ehhez szükség esetén a gyermekjóléti szolgálat segítségét is igénybe vesszük). 
A nagyfokú szociális hátrányokkal induló gyermekek esetében komoly eredménynek 
számítana, ha legalább a kötelezően beiskolázó középfokú intézményben érdeklődésüknek 
megfelelő tagozaton tanulnának, s jó szakmunkásként kerülnének ki. Az csak távlati célunk 
lehet, hogy más középfokú intézménybe is felvételt nyerjenek. 
 Feladatok: 

o Törekedni kell arra, hogy a tanulók a képességeiknek leginkább megfelelő 
középiskolát válasszák! Ezért a felsőben – különösen a hetedik osztálytól - az 
osztályfőnöki órákon meg kell ismertetni a tanulókat a középiskolák típusaival, az 
egyes típusok által kínált lehetőségekkel, s pályaorientációs foglalkozásokat kell 
tartani. 

o Szorosabb együttműködés kialakítása szükséges a diákok által választott 
középiskolákkal (meghívott pályaválasztási felelősök tájékoztatói a 8. évfolyamon 
tanuló diákok és szüleik részére). 

o Pályaválasztási kiállítás megtekintése Szegeden, s az itt tapasztaltak megbeszélése 
(lehetőség szerint a szülőkkel együtt). 

o A középiskolák által szervezett nyílt napokon való részvétel biztosítása (délután 
korlátlanul, tanítási idő alatt legfeljebb 3 középiskolára korlátozva). 

o A pályaválasztási tájékoztató megvásárlásának biztosítása a tanulók igénye szerint, de 
1 közös példány használatának biztosítása mindenképpen. 

o A 8. osztály osztályfőnökének részvétele a Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet által 
évente szervezett, továbbtanulásra felkészítő tájékoztatón. 

o A jelentkezési lapok kitöltéséhez a pályaválasztási felelős segítségének biztosítása. 
o  A középiskolai tanulmányok figyelemmel kísérése. 
o Középiskolai tanulmányaikhoz segítségnyújtás a jól felszerelt könyvtár által. 
o Pályaválasztási szülői értekezlet. 

 Felelős: pályaválasztási felelős 
 
3.4. Elvárható eredmények 
 
 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésbe bevont 

aránya megfelel a jogszabályi előírásoknak. 
 Az intézmény tartósan képes a különböző szociokultúrális háttérrel és eltérő 

képességekkel érkező gyerekek fogadására és együttnevelésére. 
 Multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe. 
 Az intézmény nevelési programjában kiemelt szerepet kapnak az együttneveléshez 

szükséges módszerek. 
 Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel. 
 Az intézményben létezik a tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer. 
 Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbtanuló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók aránya. 
 Csökken az intézményben a tankötelezettségikor határa előtt az iskolai rendszerből 

kikerülők száma. 
 Csökken az osztályt ismételni köteles hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók aránya. 



 Az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot meghaladó mértékben 
javulnak. 

 Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók száma. 

 Kidolgozásra kerül az intézmény egészét érintő mérési forma, valamint a szülői 
elégedettséget visszajelző eljárás. 


