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„Bánjunk az emberekkel úgy, mintha azok  lennének, akiknek lenniük  

                        kellene, és segítsük őket abban, hogy azzá váljanak, amivé képesek.”              
                                                                                                                 (Goethe)  

Küldetés: Minden tanulónk számára a társadalomba való beilleszkedéshez és a 

továbbtanuláshoz szükséges szilárd, biztos ismereteket nyújtani, pozitív emberi értékeket 
közvetíteni. Ennek érdekében tevékenységünk központjában az emberközpontú nevelés, a 

sokoldalú személyiség - és képességfejlesztés áll.  
 

I. BEVEZETŐ – HELYZETELEMZÉS 
 

1.1. A környezet  

 

Berettyóújfalu a Tiszántúlon, Hajdú-Bihar megyében található 16000-17000 lélekszámú 

kisváros. Egy hátrányos helyzetű régió- a bihari térség - egészségügyi, kulturális, 
kereskedelmi és oktatási centruma. A térséghez hasonlóan magas a munkanélküliség ráta a 
városban is, a lakosság jelentős része a mezőgazdaságból él. Sok a hátrányos helyzetű, ill. 

csonka család, emiatt a gyerekek jelentős hányada szociálisan veszélyeztetett. A demográfiai 
helyzetet a születések - így a beiskolázandó gyermekek - számának jelentős csökkenése és a 

lakosság elöregedése jellemzi. A legutóbbi időben az infrastruktúra hatalmas fejlődésen ment 
keresztül. A város uszodával, sportcsarnokkal, szabadtéri teniszpályákkal és fedett 
teniszcsarnokkal rendelkezik. A városban három általános iskola van. Intézményünk, a  

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola, Bihari Alapfokú Művészeti Iskola. A József 
Attila Általános Iskola épületegységei a város központjában helyezkednek el. A Széchenyi 

István Tagiskola Berettyóújfalu város déli kertvárosi részén.  
 

1.2. Az intézmény múltja 

 

1.2.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola (székhely intézmény)   

 
Az intézmény olyan jeles elődökre épült a századforduló elején, amely egyik 
meghatározójává vált a város kulturális életének, küzdelmének, fejlődésének. Két 

elődintézmény indult ekkor. A Berettyóújfalui Református Polgári Leányiskola, a volt József 
A. u. 23. sz. alatt (jelenleg már ez is József Attila u. 11. sz.) és a Berettyóújfalui Magyar 

Királyi Állami Gróf Tisza István Polgári Fiúiskola, József A. u. 11. sz. alatt, s működtek az 
államosításig. A Polgári Leányiskola 1915. október 12-én kezdte meg működését 
magániskolaként. 1917. szeptember 16-án a református egyház átvette. Bővítette 

rajzteremmel, tornateremmel, igazgatói lakással, parkos udvarral és játszótérrel. A két 
intézmény 1948-ban az államosítás után összevonásra került, megalakult az Állami Általános 

Leányiskola. 1962-től koedukált 2. sz. Általános Iskolává vált. Az iskola 1995-ben vette fel a 
József Attila Általános Iskola nevet. 1999-ben a József Attila Általános Iskolát és az Éltes 
Mátyás Általános Iskolát összevonták. A kispolgárság számára létesített polgári iskola 1915-

től a fejlődés fokozatos lendületével teljesítette a kultúra, az oktatás, az egyházi és világi 
tényezők nevelési követelményeit, igényeit. 2007. július 1-vel intézményi összevonás történt 
Berettyóújfaluban. Ennek eredményeképpen a Széchenyi István Általános Iskola, valamint a 

Nevelési Tanácsadó is tagintézménnyé vált. 2013. augusztus 15-től csak általános iskolai 
feladatkörrel rendelkezett, ugyanis a Pedagógiai Szakszolgálat kikerült a Berettyóújfalui 

Tankerületből. 2017. szeptember 1-jén a Bihari Alapfokú Művészeti Iskola az intézmény 
tagintézménye lett.  
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1.2.2. Széchenyi István Tagiskola 

 
Az iskola épületét 1962-ben építették az akkori terveknek megfelelően hagyományosan 8 
osztályos általános iskolai feladat ellátására. Az iskolai nevelő-oktató munka színvonalát több 

tantárgyból elért versenyeredmények igazolják. Végzős tanulóink megközelítőleg 60-70 %-a 
érettségit adó középiskolában tanul tovább, 30 % pedig szakképző intézményt választ.  
A tantestület a tantárgyi eredmények mellett a művészeti nevelést (fúvós zenekar szervezése, 

néptánc csoport megalapítása) központi feladatának tekintette. 1996-ban az akkori 3. Sz. 
Általános Iskola felvette Széchenyi István nevét. Sajátos szellem megőrzésével igyekszünk az 

alábbi Széchenyi István gondolat jegyében végezni feladatunkat, miszerint: 
„Egy nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik.” 

 

1.2.3. Bihari Alapfokú Művészeti Iskola 
 

Iskolánk 1959-ben a megye első vidéki iskolája, a Hajdúböszörményi Zeneiskola 
fiókiskolájaként kezdte meg működését. Az akkori község zenei életének azonban már 
évtizedekre visszamenő hagyományai voltak: egyházi kórus, népi együttes és zenekar, vonós, 

fúvós, sőt, egy időben szimfonikus zenekar működött a községben. Az alakuló fiókiskola 
önálló helyiség híján a Községi Tanács és a Kultúrház helyiségeiben működött.Vezetésével 

Szabó Gyuláné zongoratanárt bízták meg. A létszám évről évre jelentősen emelkedett, a 
62/63. tanévben növendékek, szülők, tanárok összefogásával rendbe hozták a Kossuth u. 13. 
alatti romos, elhanyagolt épületet, 1963. szept. 1-én az iskola önállóvá vált. Községi, járási 

vezetők és a szülők igénye fúvószenekar létrehozását sürgette. Alakulásának éve 1977, 
alapítója Kovács Kálmán volt. A Kultúrház mind a már régebb óta működő vonószenekar 

fenntartását vállalta. Mai épületünkbe 1979-ben költöztünk, miután a község átvette a 
kórháztól a korábbi nővérszálló épületét. Terem-gondjainkat enyhítette az új épület. Személyi 
feltételeink folyamatosan javultak, mára szinte minden hangszer tanulására van lehetőség. A 

kezdeti 110 főről (1960) a növendéklétszám 281 főre (2010/11.) emelkedett. A mennyiségi 
növekedéssel együtt a minőség is örvendetesen javult. Iskolánk szakmai megítélése országos 

összevetésben (az eredményességi mutatók alapján) igen jónak mondható. Fúvószenekarunk 
eredményessége az országhatáron túl mutat. Pedagógiai Programunkban szeretnénk olyan 
elveket, módszereket meghatározni, amelyek hozzájárulnak a fenti sikersorozat folytatásához, 

ahhoz, hogy a nehezedő körülmények között is önmagunk mércéje szerint a maximumot 
teljesítsük. Arra mindig kell, hogy erőnk legyen, hogy növendékeink sokoldalú fejlődéséhez,  

teljes emberré válásukhoz aktívan hozzájáruljunk. 2007-ben történt a művészeti iskolák 
minősítése országos szinten. A minősítő csoport tevékenysége az intézmény egész életét 
felölelte (tárgyi, személyi feltételek, szakmai eredmények, tanügyi dokumentációk stb.). A 

minősítés eredménye is megerősítette az iskoláról kialakított szakmai képet, így a Zeneiskola 
elnyerte a „Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” címet. 2011 

szeptemberétől intézményünk összevonásra került a Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolával, 2017. szeptember 1-jétől a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 
tagintézménye lettünk.  
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1.3. Az intézmény jelene 

 
A tantestület nem önmagáért, hanem a gyerekek tudásáért dolgozik. Sokoldalú képzést, 
szilárd alapozást, erkölcsi magatartást alakít ki. A kimagasló pedagógus egyéniségek és a 

kutató, vállalkozó diákok sok elismerést szereztek az iskolának, szülőknek, városnak 
egyaránt. Az országos, megyei és városi szintű tanulmányi és sportversenyeken is egyaránt 
kiemelkedő helyezéseket értek el. Az iskola minden téren szeretne alkalmazkodni korunk 

követelményeihez, elsősorban tanulóinknak biztos alapokat nyújtani a továbbtanuláshoz.  
Az intézményben több alapítvány is működik: A József Attila Általános Iskolában a 

„Gyermekeink Jövőjéért” oktatási célú alapítvány, a Széchenyi István Tagiskolában az „Új 
Iskola Alapítvány”.  
 

A fenntartó és működtetető szerv megnevezése:  
Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 
 

1.4. Tárgyi feltételek  

 

1.4.1. Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola  

 
Az iskola épületegyüttese a 2009/2010-es tanévben teljes rekonstrukción esett át. Az 
intézmény új tornateremmel, aulával, könyvtárral, parkolóval bővült. A tetőszerkezettől a 

pince szintig minden felújításra került. Teljes akadálymentesítés és a tűzvédelmi rendszer 
kiépítése is megtörtént.  

 

1.4.2. Széchenyi István Tagiskola 
 

Az iskola épületét 1962-ben építették az akkori terveknek megfelelően hagyományosan 8 
osztályos általános iskolai feladat ellátására. Az 1060 m2-es alapterületű épületben 10 

tanterem, 1 könyvtárhelyiség és 1 tornaterem, valamint az ebédlő melegítő konyhai résszel 
található. Az iskola épülete előtt szemet gyönyörködtető park fogadja az iskolahasználókat.  
Az iskolaépület mögött tágas sport- és játszóudvari rész található több mint 7.000 m2-nyi 

területen. 
 

1.4.3. Bihari Alapfokú Művészeti Iskola 
 
A Tardy u. 10. sz. alatti, alagsorral együtt, háromszintes épületben az alapfokú 

művészetoktatás céljaira 12 tanterem áll rendelkezésre, melyek az egyéni képzésre 
alkalmasak. A 12-ből 3 tanteremben csoportos foglalkozások megtartására van lehetőség. Az 

ütőterem régóta várt és remélt teljes felújítása megtörtént. A hangszerek karbantartását, 
állagmegóvását, javítását hangszerkarbantartói szerződés biztosítja. Az eredetileg 
nővérszállónak épült ingatlanban 1976-ben indult a zeneoktatás. Az épület állaga 

zeneoktatásra korlátozottan alkalmas, a mai kor színvonalának és az alapfokú 
művészetoktatás jelenlegi követelményeinek csak részben felel meg. Versenyképessége 

megtartásához, az iskolaépület teljes felújítására lenne szükség.  
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1.5. Tanulói jogviszony 

 

1.5.1. Általános iskola 

 
A tanuló tanulói jogviszonya a beiratkozás napján jön létre, a tankötelezettséggel kapcsolatos 

szabályokat a 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45.§ tartalmazza. A Berettyóújfalui József Attila 
Általános Iskola sajátos nevelési igényű osztályaiba a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 
és Rehabilitációs Bizottság Szakértői véleménye alapján, tanulásban akadályozott gyermekek 

iratkozhatnak be. A Szakértői Vélemény kijelöli a fogadó intézményt is.  
 

1.5.2. Művészeti iskola 
 

Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a növendéknek, aki 

 a zeneiskola továbbképző osztályait sikeresen elvégezte,  
 az alapfokú osztályokat elvégezte és eredményes felvételi vizsgát tett zeneművészeti 

szakgimnáziumba, 
az alapfokú osztályokat elvégezte, és nem kíván továbbképzőbe lépni, valamely zeneiskolai 
osztályt elvégezte és a következő tanévre nem iratkozik be.  

 

1.6. Az integrációs tevékenység  

 

1.6.1. Integráció 

 
Fontos annak felismerése és a tanulókkal való felismertetése is, hogy átmenetileg vagy 

tartósan bárki szorulhat speciális segítségre, hogy mindannyian "különbözőek vagyunk", s ez 
a sokszínűség nem negatívumot, hanem pozitívumokat jelent a közösségek és a társadalom 
számára. Az integráció pozitív magatartásmintákat közvetít. A speciális szükségletű 

gyermeket reális önértékelésre, képességei maximális kibontakoztatására serkenti, a nem 
sérült gyermekek pedig megtanulják a hozzájuk való alkalmazkodást, a segítségnyújtást. Ez 

pedig hosszú távon az előítéletek enyhüléséhez, a "másság" értékeinek társadalmi méretű 
elismeréséhez vezethet.  
A sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő 

- integrált – oktatása valósul meg intézményünkben. Az együttnevelés során fontos 
feladatunknak tekintjük az iskola pedagógusainak, a szülők és a tanulók közösségének 

felkészítését a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására.  
  Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 
rehabilitációs szemlélet érvényesül. Fejlesztő-nevelő munkánkat a hagyományos pedagógiai 

elveken túl a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai fejlesztésének irányelvei 
determinálják. Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos 

nevelési igényű gyermekek személyisége minél harmonikusabban és teljesebben 
kibontakozzon, képesek legyenek a társadalom által elfogadott normák szerint, saját 
igényeiket megvalósítva kiegyensúlyozott, boldog életet élni.  

Az integráció típusai: 

Formája szerint:   

a)  Lokális integráció, ha az épek iskolájában speciális iskola, osztály működik.  
b) Szociális integrációesetén az épek iskoláiban külön oktatott fogyatékosok tanítási 

órákon kívüli közös tevékenységekben vesznek részt. (sport, étkezés, játék) az épekkel 

együttesen vesznek részt.  
c) Funkcionális integráció, ha az integrált fogyatékos gyermek a tanórák és egyéb 

foglalkozások többségén az iskolában osztálytársaikkal együtt vesz részt  
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Típusa szerint: 

a) Részleges integráció, amely többnyire a lokális és szociális formát valósítja meg.  
b) Teljes integráció, ha a nevelés- oktatás speciális megsegítéssel történik a nem 

fogyatékosok osztályaiban a tanítás teljes időtartamában.  
Az integráció általánosan azt jelenti, hogy a sérült, akadályozott, azaz sajátos nevelési igényű 
gyermekek, fiatalok beilleszkednek ép társaik közé. Hangsúlyozni kell azt is, ho gy nem 

mindegyik gyermek alkalmas integrációra. Iskolánk az integráció formái közül a funkcionális 
integrációt tűzte ki maga elé, hol az együttnevelés az együttfejlesztés minden tanórára és 

foglalkozásra kiterjed. Az integrációt a 2008/2009-es tanévtől felmenő rendszerben vezettük 
be. 
 

Integrációt támogató rendelkezések, és szükséges feltételek 

 Megemelt normatív támogatás.  

 Sérülés specifikus végzettségű gyógypedagógus  

 Habilitációs rehabilitációs foglakozások biztosítása a törvényi szabályozásoknak 

megfelelően. Óraszám 15-50%, sérüléstől függően, melyet gyógypedagógus végez.  

 Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók nem 
rehabilitációs fejlesztésben részesülnek, hanem fejlesztő foglalkoztatásban.  

 A gyermeket ellátó intézmény vezetőjének a felelőssége, hogy a gyermek megkapja-e 
a szakértői véleményben javasolt fejlesztő foglalkozást.  

 Felmentések, kedvezmények érvényesítése a gyermek szükségleteinek megfelelően. 

 Számonkérés, vizsgáztatás módosítása a gyermek igényeinek figyelembevételével.  

 Egyéni továbbhaladás.  

 Speciális tanterv.  

 Speciális tankönyvek.  

 Speciális gyógyászati és technikai eszközök.  

 Megfelelő létszám esetén gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása.  
 

1.6.2. Sajátos nevelési igényű gyermek fogalmának meghatározása 

 

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd (A sajátos nevelési igényű gyermek definíciója: 2011. 

évi. CXC. törvény a Nemzeti köznevelési törvény 4.§.25. pontja szerint) 
Az e csoportba tartozó gyermekeknek eredményes nevelésük-oktatásuk érdekében a 
szokásostól eltérő, nagyobb mértékű pedagógiai segítséget kell nyújtani. A sajátos nevelési 

igényű tanulók pedagógiai ellátása állapotuknak megfelelően különböző szervezeti keretek 
között történhet: szegregáltan gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekben, integráltan 

ép társaikkal együtt a „befogadó” iskolában. A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes 
szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal 
együtt történő integrált - oktatásuk.  

 
1.6.3. A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység  

A sajátos nevelési igény, illetve fogyatékosság tényét kizárólag a szakértői és rehabilitációs 
bizottságok állapíthatják meg, komplex - orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai - 
vizsgálat alapján.  

http://auti.hu/index.php/alapveto-informaciok/mi-az-autizmus
http://auti.hu/index.php/alapveto-informaciok/mi-az-autizmus
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A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy az országos 

szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében kell: 
 a fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, tanuló 

különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és 
helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra;  

 vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét. 

A szakértői és rehabilitációs bizottság által végzett vizsgálat a gondozó- vagy oktatási 
intézmény kezdeményezésére illetve a szülő kérésére vagy egyetértésével indul, s annak 

megkezdéséhez - kivéve, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik - a szülő jelenléte 
szükséges. A gyermek, tanuló érdekében a vizsgálaton történő részvétel, a kijelölt 
intézménybe történő beíratás érdekében államigazgatási eljárás kezdeményezhető. Az 

államigazgatási eljárásban hozott határozat ellen a szülőnek fellebbezési joga van.  
A szakvélemény - a személyi adatokon túl - többek között tartalmazza: 

 a sajátos nevelési igényre (fogyatékosságra) vagy annak kizárására vonatkozó 
megállapítást, az azt alátámasztó tényeket; 

 a korai fejlesztés és gondozás szükségességét, az ennek keretében nyújtott 

szolgáltatásokat valamint azok idejét, a fejlesztéssel kapcsolatos szakmai feladatok 
megjelölését és azt, hogy a feladatokat milyen ellátás keretében, mely intézmény 

biztosítja; 
 annak megállapítását, hogy a gyermek, tanuló csak az e célra létrehozot t, a 

fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott nevelési, oktatási intézményben vagy 

a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai 
oktatásban; 

 annak megállapítását, hogy a gyermek tankötelezettség teljesítése helye tt képzési 
kötelezettséget teljesít, a képzési kötelezettség teljesítésében részt vevő intézményt 
illetve annak feltűntetését, hogy a gyermek a képzési kötelezettségnek szülői otthoni 

ellátás keretében tesz eleget, továbbá a fejlesztő felkészítés módját, a foglalkozások 
heti idejét; 

 annak megállapítását, hogy a fogyatékos tanuló tankötelezettségét kizárólag iskolába 
járással vagy a szülő választása szerint iskolába járással, illetve magántanulóként, 
illetőleg kizárólag magántanulóként teljesítheti;  

 annak megállapítását, hogy a gyermek tankötelezettség teljesítése helyett képzési 
kötelezettséget teljesít; 

 a javasolt intézmény megjelölését és a beíratás időpontját;  
 továbbá a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos 

követelményeket.  

1.6.4. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása, sajátos elveinek, tanulást 

nehezítő körülményeinek figyelembevétele 
A sajátos nevelési igény kifejezi: 

 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 
módosulását; 

 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét;  

 az SNI-igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő, fejlesztő, 
korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé.  

 Az integráció során a nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja 
az SNI fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja, fogyatékosságból 

eredő hátrányok csökkentése.  
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A tanulás szervezése: az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a 

sajátos nevelési igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az ismereteket különböző 
mélységben és terjedelemben, a gyermek domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük 

hozzáférhetővé a számukra. Az egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat 
szerkezetét, tempóját, eszközeit. Figyelembe kell venni a gyermekek terhelhetőségét, 
fáradékonyságát. Kooperatív tanulásszervezésével lehet biztosítani, hogy minden tanuló 

lehetőségeihez mérten hatékonyan részt vegyen a tanulás folyamatában.  
A tanulók értékelése: az integráltan oktatott tanulók a többségi iskolában szokásos értékelési 

rend szerint kapnak minősítést a számukra megfelelő iskolatípus és osztályfok sajátos nevelési 
igényükre vonatkozó tantárgyak és tantervi követelmények megjelölésével.  
Taneszközök, segédeszközök: hasznos, ha az integrált tanulók is - amikor csak lehetséges - 

ugyanazokkal a taneszközökkel dolgoznak, mint a többiek. Ha szükséges, más, eltérő 
taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy ezeket ismerje meg a többi tanuló is és 

alkalmanként ők is használják.  
A gyógypedagógus, a terapeuta – esetenként más szakember - véleményének 
figyelembevételével készíti el a fejlesztő programot, amely a tanuló különleges gondozási 

igényére épül, és egyéni tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja.  
 

A sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének során a legfontosabb szempontok: 

- az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása,  
- a sérült részképességek folyamatos fejlesztése,  

- egyéni szükségletek,  
- társadalmi beillesztés.  

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól 
érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol 
minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva.  

Minden szakértői véleménnyel rendelkező tanulónknak szükségleteihez és a szakértői 

állásfoglaláshoz igazodva biztosítjuk a rehabilitációs időkeretet. A pedagógiai célú 

habilitációs és rehabilitációs foglalkozások fajtáit és óraszámát – az éves órakeret 
függvényében, a rászoruló tanulók szükségleteinek ismeretében – tanévenként munkatervben 
rögzítjük, a konkrét fejlesztési órarendeket is tanév elején állítjuk össze.  

 A habilitációs - rehabilitációs foglakozások egyéni vagy csoportos formában is tarthatók.  
- A foglalkozás a gyermek képességeinek, a fejletlen vagy sérült funkcióinak 

feltérképezésével indul.  
- A fentiek ismeretében fejlesztési terv készül.  
- A foglalkozások anyagának, tapasztalatainak feljegyzése folyamatosan történik.  

- Lényeges elem az évenkénti pedagógiai diagnosztizálás, amelyet írásban rögzít a 
gyógypedagógus.  

 
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai: 

a) A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból, az autizmusból 

fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása.  
b) A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 
c) A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása.  
d) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.  
e) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 
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A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők: 

a) A fogyatékosság típusa, súlyossága.  
b) A fogyatékosság kialakulásának ideje.  

c) A sajátos nevelési igényű tanuló- életkora, pszichés és egészségi állapota, 
rehabilitációs műtétei-, képességei, kialakult képességei-, kognitív funkciói, meglévő 
ismeretei. 

d) A társadalmi integráció kívánalmai: lehetséges egyéni életút, továbbtanulás, 
pályaválasztás, életvitel.  

Az intézmény minden tanév végén (június 30- ig) jelzi az illetékes Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felé azoknak a tanulóknak az adatait, akinek a 
következő tanévben kötelező felülvizsgálatuk lesz. A gyógypedagógus a rehabilitációs 

foglalkozásokról munkanaplót vezet, továbbá a rehabilitációs foglalkozásokat az egyéni 
fejlődési lapon is dokumentálja. Az Egyéni Fejlődési Lap nem egyenértékű a Haladási 

Naplóval: A Haladási Napló a rehabilitációs órák feldolgozott anyagát tartalmazza, napi/heti 
bontásban, félévi és év végi állapotrögzítéssel, az Egyéni Fejlődési Lap pedig a 
gyermek/tanuló állapotában végbement nagyobb változásokat rögzíti, egy-egy terápiás 

periódus lezárását tartalmazza. Az Egyéni Terápiás Terv pedig a tanév rendjéhez igazodó 
rehabilitációs munka főbb célkitűzéseit tartalmazza, a teljes tanévre; tehát minden új tanévben 

a gyógypedagógus új Egyéni Terápiás Tervet készít.  
 

1.6.5 Utazó gyógypedagógus hálózat  

 
Intézményünkben a 2013-2014 –es tanévtől utazó gyógypedagógus hálózat működik. A 

sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai ellátása, fejlesztése legfőbb feladatunk. 
A tanulók összetételüket tekintve rendkívül heterogének, képességeikben nagy szóródást 
mutatnak, ennek okán a szükségleteikhez igazodó gyógypedagógiai megsegítés hoz kellő 

eredményt. 
A gyermekek a Köznevelési Törvényben előírtak alapján habilitációs rehabilitációs ellátásban 

részesülnek, egyéni vagy kiscsoportos formában, egyéni fejlesztési terv alapján.  
Célunk: A tanítás tanulás folyamatában mutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók korrigálása, 
kompenzálása, tanulási technikák elsajátítása, a szociális képességek fejlesztése, a pszichés és 

pszichológiai zavarok kiegyenlítése.  
 

1.6.6. Egyéni fejlesztés 

 
Munkánk megvalósulása egyéni fejlesztés, kis csoportos fejlesztés, és habilitációs órák 
tartásával történik.  

 

Egyéni fe jlesztés meghatározása: 

Az egyéni fejlesztés az a tevékenység, amelynek során úgy „avatkozunk be” a gyermek 

fejlődési menetébe, hogy megfelelő eljárások, módszerek, technikák alkalmazásával segítjük, 

lehetővé tesszük, hogy az érési folyamat egyes szakaszaiban a szükséges környeze ti feltételek 

adottak legyenek. Az iskolai pedagógiai folyamat olyan speciális tervezési dokumentuma, 

amely lehetővé teszi az egyéni sajátosságokhoz igazított, egyénre szabott fejlesztést.   

Az egyéni fejlesztési terv a szakértői vélemény és a pedagógus saját pedagógiai diagnózisa 

alapján készül.   

Tartalmazza:   

 a fejlesztés fő területeit,  

 a fejlesztés idejét, ütemezését,   
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 a fejlesztés célját, feladatát, módszerét, eszközét.   

Az egyéni fejlesztési terv a pedagógus napi munkájához is segítséget ad, vezérfonal és 
támpont. Használatával lehetővé válik, hogy a pedagógus az oktatási-  nevelési folyamatot, a 

tanulás szervezését, a tanulási folyamat szerkezetét, tempóját, eszközeit a sajátos nevelési 
igényű tanulók egyediségéhez igazítsa.   
Tanórai munkájába is tudatosan be tudja építeni az érintett tanulók speciális fejlesztésének 

elemeit, így a pedagógiai folyamat egészében érvényesíthető, a sajátos nevelési igénynek 
megfelelő differenciálás.  

 
Az egyéni fejlesztés célja  

 akadályozott fejlődésből eredő hátrány csökkentése  

 a tanuló képessé váljék a tanulási- ismeretszerzési folyamatban való aktív és 
eredményes részvételre,  

 az ismeretszerzési folyamat minél kevesebb nehézséget jelentsen számára  

 (kiemelkedő képességek esetén az egyéni ütemű ismeretszerzés támogatása) 

 
Az egyéni fejlesztés funkciója  

 korrigálás, kompenzálás,  

 a hiányzó pszichikus funkciók, képességek kialakítása,  

 a sérült pszichikus funkciók fejlesztése,  

 egyéni tanulási technikák kialakítása,  

 a  fejlődésben  jelentősen  elmaradt  területek  feltárása 
 és megsegítése,  

 egyéni haladási ütem, tanulási tempó biztosítása,  

 az elért részeredmények által a tanuló motiváltságának elősegítése, fokozása,  

 a  tanuló  fejlődésének  megállapítására  leginkább  alkalmas értékelés 
alkalmazása,  

 a tananyag, valamint a fejlesztési követelmények tanulókhoz igazodó differenciálása.  
Az egyéni fejlesztési terv összeállításának lépései:   

 Komplex pszichológiai–pedagógiai diagnózis   

 A fő fejlesztési irányok meghatározása   
 A fejlesztés kiemelt területei   

 A területek fejlesztésének feladatokra bontása.  
 A fejlesztés összehangolása a tantárgyakkal, tantervvel, tanmenettel.  
 Ütemezés, prioritások megjelenítése.  

 Eszközök, módszerek tervezése.  
 Munkamegosztás tervezése (személyek bevonása, együttműködés).  

 A megvalósítás színtereinek tervezése.  
 A dokumentum elkészítése, elhelyezése.  

Visszacsatolás, kontroll vizsgálat 

 Fejlesztési során elért eredmények minősítése, értékelése  
 Félévkor és év végén  

 Szöveges minősítés: nem javult, keveset javult, lényegesen javult minősítéseket   
 Visszaigazolás a tervezőmunkáról fejlesztés értékelése, nemcsak a tanulóra, hanem a 

többi szereplőre és a folyamatra is vonatkozik.  

 Kötelezően elvégzendő kontrollvizsgálati eljárás szakértői bizottságnál 
(kontrollvizsgálat időpontját az általános iskola kíséri figyelemmel. )  

 Célszerű az egyéni fejlesztési tervben meghatározott eredményértékelést és a 

kontrollvizsgálaton készült szakvéleményt összehangolni.  
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A fejlesztés területei:                

 sérült funkciók korrekciója  

 a hiányzó funkciók pótlása  

 a tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók fejlesztése történik  

 

Mitől „egyéni” a fejlesztés? 

Az egyéni fejlesztési terv kizárólag egy adott gyermek/tanuló fejlesztéséhez készül, annak 
egyéni sajátosságaihoz igazított, más tanulóra nem alkalmazható!  

Összeállításakor a gyermek/tanuló következő sajátosságait vesszük figyelembe:  

 sajátos nevelési igényén típusa,  

 súlyossági foka,  
 a kialakulás ideje,  

 életkora,  
 egyéni aktuális állapota,  
 egyéni fejlődési sajátosságai,  

 képességei, kialakult készségei,  
 meglévő ismeretei,  

szűkebb és tágabb környezete (család, iskola stb.) megfigyelésével állapítható meg.  

 

SNI - A habilitáció fogalma  

● Gyógypedagógiai értelmezés szerint a habilitáció a veleszületett ok, fejlődési 

rendellenesség vagy betegség miatt fejlődésükben megzavart és ezért a közösségi 

részvételben akadályozott személyekre irányul.  

● Olyan tevékenységek és támogatások rendszere, amelyek segítségével e személyeknek a 

közösségi életben való részvétele javítható, kiteljesíthető.   
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II. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA 
 

2.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

 

Intézményünkben alapfokú nevelés-oktatás és zeneoktatás folyik. A tanuló érdeklődésének, 
képességének és tehetségének megfelelően felkészül a középiskolai, illetve a szakiskolai 

továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre, ezért az alábbi alapelveket 
kívánjuk elsősorban érvényesíteni: 

 Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése  

 SNI-s tanulók integrált oktatása  

 Esélyegyenlőség érvényesítése  

 Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása 

 A zene megszerettetése, a zenét művelő és értő közönség nevelése tanulóinkból  

 A kimagasló képességű tanulók zenei pályára való felkészítése  

 
Az iskolai oktató-nevelő munka egyik fő célja az általános emberi értékek továbbadása, 

kulcskompetenciák kialakítása, mert nevelni csak megfelelő értékrend kialakításával lehet. A 
tanulók személyiségének fejlesztését az egyéni fejlődési ütemhez igazodva, a fe jlődéssel 

kapcsolatos információkat tovább adva, az átadó-átvevő pedagógusok 

együttműködésével, konzultációjával biztosítjuk. A pedagógusok támaszkodnak mindazon 
tapasztalatokra, információkra, ismeretekre, képességekre, amelyeket a tanulók az iskolán 

kívül, mindennapi életükben szereznek, segítik a világban való eligazodás képességének 
fejlesztését. Együttműködnek a bemenetben és a kimenetben érintett intézményekkel: az 

óvodákkal és a középiskolákkal, ill. a szakmai szolgáltatókkal, szakszolgálatokkal, a 

társintézményekkel. 

 

Ezért fejleszteni kívánjuk az alábbi értékeket: 
 
Általános emberi értékek: becsületesség, igazság, jóság, szeretet, humanizmus, 

magyarságtudat, a másság kölcsönös elfogadása.  
A tudással, művelődéssel kapcsolatos értékek: növekvő igényszint, tudásvágy, érdeklődés, 

produktivitás (kreativitás, innovációs képesség).  
Az „én” harmóniájára vonatkozó értékek: önismeret, önbizalom, önbecsülés, testi- lelki 
egészség, felelősség (felelősségtudat, felelősségvállalás), a szépség, az esztétikum iránti 

fogékonyság, aktivitás (kezdeményező képesség), a helyes, reális önértékelés  
A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek: kommunikációs és kooperációs képesség, 

kulturált viselkedés, udvariasság, segítőkészség, barátság, az önzés leküzdése, tisztelet a 
szülők, pedagógusok iránt, szociokulturális hátrányok leküzdése  
A munkával kapcsolatos értékek: szorgalom, figyelem, kötelességtudat, kitartás, kudarctűrő 

képesség 
A zeneiskolai nevelés-oktatás alapvető célja. a személyiség komplex fejlesztése, a 

harmonikus, önmagát és társait helyesen megítélő ifjú emberré nevelés.  
Kiemelt célja:  

 az esztétikai érzék, ízlés formálása, 

 az önkifejezés, a nyitottság és mások véleményének elfogadása,  

 a zenélés élményének megélése, a szereplési szorongás leküzdése érdekében.  
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Az intézmény eredményessége a gyermekek erkölcsi hozzáállásán múlik, ezért elsődleges 
célunk a jellemnevelés. A gyermek erkölcsi arculatában pedig nagyrészt az iskola 

erkölcsisége tükröződik. Az iskolának tehát elsősorban etikusnak, erkölcsiséget sugározónak 
kell lennie. 
Kell, hogy legyen olyan arculata, oltson bele tanítványaiba olyan értéket, erkölcsi-akarati 

tulajdonságokat, amire jó visszaemlékezni, amiből később is lehet hasznos tanácsot meríteni, 
ami segít az életben értékes embernek maradni.  

 

2.2. A nevelő-oktató munka helyi rendszere 

 

Intézményünk 2017. szeptember 1-jétől a következő tagintézmények egységében működik: 

 Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola  
 Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája  

 Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Bihari Alapfokú Művészeti Iskolája  
 
Az első osztályban a legfontosabb feladat a tanuláshoz, az iskolához való pozitív emóciók 

kialakítása. Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 
tanulás folyamatába. Ugyanakkor a tanuló sajátítsa el az iskolai fegyelem és munka normáit. 

Tanuljon meg jól írni, olvasni, számolni. Ezen alapok birtokában lehet majd tudását, 
képességeit magas szinten továbbfejleszteni.  
Mindezek feltétele azon képességek fejlesztése, amelyek a tanulási kudarcok elkerülését 

szolgálják.  
Az informatikai és a nyelvi ismeret magas szintű birtoklása, mint cél, egyben eszközt is jelent 

a tanulók önképzéséhez, továbbtanulásához, önálló információszerzéshez. Ezért már első 
osztályban elkezdjük ezen ismeretek tanítását. Eközben fejlődik a tanulók logikai 
gondolkodása, kitartása, olvasási készsége és koncentrálóképessége.  

Az autentikus hagyományok megismerése céljából intézményünkben szakköri keretben folyik 
néptánc-oktatás, melynek során tanulóink komplex személyiségfejlesztésére nyílik lehetőség. 

A térségben egyedülállóként speciális mozgásformák elsajátítására ad alkalmat a mászó- fal 
megléte és a mászó-technika elsajátításának lehetősége.  
Az olvasási készség fejlesztésén túl rendkívüli fontosságú az értő olvasás képességének mind 

magasabb szintű kialakítása, illetve továbbfejlesztése. Ez képezi az alapját a tantárgyi 
ismeretek megszerzésének, feladatmegoldó képességnek. Fontos feladatunk a matematikai és 

a természettudományos műveltség megalapozása. Az idegen nyelvi képzésünk célja, hogy a 
tanulók hétköznapi helyzetekben a nyelvet tudják használni és szerezzék meg a nyelvtudásuk 
fejlesztéséhez szükséges alapismereteket. Mára a tudás fogalma megváltozott. Ma a tudás 

nem a lexikális ismeretek sokaságát jelenti, hanem olyan képességek összességét, amely 
képessé tesz az önálló ismeretszerzésre, ismeretek alkalmazására és lehetővé teszi az „egy 

életen át” való tanulást. Az iskola új feladata tanulni tanítani.  
Az 5-8. évfolyam évfolyamaiban kiemelten foglalkozunk a pályaválasztási feladatokkal.  
A végzős tanulóinknak biztosítjuk a reális továbbtanulás lehetőségét, biztosítjuk a 

tanulóinknak a középiskolák nyílt napjain való részvételt.  
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2.3. Nevelő-oktató munka céljai , feladatai  

 

2.3.1. Általános célkitűzések  
 

 A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 
megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. 

 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerinti – egyénre szabott 
fejlesztése. 

 A kompetencia alapú oktatás segítse a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását.  

 Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése,  

amelyek során az egyes tantárgyak házi dolgozataiban, gyűjtő munkáiban, kutatásaiban 
építünk a tanulók megszerzett ismereteinek alkalmazására. 

 Digitális írástudás elterjesztése. 

 Önálló intézményi innováció megvalósítása, folyamatossá tétele. 

 Az iskolába lépés, az „iskolássá válás” szakaszát gyermekbarát környezettel, rugalmas 
időrenddel, játékokkal, játékos módszerekkel segítjük.  

  Az oktatás során figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit.  

 Szeretetteljes emberi kapcsolatok és partnerség kialakítása az iskolai élet minden szintjén.  

2.3.2. A kompetencia alapú oktatás implementációja 
 

 A kompetenciamérések eredményeinek felhasználása, javító tevékenységek 
megszervezése, a bevezetett kompetencia területekhez kapcsolódóan.  

 A kompetenciamérésekhez kapcsolódóan a nevelő-oktató munka ellenőrzési-mérési 
értékelési rendszerének bevezetése.  

 Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulók együttnevelését, oktatását meghatározó 

célok és sikerkritériumok megfogalmazása. (HH; HHH; SNI tanulókkal való foglalkozás 
megszervezése) 

 

2.3.3. A nemzeti köznevelési törvényben meghatározott funkciók 

 
 alapfokú oktatás, nevelés biztosítása  

 zeneoktatás biztosítása 
 általános műveltség biztosítása  
 a képességeknek megfelelő továbbtanulás lehetőségének biztosítása  

 pályaválasztási tervek elősegítése 
 fizikai állapot, magatartás, jellem alakítása  

 gyermeki jogok biztosítása 
 fokozott gyermekvédelmi funkció ellátása  
 a személyiség sokoldalú kibontakoztatása  

 a közvetlen társadalmi környezet igényeinek teljesítése  
 a továbbtanulási esélyek biztosítása, tehetséggondozás, felzárkóztatás segítségével 

 a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése  
 sérült tanulók habilitációs-rehabilitációs szemléletű nevelése-oktatása  
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2.3.4. Kiemelt feladataink 

 

 Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása.  
 Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és 

esélyegyenlőség biztosítása.  
 Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a 

társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az 

önmegvalósításhoz szükségesek.  
 Alapokat nyújtani ahhoz, hogy mindenki képességeinek megfelelően tudjon a 

továbbtanulási lehetőségek között választani.  
 A továbbtanulásra nem képes tanulókat a mindennapi egyszerű életvezetési technikákra 

megtanítani. 

 

2.3.5. A célok megvalósulását lehetővé tevő tevékenységek 

 

 Kompetencia alapú oktatás kiterjesztése  

 Élet közeli tanulási környezet kialakítása.  

 A tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenység-

rendszerének biztosítása  

 Változatos tevékenységformákkal biztosítjuk az értő olvasási, szövegértési és 

szövegalkotási képességek, a kommunikáció, a gondolatok kifejezésének fejlesztését.   
 

2.3.6. A pedagógiai munka színvonalának emelése 

 

 szilárd, biztos ismeretek nyújtása  
 tehetséges tanulók továbbfejlesztése  
 önálló ismeretszerzés igényének kialakítása  

 hatékony tanulási módszerek elsajátítása  
 gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása  

 a műveltségi hátrányok leküzdése  
 tartós emberi értékek megismertetése, helyes erkölcsi és magatartási normák kialakítása  
 a tolerancia erényének kimunkálása. Elfogadtatni a többiek másságát, tisztelni az emberi 

méltóságot.  
 

2.4. A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai  

 
 

A célok megvalósulását szolgáló módszerek, szervezési módok, tanulásszervezési eljárások:  

 tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés,  

 projektoktatás, témahét, témanap 

 az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz alkalmazása.  

Az SNI-s tanulók esetében az integrált nevelést segítő sérülés specifikus fejlesztés , egyéni 
továbbhaladás, értékelés biztosítása.  
A nevelési-oktatási feladatok aktuális eljárásrendjét minden tanév elején a munkatervben 

határozzuk meg.  
Céljaink és feladataink eredményes teljesítése érdekében fontos számunkra:  

 A kompetenciamérések tapasztalataiból kiindulva a tanulói különbözőségek idejében 
történő felismerésével, a szervezeti keretek biztosította lehetőségek függvényében, 

egyénre szabott haladási ütem biztosítása.  
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 A tanítási órákon differenciált tevékenységi formák szervezése, a rendelkezésre álló 

éves órakeret racionális felhasználásával csoportbontásos oktatás, korszerű taneszközök, 
hatékony, változatos tanítási módszerek alkalmazása, a tanulás tanítása, sikeres új 

pedagógiai eljárások, módszerek kipróbálása, „honosítása”, elterjesztése, a tanulói 
tevékenykedtetés előtérbe helyezése.  

 A kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása, 
melyek az egész életen át tartó tanulást segítik.  

 Lehetőség szerint többféle témahetek, témanap megszervezése tanévenként 
(Határtalanul Nemzeti Összetartozás témanap, Sportnap, DÖK-nap, Adventi hét, 
Környezetvédelmi és Egészségvédelmi Hetek ÖKO-hét, matematika hét, magyar hét, 

József Attila hét, idegen nyelvi hét, PÉNZ7 témahét, Digitális Témahét, ) 

 IKT eszközök használata, digitális készségek fejlesztése, azaz a digitális tartalmak, 

taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.  

 A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esélyegyenlőségének 

javítása, a gyerekek integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az 
elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása, a szegregációmentes 

együttnevelési környezet kialakítása, a korai iskolaelhagyás prevenciója.  

 Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, az iskolánk 

sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, 
kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja, "jó 
gyakorlatok” átvétele, alkalmazása és terjesztése.  

 Építünk a tanulók előzetes tanulási és élettapasztalataira, szorgalmazzuk a csoportos 
tanulási formák elterjesztését.  

 Az egyéni törődés, a képességek optimális kibontakoztatásának és fejlesztésének 
feladatait beépítjük és alkalmazzuk a napi gyakorlatban, biztosítva ezzel az egyenlő 

esélyeket, a hátránykompenzálás és tehetséggondozás egyensúlyát a nevelés-oktatás 
folyamatában.  

 Az intézmények közötti szakmai együttműködések, más referencia intézményekkel való 

együttműködések kialakítása. A pedagógusok horizontális együttműködési, tanulási 
lehetőségeinek megteremtése, referenciaintézményi szolgáltatások végzése és igénybe 

vétele.   

 Az intézmény saját innovációinak megvalósítása, amely a helyi igényekhez igazodva, az 

egyéni fejlesztéseket, a nevelés-oktatás eredményességének fokozását, az 
esélyegyenlőség kiteljesítésére hatékony és sikeres, az egyéni fejlődést támogató 
oktatási utak, programok, nevelési eljárások, tanulásszervezési módok kidolgozását, 

azok gyakorlati megvalósítását szolgálja.  

 Átfogó intézményfejlesztés megvalósítása, a fejlesztések eredményeinek az intézmény 

mindennapi gyakorlatába való beillesztését, a pedagógiai szemléletváltást segítő 
tevékenységek megvalósítása, ezen belül az intézmény pedagógiai dokumentumainak 

módosítása, oly módon, hogy az iskola pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát 
biztosítsa.  

 Az iskola pedagógiai programjának és informatikai stratégiai tervének összehangolása  

az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival.  

 Következetes, fokozatosan nehezedő követelménytámasztás, és a tanulói teljesítmények 

változatos formájú, személyre szóló folyamatos ellenőrzése, értékelése.  

 Szakértői vélemény alapján, a központilag biztosított illetve a fenntartótól kapott 

órakeret felhasználásával fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások szervezése különösen a 
részképesség zavarral rendelkező gyermekek számára.  
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 Tehetséges tanulók korai felismerése, differenciált foglalkoztatásuk, fejlesztésük 

biztosítása és „menedzselése”, a kimagasló teljesítmény elismerése, jutalmazása.  

 Felvételi előkészítők feltételeinek megteremtése a lehetőségeknek megfelelően.  

 A személyiség sokrétű fejlesztése érdekében a gyermekek érdeklődésének, adottságának 

és képességének megfelelő tanórán kívüli és szabadidős foglalkozásokat szervezünk . Az 
átmenetek során kiemelten figyelünk a tanulók érdeklődésére, erősségeire, sikereire.  

 Városi, iskolai szintű rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések, projektzáró 

rendezvények szervezése, változatos programkínálat biztosítása, valamint a szabadidő 
hasznos eltöltésének változatos módon történő segítése.  

 A diákönkormányzat hatékony működéséhez nélkülözhetetlen információk, személyi és 
tárgyi feltételek biztosítása.  

 
A pedagógiai tevékenység központjában az emberközpontú nevelés, a sokoldalú személyiség- 
és képességfejlesztés áll: 

 tiszteletet ébreszteni az emberi értékek - tárgyi, művészeti, erkölcsi értékek iránt, 
 az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes 

formáinak kialakítása, 
 a nevelőtestület pedagógiai kultúrájának fejlesztése, 
 az alaptevékenységek fejlesztése, 

 a differenciált oktatás minél magasabb színvonalával a felzárkóztatás és 
tehetséggondozás hatékonyabbá tétele, 

 a pályaorientáció segítése, 
 a sérült tanulók esetében a személyiségfejlődést a normál fejlődés irányába igyekszünk 

terelni, fokozottan ellátunk gyermekvédelmi, sőt „családgondozási” tanácsadási 

feladatokat.  
Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 
 

2.5. A nevelő-oktató munka hatékonyságának mutatói 

 

• Az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlaggal megegyezőek, vagy 

annál jobbak. 

• A kompetencia fejlesztés eredményeit évente rendszeresen mérjük, értékeljük és szükség 

szerint fejlesztési terveket dolgozunk ki, valósítunk meg.  

• A tankötelezettség teljesítése 100%-os, lemorzsolódó tanulónk nincs. 

• Tanulóink legalább 98 %-a minden tantárgyból megfelel a Nemzeti Alaptantervre épülő 

helyi tantervben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. 

• Minden végzős diákunk bekerül az általa választott középfokú oktatási intézménybe, s a 

középiskolai követelményeknek az iskolánkból vitt biztos ismeretek és kompetenciák 
birtokában képes megfelelni.  

• Tanulóink legalább 70%-a a napi gyakorlatban alkalmazza a kulturált viselkedés szabályait, 

a közösségi együttélés normáit, magatartásformáit, nő azoknak a gyermeknek a száma, 
akiknek van határozott elképzelése közelebbi és távolabbi jövőjéről.  

• A sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanulók számára esélyteremtő programot 

működtetünk, biztosítjuk az integrált nevelés-oktatás lehetőségét.  

• Az objektív mutatók, indikátorok alapján végzett, intézményi munkáról készült belső és 

külső értékelések megerősítik a nevelő-oktató munka hatékonyságát, eredményességét.  
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Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak:  

 Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő 
közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.  

 Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 
közösségen keresztül érvényesül.  

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 
Szokások kialakítását célzó, 
beidegző módszerek. 
 

- Követelés 
- Gyakoroltatás 
- Segítségadás 
- Ellenőrzés 
- Ösztönzés 
Játék, játékos gyakorlatok 

(kiemelten a beszoktatás 

időszakában) 
 

- A tanulói közösség  
tevékenységének  
megszervezése 
- Közös (közelebbi vagy  
távolabbi) célok kitűzése,  
elfogadtatása 
- Hagyományok kialakítása 
- Követelés 
- Ellenőrzés  
- Ösztönzés 

Magatartási modellek 
bemutatása, közvetítése. 
 

- Elbeszélés 
- Tények és jelenségek  
bemutatása 
- Műalkotások bemutatása 
- A nevelő személyes  
példamutatása 

- A nevelő részvétele a tanulói     
 közösség tevékenységében 
- A követendő egyéni és csoportos 
minták kiemelése a közösségi életből 

Tudatosítás  
(meggyőződés kialakítása) 
 

- Magyarázat, beszélgetés 
- A tanulók önálló elemző 
munkája  

- Felvilágosítás a betartandó magatartási 
normákról 
- Vita 

 

Mindezen célokat, feladatokat egységes, pozitív, magas szintű pedagógiai munkával, 
példamutatással, következetes pedagógiai magatartással kívánjuk megvalósítani. A 

pedagógiai munka színvonalának emelése érdekében továbbképzési rendszert dolgoztunk ki, 
belső továbbképzéseket szervezünk, melyeken a legújabb pedagógiai módszerek 
megismertetése, megvitatása, a tapasztalatok átadása történik. Rendszeresen részt veszünk 

megyei továbbképzéseken.  
A helyi sajátosságoknak megfelelően kiegészítő szakok elvégzését vállalták a ko llégák.  

 

2.6. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai az eltérő tantervű osztályokban  

 

Az általánosan megegyező alapelvek, célok, feladatok, eszközök és eljárások mentén a 
következők: 

Tanulóink nevelésének folyamata a gyógypedagógiai nevelési folyamat egyik formája, melyet 
a tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulónépesség fejlődési eltéréseihez, 
speciális nevelési szükségleteihez alkalmazkodó tanítási feltételek jellemeznek.  

A beiskolázás a tanulási akadályozottság megállapítása után történik. A diagnosztizálást a 
Tanulási Képességet vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakemberei végzik, az 

érintett szülő, óvoda vagy általános iskola kérésére. A megfelelő osztályfok kiválasztása az 
általános fejlettségi szint szerint történik, emiatt a mi iskolatípusunkban nagyobb az életkori 
szóródás, mint az általános iskolában.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása során az egységes tanmeneteket kevésbé 
alkalmazzák, mert a célok elérését, a feladatok, követelmények teljesítését az eltérő fejlődési 

ütem nehezíti. Számukra a felzárkóztatáshoz olyan, a tantervben nehezen leírható eljárást – 
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differenciált, többszintű tanmeneti és óratervezést, az egyéni sajátosságokhoz alkalmazkodó 

gyakorlási helyzeteket, egyéni haladási tempót –, az osztályban tanító pedagógusnak az adott 
gyermekcsoportra kell kidolgoznia, és az egyéni fejlesztési tervekben megfogalmaznia.  

 
Az SNI-s tanulóink nevelését-oktatását meghatározó szempontok: 
 A szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógus mellett szükség esetén más 

szakember is részt vesz a nevelési, terápiás folyamatban.  
 A tanórákat kiegészítik az egyéni fejlesztő-terápiás foglalkozások: 

o pszichikus funkciós fejlesztése,  
o tanulási technikák kialakítása,  
o tanulási folyamatok begyakorlása 

o fejlődésben elmaradt területek feltárása, segítése céljával.  
 A gyermek egyéni sajátosságainak megfelelő tanulási tempó biztosítása, mely 

tantárgyanként eltérő is lehet (megfelelően apró lépések, differenciált feladatok és 
követelmények jellemzik) 

 Az egyes tanulók eredményeinek folyamatos megfigyelése, a pedagógiai diagnosztika 

eszközeivel a teljesítmény- és viselkedésváltozásokról pontos és mérhető információk 
gyűjtése. 

 A különböző képességeket fejlesztő eljárások és feladatok összehangolása.  
 A tanulásra rendelkezésre álló idő és feladatok változatos strukturálása, az időtartamok 

rugalmas változtatása.  

 A legkedvezőbb csoportméret kiválasztása.  
 A fogalmak lassú érlelése, a sokrétű tapasztalatszerzés, az elvonatkoztatás lépéseinek 

szemléltetésén alapuló folyamata a fogalmak fokozatos tágítását teszi lehetővé.  
 A kialakuló képességek, tudás, kompetencia gyakorlásával és alkalmazásával az 

eredményesség tudatának kialakítása, az én-tapasztalás realitásának elősegítése.  

 A tanulás értelmének és a személyes élethelyzetre való hatásának megtapasztalása.  
 A személyi környezet és a gyermek közötti interakciók megfigyelése lehetőséget ad a 

fentieken túli segítségadásra is (tanácsadás szülőnek).  
 Különös hangsúlyt kap a képességfejlesztés, melynek fő területei: 

o kommunikációs 

o kognitív, 
o kreatív 

o motoros 
o orientációs 
o szociális képesség fejlesztése.  

Ezek kialakítása élménybe ágyazott, ugyanakkor nagyon gondosan elemeire bontott és 
gyakori visszatéréseket biztosító tanulási folyamatokban történik. Az egyéni bánásmód, 

fejlesztés megvalósításában nagy szerepe van a pedagógust segítő gyógypedagógiai 
asszisztens munkájának. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóink személyiségfejlődését 
akadályozza a maradandó agyi károsodás, a tartós testi- lelki állapotváltozás. A nagyon is 

eltérő egyéni adottságok miatt fejlesztésükben egyénenként is eltérő nevelési-oktatási igények 
jelentkeznek. Eredményes fejlesztésük folyamatos, egymásra épülő gyógypedagógiai 

segítségnyújtást igényel, együttműködve a szülői házzal.  
A nevelésnek elsődlegesen a kommunikációs és szocializációs képességek, valamint a 
pszichés funkciók fejlesztését és a mozgásállapot javítását kell biztosítania.  

A gyógypedagógiai nevelésnek támaszkodnia kell a tanulók pozitív tulajdonságaira, érzelmi 
kötődéseik gazdagságára. A képességelőnyök folyamatos fejlesztésének, aktualizálásának 

állandóan jelen kell lennie.  



A BERETTYÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

23 

 

A nagymértékű egyéni különbségek miatt a csoportok összetétele rendkívül heterogén. Ehhez 

igazítva a nevelő-oktató munkát, gyermekeinket képességeikhez igazodó egyéni fejlesztési 
programokkal, pedagógiai többletszolgáltatásokkal, (habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozások, gyógytorna, logopédia) segítjük.  
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásnak pedagógiai alapelvei  

 A tanulókat egyéni sajátosságaikhoz, lehetőségeikhez és speciális szükségleteikhez 

alkalmazkodva kell tanítani és nevelni.  

 A követelmények teljesítéséhez – ahol szükséges – hosszabb idősávok, időkeretek 

megválasztása, alternatív megoldások alkalmazása szükséges.  

 Az előírt minimális teljesítményekhez szükség esetén a sérülésnek megfelelő 

tartalmak kialakítása.  

 A rászoruló tanulóknak differenciált egyéni segítségadás és elsősorban az 

önmagukhoz mért fejlődésük értékelése.  

 Tanulásuk, kommunikációjuk a törvény adta lehetőségeken belüli segítése.  

 A személyiségfejlesztés során a sajátos nevelési igény figyelembe vétele és a fejlesztő, 
korrekciós, rehabilitációs terápiás célú egyéni ellátása.  

 Az iskolai nevelést – oktatást olyan elvek szerint szervezni, hogy az segítse az  

 iskolák közötti átjárhatóságot és tegye lehetővé a sikeresen fejlesztett tanuló  

 számára a többségi iskolába történő visszatérést – nyomon-követés és megsegítés 
mellett.  

 Legyen toleráns az alsó határon teljesítőkkel, ezt érvényesítse befogadásuknál, 
integrálásuknál, fejlesztésüknél.  

Az SNI tagozaton folyó nevelő-oktató munka céljai: 
A nevelés oktatás alapvető célja, hogy a nevelt gyermeket képessé tegye a társadalmi 

beilleszkedésre. Célunk a társadalomban eligazodó, saját fejlődési lehetőségeit elérő felnőtt 
nevelése.  
Ennek érdekében az iskola sokoldalúan fejleszti a tanuló:  

 egész személyiségét:  
 tudását, értelmi erőit, gondolkodását, figyelmét,  

 közösségi magatartását, önállóságát, életviteli szokásait,  
 testét, fizikai – pszichikai terhelhetőségét, akaratát, érzelmi életét.  
 gondozza tehetségét, kompenzálja hátrányait.  

 az életkor, a fejlettség, (a tanulási akadályozottság), figyelembevételével, alapozza 
meg az általános műveltséget,  

 fejleszti az alapvető tanulási képességeket, biztosítja a továbbtanulás érdekében az 

ismeretek megszerzését,  
 egyénre szabott tanulási módszerek és technikák kiépítése, hosszabb időkeretek 

biztosításával fejleszti az önálló tanulás képességét,  
 a testi és lelki egészség megóvása érdekében, korrigáló technikák begyakorlásával 

megismerteti, elfogadtatja a maradandó testi és lelki állapotváltozásokat,  

 fokozza az állóképességet, az erőnlétet, a kitartást, fejleszti az akaratot,  
 a konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében formálja a tanulók szociális 

képességét, viselkedését, magatartását,  
 a környezettel való harmonikus együttélés megteremtése céljából kialakítja az ön- és 

környezetellátó és védő technikákat,  

 a fejlettségnek megfelelően megismerteti és elfogadtatja az általános emberi értékeket,  
 kiépíti a kötődéseket értékeinkkel, kultúránkkal, a szülőföldünkkel és népünk,  

gyökereivel. 
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2.7. Intézményünk kiemelt pedagógiai és oktatási területei és a 

kulcskompetenciák fejlesztésének kapcsolata 

 

A XXI. század tantárgyi rendszere és tantárgyi tartalma közé nem tehető egyenlőségjel, nem a 
lexikális tudás a lényeg, hanem a tartalomba ágyazott képességfejlesztés.  

 

2.7.1.Informatika oktatása – digitális kompetenciák fejlesztése 

 
A XXI. század társadalma az információk társadalma. Az informatika oktatása révén ki kell 

alakítani a digitális technológiák magabiztos és kritikus használatának képességét a munka, a 
kommunikáció és a szabadidő terén egyaránt. Ezért is tekinti intézményünk az 
informatikaoktatást kiemelt feladatnak.  

 

2.7.2.Angol és német nyelv oktatása – idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia 

fejlesztése 
 
Fontos, hogy a gyermekben már kisiskolás korában kialakuljon a más kultúrák iránti 
érdeklődés, megértése, tisztelete. Ez lehet az alapvető motiváció, hogy az adott célnyelven 

(angol és német) kialakuljon a hallott és olvasott szöveg értésének képessége, valamint az 
önálló szövegalkotás írás és szóbeli képessége. A nyelvi szint változhat négy dimenzióban - 

hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség -, az egyes nyelvek 
és az egyén kulturális háttere, igénye szerint.  
 

2.7.3.Művészeti nevelés – esztétikai és művészeti kompetenciák fejlesztése 

 
Intézményünk – elsősorban a néptánc - mint művészeti terület oktatásával igyekszik a 
művészi önkifejezés képességét kialakítani és fejleszteni, de sok tanulónk a zene és a vizuális 

művészetekben való jártasságával éri el az önkifejezés azon képességét, mely révén fejlődik 
önismeretük, nyitottságuk és érdeklődésük a világ felé, gazdagodik kapcsolatrendszerük, a 

világban való eligazodásuk. A fenti három kiemelt fejlesztési terület mellett a z alábbi 
kompetenciákat is szem előtt tartja nevelőtestületünk.  
 

2.7.4.Az anyanyelvi fejlesztés - anyanyelvi kompetenciák fejlesztése 

 
Az intézmény teljes tantárgyi rendszerében minden évfolyamon elengedhetetlen a hallott és 

olvasott szöveg megértésének és a szövegalkotás képességének szóban és írásban történő 
folyamatos fejlesztése.  
 

2.7.5.Matematika oktatása – matematikai kompetencia 

 
A matematikai képességek felölelik a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó 
képességek alakulását, használatát, matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, 
struktúrák, grafikonok, táblázatok). A legfontosabb azonban mégis, hogy a tanulókban 

kialakuljon azon matematikai gondolkodás képessége, amely a mindennapok problémáinak 
megoldásában segíti őt.  
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2.7.6.Környezeti és egészségnevelés – természettudományos kompetencia  

 

A természettudományos kompetencia kialakítására az egész tantárgyi rendszerünk során azért 
van elengedhetetlenül szükség, mert magában foglalja az emberi tevékenység okozta 

változások megértését és az ezzel kapcsolatos fenntartható fejlődés egyéni és közösségi 
felelősségét.  

 

2.7.7.Az önálló tanulásra nevelés – hatékony önálló tanulás, mint kulcskompetencia 

fejlesztése 

 
Iskolaotthonos és napközi otthonos csoportjainkban kezdjük el a hatékony és önálló tanulás 
képességének a kialakítását, folyamatosan arra törekedve, hogy legyen képes a gyermek 

kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban is. Képes legyen az 
idejével, rázúduló információ halmazzal hatékonyan gazdálkodni akkor is, amikor a 

folyamatos felnőtti irányítás már nem létezik.  
 

2.7.8.Közösségi nevelés – szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése, és a 

kezdeményezőképesség, vállalkozói kompetencia fejlesztése 

 
A gyermeki közösségek elengedhetetlen színterei az együttműködés, a hatékony 
kommunikálás, a bizalomkeltés és az empátia képességének kialakításában. A 

gyermekszervezetek (Cimborák és a diákönkormányzatok) kialakítják a döntéshozás, a 
döntések meghozatalának elemzését, mérlegelését, valamint a döntéshozásban való részvételt, 
felkészülve ezáltal az állampolgári demokratikus jogok gyakorlására.  

A legkisebb gyermeki közösségeink is terveznek programokat, amelyet csapatmunkában 
megvalósítanak.  
 

2.8. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Az intézményünk nevelő- és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók 
személyiségét különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széles körűen fejlessze.  

Pedagógiai programunk rendszerképző eleme a „humanizáció” elve, vagyis a gyermekek 
számára a nekik megfelelő nevelés-oktatás (személyiségfejlődés) biztosítása, ebben az 
esélyek közelítése, konstruktív magatartás- és tevékenységformák által, illetve a személyiség 

ösztönző tényezőinek fejlesztésével.  
Pedagógiai rendszerünkben hangsúlyos az egyénre irányuló figyelem, melyet a szeretet, az 

elfogadás, a felelősségvállalás, a differenciált fejlesztés, az értékkeresés, stb. – és ennek 
megfelelően a tevékenységi lehetőség gazdagsága jellemez.  
A másik póluson a szocializáció, a szociális intelligencia fejlesztése kap prioritást, mint a 

társadalmi, közösségi lét feltétele.  
Nevelőtestületünk különös gondot fordít a különböző tanulói igényekhez és a tanulók 

eltérő adottságához igazodó tananyagok és oktatási módszerek megválasztására, a 

differenciált tevékenykedtetésre, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. Tudatosan 

tervezzük csökkenteni azoknak a gyerekeknek a számát, akik jelentős lemaradással, 

kudarcokkal élik meg iskolai éveiket. 
A személyiség fejlesztés a tantestület minden tagjának feladata. Nevelőink szellemileg, 

erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.  
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Egyén fejlesztésének színtere:  

- iskolai közösség 
- osztályközösség 

- felzárkóztató, tehetséggondozó csoportok közössége  
- művészeti iskola 
A személyiség komplex fejlesztése: az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához, a 

különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztése.  
Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét – megkülönböztetett figyelemmel az 

SNI tanulókét is - széleskörűen fejlessze. 
Az egyéni tanulási útvonal, a differenciált fejlesztés biztosítása.  
Fő feladat: 

 a tanulás iránti motiváció fejlesztése,  

 a tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével a komplex fejlesztés 

megvalósítása, oktatás és nevelés egységes feladatellátása, 

 a tanítási-tanulási folyamatban, alkotó jellegű feladatok biztosítása.  

 Az átmenet hatékonysága  

Pedagógusaink osztályfőnökként, tanítóként, tanárként részt vesznek az átmenet 

munkacsoportok tevékenységében, segítve a gyermekek, tanulók beilleszkedését, haladási 
útját, kollégáik szakszerű nevelő-fejlesztő tevékenységét. Az átadásban (szükség szerint) részt 

vesznek a napközis nevelők, gyermekvédelmi felelős, egyéb fejlesztő szakemberek. 

Az intézményünk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 
tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók 

műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb 
környezetükben. Az intézményünk oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség 

széleskörű fejlesztésében látjuk, törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti 
tiszteletre, segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a 
rosszat,·törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására. Szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és 
történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy 

mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 
Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 
eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:  

 humánus,  
 erkölcsös,  

 fegyelmezett, 
 művelt,  
 kötelességtudó,  

 érdeklődő, nyitott, 
 kreatív, alkotó,  

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,  
 képes a problémák érzékelésére és megoldására,  
 gyakorlatias, a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  

 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,  
 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban),  

 van elképzelése a jövőjét illetően,  
 becsüli a tudást, tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti,  
 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban,  

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit,  
 képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni,  
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 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban 

és írásban,  
 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a 

természet, a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes kultúra 
legnagyobb eredményeit,  

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, · ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges 
magatartásformákat,  

 ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését 
biztosító szabályokat,  

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit 

és módszereit,  
 viselkedése udvarias,  

 beszéde kulturált,  
 társaival együttműködik,  
 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,  

 képes szeretetet adni és kapni,  
 szereti hazáját,  

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,  
 szellemileg és testileg egészséges, edzett, egészségesen él, szeret sportolni, mozogni,  
 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.  

 toleráns  
 erős empátiás készség  

 elfogadó  
Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 
egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája 

azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több 
itt felsorolt személyiségjeggyel.  

 
Személyiségfejlesztés a zenei nevelés eszközeivel 

 

A személyiség formálásában az örökletes adottságokon túl a környezeti kultúrának is jelentős 
szerepe van. A zenetanítás folyamán kifejezetten előnyt jelent az, hogy a gyermekkel 

egyénileg, ill. kis létszámú csoportokban foglalkozhatunk. Erőteljes személyi kötődés alakul 
ki a tanár és a tanítványok között, amely meghatározó lehet a tanulók fejlődésében.  
A gyermekek motiváltsága a zenetanulás során a tanár személyéhez való kötődésen alapszik. 

Később ezt erősíti, vagy gyengíti az elvárásoknak való megfelelés. Minden tanuló számára 
személyre szóló, egyéni, tehetségfejlesztő programot lehet kidolgozni.  

A társas zenélés során az együttesekben való játék feltételezi a társakhoz való alkalmazkodást. 
A közösen végzett eredményes munka, a próbák és a szereplések élményével párosul.  
A pedagógus viszonya a tanulókhoz erőteljesen befolyásolja a zenetanulás eredményességét. 

Ezért nagy a vezetők felelőssége a pedagógusok alkalmazásában. A kiváló hangszeres tudás 
oktatási szempontból nélkülözhetetlen, de legalább olyan fontos a pedagógiai rátermettség. 
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2.8.1. A tanulók erkölcsi nevelése – szociális kompetenciák fejlesztése 

 

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 
alakításával hozzájárulunk a szociális kompetenciák tudatos kialakításához. A 
személyiségfejlődés akkor tekinthető kedvezőnek, ha a társadalmilag értékes normák belső 

szükségletté válnak, vagyis kialakulnak az úgynevezett "önszabályozó" funkciók, melyek 
elsajátíttatása az osztályfőnöki órákon kiemelt feladatként szerepel.  

Fontos, hogy az erkölcsi értékek a mindennapi cselekvéseken keresztül az értékek 
tudatosításával a hétköznapi élet irányítására alkalmas jellemformáló erővé váljanak.  
  

2.8.2. A tanulók értelmi nevelése – hatékony önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése 
 

Feladat: A tudás (ismeretek, jártasságok, készségek, képességek, szokások), a tanulni tudás - 
mely egyenértékű a hatékony önálló tanulás kompetenciájának képességével - (tanulási 

képesség, tanulási technikák) és a kommunikációs készség fejlesztése.  
A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. A kerettantervben rögzített 
művelődési anyag feldolgoztatása és az alapvető ismeretek elsajátíttatása a tanulókkal - építve 

az iskolán kívül szerzett tapasztalataikra, ismereteikre is - oly módon, hogy folyamatosan 
fejlődjenek jártasságaik, készségeik, képességeik, gondolkodásuk, intellektuális érzelmeik. Az 

értelmi nevelés szerves része az önálló ismeretszerzés, az állandó önművelés, a művelődés 
igényének kialakítása a tanulás motivációjának erősítésével, helyes technikájának 
megalapozásával. Az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, alapkészségek 

fejlesztése.  
 

2.8.3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése – szociális kompetencia 
és a kezdeményező képesség kompetenciájának fejlesztése 

 
Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése, vagyis a szociális kompetencia 
kialakítása. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség 

kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció – anyanyelvi kompetencia -  elsajátítása. 
A tanulók ismerjék fel, hogy az egyes emberek a társadalomban sajátos kölcsönviszonyban 

állnak egymással és a társadalom egészével, társadalmi lényként léteznek. A közösségbe való 
beilleszkedéshez elengedhetetlen a jó kapcsolatteremtő képesség, s ennek fo lyamatos 
fejlesztése, valamint a helyes konfliktuskezelés kialakítása. A "másság" tisztelete, a beteg, 

sérült és fogyatékos embertársaink iránti elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése.  
A tanulók törekedjenek a mások megismerésére, mások helyes megítélésére.  

 

2.8.4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése – szociális, esztétikai, művészeti 

kompetenciák fejlesztése 
 

Feladat: Támaszkodni kell az érzelmek kialakításában a képzelet munkájára is. A képzeletre 

támaszkodva hatalmas érzéseket válthatnak ki a szépirodalmi alkotások, filmek, színdarabok.  
Tanulóinkban alakítsuk ki az együttműködés, segítőkészség, megfontoltság, boldogság, 

önzetlenség, becsületesség, normatartás, belső kontrollosság képességét, mely hozzájárul a 
reális énkép és önismeret kialakulásához. Ezekben különösen sok pszichológiai feltétele van 
együtt az érzelmek felébresztésének (szemléletesség, életszerűség, mozgalmasság, 

izgalmasság stb.). A nevelő munkája révén a tanulót körülvevő világ fokozatosan megtelik 
érzelmeket keltő mozzanatokkal, ezzel a tanuló életét színesebbé és gazdagabbá teheti. Fontos 

a negatív erkölcsi érzelmek elleni harc, melynek legfontosabb módja a pozitív érzelmek 
szembeállítása. 
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2.8.5. A tanulók akarati nevelése – szociális és állampolgári kompetenciák, reális énkép, 

önismeret fejlesztése 
 

Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 
Feladatunk az önismeret alakítása, önelemzés-önnevelés helyes irányítása és az akaraterő, a 

kitartás, az önbizalom, az életterv, ambíció, optimizmus, önmenedzselés, magabiztosság, 
autonómia-igény, a szorgalom, akarat, jellem, az önkifejezés képességeinek fejlesztése.  
 

2.8.6. A tanulók nemzeti nevelése - szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése 

 
Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 
megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. A tanulók ismerjék meg hazánk 

természeti szépségeit, népi hagyományai, népművészetét, népdalait. Legyen igényük 
lakóhelyük alaposabb megismerésére, védjék műemlékeinket. Beszéljenek helyesen 

magyarul! Az eltérő tantervű osztályokban nagy létszámban vannak jelen a roma nemzetiségű 
tanulók, lehetőséget biztosítunk számukra kultúrájuk és nemzeti hagyományaik ápolására.  

 

2.8.7. A tanulók állampolgári nevelése - állampolgári kompetenciák fejlesztése 

 
Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi 
tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. Európai azonosságtudat - 

egyetemes kultúra.  
 

2.8.8. A tanulók munkára nevelése – kezdeményező és vállalkozói kompetenciák fejlesztése 

 
Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. Legyen a tanulóknak 

helyes szemlélete a munka szerepéről a társadalom és az egyén életében. Becsülje, tisztelje és 
szeresse a munkát. Tanuljon tervszerűen, kötelességszerűen, érezze át a jól végzett, 

eredményes munka örömét. A pályaválasztás során a vágyak és a realitások összehangolása.  
 

2.8.9. A tanulók testi és lelki nevelése – esztétikai és művészeti kompetenciák fejlesztése, 

egészséges életvitel képessége 
 

Feladat: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 
Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem 

fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. A sportos életmód 
nélkülözhetetlen velejárója a természetjárás, kirándulás. Az egészség érték! A tevékeny, 
sportos életmóddal együtt járó önállóság, helyzetfelismerés, alkalmazkodóképesség és 

önfegyelem minden fiatal számára fontos. Egyes sportágak (pl.: úszás, lovaglás) a 
fogyatékosok számára terápiás értékű lehet.  

A káros szenvedélyek, betegségek megelőzésének módjai mellett, az egészséges állapot 
örömteli megélésére tanítás.  
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2.8.10. Ökológia és környezetvédelem - természettudományos kompetenciák fejlesztése 

 

Feladat: Az ökológiai és környezetvédelmi ismeretek hatékonyságának növelése. Fontos, 
hogy meg tudjuk változtatni az embernek a környezethez való viszonyát, azt a szemléletet, 
hogy az ember mindent büntetlenül elvehet tőle. Ha ezek az ismeretek idejekorán beépülnek a 

tanuló személyiségébe, későbbi magatartásuk irányítójává válnak. Életmódjukban a természet 
tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése, a személyes biztonságra való törekvés 

váljék meghatározóvá.  
 

2.8.11. Idegen nyelvi képesség fejlesztése – idegen nyelvi kommunikáció kompetenciájának 

fejlesztése 
 

Feladat: A nyelvtanulás akkor lehet sikeres, ha a tanulókat arra sikerül ráébreszteni, hogy a 
kitartás és szorgalom elengedhetetlen. A személyiségfejlesztés egyik nagyon fontos célja a 

tanulók olvasási igényének kialakítása és fejlesztése. Fontos a tanulók memóriájának 
fejlesztése, az adott idegen nyelv szabályrendszerének megismertetése, a nyelvhelyességre 
való törekvés, valamint a legfontosabb szerkezetek automatizálása. 8. osztály végére el kell 

jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű használatához, melyek lehetővé teszik 
számukra az osztályterem falán kívül idegen nyelvi hatások (filmek, zene, TV-műsorok, 

újságok) hasznosítását, és az irányított önálló haladást. Képesnek kell lenniük az ismert 
témakörökben idegen nyelvű információt megérteni és adni.  
 

2.8.12. Informatikai képességek fejlesztése – digitális kompetenciák fejlesztése 
 

Feladat: Keltse fel a tanulók érdeklődését az informatika iránt. Alakuljon ki a tanulókban egy 
olyan informatikai szemlélet, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy különböző tantárgyakban 

és a mindennapi életben használják tudásukat. Tanulják meg alkalmazni az 
információszerzési, tárolási és átadási technikákat. Sajátítsák el az információkezelés jogi és 
etikai szabályait. A könyvtárhasználat révén legyenek képesek információk elérésére, kritikus 

szelekciójára, feldolgozására és értékelésére. Sajátítsák el az újfajta kommunikációs 
lehetőségeket. Fejlődjön az önálló ismeretszerzési képességük. Tanulják meg értékelni saját 

és társaik munkáját.  
 

2.8.13.Az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók személyiségfejlesztése 

  
Feladat: A fogyatékosságból eredően az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál jellegzetes 

különbségek alakulnak ki, amelyek megmutatkozhatnak:  

 a sérült, vagy fejletlen pszichikus funkciókban (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, 

képzelet, gondolkodás, érzelmi-akarati élet, viselkedés, magatartás-cselekvés, attitűdök 
stb.) azonban ennek változatossága tanulónként és funkciónként vizsgálva igen nagy,  

 a fejlődés ütemében és dinamikájában,  

 a fejlesztés várható eredményében.  

Nem prognosztizálható biztonsággal, hogy az enyhe értelmi fogyatékos tanuló a tanulás, az 
ismeretelsajátítás folyamatában milyen készség, képességszintre, milyen ismeret birtokába 
juttatható el.  

Iskolánk feladata olyan speciális tevékenységek végzése is, amelyek a fogyatékos 
gyermekekre irányul, akiknek fejlődés menete, személyiség szerkezete eltér a normálistól s 

ezért fejlesztésük sérülés specifikus feladatokat igényel. A sérült személyiség fejlesztésének 
folyamatában a sérült funkciókat is korrigálni kell. - az érzékelést, - észlelést, - figyelmet, - 
emlékezetet - képzeletet, - gondolkodási műveleteket, - érzelmi – akarati életet, - motivációt, - 
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magatartást, - cselekvést, - analízist – szintézist. A sérült személyiség fejlesztését egységes 

folyamatként értelmezzük, nemcsak a sérült funkciót, hanem a gyermek egész személyiségét 
fejlesztjük.  

Célunk, hogy a sérült funkciókat a jól bevált gyógypedagógiai speciális nevelési és oktatási 
módszerekkel olyan szintre fejlesztjük, hogy a gyermekből, a társadalmi elvárásoknak 
megfelelő ember váljék. Fejlesztő tevékenységünk során nagy figyelmet fordítunk arra, hogy 

a pedagógiai programban érvényesüljön a gyermek sokirányú fejlesztése.  
A személyiségfejlesztés nem határolható el a sérült gyermek más funkcióitól. A fejlesztés 

tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon folyik. Tanórán fejlesztési célok: - önismeret, 
önértékelés, akaraterő fejlesztése, empátiás érzék fejlesztése, felelősségvállalás.  
 

2.9. A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 

feladatok 

 
„Az egészség testi, lelki, szociális jólét állapota, nem egyszerűen betegség, vagy nyomorékság 

hiánya.” (WHO)  
Az egészség nem valami külső tényező, hanem saját fizikai és pszichikai lényünk be lső, 
lényegi tartozéka, amely céltudatos folyamatos tevékenység árán őrizhető csak meg. Az 

ember életmódja, életvitele meghatározó az egészség megőrzésében. Fenntartásában nagy az 
egyén felelőssége. A helyes életmódra nevelés elsőrendű műhelye a család és az iskola. 

Otthon és a nevelési intézményekben lehet azokat a fizikai aktivitásokat és készségeket 
beépíteni a tanulók ismeret- és szokásrendszerébe, amelyek az életmód elemeivé válva az 
egészség, a munkaképesség, az életkedv hordozói lesznek. A betegségmegelőzés, a prevenció, 

a testkultúra kialakítása, a testi nevelés nem lehet egy tantárgy feladata. Az egész iskola 
nevelő-oktató hatásának kell érvényesülnie ahhoz, hogy a tanuló kellő ismeretekkel 

rendelkezzen a szervezete működéséről, a helyes életvitelrő l, a környezetei és más ártalmak 
megelőzésének, vagy csökkentésének lehetőségeiről. A pedagógusnak figyelembe kell vennie 
a általános iskolai korosztály életkori sajátosságait, önállóságra való törekvéseit. A fiatalság 

kevésbé gondol betegségre, ez tőlük távoli jövőnek tűnik, ezért egészségvédelemről szólni, 
egészséges életmódra nevelni nem könnyű feladat. Fontos a megelőző pedagógiai módszer, a 

személyes példaadás, a következetesség, az egészséges követelményrendszer közvetítése, 
hogy az egészséges életvitel elemeit a tanulók belsővé alakítsák. Az egészséget fenyegető 
tényezők között igen jelentősek az egészségre káros szokások, melyek már a hetedik, 

nyolcadik osztályoknál jelentkezhet. Kipróbálják a dohányzást, megkóstolják a különböző 
szeszesitalokat. Ha már ebben az életkorban rendszeressé válnak e szokások, megzavarják 

fejlődésüket, személyiségük kibontakozását. Az egészségromboló magatartás nemcsak az 
egyént sodorhatja veszélyes helyzetekbe, de tömeges jellege miatt a társadalom számára is 
káros.  

Az egészség megőrzésével kapcsolatban pedagógiai programunk a következő életmódi 
szabályok betartását tartja kiemelten fontosnak:  

 személyi higiénia,  
 egészséges táplálkozás,  
 több mozgás,  

 stressz-kezelés (mentálhigiénia),  
 baleset-megelőzés,  

 nem dohányzás,  
 kiegyensúlyozott életvitel 
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2.9.1 A társadalmi környezet jellemzése 

 

Magyarország lakosságának egészségi állapota európai viszonylatban a legrosszabbak közé 

tartozik. Különösen magas világviszonylatban is a középkorú férfilakosság halandósága. A 
halálokok között vezetnek a keringési rendszer betegségei (magas vérnyomás, szívinfarktus, 
agyi érkatasztrófa). Különösen gondot jelentenek az alkoholos eredetű krónikus 

májbetegségek. Magas az öngyilkosság miatt bekövetkezett haláleset száma. Az okok 
hátterében éppúgy jelen van az egészségtelen életmód, a hiányos egészségkultúra és a 

környezetszennyezés, mint az ország gazdasági fejlettségének hiánya, a társadalmon belüli 
egyenlőtlenségek, az egészségügyi ellátás színvonala.  
Sok a dohányzó, az egészségtelenül táplálkozó, keveset mozgó, mértéktelen alkoholfogyasztó, 

önpusztító életmódot folytató ember.  
 

2.9.2. A családok  

 

A szülők többsége igyekszik a nevelést is az iskolára hárítani, nincs ideje, de legfőképp 

türelme a kamaszokkal foglalkozni. Sok a csonka család, a gyermekét egyedül nevelő szülő. 
Egyre több a szociálisan hátrányos helyzetben élő család, sokan élnek a létminimum a latt, nő 

a munkanélküliség. A pénztelenség, az anyagi bizonytalanság nagy pszichés megterhelést 
jelent, gyakran felborítja a családi harmóniát. A feszült légkör, a szeretet- és törődéshiány 
megnöveli a kortárscsoportok, a baráti kör jelentőségét. Más esetben a szülő pénzzel próbálja 

pótolni az odafigyelést, az időhiányt.  
 

2.9.3. A tanulóink egészségtudata 
 
Tanulóink többsége (már 1-4. évfolyamon is) ismeri az egészségmegőrzés lényegét, a testi 

higiénia fontosságát, a korszerű táplálkozást. Tisztában vannak a káros szenvedélyek 
egészségromboló hatásával, a mozgásszegény életmód következményeivel. Kevesen vállalnak 

délutáni elfoglaltságnak testmozgást, kirándulást. Idejüket nem tudják jól beosztani, nincs 
kialakult napirendjük. Úgy érzik nagyon leterheltek, néhányan szoronganak, hogy nem tudják 
teljesíteni az iskola és a szülői ház elvárt követelményeit. Szabadidőben divat a semmittevés, 

a számítógépezés, a tévézés. Kevés a mozgásos, aktív pihenés életükben. Hiába ismerik az 
egészségmegőrzés, az egészséges életmód szabályait, a gyakorlatban nem alkalmazzák 

azokat, viselkedésükkel, magatartásukkal nem nagyon szolgálják a prevenciót.  
 
2.9.4.A pedagógusaink egészségnevelési feladatai  

 
Pedagógusaink a tanulók nevelését, oktatását, értékelését, ellenőrzését tartják a 

legfontosabbnak. Jelentősnek értékelik a személyes jó kapcsolatot, a tanuló önálló 
munkájának segítését, a nevelést, az együttműködést. Az egészségkultúra átadása nincs tanári 
szakhoz kötve. Az egészségnevelés, példamutatás, vélemény-hangoztatás az egészséget 

károsító helyzetek megelőzését szolgáló tanácsadás nem önálló szaktantárgyként a nevelés-
oktatás folyamatában mindig jelenlévő tanári feladat. Pedagógusaink készségesek, 

elkötelezettek az egészségnevelés iránt, de vannak olyan területek ahol szakemberek 
segítségét kérik (orvosok, rendőrök, védőnők). Intézményen belüli humán erőforrások 
végzettség, képesítés szerint:  

 biológia tanárok, testnevelők,   
 ifjúságvédelmi felelős,  

 osztályfőnökök.  
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2.9.5. A segítő kapcsolatok, szervezetek 

 
 Iskolaorvosi szolgálat Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs.u.1.; Iskolaorvos  

 Védőnői szolgálat Berettyóújfalu, Orbán B. 1.; Iskola védőnő  
 Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu, Orbán B. 1.; Szakorvosok, egészségnevelő  
 ÁNTSZ Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.; Védőnő, egészségnevelő, orvos  

 Pedagógiai Oktatási Központ Debrecen, Monty ezredes utca 7.  
 Bihari Szociális Szolgáltató központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat  

 Szülői Munkaközösség Berettyóújfalu, József A. u. 11.; Szülői szervezet elnöke  
 Városi Önkormányzat Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u.17-19.; Intézményi irodavezető  
 Városi Rendőrkapitányság, Berettyóújfalu, Kossuth u. 15-17.; Ifjúságvédelmi felelős  

 Városi Vöröskereszt Berettyóújfalu, Kossuth u.6.; Városi titkár  
 

2.9.6. A közétkeztetés 
 
Az élelmezésvezető figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, tápanyag- és 

vitaminszükségletet. Az étrend legyen változatos, évszaknak megfelelő, vegye figyelembe a 
tanulók igényeit! Feladatok: Megfelelő minőségű és mennyiségű változatos étrend biztosítása. 

Egyszer használatos eszközök és fogyó anyagok (papírtörlő, szalvéta, szappan) pótlása. 
Hiányzó eszközök beszerzése, felújítások kivitelezése.  

 
2.9.7. Iskolaorvosi ellátás  
 

 Az oktatásban résztvevők megelőző jellegű egészségügyi alapellátását végzi szervezett 
formában. Kötelezően szűri, oltja, nyomon követi a tanulók egészségi állapotát. A védőnők 
feladata az alapszűrések elvégzése, a tanulók testi higiénéjének figyelemmel kísérése. Igény 

szerint részt vállalnak az egészségnevelési munkában. Iskolafogászat elérhetősége biztosított.  
 

Feladatok:  
 Kötelező szűrések időpontjának kijelölése, megszervezése.  
 Osztályfőnöki órák egészségnevelő témaköreinek feldolgozása.  

 Egészségtan beépítése a természetismeret tantárgyba (18 óra).  
 Gyógytestnevelés, úszásoktatás megszervezése  

 Rendszeres testmozgásra motiválás, egészséges életmódra, helyes 
öltözködésre,táplálkozásra, betegségek megelőzésére való nevelés.  

 

2.9.8. A balesetvédelem, baleseti ellátás, munkavédelem 
 

Az iskola épülete, környezete megfelel a biztonsági követelményeknek. A régi padokat 
folyamatosan gerinckímélő tanulói székekre és asztalokra cseréltük. Az érintésvédelmi és 
tűzvédelmi ellenőrzések rendszeresek. A világítótestek cseréje folyamatosan biztosított. A 

vizesblokkok felújítása megtörtént. Az udvaron kulturált környezet megteremtésére  
törekszünk, ennek megfelelően létrehoztuk a „Játszóparkot” és fásítunk. A pedagógusok és 

tanulók évente balesetvédelmi oktatásban részesülnek. A figyelmetlenség, a társakhoz való 
nem megfelelő viszonyulás balesetet idézhet elő. Ezekben az esetekben megfelelőek az 
intézkedések.  

 
Feladatok  

 Ép, sértetlen berendezési tárgyak, eszközök használata, folyamatos felújítás  
 Az elektromos berendezések, tűzoltó készülékek évenkénti ellenőrzése, karbantartása  
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 Évenkénti balesetvédelem dokumentálása.  

 Egyes tanórákon (testnevelés, kémia, fizika, biológia) speciális ismeretek átadása.  
 Elsősegély-nyújtási ismeretek tanítása.  

 Mentőláda felszerelése.  
 Baleset, sérülés esetén elsősegélynyújtás, orvos, mentő értesítése, baleseti jegyzőkönyv 

felvétele.  

Személyi gondozás, szokások kialakításával kapcsolatos állapotfelmérés. Feladat: Személyi 
tisztaság, egészséges öltözködés. Tanulóink többsége igényes saját megjelenésére, tiszta, 

gondozott. Az iskola biztosítja a higiénés kézmosási lehetőséget.  
Ebből adódó feladatok:  
 Osztályfőnöki órákon a témával kapcsolatos beszélgetések – külső előadók felkérése -, 

megfelelő értékrend közvetítése a pedagógusok részéről.  
 A házirend öltözködésre vonatkozó részeinek betartása.  

 
2.9.9.Az egészségnevelő munka céljai  

 
Harmonikus személyiségfejlesztés, egészségmegőrző kultúra közvetítése, káros szenvedélyek, 

szokások megelőzése, stresszmentes légkör, egészségvédő környezet kialakítása. Készségek, 
képességek fejlesztése, melyek hozzájárulnak az alkotó és kritikus gondolkodásmód 

kialakulásához, lehetőséget teremtenek a hatékony kommunikációra, önbizalmat, magabiztos 
fellépést eredményeznek, pozitív értékrendet alakítanak ki, megalapozva a kiegyensúlyozott 
egészséges életvitelt.  

 Egészséges életmód kialakításának elősegítése.  
 Egészséges táplálkozás kialakítása. 

 Mozgásgazdag, aktív életmód igényének kialakítása.  
 Mentális betegségek megelőzése.  

Távlati cél 

 Iskolapszichológus alkalmazása.  
 Gyógytestnevelés és más terápiás célú foglalkozás feltételeinek megteremtése  

 Életmód-programokhoz való csatlakozás.  
Középtávú cél  
 Pedagógusok továbbképzéseken való részvétele egészségnevelés témában. 

 Szülők bevonása az egészségnevelésbe.  
 Napi rendszeres testmozgás lehetőségének biztosítása az iskolán belül.  

 Úszásoktatás kiterjesztése 1-4. évfolyamra is. 
 Osztályok közötti rendszeres sportvetélkedők szervezése.  
 Egyenletes terhelést jelentő órarend kialakítása.  

 Kerékpártúrák, tanulmányi (DSK) kirándulások szervezése  
 Sportnapok szervezése.  

 Önképző körök beindítása.  
 Hátrányos helyzetű tanulók támogatása.  

Rövid távú cél 

 Egészségnevelési vetélkedők szervezése.  
 „Erdei iskola” vonzóvá tétele.  

 Biztonság fokozása, balesetek lehetőségének csökkentése.  
 Délutáni sportprogramok látogatottságának növelése.  
 A mindennapos testnevelés hatékony kihasználása.  
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2.9.10.Az egészségnevelési program területei  

 

Feladataink 

 Az ideális iskolai légkör megteremtésére törekszünk, nevelésünk a gyermek 
személyiségének egészére irányul.  

 Megtanítjuk gyermekeinket az egészségre káros szokások megelőzésére.  

 

Tanulócsoport Program neve Program ideje Módszer Felelős 

5-8. osztály „Ép testben ép lélek” 
- drogprevenciós 

program  
szenvedélybetegségek  

- egészségre káros 
anyagok, azok hatása 
a szervezetre 

Alkalmanként - Beszélgetés 
- Előadások 

- Ismertető 
filmek 

- Önismereti 
tréning 

- Osztályfőnök 
- Pedagógusok 

- Meghívott 
előadók 

(iskolaorvos, 
rendőrség) 

4-8. osztály Egészségnevelési 

program bevezetése 

Alkalmanként Előadás Osztályfőnök 

rendőrség 

  
Egészséges táplálkozásra nevelés  
 

Program neve, ideje Módszer Felelős 

„Azzá leszel, amit eszel”  
Egészséges táplálkozás= 

Egészséges életmód  
Az egészséges táplálkozási 

szokások ismertetése 
Reformkonyha: 

- ételbemutatók-kóstolók 

- vetélkedők szervezése 

Biológia, egészségtan, 
technika órán 

Videó 
Újságcikkek 

Szakirodalom 
  
csoportos 

Osztályfőnök 
Tantárgyat tanítok  

  
  

  
  
Szabadidő vezető  

Tanítók 
osztályfőnökök 

  

A személyes biztonság megőrzése  
 Az egészség, kiegyensúlyozott élet alapja a személyes biztonság megőrzése.  
Közlekedés biztonságra nevelés: 

- elsősegélynyújtás 
- iskolai KRESZ    

 
2.9.11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása   

 

Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás esetén annak 
elhárítása, vagy a további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az észlelő 

személy. Legfontosabb szerepe, hogy helyes alkalmazásával lehetővé válik az időveszteség 
minimálisra csökkentése, mely a maradandó egészségkárosodás nélküli túlélés alapvető 
feltétele. A felnőtt személyek elsősegélynyújtó motiváltsága magas, de tudásszintje alacsony, 

teljesítőképessége esetleges, továbbképzésre való hajlandóságuk alacsony.  

 Az elsősegélynyújtás gyermekkorban történő oktatása a későbbi elfogadható tudás alapja 

lehet. 
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Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

A tanulók: -    sajátítsák el az ember létfenntartó szerveivel kapcsola tos ismereteket; 
- tanulják meg az elsősegélynyújtás alapjait; 

- legyenek képesek a baleseti helyzetek felismerésére, azok ellátására, 
segélyhívásra. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

TANÓRÁKON: 

- egészségtan órán: betegvizsgálat-mentőhívás lépései, mesterséges lélegeztetés, 

szívkompresszió, stabil oldalfektetés, Heimlich- féle műfogás,  Rautek- fogás, kötözések, sokk 
fektetés, szemsérülés ellátása, áramütött és epilepsziás sérült ellátása, égések ellátása.  

- biológia órán: 8. osztályban a leggyakoribb mozgásszervi elváltozások, sérülések 
megelőzésének módjai. A kisebb, vérzéssel járó sérülések ellátása.  
- kémia órán: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, égési sérülések,  

- fizika órán: égési sérülése,  
- testnevelés órán: balesetvédelmi oktatás – prevenció, sérülés esetén tennivalók,  

- osztályfőnöki órán. 
TANÓRÁN KÍVÜLI LEHETŐSÉGEK: 
- erdei iskolában, tanulmányi kiránduláson: a túrázás balesetvédelmi ismeretei,  

- egészségvédelmi hónapban vetélkedők, előadások, tűzoltó és mentős bemutatók,  
- Magyar Vöröskereszt Felmenő rendszerű Elsősegélynyújtó Versenyére készítő szakkörön: 

mindenre kiterjedő elsősegély-nyújtási  ismeretek oktatása az Országos Mentőszolgálat, a 
Gróf Tisza István Kórház Sürgősségi  Osztálya és a Magyar Vöröskereszt bevonásával, 
- a diákok célszervezethez irányítása (Ifjúsági Elsősegélynyújtók, Magyar Vöröskereszt). 

 

2.10.  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógia feladatok   

 
Az egyén szintjén alapvetően két egymással szemben álló gondolkodásmód létezik: az 

individuális és a kollektív gondolkodásmód. Az iskola egyik fontos feladata, hogy a család 
mellett az iskolai színtéren is megtanulják a gyerekek a kollektív gondolkodásmódot.  
A közösségfejlesztésnél kiemelt kompetenciafejlesztési területek:  

 Szociális és állampolgári kompetenciák. 
      Közjó iránti elkötelezettség, konfliktuskezelés, együttműködő magatartás. 

      Környezet és az emberi közösségek harmonikus viszonyáért felelősségvállalás.  
 Anyanyelvi kommunikáció. 
      Saját és közérdek képviseletéhez szükséges szóbeli és írásbeli, nyelvi kifejezőkészség. 

A kortárscsoportok hatékony működtetése közösségi élményeken keresztül realizálódik, 
nélkülük szegényes, hangulattalan lenne az iskolai nevelés-oktatás folyamata. A 

közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat az alábbi tevékenységhez 
kapcsolódóan határozzuk meg:  

- tanórai és tanórán kívüli,  

- a tanulók közösségeivel és a diákönkormányzat programjai,  
- a diáksport, 

- ünnepélyekkel, megemlékezésekkel, az iskolai hagyományok ápolása,  
- kamarazenei és zenekari foglalkozások.  
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2.10.1. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink    

 

 Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó 
tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

(Kooperatív együttműködésből adódó feladatok, elvárások)  
 A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.  
 Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek 
elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – 

önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig.   
 Az önkormányzás képességének kialakítása.  
 Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy 

nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért 
összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.   

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.  
 Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a 

tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a 
közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt 

vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési 
formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek.  

 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.  

 Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.  

 A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére.  

 Az SNI tanulók beilleszkedésének segítése, és a másság elfogadása a tanulói 

közösségben. 

 Szociális kompetencia fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, együttműködés, 

tolerancia, alkalmazkodó képesség.  
 

2.10.2. A fejlesztések színterei, a tanulóközösségek feladatai   

 

1-4. évfolyam 

Az iskola kiemelt feladata a szilárd alapkészségek kialakítása. Az anyanyelv tanítása során az 
1-4. osztályban tanítók a tanulók már meglévő nyelvi tudását fejlesztik, tervszerűen alakítják, 
illetve gazdagítják az olvasást, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot. A játékok és anyanyelvi 

órák során az egész napos iskolában nonverbális-kommunikációs játékok, 
metakommunikációs játékok, életjátékok, drámai játékok, "problémakibeszélő" beszélgetések 

és szituációs játékok egészítik ki az elsajátítandó tananyagot. Az iskola fő profilját a 
társadalmi követelményeknek megfelelően az informatika és az idegen nyelv oktatása jelenti, 
amihez az iskolánk jelenlegi tárgyi és személyi feltételei megfelelő alapot képeznek. Az 

informatikai és nyelvi ismeret magas szintű birtoklása, mint cél, egyben eszközt is jelent a 
tanulók önképzéséhez, továbbtanulásához, az önálló ismeretszerzéshez. Ezért már első 

osztályban elkezdjük az ismerkedést a számítógéppel. Eközben fejlődik a tanulók logikai 
gondolkodása, kitartása, olvasási készsége és koncentrálóképessége. Ezen stratégiai célok 
elérésének megfelelő oktatási struktúra az 1-2. osztályban az iskolaotthonos rendszerű 

oktatás. Ez a forma lehetőséget nyújt a differenciált foglalkoztatásra, a megszerzett ismeretek 
elmélyítésére, a gyakorlásra. 3-4. osztályban a tantárgycsoportos oktatási forma jelenti a 

személyi, tárgyi feltételeknek megfelelő oktatási szerkezetet. Tagintézményenként a  



A BERETTYÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

38 

 

tantárgycsoportos oktatási forma szülői igény szerint más-más évfolyamon is bevezetésre 

kerülhet. 
A magyar nyelv műveltségünk feltétele. Ezért nagyon fontos a nyelvi kommunikációs 

nevelés, az alapkészségek folyamatos fejlesztése. Minden tantárgy tanításánál nagy figyelmet 
kell fordítanunk a magyar nyelv helyes használatára. Az olvasási készség fejlesztésén túl 
rendkívüli fontosságú az értő olvasás képességének mind magasabb szintű kialakítása, illetve 

továbbfejlesztése. Ez képezi alapját a tantárgyi ismeretek megszerzésének, a feladatmegoldó 
képességnek. Fontos feladatunk a matematikai és a természettudományos műveltség 

megalapozása. Az általános iskolában minden tanulónak egy idegen nyelvet szükséges 
elsajátítania. Iskolánkban élő idegen nyelv (angol, német, francia, orosz) tanulására van 
lehetőség. Az idegen nyelvet a tanulók szabadon választhatják. Az idegen nyelv oktatása 4. 

osztálytól csoportbontással történik.  
 

5.-8. évfolyam 

Az 5-8. osztályban szaktantárgyas rendszerben folyik az oktató-nevelő munka. A 
tantervekben rögzített művelődési anyag feldolgozása során a tanulók alapvető készségeinek, 

képességeinek és gondolkodásának folyamatos fejlesztése elsődlegesen a tanítási órákon 
folyik. Az állandó önművelés igényének, készségének és képességének kialakítása a tanítási 

órákon túl iskolán kívüli felmenő rendszerű tanulmányi versenyek előkészítő foglalkozásain 
folyik, elsősorban természettudományos kérdéseikre, érdeklődésükre kapnak választ 
tanulóink. Továbbtanuló 8. osztályos tanulóinknak az eredményes felvételi érdekében 

előkészítő foglalkozásokat tartunk. Az általános iskolai tanulók továbbtanulásának és helyes 
iskolaválasztásának megkönnyítése érdekében osztályfőnöki órák, és a középiskolák által 

szervezett nyílt tanítások napok keretében bemutatjuk a választható iskolatípusokat. A tanulók 
harmonikus testi- lelki fejlődésének megalapozása fontos célunk. A családdal együttműködve 
kialakítjuk tanulóinkban a legfontosabb egészségmegőrző és betegségmegelőző szokásokat, 

felkészítjük őket az egészséget károsító dohányzás, alkohol-  és kábítószer- fogyasztás 
veszélyeinek felismerésére. Fejlesztjük a tanulók segítőkész, elfogadó magatartását a beteg, 

sérült, fogyatékos embertársaik iránt. Ezen célok eléréséhez rendhagyó osztályfőnöki órákat 
tartunk külső előadó segítségével. A tanulók testi fejlődése érdekében szükség van a 
megfelelő testmozgás biztosítására, hiszen csak megfelelő fizikai állapotban felelhetnek meg 

tanulóink a szellemi kihívásoknak. Ezt szolgálja a mindennapi testnevelés bevezetése.  
 

Bihari Alapfokú Művészeti Iskola 

A zeneiskolába a főtárgyi órákra egyénileg járnak a tanulók. Fontos kialakítani olyan zenélő 
közösségeket, ahol az együttmuzsikálás mellett egymást is jobban megismerik. A közös 

muzsikálás fejleszti az egymásra figyelés képességét, a toleranciát, az alkalmazkodó 
készséget, hiszen különböző szinten lévő tanulók csak akkor tudnak közös produkciót 

létrehozni, ha az ügyesebbek segítik a gyengébbeket, ugyanakkor a jobban teljesítő 
növendékek húzóerőként hatnak a fejlődni vágyó tanulókra.  
A zeneiskolában jelenleg több kamaraegyüttes működik.  

A zenekari próbákon megtapasztalja az ifjú muzsikus, hogy mindenki fontos, de ugyanakkor 
bizonyos szólamok előtérbe kerülnek a másikkal szemben. Megtanulja a másik szólamot 

figyelni, hallgatni, kísérni, a váratlan helyzeteket megoldani. A zenekar a zeneiskolai oktatás 
fontos pillére, ahol az évek alatt megszerzett hangszeres tudást kamatoztatja a növendék.  
A közös órák és a tanszaki hangversenyek is fontos eseményei a gyerekek közösségi életének.  
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Közösségfejlesztés zenei neveléssel: 

A zenetanulás – közös éneklés, együttzenélés – kiemelkedően fontos szerepet játszik az egyén 
és a közösség kapcsolatának, egymásra hatásának fejlesztésében, a közösséghez való 

alkalmazkodás alakításában. Az egyéni érdek alárendelése a közösséginek, valamint a 
közösség részéről az egyéni munka eredményének elismerése, ennek fejlesztése a zenei 
tevékenység folyamatában.  

A zeneiskola növendékei évente tizenöt-húsz alkalommal közreműködnek a városban 
megrendezendő kiállításokon és egyéb ünnepségeken. Kamaracsoportjaink illetve egyéni 

hangszeres növendékeink és művésztanáraink rendszeres résztvevői városunk kulturális 
életének. A város középiskoláinak szalagtűző ünnepélyein, ballagásain a mi növendékeink 
fanfároznak. Nem múlik el karácsony, mikulás ünnepség a város közintézményeiben, hogy 

azokon ne képviseltetnénk magunkat. Városunk vezetésétől érkező minden felkérésnek 
igyekszünk eleget tenni. A szociális otthonokban és nyugdíjas klubokban hangszeres 

növendékeink minden évben több alkalommal szerepelnek.  
Az egész város zeneszerető közönségéhez szólnak tanári hangversenyeink, a karácsonyi 
koncertünk, a Zenei Világnap alkalmából rendezett hangversenyünk és fúvószenekarunk 

koncertjei. 
 

Eltérő tantervű osztályok  

Hosszabb időt biztosítunk a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztéséhez. 
Hangsúlyosabbá válik a tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megismerésnek a megjelenése 

a képesség fejlesztésében. A hosszabb időszak lehetővé teszi az önállóbb tanulási tevékenység 
kialakítását a tanulóknál. Ebben a szakaszban nagyobb hangsúlyt kap a magatartási és 

viselkedési szokások kialakítása és megerősítése.  
 
2.10.3. Kapcsolatok más közösségekkel  

 
A tanulók egészséges testi, lelki és esztétikai fejlődését szolgálja:  

● Az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskolával való együttműködés során rajz-, tűzzománc-, 
kézműves- és táncfoglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek.  

● A városban működő zeneiskolában különböző tanszakokon tanulhatnak a gyerekek.  

● A kézilabdát szerető diákjaink a BMSE edzéseibe kapcsolódhatnak be.  

● Az extrém sportok kedvelői (sziklamászás, falmászás) a Szirt Sport Egyesület programjaiba 
kapcsolódnak. 

● Szoros intézményünk kapcsolata a Herpály Sportúszó Egyesülettel.  
 
A szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését környezetünk megismerésének és 

megóvásának igényét egyrészt a környezetismeret tantárgy tanításának óráin, másrészt a 
séták, kirándulások alkalmával alakítjuk ki tanulóinkban. A kirándulások helyszíneit úgy 

tervezzük meg, hogy a gyerekek évfolyamról-évfolyamra egyre tágabb körben ismerhessék 
meg szülőföldjüket, kapcsolódva az elsajátított tananyaghoz.  
A gyerekek testi fejlődését szolgálja a városi sportegyesületek edzésein való részvétel, a DSK 

foglalkozások, az Erdei Iskolai programok.  
Felelős: tantestület  
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2.10.4. Tanórán kívüli közösségek   

 

Intézményünk számtalan lehetőséget biztosít tanulóinak a szabadidő hasznos, tartalmas 

eltöltésére. A testileg- lelkileg egészséges személyiség kialakulásához elengedhetetlen, hogy a 
gyermeknek minél több szabadideje legyen. De pedagógiailag fontos, hogy a szabadidőtöltés 
kapcsolódjon az iskola egész nevelési-oktatási folyamatához, ezért nélkülözhetetlen, hogy 

abban a gyermeken kívül a nevelők és a szülők is részt vegyenek. A tanulók, 
gyermekcsoportok szociális körülményeiből, összetételéből, érdeklődéséből, igényeiből 

kiindulva (előre megtervezve) az alábbi lehetőségek közül választhatnak diákjaink.  
Tanórán kívüli foglalkozás 1-4. osztályban elsősorban az iskolaotthon, és a napközi, melynek 
nemcsak az a célja, hogy a tanulók felügyeletéről gondoskodjon és a házi feladat 

elkészítéséhez biztosítsa a szükséges időt, hanem az egész délutánt átfogó 
tevékenységrendszerével alakítson ki szokásokat, legyen az önművelés, a szabadidős 

foglalkozások színtere. A napközi keretében szervezett kulturális, sport, játék és technika 
foglalkozások épüljenek be a követelményrendszerébe, illetve használják ki, mélyítsék el a 
tanórai ismereteket.  

Szakkörök - kiscsoportos foglalkozások (pl.: matematika, biológia, földrajz, számítástechnika, 
idegen nyelv, hittan, rajz, dráma, tánc).  

Sportolási - testedzési alkalmak (a DSK keretein belül labdarúgás, úszás: az uszodai belépő 
költségét a szülő biztosítja, tenisz, korcsolya, természetjárás, aerobic, kézilabda, kosárlabda). 
Rendszeresen igénybe vehető szolgáltatások (könyvtárhasználat, számítógépterem használata, 

Internetezés), melyek közül a könyvtárhasználat az egyéni és a kiscsoportos beszélgetések 
révén fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, az Internet-használat. 

Rendszeresen igénybe vehető szolgáltatások díjazás ellenében (mozi, kiállítások látogatása). 
Erdei iskola/Tanulmányi kirándulás/„Igazolt hiányzás” elnevezésű Erzsébet-tábor/ 
Határtalanul pályázati kirándulási program: a tantervi követelmények teljesítését segítik az 

iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó foglalkozások, melyeken egy-egy 
tantárgyi téma feldolgozása történik. Ezeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket 

a szülőknek kell fedezniük. Az iskola pedagógusai törekednek arra, hogy a pályázati 
lehetőségek kihasználásával a költségeket csökkentsék. (NKT 4. §. 32.: tanítási nap az iskola 
pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály-  

vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás, környezeti nevelési 
program, ha a foglalkozási órák száma eléri a hármat.)  

 
2.10.5.  Közösségfejlesztés az iskolai hagyományok rendszerében  

 
A valahova tartozás tudatát, a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok 

közvetítik. A hagyomány közösségteremtő és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és 
folytonosságot teremt az iskola mindennapi életében.  

Intézményünk tudatosan ápolja, folyamatosan bővíti hagyományait. A rendszeresen ismétlődő 
események, a tudatosan kialakított szokások és jelképek erősítik az iskolához való tartozást. 
Szaktárgyi és osztályfőnöki órák, kirándulások és a diákönkormányzat által szervezett 

programok keretében a jelképek és hagyományok, az értékek tiszteletére, megbecsülésére és 
védelmére neveljük tanulóinkat.  

Intézményünk pedagógiai tevékenységének szerves részét képezik a nevelőtestület, 
tanulóközösség és a szülői közösség által létrehozott szervezetek.  
Az osztályközösségek hagyományrendszere főleg életkori sajátosságaiknak megfelelően 

alakul. Minden közösség esetében szem előtt tartva a programok nevelő értékét, közösség 
formáló erejét. Minden osztály hagyományosan megrendezi az éves tanulmányi kirándulását.  
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Az osztályok minél nagyobb számban vegyenek részt Erdei Iskolai programon, amely 

keretében előbb megyénk, fővárosunk, majd országunk közelebbi, távolabbi pontjain lévő 
kulturális, nemzeti, természeti értékeivel ismerkednek a tanulók. Valamennyi osztály 

megrendezi a télapó-ünnepséget.  
A rendezvények intézményünk egész életét átfogják, a személyiségformálás fontos eszközei. 
Nyilvánosság előtt zajlanak, ezért ezek az intézményünkről alkotott jó vélemény, a jó 

hírnevünk letéteményesei. Ezért e tevékenységek szervezetünk nevelő-oktató munkájának 
szerves részét alkotják.  

 
2.10.6. Hagyományosan megrendezett intézményi programok  

 
Nevezetes évfordulókról iskolai megemlékezések.  

Névadó napok, iskoláink névadójának tiszteletére.  
 

A DÖK által évente, hagyományosan, a tanulók igényei alapján szervezett programok: 

 Télapó-ünnepség,  
 Adventi hetek,  

 Farsang, 
 fordított nap,  
 DÖK-nap 

 sportnap, 
 hulladékgyűjtés.  

 
Környezetünk megismerésének, megóvásának igényét tudatosan alakítjuk:  
 madarak- fák napja alkalmából osztálykirándulások szervezése,  

 természetjáró túrák,  
 jó tanulók országjáró jutalomkirándulása,  

 környezetvédelmi hónap szervezése. 
 

2.10.7.  A helyi Bihari Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységének közösségformáló 

programjai 
 

A Bihari Múzeum időszaki kiállításain, csoportfoglalkozásain rendszeresen részt vesznek 
intézményünk kisebb létszámú gyermekcsoportjai.  

 A Bihari Múzeum munkatársai készségesen szerveznek intézményünkben történelem, 

hon- és népismeret tantárgyakhoz kapcsolódó rendhagyó órákat.  

 A múzeum munkatársai által szervezett országos rendezvények programjaiba - mint pl. a 

„Múzeumok őszi fesztiválja”, illetve „Múzeumok éjszakája” – is bekapcsolódnak 
iskolánk gyermek- és felnőtt közösségei egyaránt.  

 Gyermekközösségeink szabadidős programjait gazdagítják a múzeumpedagógusok által 
szervezett Hon- és népismereti nyári táborok, valamint az aktív gyermeki tevékenységre 

épülő foglalkozások: pl. nemezelés, szűrrátét készítés.  

 A Bihari Múzeum által szervezett vetélkedőkön rendszeresen részt vesznek 

gyermekközösségeink.  

 Intézményünk gyermekközösségei és pedagógusai az együttműködés minden formáját – 

akár intézményen belüli, akár intézményen kívüli – támogatnak, mivel ezeknek a 
programoknak élményt adó és közösségformáló erejéről nem mondhatunk le.  
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2.11. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 

 a tanítási órákra való felkészülés,  

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése,  

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,  

 javító és osztályozó vizsgák lebonyolítása,  

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,  

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása,  

 tehetséggondozás, felzárkóztatás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,  

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,  

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása,  

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,  

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,  

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,  

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,  

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,  

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,  

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken,  

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,  

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,  

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,  

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.  
 

Az osztályfőnököt – a munkaközösség-vezetőkkel konzultálva – az igazgató bízza meg  

elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve.  

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire.  

 Együttműködik az osztály DÖK képviselőivel, segíti a tanulóközösséget. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.  

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: osztálynapló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 
továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát.  
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 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével.  

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.  

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz a munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban.  

 

2.12.  A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

2.12.1.  Felvétel az általános iskolai képzésre 

 

Az iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról az igazgató dönt.  
A tanuló felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el.  
 

2.12.2. Iskolaváltás, a tanuló átvétele (menet közbeni belépő)  
 

A saját körzetünkbe költöző tanulók felvétele kötelező jellegű, a körzeten kívüli tanuló esetén 
a felvételről, valamint az osztályba sorolásról (a szakmai munkaközösség véleménye alapján) 
az igazgató dönt.  

Felzárkózási szakaszt biztosítunk.  
 

2.12.3. Felvétel a művészeti képzésre 
 
A zeneiskolába jelentkező tanulók felvételi meghallgatáson vesznek részt. Ennek célja, hogy 

megismerjük a jelentkezők alapvető képességeit a választott szakra való alkalmasságot és 
érettséget. 

A felvételi meghallgatás anyaga: 
- beszélgetés, 
- hallás- és ritmusvizsgálat.  

A beszélgetés során váljon ismertté a jelentkező motivációja, értelmi és érzelmi fejlettsége, a 
zenei feladatok megoldása során a javítási készség szintje.  

A felvételi meghallgatásokat az adott tanszak vezetője irányítja a tanszak tanárainak 
bevonásával. Másik iskolából átvett tanuló abba az osztályba nyer besorolást, amelyre a 
bizonyítványában szereplő utolsó záradék vonatkozik.  

A zeneiskolában a tankötelezettséget teljesíteni nem lehet, az iskola látogatása fakultatív.  
A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A növendékeknek minden tanév végén újra be 

kell iratkozniuk a következő évfolyamra.  
Az új növendékek beiratkozása: 

- Óvodások részére: nyilvános hangszerbemutató koncert, utána kötetlen beszélgetés a 

hangszerekről és a jelentkezők képesség-felmérése. 
- Iskolások részére: Rendhagyó énekóra keretében beszélgetés a hangszerekről 

nyilvános hangszerbemutatóval egybekötve, utána a jelentkezők képességfelmérése.  
A régi növendékek beírása érvényes bizonyítványuk alapján történik. A pótvizsgára utasított, 
vagy más okból ősszel vizsgázó tanulót a vizsga letételéig feltételesen írjuk be.  

A más zeneiskolából érvényes bizonyítvánnyal jelentkező tanulókat-amennyiben időben 
jelentkeznek - lehetőleg felvesszük.  
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2.13. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

 
2.13.1.  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek   

 

Minden olyan országban, ahol az életszínvonalat, a kultúrát intenzíven fejleszteni akarják, 
kiemelt és nagyon fontos kérdésként kezelik a tehetségnevelést. A magyar társadalomban 

egyre nagyobb szükség van jól képzett, tehetséges, kreatív emberekre.  
A tehetséggondozás terén igen sok tennivalónk van. A Nemzeti Köznevelési Törvény előírja a 
tanulók képességeinek maximális kibontakoztatását, egyéni különbségek figyelembevételét, a 

tehetséggondozást.  
 

Alapfeladataink: 
A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulásszervezési eljárások 

alkalmazása:  

 differenciált tanulásszervezés  

 kooperatív technikák  

 projektmódszer 

 tevékenységközpontú pedagógiák  

 a tehetséges tanuló mentorálása  

 szoros kapcsolat a helyi óvodákkal, nevelési tanácsadóval és gyermekjóléti 
szolgálattal, információátadás gyermekekről, tanulókról: átadó megbeszélés, követő 
megbeszélés 

 konzultációk, esetmegbeszélések az érintett szakemberek részvételével 

Eljárások, módszerek, eszközök: 

Bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése: 

 A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére.  

 Az SNI tanulók beilleszkedésének segítése, és a másság elfogadása a tanulói 

közösségben, 

 Szociális kompetencia fejlesztése: empátia, egymásra figyelés, együttműködés, 

tolerancia, alkalmazkodó képesség. 
 

Iskolánkban kiemelt feladatként kezeljük a képességfejlesztést, tehetséggondozást, 
versenyeztetést, melynek lehetőségei: 
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése  

 a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása  
 differenciált képességfejlesztés 

 a tehetséggondozó foglalkozások, az iskolai sportkör, a szakkörök, a néptánc-oktatás, 
versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális…)  

 a szabadidős foglalkozások (színház- és múzeumlátogatások, turisztikai programok, 

kirándulások) 
 az iskolai könyvtár valamint az iskola más létesítményeinek egyéni vagy csoportos 

használata 
 a továbbtanulás segítése 
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Tanórai tevékenységek: 

Oktatásunk egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája a tanulók eltérő képességeihez 

való alkalmazkodás, a differenciált tanítás és tanulás megszervezése. Intézményünkben a 
képességek és tehetségek végtelen sokféleségét igyekszünk fejleszteni a tanterv keretei között. 

Az alsó tagozaton megtanítjuk a gyermekeket írni, olvasni és számolni, majd ezen képességek 
hatékony és sokoldalú fejlesztése, magasabb szintre emelése a feladatunk. Differenciálással 
biztosítjuk, hogy minden tanuló a képességeinek megfelelő ütemben haladjon, és megtanulja a 

hatékony tanulás alapvető módszereit. A számítástechnika és a nyelvek tanítását már ebben a 
szakaszban elkezdjük.  

A felső tagozaton tovább folytatjuk az alapkészségek fejlesztését.  
Mindenekelőtt azt kell elérni, hogy a legjobb képességű tanulók túllépjenek a tanterv keretein, 
de minden egyes tanuló lehetőleg elérje saját szellemi fejlődésének azt a legfelsőbb fokát, 

amelyet képességei teljes kibontakoztatásával elérhet. A tanulmányi munkában a tehetségesek 
számára fontos, hogy megkapják a megfelelő feladatokat, az órai munka differenciált 

szervezésével, ugyanakkor gondolni kell a gyengébb képességűek felzárkóztatására is.  
Az oktató-nevelő munkánk hatékonyabbá tétele érdekében az informatikai ismeretek 
alkalmazását minden tantárgy tanításában lényegesnek tartjuk. A tanítási órák keretében 

differenciált szervezéssel lehetőséget adunk arra, hogy a jobb képességű tanulók 
továbbfejlődjenek. 

Az iskolai tevékenységrendszernek a személyiség sokoldalú fejlesztésén kell alapulnia.  
Mindenfajta tevékenység kiinduló eleme a motiváció. A sikerélmény kitartó tevékenysé gre 
sarkall, és teljesítményképes tudást eredményez. Minden tantárgy tanulása során az a cél, 

hogy szívesen tanulja a diák, hogy tanulja meg a tanulás sajátos módjait, tanuljon meg 

tanulni, és ennek birtokában jusson el saját képességei maximumához.  

A gyermekek képességeikhez és érdeklődésükhöz mérten részesülnek alapfokú művészeti 
oktatásban: 
 a mozgáskultúra fejlesztése érdekében néptánc,  

 a hagyományok ápolása terén hon- és népismeret oktatásban.  
Az ismeretszerzés ma már nem kizárólag az iskolában történik, ezért az eddigieknél nagyobb 

szerepet kell biztosítani az önálló olvasásnak, a tankönyvön kívül más könyvek, lexikonok 
használatának, az egyéb ismerethordozók (sajtó, számítógép, videó stb.) által megszerezhető 
tudásnak.  

 
Tehetséggondozás a tanórán kívül 

A tehetségfejlesztés a felismerésnél kezdődik. A tehetség felismeréséhez, neveléséhez, 
továbblendítéséhez, érzékenységének ápolásához tehetséges felnőtt szükséges. Felnőttnek és 
gyereknek egymásra kell találniuk, a tehetségnek partnerre van szüksége, aki segít. Ezt a 

munkát megfelelő pedagógiai és pszichológiai körültekintéssel kell végezni. A tehetség 
kibontakoztatásához meg kell teremteni a környezeti és tárgyi feltételeket. Biztosítani kell 

ezen tanulók pályázaton való részvételét, versenyekre történő (individuális) felkészítését, 
versenyeztetését.  
Nagy figyelmet fordítunk pályaválasztó nyolcadikosaink felvételi vizsgára való felkészítésére. 

A siker érdekében szükségesnek tartjuk a középiskolai élőkészítő foglalkozásokat.  
A sikeres oktató-nevelő munka hatékonysága érdekében a tanórai munkán túl építeni kell a 

tanórán kívüli szabadidős tevékenységre is. Az önálló gondolkodásra neveléssel képessé kell 
tennünk tanulóinkat a folyamatos önművelésre, táguló világképünk legújabb kutatási 
eredményeinek megismerésére. Így lehetőség nyílik egy komplex látásmód kialakítására, a 

tantárgyak közötti áttekintés, logikai átjárás, és ezáltal egy globális tudás birtokába jutására.  
Iskolánkban hagyománya van a tehetséggondozásnak. Igaz, hogy erre külön órát ritkán 

tudunk biztosítani, nevelőink mégis megtalálják a módját a tehetségek kibontakoztatásának. A 
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képzőművészet és tánc iránt érdeklődők, az iskolánkhoz kötődő Igazgyöngy Alapfokú 

Művészetoktatási Intézményen belül, valamint a Széchenyi István Tagiskolában működő 
Bihar Néptáncegyüttesben fejleszthetik képességüket.  

 
A szaktárgyi ismeretek bővítése mellett lehetőség van magas szintű mozgáskultúra 
fejlesztésére is (úszás, tömegsport, falmászás, néptánc, turisztika), melyek az egészség 

megőrzésén túl az egyéni képességek fejlesztését, s a kitartásra való nevelést is szolgálják. A 
tanítási órán kívüli osztály-  és csoportfoglalkozások, az ÖKO iskola programjai, tanulmányi 

kirándulások, kulturális illetve sportrendezvények, a tanulók tudásának bővítése és mélyítése 
mellett az érdeklődésük kielégítését is szolgálják. A tehetséggondozást szakkörök 
szervezésével, szaktárgyi hetek rendezésével bővítjük. Ezt a célt szolgálják a széles körben 

rendelkezésre álló levelezéses feladatsorok, versenyfeladatokat tartalmazó kiadványok 
igénybevétele. Kiemelten fontos feladatnak tekintjük, hogy a tanulóink az országos felmenő 

rendszerű versenyeken kiváló eredményt érjenek el, s ezzel is öregbítsék iskolánk hírnevét. 
Részt vállalunk versenyek megrendezésében: a Berettyóújfalui József Attila Általános 
Iskolában 1. és 2. osztályosoknak megyei tanulmányi versenyt, 7-8. osztályosoknak idegen 

nyelvi versenyt szervezünk, a Széchenyi István Tagiskolában pedig a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny megyei fordulóját rendezzük meg.  

A versenyeztetést segíti a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskolában működő 
„Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány” és a Széchenyi István Tagiskolában pedig az „Új Iskola 
Alapítvány” a nevezési díjak részben vagy egészben való kifizetésével. A versenyeken 

eredményesen szereplő tanulóinkat dicséretben részesítjük. Kiemelkedő eredményt elért 
tanulóink év végén jutalomban részesülnek.  

 
A zenei tehetség kibontakoztatását elősegítő tevékenység 

A zenei tehetség felismerése számos tényezőn alapul, kibontakoztatásához a helyes út 

megtalálása gyakran az időben történő felfedezésen múlik. A veleszületett adottságok 
objektíven mérhető elemei: az átlagosnál jobb hallás és ritmusérzék, harmóniai és formaérzék, 

amely rendszerint magasabb szintű asszociatív és logikai készséggel párosul. A tehetség 
önmagában nem elegendő a magasabb szintű teljesítmény eléréséhez. Ehhez kitartás, 
szorgalom, akaraterő, türelem és céltudatos gyakorlás szükséges.  

A zeneiskolai képességvizsgálat során megkíséreljük felmérni az alapvető adottságok szintjét 
(hallás, ritmusérzék, értelmi fejlettség). A korai fejlesztés lehetőségeinek kihasználásával 

csökkenthetők ezek a hátrányok (zeneovi, előképző, hangszeres előképző).  
A főtárgy kiválasztása a tanulók, és a szülők részéről sok szubjektív elemet tartalmaz. Ezért 
döntő szempont az alkati alkalmasság a választott hangszer tanulására.  

Minden hangszer tanulásához más-más adottság szükséges. A tehetséggondozás egyik 
feladata, hogy lehetőséget teremtsen a tanulók számára a főtárgyi korrekcióra. Terelje abba az 

irányba a növendéket, amely a legmegfelelőbbnek tűnik a zenetanulás eredményessége 
szempontjából. Nemcsak a zenei, technikai tudás elsajátítása a célunk, hanem a harmonikus 
személyiség nevelés megvalósítása.  

Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmagát megvalósító érett személyiséggé, 
mint kiemelkedő tehetséggel. Az „A” tagozaton nem teszünk különbséget a minimálisan 

elvárható teljesítmény szintjén. A tanulók között azonban az értékelés tükrözi az egyéni 
teljesítmény különbözőségét.  
A tehetséggondozást az átlagostól eltérő, jobb képességű tanulók esetén a „B” tagozatra 

irányítással, magasabb szintű követelményrendszer teljesítésével különböztetjük meg.  

 „B” tagozatos tanuló az lehet, aki az átlagosnál jobb képességeit magasabb 

teljesítményével igazolja. Tanszaki meghallgatáson, vizsgán ennek megfelelő szintű 
tananyag tudásáról ad számot, és a szaktanár javaslatával a tantestület egyetért.  
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 „B” tagozatról az „A” tagozatra visszaléphet az a tanuló, aki a számára előírt 

minimális követelménynek nem kíván, vagy nem tud megfelelni. 
 

A zenei pályára készülő tanuló részvétele a zenei versenyeken mindenképpen kívánatos. A 
versenyek előkészítése során arra törekszünk, hogy a tehetséges és szorgalmas tanulók minél 

nagyobb számban önkéntes alapon mérhessék meg tudásukat. Ezért a versenyek válogatói 
előtt rendezünk: 

- növendékhangversenyeket, közös órákat,  

- tanszaki meghallgatásokat,  
- házi versenyt.  

Majd ezt követően választjuk ki azokat a tanulókat, akik a területi vagy megyei válogatón 
képviselik iskolánkat. A tehetség gondozása, fejlődésének elősegítése nem csupán a 
kiemelkedő teljesítmény elérését célozhatja meg. A tehetséggondozásnak összhangban kell 

lennie az alapvető személyiségfejlesztési célkitűzéssekkel.  
Az MZMSZ által kiírt országos hangszeres versenyek rendszeres résztvevői vagyunk. 

Iskolánkban több évtizedes hagyomány minden tanév végén az iskolai Népdalverseny 
megrendezése. Erre az eseményre a tanév második felétől kezdve készülnek növendékeink. A 
kötelező népdalokat a zeneiskola minden tanulója megtanulja a szolfézs órák keretein belül. A 

csoporton belüli selejtezőkből csak a legjobb teljesítményt nyújtó gyermekek juthatnak be az 
iskolai döntőbe. A népdalokat úgy igyekszünk kiválogatni, hogy lehetőleg kevésbé legyenek 

ismertek, és hogy a tanulók megismerhessék a környező  országok magyarlakta területeinek 
folklórhagyományait is (Erdély, Felvidék). Dallamíró versenyünk eredményét a Szolfézs 
pikniken, májusban hirdetjük ki.  

Minden tanév második felében meghirdetjük Az Év Hangszerese versenyünket, amely immár 
egész napos rendezvénnyé nőtte ki magát. A versenyen, amelyet három korcsoportban 

hirdetünk meg, minden tanulónak lehetősége van, hogy hangszeres tudását bemutassa. Az 
értékelést vendég szaktanárokból álló zsűri végzi.  
 

2.13.2. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdők segítése  
 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, az életkorához 
viszonyítottan jelentősen alulteljesít, tartós kapcsolati problémákkal küzd, közösségbe való 

beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített, vagy sajátos tendenciákat mutat, de 
nem minősül sajátos nevelési igényűnek.  

 
Speciális képességfejlesztési területek:  

 Tanulási képességek fejlesztése  

 Magatartási zavarok kezelése  
 Közösségbe való beilleszkedés segítése  

 Személyiségfejlesztés  
 Dührohamok, agresszió kezelése  

A fejlesztő foglalkozások kialakításának szempontjai: 

 A fejlesztő foglalkozásokat lehet egyénileg vagy csoportosan tartani, de hat főnél 
semmiképpen sem lehet nagyobb a csoport. Agresszív, impulzív gyerekek esetén a 

csoport négy főből állhat. Mindez azért fontos, hogy a foglalkozás vezetője a 
megengedő attitűd mellett is stabilan kézben tarthassa a folyamatot.  
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 A foglalkozások hangulata legyen játékos, kreatív, s legfeljebb néha gyakorló jellegű. 

Kerüljük az iskolai helyzeteket. Sokat segít, ha körben helyezkedünk el, ha a 
csoportvezető nem az asztalfőn foglal helyet, ha a gyerekekkel együtt élvezi a játékokat, 

sikereket, ötleteket.  
 Fontos a rendszeresség a foglalkozások időpontja és helye tekintetében. Jó, ha hetente 

több alkalomra oszlik el a fejlesztő foglalkozások száma. Lehetőleg ugyanazon a napon, 

ugyanabban az órában és ugyanott találkozzunk a gyerekekkel.  
 Egy-egy foglalkozást 30-45 percre tervezzünk, s ezt igyekezzünk betartani, de ha a 

gyerekek hamarabb elfáradnak, vagy éppen nagyon jól játszanak, nem szabad mereven 
ragaszkodni az időhöz.  

 Lehetőleg nyugodt, ingerszegény környezetben folyjon a fejlesztés, mivel ezeknek a 

gyerekeknek könnyen elterelődik a figyelmük. Ezért jó, ha mindig ugyanabban a 
helyiségben foglalkozunk velük, mert ott fokozatosan megszokják a berendezést, az 

ablakból nyíló kilátást stb.  
 A gyerekeknek legyen állandó helyük, amely általában spontán kialakul, s amelyet a 

foglalkozás elején elfogadnak. Ez rendet biztosít és segíti a csoportalakulást.  

 A foglalkozásoknak legyen egy bevezető és egy lezáró szakasza, ez strukturálja a 
helyzetet, és egyfajta biztonságot nyújt.  

 Minden egyes foglalkozásra készüljünk fel, mindig tudjuk, hogy mit fogunk csinálni, 
legyen előkészítve minden eszköz, minél kevesebb legyen az üresjárat, mert ilyenkor 
kerül sor fegyelmezési problémákra.  

 Előre megtervezhetjük több foglalkozás menetét, melyet azonban a gyerekek 
képességeihez, motiváltságuk, csoportszínvonaluk alakulásához alkalmazkodva gyakran 

módosítani kell. 
 Minden foglalkozás után írjuk le minden gyerekről gondolatainkat, érzéseinket, a 

fontosabb csoporttörténéseket, lehetőleg szabad stílusban, átgondolás nélkül.  

 
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenységek: 

Valamennyi pedagógus, de különösen az osztályfőnök feladata, hogy feltérképezze annak az 
okát, amelynek következtében a tanuló beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzd.  

A helyzet feltárása után az osztályfőnök, az osztályban tanítók, a gyermekvédelmi felelős, a 
Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei és a szülők a gyermekre szabott, egyéni tervet 

készítenek a gyerek fejlesztése érdekében. A tanuló állapotának alakulásáról a tanév végi 
osztályozó értekezleten az osztályfőnök beszámol.  
A felsorolt okok által kiváltott viselkedési zavarok „üzenetként” szerepelnek a gyerekekkel 

foglalkozók számára. A közös együttműködés révén nem csak az egyes viselkedési formák 
megválasztására kell törekednünk, hanem a kiváltó okok megszüntetésére vagy legalábbis az 

enyhítésre. 
 
Tevékenységek a tanulók felzárkóztatásához - Esélyegyenlőség megteremtése  

Sokszínű tevékenységformák biztosítása: 

 egyénre szabott, differenciált tanulásszervezés  

 kooperatív technikák alkalmazása 

 projekt-módszer  

 tevékenységközpontú pedagógiák  

 individuális tanulás előtérbe helyezése  

 az alapozó időszak elnyújtása  

 fejlesztő értékelés alkalmazása  

 napközi otthon, szakkorrepetálás biztosítása  
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 a pedagógiai munkát segítő szakemberekből álló team létrehozása – gyógypedagógusok, 

fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, gyermek-és ifjúságvédelmi szakember, 
családgondozó 

 tanulásmódszertan tanítása  
 mozgás- és játékterápiás csoportok  

 viselkedés-, játékterápia  
 családterápia 

 kreatív tevékenységek  
 sport tevékenységek  
 kommunikáció fejlesztése 

 önismereti foglalkozások  
 drámajáték 

 egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások  
     szoros kapcsolat a helyi óvodákkal, nevelési tanácsadóval és gyermekjóléti szolgálattal, 

információátadás gyermekekről, tanulókról: átadó megbeszélés, követő megbeszélés  

     konzultációk, esetmegbeszélések az érintett szakemberek részvételével.  
 

2.13.3.A tanulási kudarcnak kitett tanuló felzárkóztatását segítő programok  
 
Rendszeres felméréseink azt mutatják, hogy a tanulási kudarcnak kitett tanulók száma – ha 

lassan is - de növekszik, ezért a velük való bánásmódra fokozott hangsúlyt kell helyeznünk a 
pedagógiai gyakorlatunkban.  

Nevelő-oktató munkánkban - a céljainkkal összhangban - kiemelt terület az esélyegyenlőség 
biztosítása, a különböző hátrányokkal érkezők és lemaradók segítése, felzárkóztatása. 

 

Feladataink: 

A lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó felzárkóztatásának biztosítása.  

Ennek érdekében:  

 Az IPR rendszer működtetése.  

 Képesség kibontakoztató program alkalmazása. 

 Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés, kooperatív technikák, 

tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazása.  

 Az átmenetek időszakában kiemelten figyelünk azokra a gyerekekre, tanulókra, akiknél 

adott vagy prognosztizálható a tanulási, és/vagy beilleszkedési nehézség.  

 Jelzés az „átadólapokon”, átadó- és követő megbeszélésen való részvétel. 
A tanulási lemaradások okainak feltárása alapvető feltétele az egyéni adottságok, képességek 

fejlesztésének.  Intézményünk pedagógusainak lehetősége van arra, hogy ezen problémák 
feltárásában és korrekciójában igénybe vegyék más szakemberek segítségét – ifjúságvédelmi 

felelős, Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalui Tagintézményének 
dolgozói, pl. fejlesztőpedagógus, pszichológus, iskolaorvos, stb. A tanulási nehézségekkel 
küzdő tanulóink felzárkóztatását segítő pedagógus, illetve fejlesztő pedagógus végzi. A 

sajátos nevelési igényű tanulókat a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye 
alapján az igazgató mentesítheti egyes tantárgyakból vagy tantárgyrészekből az értékelés és 

minősítés alól. 
Az osztályközösség a nevelés és az oktatás megvalósításának alapvető egysége. A társadalmi 
szocializációban az osztályközösség kialakításában az osztályfőnöknek kiemelt szerepe van. 

Az osztályfőnöki munka eredményességének emelését szolgálják azon munkaközösségi 
foglalkozások, melyeknek témája a hátrányos helyzetű, nehezen nevelhető, rossz családi 

hátérrel rendelkező tanulók körében szerzett tapasztalatok elemzése.  
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A tanuláshoz való viszony formálásában a szülői házzal történő együttműködés döntő 

jelentőségű. Fel kell készíteni a szülőket arra, hogy a hatékony tanulási szokások 
kialakításában, elsajátításában hogyan tudnak gyermekeik segítségére lenni. A helyes tanulási 

szokásrend alkalmazása később a kudarc enyhüléséhez, esetleg megszűnéséhez vezet, amely 
fontos feltétele az eredményességnek.  
A szöveges értékelés bevezetése és a buktatásra vonatkozó korlátozás új lehetőséget ad a 

nehezen haladó, lemaradó, kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásához továbbhaladásuk 
segítéséhez.  

A felzárkóztatás programjai és színterei:  

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.  
 Napközi otthon, iskolaotthonos oktatás, eltérő tagozaton rehabilitációs órák.  

 Egyéni foglalkozások.       
 Felzárkóztató foglalkozások.       

 Csoportbontás matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyból a gyenge eredményt 
elért tanulók felzárkóztatására.   

 Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata.   
 A továbbtanulás irányítása, segítése.   

 Szülői házzal történő együttműködés.   
 Tanulási technikák elsajátítása az önálló hatékony tanulás kompetenciájának fejlesztése 

céljából. 

 Sajátos nevelési igényű, pedagógiai-gyógypedagógiai módszereket alkalmazó 
foglalkozások szervezése.  

 Kapcsolattartás más szervekkel, szakemberekkel (gyógypedagógus, pszichológus, 
szociálpedagógus).  

A programoknak elégedettséget, eredményességet, együttműködést, összetartozást, bizalmat 

kell erősíteniük. Minden pedagógus közreműködik a tanulási problémákkal küzdő gyerekek 
problémáinak feltárásában, enyhítésében.  

 
2.13.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek    

 

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése, a szegregációmentes környezet kialakítása, 
fenntartása alapvető jelentőségű. Az egyenlő bánásmód elveinek betartása iskolánkban 

kiemelt feladat. Az átmenetek időszakában kiemelten figyelünk a veszélyeztetett 

gyerekekre, tanulókra.  
 

Az egyenlő bánásmód követelményét intézményünkben érvényesíteni kell, különösen:  

 az oktatásba történő bekapcsolódás, a felvétel, az emeltszintű oktatásba bekapcsolódás 

során, 

 jelzés az „Átadólapokon”, átadó- és követő megbeszélésen való részvétel,  

 a tanulmányi követelmények megállapítása és a teljesítmények értékelése során,  

 az iskolai élethez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele során,  

 a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés,  

 a nevelésben-oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.  

Iskolánkban nem működhetnek olyan szakkörök, és egyéb tanulói,  szülői vagy más 
szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy 

kirekesztése. 
Célunk segíteni azoknak a tanulóknak a beilleszkedését, tanulmányi teljesítményük 
eredményességét, személyiségük fejlődését, akik valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetbe 

kerültek. 



A BERETTYÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA  
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 

51 

 

A pedagógusok ismerik és felismerik a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók személyes 

problémáit, kezdeményezésükre fenntartói és egyéb támogatással a hátrányok 
kompenzálásában eredményt ér el az iskola.  

A szociálisan hátrányos helyzetben élő gyermekeinknél különösen fontos a következő 
kompetenciaterületek fejlesztése, amelyek a későbbi társadalmi beilleszkedésüket, 
szocializációjukat segítheti elő: 

 Anyanyelvi kommunikáció – önálló szövegértés, szövegalkotás, gondolatok, vélemény 
megfogalmazása szóban és írásban 

 Matematikai kompetencia – Alapvető, gyakorlati számolási és gondolkodási képességek 
kialakítása, amelyek konkrét élethelyzetek megoldására készítenek fel.  

 Digitális kompetencia – információkeresés.  

 Szociális és állampolgári kompetencia – konfliktusmegoldás, közügyekben való 
eligazodás segítésére, frusztráció kezelése, egyéni és közérdek tisztelete.  

 
Helyzetelemzés: 

A helyzetelemzés két szinten történik. A mikrokörnyezet vizsgálatát az osztályfőnöki 

munkába építjük, a makrokörnyezet vizsgálatát az iskolavezetés koordinálja a szaktanárok 
bevonásával. 

 
A mikrokörnyezet vizsgálatának részterületei:  
 A család életkörülményeinek a vizsgálata (lakótér, családtagok száma),  

 A szülők együttműködési készsége az iskolával, 
 Bejárás más településről.  

 
A makrokörnyezet vizsgálatának részterületei:  
 Iskolánk adottságainak, tárgyi, személyi feltételeinek vizsgálata,  

 Tanulócsoportok száma, azok létszáma, a tantermek száma, azok elhelyezkedése az 
iskolán belül, a tantermek állaga, 

 Sportlétesítmények minősége, az úszásoktatás lehetőségei,  
 Tanulást segítő szervezeti formák működése,  
 Az osztályközösségek összetételének vizsgálata a tanulók személyiségfejlődésének 

tükrében, 
 A tanulók fizikai és szellemi terheltsége (pl. versenyek).  

 

Tevékenységi formák ütemezése: 

A konkrét tevékenységi formákat évente szakaszosan ismételni kell, aminek felhasználásával 
évente ismételhető a program.  
 

Szeptember 1-2. hete:  
 A hátrányos helyzetű tanulók felmérése, regisztrálása, a hátrány meghatározása.  

 Az iskola hátránykompenzáló lehetőségeinek vizsgálata a tanulót és családját illetően. 
Intézkedési terv készítése.  

       
Szeptember 3-4. hete: 
A tevékenységi formák megtervezése a tanévre.  

 
 

Október: 
A hátrányos helyzet enyhítését szolgáló tevékenységek ütemtervének elkészítése.  
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Október-június: 

Tevékenységi formák megvalósulása az ütemterv szerint.  
 

Június: Eredmények vizsgálata.  
Hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek, szolgáltatások az intézményben az 

esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva:  
 

 Napközis ellátás szervezése  
     - 3-4. évfolyamon minden osztályban 1-1 napközis csoportot indítunk.  

     - 5-6. évfolyamain igény szerint biztosítjuk a tanulószobai ellátást.  
 Korszerű információhordozó eszközök biztosítása, megismertetése, használata a tanulók 

körében 
 Könyvtárhasználati lehetőség. Tartós tankönyvek, szótárak, lexikonok használatának 

biztosítása. 

 Korrepetálások, tehetséggondozó foglalkozások megszervezése.  
 Táborozások, erdei iskolák, osztálykirándulások szervezése.  

 Szociális juttatások lehetőségeinek ismertetése a szülők körében.  
 Különböző támogatások megszerzésében segítségnyújtás. (Pályázatok írása.)  
 Kapcsolattartás más szolgáltató intézményekkel.  

 Pályaorientáció, pályaválasztási előadások szervezése.  
 Szabadidős tevékenységek szervezése. ( néptánc, sport, gyógytestnevelés, turisztika)  

 Pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon 
 Hátrányok enyhítése: A hátrányos helyzetű tanulók szabadidős tevékenységének a 

szervezése. Tanulmányi munka, magatartás, igazolt és igazolatlan mulasztások 

figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzése a szülőnek, vagy a hatóságoknak. Okok 
feltárása. Pszichés eredetű hátrányokkal küzdő tanulók részére foglalkozások 

szervezése: 
- Önismereti csoportok szervezése  
- Szülők klubja 

- Táncterápia (személyiségformáló, feszültségoldó szerepe bizonyított) 
- Kézműves foglalkozások, egyéni bánásmód, beszélgetés, rajzolás  

- Felvilágosító, ismeretterjesztő munka az osztályfőnöki órákba beépítve, esetleg     
szakember bevonásával 
- Sajátos nevelési igény szűrése, javaslattétel kezelésükre, megoldás keresése, 

magántanulók felkészítése a vizsgákra, családlátogatások   szükség szerint.  

2.14.  Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása  

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak valamint a családlátogatásoknak egyik fő 
célja a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden 

pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók 
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.  
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére az iskola mindegyik tagintézményében 

egy- egy gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.  

Az intézményünk gyermekvédelmi tevékenységének fő feladatai: a gyermek fejlődését 
veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése, a HH, HHH, SNI integráció 
segítése, elfogadás, érzékenyítés.  

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémá it az iskola 
a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel 

súlyosabbá válásukat.  
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Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit,  
 meg kell keresni a problémák okait,  

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához,  
 jelezni kell a felmerült problémát a szülőknek, a gyermekjóléti szolgálat 

szakembereinek. Gyermekvédelmi munkánk során a problémák korai felismerése a 

legfontosabb, erre már az óvoda- iskola átmenetnél adatokat gyűjtünk.  
 a gyermekvédelmi felelős - szükség esetén - részt vesz az átmenet folyamatában: az 

átadó-, ill. követő megbeszélésen, az esetmegbeszéléseken.  
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk 
együttműködik a területileg illetékes: 

 nevelési tanácsadóval,  
 gyermekjóléti szolgálattal, családgondozóval,  

 családsegítő szolgálattal, családgondozóval,  
 polgármesteri hivatallal, gyámhatóság munkatársaival,  
 gyermekorvossal, védőnői szolgálattal,  

 rendőrséggel, 
 a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal, 
 nevelőszülőkkel, gyámokkal. 

Napjainkban, amikor a szülők egy része nehezebb helyzetbe kerül, s a gyerekek is egyre 

kiszolgáltatottabbak, az iskola feladata és jelentősége is megnő az ifjúságvédelem területén. 
Egyre több az olyan hátrányos helyzetű gyerekek száma, akiket nem így tartottunk nyilván, de 

a megélhetési nehézségek, a család hétköznapi gondjai miatt elhanyagoltabbá válnak.  
Ezek a problémák az iskolában is éreztetik hatásukat, mert befolyásolják a gyermekek 
eredményeit, viselkedését, társaikhoz és a munkához való viszonyukat.  

Minden tanévben osztályonként felmérjük a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 
helyzetű, veszélyeztetett gyerekeket, akikre fokozottabban oda kell figyelni. A meglévő 

problémákat megoldani nem tudjuk, csupán alakulásának pozitív, vagy negatív irányba való 
elmozdulását tudjuk figyelemmel kísérni.  
A gyermekvédelmi munka csak akkor eredményes, ha a nevelésben és oktatásban résztvevők 

közösen, következetesen végzik. Irányítója a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.  
Rendszeresen tájékoztatjuk a családokat a törvény adta család- és gyermekvédelmi 

lehetőségekről. 
Az osztályfőnök pedagógiai jellemzést adhat ki a következő jogi személyeknek: 
 Gyermekjóléti Szolgálat  

 Gyámhivatal 
 Rendőrség 

 Kontrollvizsgálat esetén a Szakértői Bizottságnak  
 
Az ifjúságvédelmi felelős feladata: 

 A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
felmérése, nyilvántartása.  

 A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
figyelemmel kísérése az osztályfőnökök együttműködésével, szükség esetén intézkedés.  

 Családlátogatásokon vesz részt az osztályfőnökkel a veszélyeztető okok feltárása 

érdekében. 
 A veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, segíti a 

gyermekjóléti szolgálat tevékenységét.  
 Kapcsolattartás a területileg illetékes hivatalokkal, személyekkel, szervezetekkel.  
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 A tanulók személyiségének fejlesztése, a megfelelő életszemlélet kialakítása, 

osztályfőnök- tanár- diák- szülő együttműködésével.  
 A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak,  
 Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról.  

A nehezedő anyagi körülmények miatt nagymértékben megnőtt a szociális támogatások iránti 

igény, viszont csökkent az önkormányzati támogatás mértéke.  
A támogatás formái: 

 Egyes munkahelyek tanév elején tanszervásárlási hozzájárulásban részesíthetik a 
dolgozóikat. 

 Ingyenes tankönyvcsomag a törvényben leírtak szerint.  

 Étkezési hozzájárulás a törvényben leírtak szerint.  
 Rendkívüli, egyszeri támogatás kérése a Polgármesteri Hivatal közreműködésével.  

 Tanulmányi ösztöndíjak.  
 Tanácsadás, szülők, gyerekek számára.  
 

Tevékenységek, melyek a gyermekvédelem céljainak megvalósítását szolgálják: 

 a felzárkóztató foglalkozások,  

 a tehetséggondozó foglalkozások,  
 az indulási hátrányok csökkentése,  
 a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

 a pályaválasztás segítése,  
 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek),  

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése,  
 a családi életre történő nevelés,  
 a napközis és a tanulószobai foglalkozások,  

 az iskolai étkezési lehetőségek,  
 az egészségügyi szűrővizsgálatok,  

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 
tevékenységek, szünidei programok),  

 megelőző programok szervezése az egészséges életmódról, nevelésről, 

gyermekbűnözésről, gyermekprostitúcióról, dohányzás, alkohol, drog káros hatásairól, 
szexuális felvilágosítás,  

 önismereti foglalkozások szervezése,  
 konfliktuskezelési tréning,  
 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás),  

 a szülőkkel való együttműködés,  
 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.  

 

2.15.  Drogprevenció 

 

A nevelők felkészítése a drogprobléma kezeléséhez: Előadásokon, továbbképzéseken való 
részvétel, melyeket külső, belső szakemberek tartanak (drog, mentálhigiénia, testi, lelki 

egészség témakörökben, stb.) 
A tanulók felkészítése a drogprobléma kezeléséhez: A személyiségfejlesztő munka 
részeként a tanulók életvezetési stílusát úgy kell alakítani, hogy képessé váljanak az 

antihumánus szenvedélyek elutasítására. Ennek tevékenységi területei: 
 Felmérések végzése a tanulók ez irányú ismereteiről, tapasztalatairól.  

 5. osztálytól kezdve az osztályfőnöki órák keretében az egészségneveléssel kapcsolatos 
előadások szervezése.  
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 Szaktárgyi órák témája (biológia, kémia testnevelés, stb.).  

 Délutáni foglalkozásokon való részvétel (sportprogramok, versenyek, városi 
rendezvények) 

 Könyvtárban drogpolc kialakítása diákok számára a témával foglalkozó könyvekből, 
újságokból, egyéb kiadványokból.  

 Egészségügyi szűrővizsgálatok.  

Segítő kapcsolatok kiépítése az alábbi partnerekkel: 

 A szülők, 

 A pedagógiai intézet szakemberei,  
 Iskolaorvos, pszichológus,  
 Gyermekjóléti Szolgálat,  

 ÁNTSZ, 
 A rendőrkapitányság ifjúságvédelmi munkatársai,  

 A helyi Vöröskereszt.  
 

2.16. Pályaorientációs tevékenység 
 

 Főleg osztályfőnöki órákon történik, évfolyamonként bővülő mértékben,  
 A 7-8. osztályosoknak a környékbeli középiskolákból érkezett előadó ismerteti az adott 

intézmény nyújtotta továbbtanulási lehetőségeket,  
 Tanulóink szüleikkel nyílt napokon vehetnek részt,  
 Pályaválasztási kiadványok terjesztése, 

 Igény szerint pályaválasztási szülői értekezlet.  
 

2.17. A szülő, tanuló, iskola és pedagógus együttműködésének formái, 
továbbfejlesztésének lehetőségei 

 
2.17.1. Az iskola és a diákközösség kapcsolata, a tanulóknak az intézményi döntési 
folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

 
A tantestület kiemelt feladata jó kapcsolattartás a tanulóközösséggel, a gyermekcentrikus 
oktatás és nevelés keretében fontos feladat minden esetben szem előtt tartani mind a 
diákközösségek, mind a tanulók egyéni érdekeit. A nevelők egyéni és közösségi döntései 

mindig a tanulók érdekeit figyelembe véve történjenek, azok fejlődését, pozitív irányú 
nevelését szolgálják.  

A tanulóközösségek szervezete a diákönkormányzat. A diákönkormányzat feladata, hogy 
tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon. A diákönkormányzat a 
tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet különböző területeinek segítésében, 

szervezésében is pl: tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok), sportélet, 
kulturális programok szervezése, iskolarádió.  

A diákönkormányzatot az osztályközösségek alkotják, tagja az iskola valamennyi tanulója. 
Irányító szerve a diáktanács, mely az osztályok diákképviselőiből áll. Élén a diáktanács 
elnöke áll. Tájékoztató fóruma a diákközgyűlés, amelyet iskolaévenként egyszer hívnak 

össze. A DÖK munkáját egy diákok által felkért pedagógus segíti.  
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,  
b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  
c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,  

d) a házirend elfogadása előtt.  
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2.17.2.  Az iskola és a szülői ház kapcsolata  

 
Az intézmény közösségfejlesztési szempontokat és újszerű, innovatív módszereket 
alkalmazva olyan partneri együttműködéseket épít ki a szülőkkel és a bevonható civil 

szervezetekkel, amelyek alkalmasak prevencióként hatást gyakorolni a társadalmi problémák 
kezelésére iskolai körülményekben. Ehhez felhasználja azokat a módszereket, amelyeket a 
Köznevelés az iskolában projekt Partnerség és hálózatosodás modulja szakmai stábjának 

útmutatásával már alkalmazott olyan prior témák megjelenítésénél, mint a 
gyermekszegénység a fiatalok körében, a fiatalok közösségi aktivitásának hiánya, illetve a 

túlzott online jelenlét csökkentése. A közösségi események szervezésekor alkalmazza az 
elsajátított módszereket, aktívan bevonja a diákokat a közösségi események kialakításába.  
Proaktív módon bekapcsolja a szülőket, valamint foglalkozik a szakmai szervezetek 

bevonásával a diákok motiválhatóságának kérdésköre folyamatos megvitatásával. 
Iskolánk tartalmi munkáján belül az oktatás színvonala magas, a középfokú intézményekbe 

kerülő diákjaink megállják helyüket. Tanulóink komoly sikereket érnek el a különböző városi, 
megyei és országos tanulmányi versenyeken, melyekre színvonalasan készítjük fel őket.  
Nagy fontosságot tulajdonítunk a szülőkkel való jó együttműködésnek. Az évi három szülői 

értekezlet mellett iskolánk nyitott, a szülők előzetes egyeztetés alapján bármikor felkereshetik 
az osztályfőnököket, szaktanárokat a tanulókkal kapcsolatban felmerülő problémák 

megbeszélése érdekében. A szülők érdekképviseletét a szülői választmány biztosítja. 
Osztályonként szülői munkaközösség működik, mely elsősorban az iskolai rendezvények 
lebonyolításában nyújt segítséget. A szülők rendszeres visszajelzést kapnak gyermekeik 

magatartásáról és a tanuláshoz való hozzáállásáról, melyeket az osztályban tanító összes tanár 
részvételével rendszeresen értékelünk.  

Annak érdekében, hogy az iskolaköteles gyermekek és szüleik megismerjék az iskolánkban 
folyó munkát, nyílt napot szervezünk számukra.  
A szülők fogadó órákon is fordulhatnak az iskola vezetőségéhez, az osztályfőnökökhöz és a 

szaktanárokhoz. 
Eredményes zenei nevelés csak a pedagógus – tanuló - szülő hármas együttműködésének 

harmóniájában valósulhat meg. Ez az együttműködés módot ad arra, hogy azok a tanulók, 
akik átlagos, vagy szerényebb zenei képességekkel rendelkeznek, a tantervi követe lmények 
elvárható szintű teljesítése mellett örömmel vegyenek részt a zenetanulásban.  

A jogszabályok pontosan meghatározzák a tanulók, szülők jogait és kötelességeit, de ezek a 
keretek önmagukban nem elégségesek a nevelés eredményes megvalósításához. Hasznos a 

rendszeres tanszaki hangversennyel egybekötött szülői értekezlet. Ennek során lehetőség 
nyílik a felmerülő kérdések megbeszélésére, nyomon követhető a gyermek előmenetele, 
fejlődése, viszonya a zenetanuláshoz, az otthoni gyakorláshoz. Lényeges a tájékoztatás az 

iskola fontos zenei, zenepedagógiai eseményeiről és eredményeiről, a koncertekről, a szülőt 
és a családot érintő változásokról, a hagyományápolás lehetőségeiről.  

A pedagógus figyelme arra is kiterjed, hogy a zenetanulásban esetenként megmutatkozó 
hiányosságot a szülő számára jelezze, és az minél kisebb kudarcélményt jelentsen a tanuló 
számára. A szülők jelentős része nem képzett muzsikus. A zenetanárnak fel kell készítenie a 

szülőt arra, hogy a zenetanulás során nélkülözhetetlen a mindennapos otthoni gyakorlás és 
ennek figyelemmel kísérése.  

Iskolánk minden olyan kezdeményezésre nyitott, mely az intézményünkben folyó oktatási-
nevelési feladatok sikerességét támogatja, erősíti, színesíti. Ezen kezdeményezésnek 
különböző színterei lehetnek: 

 szülői értekezlet 
 nyílt nap 

 szülői munkaközösség 
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Ez a folyamat kétirányú lehet. Kezdeményezhet a szülő az iskola felé, de ez fordítottan is 

igaz. Bevonhatja az iskola vezetése, illetve az osztályfőnök is a szülőt.  
A gyermek nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot kell 

teremteni a közös cél érdekében. Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó 
kapcsolat kialakítását, ápolását. A tanár-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, 
megbecsülésen, megértésen kell alapulnia.  

Pedagógiai programunkat a szülőkkel, mint iskolahasználókkal egyetértésben tudjuk 
megvalósítani. Ennek érdekében tájékoztatni kell a szülőket az iskola nevelési céljairól, az 

alkalmazott módszerekről. Az iskolának ugyanakkor ismernie kell mindezekről a szülők 
véleményét. Alkalmat kell biztosítani a szülőknek, hogy az iskolai közélet résztvevői, segítői 
lehessenek. 

(A szülők megnyerése, szemléletformálása az együttműködés növelése érdekében a 
kooperatív technikák alkalmazása - szülői értekezleteken. Az SNI tanulókkal és szüleikkel 

történő folyamatos kapcsolattartás. Nyilvánosság biztosítása a kompetencia alapú oktatásról.) 
A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődéséhez szükséges feltételekről. Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi 

előmenetelét, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, ehhez mindent 
megadjon. 

Rendszeresen tartson kapcsolatot a pedagógusokkal, elősegítse a gyermekének a közösségbe 
való beilleszkedését, védje gyermeke jogait, tartsa tiszteletben az iskola dolgozóinak emberi 
méltóságát, jogait.  

 
2.17.3.  Szülői képviseleti fórumok iskolánkban 

 
Szülői értekezletek 

A szülőknek évente több alkalommal lehetősége van az osztályfőnökkel találkozni.   
Célja: Közös feladatok, célok megtervezése, tájékoztatás a problémákról, megoldás keresése. 

Kapcsolatteremtés, a továbbiakban a kialakult kapcsolatok ápolása iskolaszülő, szülő-iskola 
között.  

Feladata: A szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása. A szülők 
tájékoztatása:  
 az országos és a 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.  

Ideje: Tanévenként 3 alkalommal (szeptember, február, május eleje)  
Fogadóórák  

Ezen kívül az osztályfőnökök, a szaktanárok fogadóórákon is a szülők rendelkezésére állnak.  
Célja: A szaktanárokkal való egyéni találkozáson véleménycsere a gyermek tanulmányi 
munkájáról, iskolai viselkedéséről, az esetleges problémák megoldási módjáról. Sürgős 

esetben lehetőséget adunk a tanórán kívüli – a fent említett alkalmakon túli - találkozásra. 
 

Családlátogatás  

Szükség esetén az osztályfőnök és a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős feladata.  
Célja: Alaposabban megismerje az osztályfőnök, a nevelő a gyermek otthoni, családi 

körülményeit, hátterét.  
A családot látogató pedagógusok a szülők és a gyermek segítőtársai abban, hogy a felmerült 

problémákra megoldást keressenek a gyermek optimális fejlesztésének érdekében.  
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Nyílt napok  

A leendő első osztályt tanító kollégák az intézményükben folyó oktató-nevelő munkájuk 
sokszínűségéről tájékoztatják a szülőket, a nagycsoportos óvodások részére szervezett 

foglalkozásokon. Nyílt tanítási napra invitálják az érdeklődőket.  
Célja: Betekintés az iskola belső világába. Képet adunk az iskolánkban folyó pedagógiai 
munkánkról. Megismerkednek a szülők a leendő tanítókkal. Élmény nyújtása az óvodásoknak. 

Lehetőség nyílik játékos foglalkozáson való részvételre.  
 

Szülői munkaközösség 

Osztályonként szülői munkaközösség működik, mely elsősorban az osztályok saját 
rendezvényeinek megszervezésében, illetve egyes iskolai rendezvény lebonyolításában nyújt 

segítséget. 
A SZMK tagjait érdemes úgy megválasztani, hogy olyan szülők lássák el ezt a feladatot, akik 

rendszeresen elérhetők, mozgósíthatók az év folyamán, így állandó kapcsolatot tudnak tartani 
az osztályfőnökkel.  
 

2.17.4. Hogyan kapcsolódhat be a szülő az iskola közéletébe? 
 

A szülő, mint a szolgáltatás megrendelője kérheti:  

 az idegen nyelv megválasztását, 
 az etika vagy a hit- és erkölcstan órák közti választást,  

 az ifjúságvédelem segítségét, 
 az iskolapszichológus és a logopédus segítségét, 

 a napközi otthoni ellátást, 
 a nem kötelező, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételt.  

A szülő, mint a tanulási-nevelési folyamat segítője az alábbi területeken tevékenykedhet: 

 az iskolához kapcsolódó alapítványok támogatásában 
 az iskola eszközparkjának gazdagításában 

 az iskola esztétikai arculatának átalakításában 
 a turisztikai feltételek javításában, tárgyi, környezeti feltételeinek javításában 
 válaszol kérdőíveinkre 

         Formái:   - pénzadomány 
            - tárgyi támogatás 

            - szellemi és társadalmi munka  
 
A szülő, mint az iskolai közélet szereplője - Cselekvési terv a partnerségi irányelvek 

megvalósítására 

 

Intézményünk a Köznevelési Törvénnyel (2011. évi CXC. törvény és módosításai) 
összhangban vállalja, hogy az iskolai rendezvények, versenyek, nyilvános események és 
ünnepek szervezését az aktív szülők bevonásával és közreműködésével szervezi, építő 

ötleteiket beépíti a programba. Ebben a közösségfejlesztő folyamattevékenységben tudatosan 
felhasználható a TÁMOP 3.1.4/B-13/1- 2013-0001 projekt Partnerség és hálózatosodás 

moduljának módszertani segédanyaga, amit rendelkezésünkre bocsájtanak.  
Az intézmény közösségfejlesztési szempontokat és újszerű, innovatív módszereket 
alkalmazva olyan partneri együttműködéseket épít ki a szülőkkel és a bevonható civil 

szervezetekkel, amelyek alkalmasak prevencióként hatást gyakorolni a társadalmi problémák 
kezelésére iskolai körülményekben. Ehhez felhasználja azokat a módszereket, amelyeket a 

Köznevelés az iskolában projekt Partnerség és hálózatosodás modulja szakmai stábjának 
útmutatásával már alkalmazott olyan prior témák megjelenítésénél, mint a 
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gyermekszegénység, az iskolai erőszak, a dizájner drogok használata a fiatalok körében, a 

fiatalok közösségi aktivitásának hiánya, illetve a túlzott online jelenlét csökkentése. A 
közösségi események szervezésekor alkalmazza az elsajátított módszereket, aktívan bevonja a 

diákokat a közösségi események kialakításába.  
Proaktív módon bekapcsolja a szülőket, a család, mint partner szempontrendszer 
érvényesülését elősegítendő szülőklubot hoz létre, melyben foglalkozik a lemorzsolódás 

csökkentésével. Valamint foglalkozik szakmai szervezetek bevonásával a diákok 
motiválhatóságának kérdéskör folyamatos megvitatásával. 

 

2.17.5.Tájékoztatási formák 
 

A szülők és az iskola közötti harmonikus kapcsolat része a szülők folyamatos tájékoztatása. 

ennek két formája lehet:  
 

A szóbeli tájékoztatás: 

- szülői értekezlet 
- fogadóóra 

- nyílt nap 
Ezen kívül szükség esetén lehetősége van az osztályfőnöknek a családlátogatásra is.  

 
Az írásbeli tájékoztatás feladata: 

A szülő tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztályszintű programokról. 
Az írásbeli tájékoztatás formái: 

 üzenő-tájékoztató füzet (1-4. évf. ) 
 elektronikus napló (Neptun-napló) lehetőség szerint 
 ellenőrző könyv (5-8. évf.) 

 iskolai hirdető táblák  
 médiák (Városi TV, Internet, iskolai honlap, Bihari Hírlap) 

 

2.18. Versenyeink 

 
Az 1-4. osztályos tanulóink versenyei 

 Levelezős versenyek   

 Barátunk a könyv 
 Varázsceruza Megyei Helyesíró Verseny 
 Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny 

 Alapműveleti Országos Matematika Verseny 
 Kenguru Matematika Verseny   

 Komplex Tanulmányi Versenyek  
 Ének, mese és versmondó Verseny 
 Országos TITOK Feladatmegoldó Verseny 

 1. és 2. osztályosok Komplex Megyei Versenye  
  

Az 5-6. osztályos tanulóink versenyei 

 Levelezős versenyek  

 Országos TIT, TITOK Feladatmegoldó Verseny 
 Kaán Károly Természet- és Környezetvédelmi Verseny 
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 Kazinczy Verseny 

 Helyesírási Verseny 
 Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny 

 Medve Szabadtéri Matematika Verseny 
 Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny 
 Alapműveleti Országos Matematika Verseny 

A 7-8. osztályos tanulóink versenyei 

 Herman Ottó Országos Biológia Verseny 
 Sajó Károly Környezetvédelmi Verseny 
 Teleki Pál Országos Földrajz Verseny 

 Varga Tamás Országos Matematika Verseny 
 Zrínyi Országos Matematika Verseny 

 Alapműveleti Matematika Verseny 
 Medve Szabadtéri Matematika Verseny 
 Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny 

 Hevesi György Országos Kémia Verseny 
 Országos Számítástechnika Verseny 

 Országos Történelem Verseny 
 Simonyi Zsigmond Helyesíró Verseny 
 Anyanyelvi vetélkedő  

 Kazinczy verseny 
 Idegen nyelvi versenyek 

 Alföldi Regionális Informatika Verseny 
 Arany János Gimnázium feladatmegoldó versenye 
 Bihari Tájvédelmi Körzet Vetélkedő  

 Elsősegélynyújtó Verseny 
 Honismereti verseny 

 
 
Sportversenyeink: 

 Futball Diák Olimpia (foci őszi, tavaszi forduló I-IV. korcsoport) 
 Széchenyi Kupa (alsós foci, egész évben folyamatos)  

 Sportmászó Diákolimpia Városi Döntő (I-IV. korcsoport) 
 Atlétika Diák Olimpia Atlétikai (I-IV. korcsoport) 

 Kézilabda Diák Olimpia (I-III. korcsoport) 
 Úszás Diák Olimpia (I-IV. korcsoport) 

 

Zenei tanulmányi versenyek: 
 

• A minisztérium által 3 évente meghirdetett tantárgyi versenyek. 

• Az MZMSZ által kiírt országos hangszeres versenyek.  

• Iskolai Népdalverseny.  

• Iskolai dallamíró verseny  

• Az Év Hangszerese iskolai verseny. 
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III. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 

 

3.1. Tantárgyi rendszer, a helyi tanterv alapját képező kerettantervek  

 

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai I Apáczai ’A’ I: Apáczai ’A’ I: Apáczai ’A’ I: Apáczai ’A’ 

    Ny: Mozaik Ny: Mozaik Ny: Mozaik Ny: Mozaik 

Történelem és állampolgári ismeretek     Nemzedékek 

tudása 

Nemzedékek 

tudása 
Nemzedékek 

tudása 
Nemzedékek 

tudása 

Hon- és népismeret     Nemzedékek 

tudása 
   

Idegen nyelv német/angol   Ziel/Oxford Ziel/Oxford Ziel/Oxford Ziel/Oxford Ziel/Oxford Ziel/Oxford 

Matematika Apáczai Apáczai Műszaki Műszaki Műszaki Műszaki Műszaki Műszaki 

Informatika Mozaik Mozaik Mozaik Mozaik Mozaik Mozaik Mozaik Mozaik 

Környezetismeret Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai     

Etika Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai 

Természetismeret     Nemzedékek 

tudása 
Nemzedékek 

tudása 
  

Fizika       Mozaik ’B3’ Mozaik ’B3’ 

Biológia-       Mozaik ’A’ Mozaik ’A’ 

Egészségtan       

Kémia       Nemzedékek  

tudása ’B’ 
Nemzedékek 

tudása ’B’ 

Földrajz       Nemzedékek 
tudása 

Nemzedékek 
tudása 

Ének-zene Apáczai ’A’ Apáczai ’A’ Apáczai ’A’ Apáczai ’A’ Apáczai ’A’ Apáczai ’A’ Apáczai ’A’ Apáczai ’A’ 

Vizuális kultúra OFI OFI OFI Apáczai Mozaik Mozaik Mozaik Mozaik 

Technika, életvitel és gyakorlat Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai  

Testnevelés és sport Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai 

 

Osztályfőnöki     Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai 
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Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája 

 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai 

Történelem és állampolgári ismeretek     Nemzedékek 

tudása 

Nemzedékek 

tudása 
Nemzedékek 

tudása 
Nemzedékek 

tudása 

Hon- és népismeret     Apáczai    

Idegen nyelv német/angol    Ziel/Oxford Ziel/Oxford Ziel/Oxford Ziel/Oxford Ziel/Oxford 

Matematika Műszaki Műszaki Műszaki Műszaki Műszaki Műszaki Műszaki Műszaki 

Informatika Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai 

Környezetismeret Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai     

Etika Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai 

Természetismeret     Apáczai Apáczai   

Fizika       Mozaik Mozaik 

Biológia- Egészségtan       Apáczai ’B’ Apáczai ’B’ 

Kémia       Nemzedékek 

tudása 
Nemzedékek 

tudása 

Földrajz       Nemzedékek 

tudása 
Nemzedékek 

tudása 

Ének-zene Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai 

Vizuális kultúra OFI OFI OFI Apáczai Mozaik Mozaik Mozaik Mozaik 

Technika, életvitel és gyakorlat Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai  

Testnevelés és sport Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai Apáczai 

 

Osztályfőnöki     Nemzedékek 

tudása 
Nemzedékek 

tudása 
Nemzedékek 

tudása 
Nemzedékek 

tudása 
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3.2. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások óraszámai az egyes évfolyamokon 

 

Osztály 
Időkeret 
összesen 

Óraterv szerinti 
órák 

Napközi, tanulószoba, 
iskolaotthon 

(tantárgyfelosztás alapján) 

Felzárkóztatás, 

tehetséggondozás 
(osztályonként  

1 + 1) 

1. a 52 25 20 2 

1. b 52 25 20 2 

1. d 52 25 20 2 

2. a 52 25 20 2 

2. b 52 25 20 2 

2. d 52 25 20 2 

3. a 52 25 18 2 

3. b 52 25 18 2 

3. d 52 25 18 2 

4. a 55 27 17 2 

4. b 55 27 17 2 

4. d 55 27 17 2 

5. a 51 28 
15 

2 

5. b 51 28 2 

5. d 51 28 
15 

2 

5. e 51 28 2 

6. a 51 28 
 

2 

6. b 51 28 2 

6.d 51 28  2 

7. a 56 31 
 

2 

7. b 56 31 2 

7. d 56 31  2 

8. a 56 31 
 

2 

8. b 56 31 2 

8. d 56 31  2 

Diáksportköri foglalkozások:  15    

Csoportbontás :  98,5    

BTMN fejlesztés : 30   

Szakkör: 10   

Utazó gyógypedagógus 156   

Könyvtári foglalkozások 15   

Intézményi 
órakeret 
összesen 

1326 984,5 255 
 

50 

Intézményi óratömeg összesen  1289,5 
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3.3. Óratervi háló 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg tantárgyak heti óraszámát.  

Szabadon választható, az óratervben egyébként nem szereplő tantárgyat/tantárgyakat így már 

nem tartalmaz az óratervi háló.  
Az osztályok az idegen nyelvet és az informatikát bontott csoportokban tanulják.  
 

3.3.1. József Attila Általános Iskola 

 

TANTÁRGYAK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

magyar nyelv és irodalom kötelező  7 7 6 6 4 4 3 4 

szabadon tervezett  1,5 1,5 1 1   1  

történelem és állampolgári 

ismeretek 

 

kötelező 

     

2 

 

2 

 

2 

 

2 

angol/német kötelező     2 3 3 3 3 

szabadon tervezett    1 0,5 1 1 0,5 0,5 

matematika kötelező  4 4 4 4 4 3 3 3 

szabadon tervezett 0,5 0,5    1 1 1,5 

etika/hit- és erkölcstan kötelezően 

választandó 

1 1 1 1 1 1 1 1 

informatika kötelező      1 1 1 

szabadon tervezett   0,5 1 1 1 0,5 1 

környezetismeret kötelező 1 1 1 1     

szabadon tervezett   0,5 0,5     

természetismeret kötelező     2 2   

fizika kötelező       1,5 1,5 

biológia-egészségtan kötelező       1,5 1,5 

kémia  kötelező       1,5 1,5 

földrajz kötelező       1,5 1,5 

hon- és népismeret kötelező     1    

ének-zene kötelező 2 2 2 2 1 1 1 1 

rajz és vizuális kultúra kötelező 2 2 2 2 1 1 1 1 

technika és életvitel  kötelező 1 1 1 1 1 1 1  

testnevelés és sport kötelező 5 5 5 5 5 5 5 5 

osztályfőnöki kötelező     1 1 1 1 

ÖSSZES TANÓRA  25 25 25 27 28 28 31 31 
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3.3.2. Széchenyi István Tagiskola  

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

magyar nyelv és 

irodalom 

kötelező  7 7 6 6 4 4 3 4 

szabadon tervezett  1 1 2 0,5   0,5  

történelem és 

állampolgári ismeretek  

 

kötelező 

     

2 

 

2 

 

2 

 

2 

angol/német kötelező     2 3 3 3 3 

szabadon tervezett     1 1 1 0,5 1 

matematika kötelező  4 4 4 4 4 4 4 3 

szabadon tervezett 1 1 0,5     1 

etika/hit- és erkölcstan kötelezően 

választandó 

1 1 1 1 1 1 1 1 

informatika kötelező      1 1 1 

szabadon tervezett    1 1 1 1 1 

környezetismeret kötelező 1 1 1 1     

szabadon tervezett   0,5 0,5     

természetismeret kötelező     2 2   

fizika kötelező       1,5 1,5 

biológia-egészségtan kötelező       1,5 1,5 

kémia kötelező       1,5 1,5 

földrajz kötelező       1,5 1,5 

hon- és népismeret kötelező     1    

ének-zene kötelező 2 2 2 2 1 1 1 1 

rajz és vizuális kultúra kötelező 2 2 2 2 1 1 1 1 

technika és életvitel  kötelező 1 1 1 1 1 1 1  

testnevelés és sport kötelező 5 5 5 5 5 5 5 5 

osztályfőnöki kötelező     1 1 1 1 

ÖSSZESEN   25 25 25 27 28 28 31 31 
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3.3.3. Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Hangszeres tanszakok 

Óratervek 

 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző 
évfolyamokat. Az első (zárójelben lévő) számjegy az előképző, a második számjegy az 

alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző 
évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 
Óraterv 1. 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

(2) (2) 2 2 2 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Választható 
tantárgy 

(0-
2) 

(0-
2) 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: (4-

6) 

(4-

6) 

4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 2-6 2-6 2-6 2-6 

 
A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona-
tenorkürt-baritonkürt, tuba, ütő, zongora, hegedű, gordonka  
 

A tanítási órák időtartama 
Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 6. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)  
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.  
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc (kamarazene, zenekar, kórus: 2-8 fő) 
 

A „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző , az alapfokú és a 
továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett 
előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.  

 
Óraterv 2. 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Választható 
tantárgy 

(0-
2) 

(0-
2) 

(0-
2) 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: (4-

6) 

(4-

6) 

(4-

6) 

4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 2-6 2-6 2-6 2-6 
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A képzés évfolyamainak száma  
(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona-
tenorkürt-baritonkürt, tuba, ütő, zongora, hegedű, gordonka  

 
A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  
Kötelező tantárgy: „B” tagozaton a 6. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)  
Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc (kamarazene, zenekar, kórus: 2-8 fő) 

 
Zeneismeret és kamarazene tanszakok  

Óratervek 

 
Főtárgy: szolfézs, kamarazene „A” tagozat 

Kötelező tantárgy: szolfézs főtárgynál zongora, kamarazene főtárgynál zongora, szolfézs vagy 
az előzőleg tanult hangszeres tárgy 
Választható tantárgy: második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs  

 
Óraterv 3. 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 

  2 2 2 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Választható 
tantárgy 

(1-
2) 

(1-
2) 

1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: (2-

4) 

(2-

4) 

(4-

6) 

4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 2-6 2-6 2-6 2-6 

 
A képzés évfolyamainak száma 

(2)+6+4 évfolyam: szolfézs 
Az első (zárójelben lévő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 
számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem 

kötelező elvégezni.  
 

A tanítási órák időtartama 
Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc  
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 6. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás  
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc (kamarazene, zenekar, kórus: 2-8 fő) 
 
Főtárgy: szolfézs „B” tagozat 

Kötelező tantárgy: zongora  
Választható tantárgy: második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus  
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           Óraterv 4. 

 
Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: 4-6 4-6 4-6 4-6 2-6 2-6 2-6 2-6 

 
A képzés évfolyamainak száma  

4+4 évfolyam szolfézs 
Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát 
jelentik. „B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik 

évfolyamától lehet irányítani.  
 

A tanítási órák időtartama 
Főtárgy: 2x45 perc 
Kötelező tantárgy: egyéni 2x30 perc  

Választható tantárgy: 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc (zenekar, kórus min. 9 fő, kamarazene: 2-8 fő) 
Korrepetíció: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező  
kiegészítő foglalkozás egységesen.  

 

3.4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei  

 

3.4.1. A tankönyvválasztás elvei iskolánkban  
 
- Az alkalmazható tankönyvek és tanulmányi segédletek fő feladata, hogy hatékonyan 
szolgálják a nevelési programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósítását, a helyi 

tantervben megfogalmazott tananyag elsajátítását.  
- Az országos és iskolai szintű tankönyv és ellátásról a következő jogszabályok rendelkeznek: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.  
 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény.  
 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

 rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet.  
 

3.4.2. A tankönyv kiválasztásának szempontjai 
 
- A tankönyv témafeldolgozása, feladatrendszere évfolyamonként egymásra épülve fedje le, 
az adott tantárgy tantervi követelményéhez igazodóan, az adott évfolyam tananyagát.  

- Szerepeljen az OFI által kiadott tankönyvjegyzékben.  
- Biztosítsa az iskolák közötti átjárhatóságot.  

- A tankönyv tartalmában, információiban, ábravilágában, a feldolgozás mélységében 
igazodjék az adott tantárgy didaktikai követelményeihez, vegye figyelembe az adott 
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korosztály értelmi fejlődésének, megismerőtevékenységének életkori jellemzőit, fejlesztési 
szükségleteit.  
- A tankönyv legyen vonzó, figyelemfelhívó, szép kivitelezésű, jól olvasható, szerkezetében, 

jelrendszerében áttekinthető és időtálló.  
- A tankönyv nyelvi igényességében, az utasítások megfogalmazásában, a szövegek 

rövidítésében nem csorbuljon a gondolati tartalom, az irodalmi és szaktudományos érték.  
- Tartóskönyvekhez tartozzon feladatlap vagy munkalap a megerősítés, a gyakorlás, a tanuló 
önálló tanulásának támogatása céljából.  

- A tankönyv legyen tartós, strapabíró, napi iskolába járással könnyen szá llítható. 
- A tankönyv ára a lehetőségekhez mérten legyen mérsékelt.  

- A tankönyvválasztásnál döntő szempont a munkaközösségek állásfoglalása, a tárgyat tanító 
szaktanárok véleménye.  
- A tanulókat és szülőket legkésőbb a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a 

tankönyvekről és taneszközökről, amelyekre a nevelő és oktató munkához szükség van. A 
tankönyvrendelésben a tanuló és a szülő számára is világosan el kell különülnie a kötelezően 

beszerzendő és a tanulást segítő ajánlott könyvnek, illetve egyéb segédeszköznek.   
- A szülők és a tanulók az érdekképviseleti szerveiken keresztül élhetnek véle ményezési 
jogukkal.    

- A nyomtatott taneszközök egy része könyvtári állományba kerül, több éven keresztül 
használható. Az anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy 

tankönyveik egy részét a könyvtárból tartósan kölcsönözzék, ezáltal a tanulási segédeszköz 
használatában esélyegyenlőséget biztosít az iskola.      
   

3.4.3. A taneszközök kiválasztásának alapelve  

 
Az iskola működéséhez alapvetően hozzátartoznak a tárgyak, a berendezések, amelyek a 
tanulási képesség, a személyiség fejlesztés mellett, a biztonságot, a komfortérzetet, a higiéniát 
szolgálják. A feltételek közé tartoznak az intézmény épületei, helyiségei, eszközei, 

felszerelései.  
 

3.4.4. A taneszközök kiválasztásának szempontjai 
 

- A kötelező (minimális) – fenntartótól független – minden intézményben kötelező eszközök 
és felszerelések jegyzékét a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló: 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
- A taneszközök feleljenek meg a helyi tantervek minimum és fejlesztési követelményeinek. --
- A pedagógiai programban megfogalmazott célok eléréséhez kellő mennyiségben és 

minőségben álljanak rendelkezésre.  
- A meglévő eszközök leltári jegyzékének és a helyi tantervek eszközigényének 

összevetésével, szükségleteinknek megfelelően készüljön el az eszközfejlesztési terv.  
- A tanulói kompetenciák fejlesztéséhez a tartalmi modernizációnak megfelelő IKT 
felszerelés és eszközkészlet álljon rendelkezésre.   

- A gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva könnyen legyen használható.  
- Az egyes tantárgyak tudástartalmának megértését maximálisan elősegítse.  

- Külsőleg esztétikus és motiváló legyen.  
- Használatuk könnyen megtanítható legyen. 
- Tárolásuk, tisztántartásuk praktikusan megoldható legyen.  

- Ne legyen balesetveszélyes!   
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3.5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

A NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok az alapfokú nevelés-oktatás folyamatában 

két szakasza jelenik meg: 

 
- az alsó tagozat 1-4. évfolyam 

- felső tagozat 5-8. évfolyam 

A gyermekek személyre szabott fejlesztése és az iskolai kudarcok csökkentése érdekében 

három átmenetet kiemelten támogatunk:  

 óvoda-iskola átmenet  

 4.-5. évfolyam átmenete  

 8.-9. évfolyam átmenete 
 

Alsó tagozat 1-4. évfolyam  
Az alsó tagozat 1-2. évfolyama továbbfejleszti az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, 

a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.  
Épít a gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre, az egyéni különbségek figyelembe vételével  
fejleszti a felelősségtudatot, a kitartás képességét.  

A 3-4. évfolyamon az iskola erősíti az egyéni képességeinek kibontakoztatásával a tanítási-  
tanulási folyamatokban való eredményességet. Törődik azoknak a hátrányoknak a 

csökkentésével, amelyek a gyermekek eltérő szociokulturális környezetéből, vagy az eltérő 
ütemű fejlődéséből adódnak.  
 

Feladata:  
A gyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának felkeltése, megőrzése, 

továbbfejlesztése. 
Személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése és megtartása.  
Tantárgyi projektek. Játék- és mozgásigények kielégítése.  

Test és lélek harmonikus fejlesztése: mozgásigény, mozgáskultúra, játék.  
Társas kapcsolatok kialakítása, gazdagítása, továbbfejlesztése.  

A tanuláshoz való pozitív hozzáállás megteremtése.  
Saját és tágabb környezetük megismerése, megértése.  
Egészséges életmód értékeinek megismertetése, tudatosítása.  

Koncentrációképesség és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése.  
Minták és lehetőségek közvetítése az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez.  

Érzelemvilág gazdagítása.  
Az önismeret fejlesztése, reális énkép kialakítása.  
Tolerancia fejlesztése.  

Az önálló tanuláshoz szükséges motiváció megteremtése.  
Az idegen nyelvek tanulása és az elektronikus média használata iránti igény felkeltése.  

Koncentrációképesség és akarati tulajdonságok fejlesztése. 
Környezetvédelem fontosságának tudatosítása, saját környezetük megismerése, megértése.  
Kooperáció továbbfejlesztése. 
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Felső tagozat (5-8. évfolyam)  
A felső tagozat szervesen folytatja a tanulási eredményességhez szükséges 

kulcskompetenciák, készség-együttesek és tudástartalmak alapozását. Előtérbe kerül a 
megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, megerősítése, bővítése, finomítása; 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése.   
Az iskola ebben a szakaszban a gyermek érdeklődésének, képességének és tehetségének 
megfelelően felkészíti a tanulókat a középfokon való továbbhaladásra, az életen át tartó 

tanulásra. 
 

Feladat: 
 Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret, önértékelés, a társak 
értékelési képességének bővítése.  

Tantárgyi projektek. Játék- és mozgásigények kielégítése.  
A rendszeres testmozgás, a sport iránti igény megerősítése, kielégítés.  

A meglévő szolidaritásérzés, együttműködő- és segítőkészség értékének tudatosítása és 
fejlesztése.  
Az értelmes tanulás feltételeinek megteremtése az érzékelés útján szerzett tapasztalatok 

gyűjtésével, rendszerezésével és sokoldalú értelmezésével.  
Az idegen nyelvek kommunikációjának és az elektronikus média mindennapi életben történő 

felhasználásának tudatos gyakorlása.  
A kritikai és kreatív olvasás képességeinek fejlesztése.  
Környezettel való már meglévő konstruktív és harmonikus kapcsolatok erősítése, 

továbbfejlesztése.  
Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív beállítódások, magatartások és szokások 

megerősítése. 
Drogprevenció, egészségkárosító szokások elkerülése.  
Európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása.  

Koncentrációképesség és akarati tulajdonságok fejlesztése.  
Szociális képességek fejlesztése, az érzelmi intelligencia mélyítése és gazdagítása.  

Továbbtanulásra való felkészítés. Tantárgyi projektek.  
Emberi cselekedetek és konfliktusok értelmezése, okaik, következményeik és az emberi 
értékekkel való összevetésük szempontjából.  

Véleményformálás és a vélemények, érvek kifejtéséhez, értelmezéséhez, megvédéséhez 
szükséges képességek kialakítása.  

Elvont fogalmi és elemző gondolkodás megalapozása.  
Kritikai gondolkodás megalapozása és fejlesztése.  
A szűkebb és tágabb környezet természeti értékeinek, történelmi és kulturális emlékeinek, 

hagyományainak feltárására, megóvására történő ösztönzés és nevelés.  
Környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása.  

Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése.  
Az információs technológia felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában.  
Életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtése az önkifejezéshez, az 

ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat és problémamegoldáshoz.  
Megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, az életkori jellemzők 

figyelembevételével, az ismeretek tapasztalati és deduktív úton való bemutatásával.  
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Ennek érdekében: 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív- interaktív 
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat;  

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 
megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 
és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával;  

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 
kívánunk hozzájárulni; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 
eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;  

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 
fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 
értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása, helyes 

magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátítása, a mentális képességek célirányos fejlesztése, az önálló tanulás és az 
önművelés alapozása; 

 
Vállaljuk, hogy a hatékony képességfejlesztéshez pedagógusaink részt vesznek 

továbbképzéseken, és felfrissítik, illetve kiegészítik módszertani, pedagógiai, pszichológiai 

ismereteiket. A lehetőségekhez mérten kihasználjuk a tantestület tagjainak személyes és 

szakmai kompetenciáit.  

 

3.6. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 
 

3.6.1. Általános iskolai oktatás 
 

A kerettanterv által biztosított feltételek alapján a közoktatás minden iskolatípusában az 

alapvető tartalmak egységesen és arányosan érvényesülnek. Ezzel az oktatás tartalmi egységét 
és az iskolatípusok közötti átjárhatóságot segíti elő. 

Lehetővé teszi az iskolának és a tanulónak, hogy a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez, 
a követelmények teljesítéséhez, a sajátos szükségletek, igények kielégítéséhez kellő idővel 
rendelkezzen. 

A fenti célok elérése érdekében a kerettanterv úgy állapítja meg a követelményeket, hogy 
átlagos szinten azok teljesítéséhez a biztosított órakeret 80 %-a elegendő legyen. 

A fennmaradt rész a kiegészítő tartalmak elmélyítésére ad lehetőséget.  
Iskolánkban a magasabb évfolyamba lépésnek a kerettantervben meghatározott tantárgyra, 
műveltségi területre vonatkozó minimum szint az elsődleges feltétele. Így tantárgyanként, 

illetve műveltségi területenként biztosítani lehet a tananyag egymásra épültségét és 
folyamatosságait. Azt, hogy ki folytathatja tanulmányait magasabb évfolyamon, és ki az, 

akinek ismételnie kell az adott tanévet a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttek inti, és a 
pedagógus illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt. A döntés 
minden esetben a tanuló érdekeit szolgálja. A tanárnak biztosítania kell minden, a számára 

megadott eszközzel, hogy a gyerek teljesítse a kerettanterv álta l előírt minimum 
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követelményeket. Lehetősége szerint a tanórai differenciálással és a tanórán kívüli 
felzárkóztatással elérhető, hogy az elégtelen teljesítmények a lehető legkisebb szintre 
szoruljanak vissza. 

A megfogalmazott minimum követelményeket két okból is fontos megtartani:  

 iskolák közötti átjárhatóság 

 magasabb évfolyamon a folyamatosság, egymásra épültség miatt  

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 
követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy 
alkalommal engedélyezheti az iskola 1.  

 
évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt követelményeket sikeresen 

teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap b izonyítványt. (2001. évi 
CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 57.§ (1))  
 

3.6.2.Művészeti oktatás 
 

A magasabb évfolyamba lépés feltételeként, az Alapfokú művészetoktatás követelményei és 
tantervi programjában meghatározott feltételek szerint, minden növendéknek évente egy 
alkalommal egy meghallgatáson kell részt vennie és egy művészi előadást kell teljesítenie. A 

művészetoktatási intézményekben művészeti alapvizsgát kell szervezni, illetve művészeti 
záróvizsga szervezhető. A vizsgákon központilag meghatározott vizsgatantárgyakból, az 

iskola helyi tantervében meghatározottak szerint, az iskola által kidolgozott követelmények 
alapján kell vizsgát tenni. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően 
művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig 

művészeti záróvizsgát tehet. A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való 
továbbhaladásra jogosít.  

 

3.7. A tanulmányok alatti vizsgák típusai, szabályai 
 
A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 64-
73.§ rendelkezik. Helyben szabályozandók a vizsga részei, követelményei és az értékelés. A 

tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal által 
szervezett független vizsgabizottság előtt lehet tenni.  

 
Osztályozó vizsga 
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat egállapításához, 

ha a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól (magántanuló)  
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  
c) 250 tanóránál vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál 
többet  mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  

A nevelőtestület a az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 
mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a 
értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére 

meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt 
minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.  

Osztályozó vizsga időpontjai: 
- Félévi: a félév utolsó napja előtt két tanítási hét.  
- Év végi: az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét.  
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Különbözeti vizsga 
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő  
intézményünk tantárgyi felmérő teszt megírása után a különbözeti vizsga letételét.  

Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakbó l is.  
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg hoz 

az intézményvezető határozatot a jelentkező tanuló ügyében.  
 
Javítóvizsga 

A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról,  
a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,  

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  
c) az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 
15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

 Pótló vizsga 
Amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad,  

pótló vizsgát tehet az igazgató által kijelölt időpontban  
 
A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag.  

Vizsgázni a gyakorlati tantárgyak kivételével minden tantárgyból lehet.  
 

3.8. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 
követelményei és formái, a tanuló magatartása, szorgalma 

értékelésének és minősítésének követelményei, továbbá a tanuló 
teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének minősítésének 
formája  

     
3.8.1. Tantárgyi értékelés 

A tanév során érdemjegyekkel, félévkor és év végén osztályzattal kell értékelni a tanulókat. 
Kivételt képeznek ez alól, tehát szöveges értékelés valósul meg: 

- az 1. évfolyamon,  
- a 2. évfolyamon az első félévben,  
- az etika/hit-és erkölcstan tantárgy értékelése során. 

Az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam első félévében olyan szöveges értékelést kell kapniuk a 
tanulóknak, amely kifejezi, hogy kiválóan, jól vagy csak megfelelt az elvárásoknak, esetleg 

felzárkóztatásra szorul. Ez utóbbi esetben a szülők bevonásával értékelni kell a tanuló 
teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket. Minderről 
és arról, hogy a felzárkóztatásra milyen segítséget nyújt az iskola, tájékoztatást kell adni        

Érdemjegyek-osztályzatok, amelyeket a magatartás és a szorgalom, és a tantárgyak 
tanulásával kapcsolatos teljesítmények értékelésére használhat az iskola.  

 a tanulók tudásának értékelésénél, minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges 
(2), elégtelen (1) 

 a tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), 

rossz (2) 

 a tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), 

hanyag (2). 
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Kompetenciaalapú oktatás mentén haladva a tanulók tudását, teljesítményét individualizált 
módon mérjük, a képességek, készségek, fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba 
helyező oktatásra törekszünk.  

 A folyamatos ellenőrzésnek, a szaktárgyi tudás számonkérésének értékelésének a következő 
elfogadott elvei kerültek megfogalmazásra: 

 A tantárgyi teljesítményt a 2. év végén és a 3-8. évfolyamon hagyományos módon 
értékeljük - osztályozzuk. 

 A magyar irodalom és nyelvtan tantárgy értékelése a 2-8. évfolyamig külön történik.  

 Az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam félévkor a tanulókat szövegesen értékeljük, a 

szöveges értékelések között megvalósul a folyamatos értékelés.  

 Az írásbeli és szóbeli ellenőrzés aránya feleljen meg a tantárgy jellegének, módszerét a 

szaktanárok választhassák meg.  

 Az ellenőrzések célját, módját ismerjék a tanulók, alkalmanként legyen beleszólásuk a 
mérés időpontjának megválasztásába.  

 A tanulást segítő normatív értékelések mellett, a nagyobb egységek befejezésekor 
alkalmazzunk szummatív mérést, melynek eredményét súlyozottan vegyük figyelembe a 

félévi, év végi osztályzat kialakításakor. 

 Az értékeléskor adjunk módot az önértékelésre, törekedjünk a tanulók véleményének 

megismerésére.  

 Ösztönözzük a tanulókat, a szaktárgyi tudás megszerzése során, önálló feladatok 

elvállalására, versenyekre való felkészülésre, ezt az értékeléskor vegyük figyelembe.  

 A tanulók teljesítményének értékelését (osztályzatát) kísérje szóbeli, írásbeli értékelés 

is. 

 Az el nem végzett feladatokat a szorgalom, a tanítási órákon történő fegyelmezetlen 

viselkedést a magatartás értékelésekor vegyük figyelembe.  

 A modul tantárgyak értékelése ne érdemjeggyel, hanem szöveges minősítéssel történjen.  

 
3.8.2. Iskolai szöveges értékelés 

 
A szöveges értékeléssel kapcsolatos elvi szempontjaink a következők: 

 Az értékelés a gyerekért, s elsősorban a gyereknek szóljon, ennek példája a mindennapi, 
folyamatos órai értékelés és napi, élő kapcsolat a szülőkkel.  

 Alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet.  

 Nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart.  
 A gyerek lehessen aktív részese a saját fejlődésének.  

 A szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről.  
 Minősítés - központúság helyett fejlesztőközpontúság jellemezze.  
 Vegye figyelembe az életkori sajátosságokat.  

 Legyen összhang a NAT, a pedagógiai program, a helyi tantervi rendszer és a kimunkált 
értékelési koncepció között.  

 Jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés.  
 Személyre szóló és ösztönző jellegű legyen.  
 A tanítási- tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő 

szerepet betölteni.  
 Konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelölje meg a továbblépés útját és módját, nyelvi 

megformáltságában legyen közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára.  
 A szöveges értékelés első osztályban, elsősorban a szülőnek szól, a megszólításnál, a 

szöveg megformálásánál ezt tekintetbe kell venni.  
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 Mindig törekedni kell az egyértelmű, pontos, nyelvi és stilisztikai szempontból 
igényesen megfogalmazott, érthető fogalmazásra.  

 A szöveges értékelés nem teljesítményelvű: miközben nem mond le a hagyományos 

ismeretszerzésben elért eredmények értékeléséről, a társas kapcsolatokat, az önismeret 
fejlődését és még számos szociális kompetenciát egyenrangúnak tekinti az intellektuális 

teljesítménnyel.  
 Az értékelés sugalmazza azt az elvárást, amely szerint a gyerek legyen aktív részese a 

fejlődésének, vállaljon felelősséget, szerepet saját tanulásában.  

 Az értékelés legyen személyre szabott, differenciált, árnyalt, a diákok valódi figyelmet, 
odafordulást, segítőkészséget tapasztalhassanak a pedagógus részéről.  

 A diák aktuális állapotát, viselkedését, teljesítményét rögzítsük, ne mondjunk ítéletet 
(különösen az egész személyiségre vonatkozót ne), ne vonjunk le sommás 
következtetéseket, ne adjunk önmagát beteljesítő jóslatokat, tartsuk fenn a tévedés jogát, 

vagy legalábbis kerüljük a tévedhetetlenség látszatát.  
 Értékelésünk legyen előremutató, az elérendő célhoz konkrétan utat mutató.  

 Mindig vegyük figyelembe a gyerek önmagához mért fejlődését, képességeit, 
lehetőségeit, hogy reális és méltányos értékelést tudjunk adni!  

 Törekedjünk arra, hogy minél teljesebb kép, sokféle érték derüljön ki a gyerekekről, 

ezért vizsgáljuk tevékenységüket, viselkedésüket, munkájukat, megnyilvánulásaikat 
minél többféle szituációban (ha van, akkor saját óráinkon kívül más kolléga által tartott 

órákon – (hospitálás) -, iskolai rendezvényeken, iskolán kívüli programokon, stb.).  
 A kudarc okozta szégyen, feszültség kerülendő, de magával a kudarccal, szembe kell 

nézni, a szöveges értékelés kritikát, negatívumot is tartalmazhat. Ugyanakkor észre kell 

venni a gyerek próbálkozását, a nehézségekből való kilábalás szándékát is.  
 Dolgozzuk ki önmagunk számára azt a módszert, ahogy munkánk során rögzítjük az 

egyes diákok eredményeit, jellemzőit, erényeit és hiányosságait, vele kapcsolatos 

tapasztalatainkat.  
 A szöveges értékelés írásakor legyünk tudatában annak, hogy mintát adunk a 

gyerekeknek az értékelés, kritika, visszajelzés kommunikációjára, alapvetően járulunk 
hozzá saját önértékelésük, értékrendjük kialakulásához  

 

 

3.8.3. A tanulók munkájának értékelése a zeneoktatásban 

 
A tanuló minden hónap végén osztályzatot kap tárgyhavi munkájára. Az osztályzat 
előmeneteli és szorgalmi jegyből áll.  

Félévkor a tájékoztató füzetben félévi értesítőt kap a növendék a zeneiskolában tanult vagy 
látogatott valamennyi foglalkozásról, ezt a szülővel láttamoztatnia kell.  
A tanév végén a tanuló bizonyítványt kap, ebben a hangszer és az elméleti tárgy értékelése 

ötfokozatú érdemjeggyel történik: 
5 

4 
3                                (A jegyek mellett nincs szöveges értékelés.)  
2 

1 
 

A szorgalmi minősítések: 
5 
4                               (A jegyek mellett nincs szöveges értékelés.)  

3 
2 
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A kamarazene, zenekar, kórus tárgy értékelése: 
Kiválóan megfelelt 
Jól megfelelt           (Szorgalom minősítése nincs.)  

Megfelelt 
Nem felelt meg 

 
Előképzőben és zongora kötelező tárgy esetén a minősítések: 

Jól megfelelt 

Megfelelt 
Nem felelt meg 

 
A szorgalmi minősítések előképzőben: 

Példás 

Jó 
Változó 

Hanyag  
 

A tanulmányi átlagba a szorgalmi jegyek és a minősítések nem számítanak bele.  

 
A térítési –és tandíj befizetésének általános szabálya miatt, átlagszámításkor az előképző 

szöveges minősítését érdemjegyre kell átszámítani a következők szerint:  
Jól megfelelt = 5 
Megfelelt = 4 

Nem felelt meg = 1 
 

3.8.4. Értékelés, minősítés formái a sajátos nevelési igényű gyerekek esetében 
 

Tantárgyi értékelés: 

A teljesítmény értékét állapítjuk meg az értékelés során, melyet általában megelőz az 
ellenőrzés. 
Az értékeléshez szükséges adatokat sokféleképpen gyűjthetjük össze, ez lehet órai munka 

megfigyelése, feleltetés, vizsgáztatás, felmérés, tesztek kitöltése, elkészült dokumentumok.  
A magántanulók értékelését a törvényi szabályozásnak megfelelően végezzük, a felkészítő 

foglalkozások után osztályozó vizsgán adnak számot tudásukról.  
 

A diák értékelésének funkciója háromféle  lehet: 

 Diagnosztikus értékelés: ez helyzet feltárás, mellyel a diákok előzetes tudását próbáljuk 
megállapítani, ezt az értékelési formát nem kell osztályozni, hiszen ez tájékoztatást nyújt 

a gyermek előzetes tudásáról.  

 Formatív értékelés: célja az eredményes tanulás elősegítése, a tanulási hibák és 

nehézségek feltárása, melyek lehetővé teszik a hiányosságok pótlását, a rosszul 
megtanultak javítását.  

 Lezáró minősítő értékelés: egy téma vagy tanulási időszak végén alkalmazzuk, ez 

tükrözi, hogy a gyermek milyen mértékben tett eleget a tanulási követelményeknek.  
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Témazárók értékelése 

 
Alsó tagozatban: 

 
- 0 – 40 %-ig: 1 = első osztályban és második évfolyamon félévkor: „nagyon gyenge munka”  
- 41 – 55 %-ig: 2 = első osztályban és második évfolyamon félévkor: „gyakorolj sokat” 
- 56 – 77 %-ig: 3 = első osztályban és második évfolyamon félévkor: „figyelmesebben dolgozz”  
- 78 – 90 %-ig: 4 = első osztályban és második évfolyamon félévkor: „jól dolgoztál”  
- 91 – 100 %- ig: 5 = első osztályban és második évfolyamon félévkor : „kiváló munka” 

 

Felső tagozatban: 
 

-   0 –   29 %-ig: 1 = elégtelen 
- 30 –   49 %-ig: 2 = elégséges 
- 50 –   77 %-ig: 3 = közepes  
- 78 –   89 %-ig: 4 = jó 
- 90 – 100 %-ig: 5 = jeles 

 
 

Az értékelés és az osztályzás nem azonos fogalmak. Az osztályozás az értékelés eszköze, 
mely növelheti az értékelés pozitív hatásait.  
Az osztályzat egyértelmű üzenet a diáknak, szülőnek, hogy a követelményekhez képest 

milyen szinten sikerült elsajátítani a tananyagot.  
Az emberi teljesítmények különböznek egymástól, ennek egyik fő oka  lehet a különböző 

képességek és adottságok, ezért toleránsnak kell lennünk tanulóink iránt. Nemcsak a 
követelményrendszerhez mérten kell osztályoznunk, értékelnünk, hanem figyelembe kell 
venni az egyénhez mért fejlődés mértékét is.  

Az értékelés során szem előtt kell tartanunk, hogy a diák nem úgy tanul, ahogyan tanítják, 
hanem ahogyan dicsérik, buzdítják, ösztönzik, elmarasztalják, hisznek benne és nem hisznek 

benne.  
A tanulók tantárgyi teljesítményeinek értékelése is folyamatos és rendszeres.  
 

3.9. Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 
 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 
választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.  

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet 

több 1-1,5 óránál. 

 

3.10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet és az informatikát. Célunk ezzel, 
hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és 
tanulók tudásának megalapozására.  

A csoport létszáma minimum 10 fő lehet.  
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3.11. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei  

 
3.11.1. A tanulók jutalmazása az általános iskolában 

 
Szempontok: 

- kiemelkedő tanulmányi eredmény  
- példamutató magatartás  
- kimagasló közösségi és kulturális tevékenység  

 - tanulmányi versenyen, vetélkedőn, sportversenyen való részvétel illetve kiemelkedő 
teljesítmény  

 A tanulók jutalmazására javaslatot tesznek : 
- osztályfőnök 
- szaktanár 

- vezetőség 
- diákönkormányzat  

 Jutalmazás formái:  

• nevelőtestületi dicséret  

• igazgatói dicséret:  

- az iskola által benevezett, nem felmenő rendszerű városi 1. helyezésért;  
- a körzeti vagy térségi versenyen elért 1-3. helyezésért;  

- a megyei vagy regionális versenyen elért 1-6. helyezésért; 
- az országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyen elért 1-15. helyezésért, illetve a 

nem tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezésért; 
- három osztályfőnöki dicséretet követően igazgatói dicséret következik.  

• osztályfőnöki dicséret  

• szaktanári dicséret 

Az évközi versenyeken elért eredményekért kapott dicséretet írásba kell foglalni, és azt a 
szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni.  
 

3.11.2.  A tanulók jutalmazása a művészeti oktatásban 

 
Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és  csoportjai jutalmazásokban 

részesülhetnek. 
A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra.  
Egyéni jutalmazások, a jutalmazások formái: 

• Szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban 

elért versenyeredményekért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért.  

• Igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen helyezést elért 

tanulóknak, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt.  

• Tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható.  

A jutalmak formái: 

• könyvjutalom, 

 tárgyjutalom,  

 oklevél. 
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 3.11.3. A magatartás értékelésének szempontjai 
 
A tanuló magatartása: 

 Példás: A Házirendet maradéktalanul betartja. Szívesen vállal önálló feladatot az osztály és az 
iskola közösségéért. Kezdeményező. Hetesi munkájának maradéktalanul eleget tesz. Az iskola 
szabadidős rendezvényein megfelelő magatartást tanúsít. Társaival, nevelőivel a felnőttekkel 
szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik. Óvja és védi az iskola felszerelését, 
a környezetét. 

 Jó: A Házirendet betartja. Hetesi és ügyeletesi munkájának nagyrészt eleget tesz. Feladatait a 
tőle elvárható módon teljesíti. Feladatokat önként nem vagy ritkán vállal, de a rábízottakat 
teljesíti. Nincs írásbeli intője vagy megrovása csak esetleg egy szaktanári figyelmeztetése.  Ha 
több tantárgyból bukik, akkor a munkához való hozzáállása miatt a magatartása nem lehet a „jó” 
rendűnél jobb.  

 Változó: A Házirend szabályait nem minden esetben tartja be. Tanórán kívül magatartása 
kifogásolható. Előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva. A közösség, 
az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik. Osztályfőnöki figyelmeztetése van. 

 Rossz: Nem tartja be a Házirendet. Sorozatosan kárt okoz. Önző, társait bántalmazza. Az 
osztályközösséget bomlasztja. Környezetét szándékosan rongálja. Társaival, a felnőttekkel 
szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik. Viselkedése romboló hatású, az iskolai 
nevelést, oktatást akadályozza. Több alkalommal igazolatlanul mulaszt. Több szaktanári 
figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokozatú 
büntetése. 
Ezen problémák halmozott vagy ismétlődő megléte esetén az iskola kezdeményezi a megfelelő 
gyermekvédelmi szerveknél való eljárást. 

 
Határidő: kéthavonként 
 

3.11.4. A szorgalom értékelésének szempontjai  
 
A tanuló szorgalma: 

 Példás: Tanulmányi munkája kifogástalan, önállóan vállal szorgalmi, szakköri stb. feladatokat, 
aktívan részt vesz az iskola tanórán kívüli programjain. Munkavégzése pontos, megbízható. 

 Jó: Tanulmányi munkája saját képességeihez mérten jó. Munkája pontos, precíz. A tanórákon 
többnyire aktív. Önállóan nem vállal feladatot, de a rábízottakat gondosan elvégzi.  

 Változó: Munkájában csak időnként mutat igyekezetet, kötelességeit csak sokszori 
figyelmeztetésre teljesíti, házi feladatát esetenként nem készíti el. Érdemjegyeit, osztályzatait 
több tárgyból is lerontja. 

 Hanyag: Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében. Felszerelése 
hiányos, rendetlen.  A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 
ellenszegül.  

 
Határidő: kéthavonként 
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3.12. A mindennapos testnevelés 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése értelmében az iskola a 

nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás folyik, 
megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében.  

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola mindennapos testnevelés i programja a 
testnevelés órákon és a délutáni sportórákon túl tartalmazza a 2. és lehetőség szerint az 5. 
évfolyamon az úszásoktatást.  

Ezen felül tervezünk a szabadidő hasznos eltöltésére különböző programokat, amelyekbe a 
szülőket is bevonjuk.  

Cél: Napjainkban felértékelődött a sportolás szerepe, az egészséges életmód, a jobb 
életminőség kialakításában. Az intézmény mindennapos testnevelési programja a helyi 
lehetőségekből kiinduló, reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden 

tanulójának egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A mindennapos 
testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat megerősítsük: 

legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanulással járó 
idegi és fizikai terhelést. A gyerekek iskolai leterheltsége, a felnőttek mindennapos munkája 
egyre inkább indokolttá teszi azoknak a mozgásformáknak az előtérbe kerülését, amelyek 

alkalmasak a rekreációra, kikapcsolódásra, a sport, a mozgás örömének élvezetére. Ezért 
programunknak célja, hogy a gyerekek minél szélesebb körben ismerkedjenek meg – 

lehetőségeinknek megfelelően - a legkülönbözőbb szabadidősportok alapjaival, hogy 
kiválaszthassák a számukra megfelelő sportot, amelyeket később folytatva javulhat 
életminőségük, testi- lelki egészségük, fenntartva természetesen a „klasszikus”, a tantervben is 

szereplő mozgásformák elsődlegességét.  
A játéknál jobb nevelő nem létezik, mert része a vereség és a győzelem, feltétele a szabályok 

betartása, és ami a legfontosabb, része a siker is. A programnak fontos része a gyerekek és 
szüleik számára közös mozgáslehetőség szervezése. Pedagógiai, módszertani kapcsolódási 
pontok. A mindennapos testnevelés programja része az iskola egészségnevelési 

programjának. A program pedagógiailag, módszertanilag szorosan kapcsolódik az intézmény 
nevelési programjához – ezen belül az intézmény által kidolgozott helyi tantervhez és 

szociális kompetencia oktatásához -, így a testnevelés és sport sajátos eszközeivel járul hozzá, 
hogy kialakuljon az egymás iránti tisztelet, önfegyelem, tolerancia, szolidaritás, 
csapatszellem, kudarctűrés, valamint fejlődjön a szabályok megértése és betartása. Általános 

tanítás-tanulásszervezési eljárások Az adott foglalkozás jellegéből adódóan megjelenik a z 
egyéni, a páros és a csapatmunka, és ezekben a differenciálás az egyéni képességeknek 

megfelelően. Fontos a mozgásbeli hátrányok kiegyenlítése, szükség szerint a felzárkóztatás és 
a tehetségek gondozása, ahol kiemelten kezeljük a labdajátékokat, ezen belül a labdarúgást. 
Programunk fő célja a mindennapos testmozgás változatos lehetőségének biztosítása, mellette 

olyan programok szervezése, amelyek bővítik, kiegészítik, változatosabbá teszik a 
mindennapos testnevelést.  

A délutáni sportórák célja: 

 A tanulók iskolai leterheltségének ellensúlyozása, önfeledt játékpercek biztosítása. Alakítsuk 
ki bennük az igényt a rendszeresen végzett testmozgásra. Töltsék szabadidejüket megfelelő 

közösségben, éljék át a csapathoz tartozás örömét, a közös felelősség élményét.  
A délutáni sportórák feladatai:  

- elsősorban játéklehetőség biztosítása  
- házibajnokságok szervezése, lebonyolítása változatos sportjátékokból 

(labdarúgás, kézilabda, szivacskézilabda, pókfoci…), rekreációs sportágakból  

- felkészítés iskolai és iskolán kívüli versenyekre 
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3.13. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek  

Az új Nemzeti köznevelési törvény szerint: Az oktatásért felelős miniszter az országos mérési 
feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai 

tevékenység méréséről, értékeléséről, a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálatáról. 

3.13.1. 1-2. évfolyamon történő mérések 

- 40 m futás 
- kislabda-hajítás 

3.13.2. 3-4. évfolyamon történő mérések 

- 20 m-es ingafutás vagy 60 m futás 
- kislabda-hajítás 

- távolugrás 

3.13.3. 5-8. évfolyamon történő mérések - NETFIT  

- testtömeg és a testtömeg- index (BMI) 
- az állóképesség – aerob kapacitás, 
- a váll- és törzsizmok dinamikus ereje, fittsége, 

- az alsó végtagok dinamikus ereje,  
- a váll- és karizmok erő- és állóképessége,  

- a hasizmok erő- és állóképessége,  
- a test koordinációs- és gyorsasági állóképessége.  

Gyakorlatok:  

- ütemezett állóképességi ingafutás teszt 20m-es távon 
- helyből távolugrás páros lábbal (cm),  

- hanyattfekvésből ütemezett hasizom teszt (db),  
- törzsemelés teszt (egyszer) - hátizom,  
- ütemezett karhajlítás és nyújtás /fekvő támasz/ (db),  

- kézi szorítóerő mérése,  
- hajlékonysági teszt. 

 
A mérések a tanév során 1 alkalommal kötelező jelleggel zajlanak.  
A felső tagozatos eredmények – szülői beleegyezés utáni – rögzítése elektronikusan történik.  
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

A Pedagógiai Programot a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola tantestülete  

2017. augusztus 30-án elfogadta, és 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.  

 

A Pedagógiai Program a hatályos törvényi szabályozásokhoz képest plusz forrásigényt 

tartalmaz. 

 

 TANÉVENKÉNTI PLUSZ KÖLTSÉGEK ÖSSZEG 

1. Az iskolai ellenőrzési – mérési – értékelési rendszer működtetése.  200.000 Ft 

2. Múzeumpedagógiai foglalkozások  200.000 Ft 

3. Úszásoktatás biztosítása. 100.000 Ft 

4. Projekthetek-projektnapok (Határtalanul Nemzeti Összetartozás 

témanap, Sportnap, DÖK-nap, Adventi hét, Környezetvédelmi és 

Egészségvédelmi Hetek, ÖKO-hét, matematika hét, magyar hét, 

József Attila hét, idegen nyelvi hét, PÉNZ7, Digitális Témahét) 

600.000 Ft 

5. Zenei Világnap megrendezése  40.000 Ft 

6. A zeneiskolások külső karácsonyi hangversenye  40.000 Ft 

7. Az Ifjúsági Fúvószenekar Karácsonyi koncertje  40.000 Ft 

8. Év hangszerese verseny 80.000 Ft 

9. Erdei Iskola programok támogatása (utazás, szállás, programok díja) 200.000 Ft 

 MINDÖSSZESEN 1.500.000 Ft 

 

 

Berettyóújfalu, 2017. augusztus 30. 

 

 

         Kurtán Mónika 

        intézményvezető  

 

 

Berettyóújfalu, 2017…………………  

 

 

Kapornai Judit 
        tankerületi igazgató  
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PEDAGÓGIAI PROGRAM  

ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

 

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola módosított Pedagógiai Programját a 

nevelőtestület 2017. év augusztus 30. napján elfogadta.  

 

Kelt: Berettyóújfalu, 2017. augusztus 30. 

           
………………………… 

                                            igazgató 
 

 

 

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola módosított Pedagógiai Programját a szülői 

munkaközösség 2017. év augusztus 31. napján elfogadta.  

 

Kelt: Berettyóújfalu, 2017. augusztus 31. 

………………………………………. 
        iskolai szülői munkaközösség elnöke  

 

 

 

 

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola módosított Pedagógiai Programját a 

diákönkormányzat 2017. év augusztus 31.. napján elfogadta.  

 

Kelt: Berettyóújfalu, 2017. augusztus 31. 

                                                                                                                     
…………………………….. 

                                                                                              iskolai diákönkormányzat vezetője  


