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I. Bevezetés 

 

1.A Szegvár-Mártély ÁMK létrejötte 

1:1.Együttműködés története 

 A Szegvár-Mártély Művelődési Központot Mártély Község Önkormányzat jogelődje alapította 

2008. augusztus 28. napjával. A társulási megállapodás aláírására 2008. augusztus 28-án került 

sor.  

 Az intézmény az 1.) pontban írt hivatalos elnevezését 2008. szeptember 1. napjától használja.  

 Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Mártély Község Önkormányzat Képviselő-

testülete és Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, melyek a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX.törvény 102.§ (2) bekezdésben meghatározott fenntartói hatásköröket 

átruházták az önkormányzatok által létrehozott Szegvár-Mártély Közoktatási Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Tanácsára. felügyeleti szervei: Mártély Község Önkormányzat Képviselő-

testülete és Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

 Az intézmény működése felett törvényességi felügyeletet gyakorol: Szegvár Nagyközség 

Önkormányzat Jegyzője. 

1.2. Az intézmény működési körzete  

A Szegvár-Mártély ÁMK az óvodai nevelés, az alapfokú oktatás és a közművelődés  alapintézménye, 

amelynek működési körzete Mártély és Szegvár. 

 

1.3. Az intézmény típusa  

Az intézmény típusa többcélú intézmény, ezen belül a közoktatásról szóló törvény 33. § (5) bekezdésében 

meghatározott általános művelődési központ (óvoda, általános iskola, közművelődés).  

 

1.4. Az intézmény tevékenységei  

Az ÁMK az alapító okiratában meghatározott alaptevékenységeit a szervezeti és szakmai tekintetben 

önálló óvoda, általános iskola, közművelődési intézményegység keretében végzi.  

Alapfeladata szakfeladat szerinti megjelöléssel:  

80111-5 Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés, amely a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik; ellátja a gyermek hároméves korától a gyermekek napközbeni 

ellátásával kapcsolatos feladatokat is;  

80121-4 Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás.  

Az általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás a tanulót érdeklődésének, képességének megfelelően 

felkészíti a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való 

beilleszkedésre. 

805 915   Oktatási célok és egyéb feladatok 

80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai ellátás  

55231-2 Óvodai intézményi étkeztetés  

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés  

80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 

92404-7 Sportcélok és feladatok 

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 

92192-5 Művelődési központok, házak tevékenysége  

Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység: Előadások, versenyek, találkozók 

szervezése, szakkörök. 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez, azonban bevételi kötelezettsége teljesítése 

érdekében, nem nyereségszerzés céljából - alapfeladata ellátásának sérelme nélkül, lakossági, 

közösségi igények kielégítésére, az alaptevékenységek feltételeként rendelkezésre álló személyi és 

tárgyi kapacitás fokozott kihasználásával- kisegítő jellegű tevékenységet végezhet.  

Az intézmény feladatait a jogszabályok alapján elkészített és elfogadott, a fenntartó által jóváhagyott 

tagintézményi nevelési-pedagógia-küzművelődési program alapján végzi.  
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1.5. Az intézmény jogállása: az intézmény önálló jogi személy.  

 

1.6. Gazdálkodási jogköre: Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti 

jogosultság szempontjából rész jogkörrel rendelkező szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait Szegvár 

Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja el 

 

1.7. Feladatok forrásai: önkormányzati támogatás, valamint az intézmény saját bevételei  

 

1.8. Feladatmutatók megnevezése, köre : 

• Iskolai étkeztetés (étkezési ellátottak száma, étkezési napok száma)  

 • Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés (nevelést igénylők létszáma, férőhelyek száma)  

 • Nappali általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás (tanulók létszáma, tanulócsoportok 

száma)  

 • Napközi otthonos és tanulószobai ellátás (foglalkozásban résztvevők száma, csoportok száma)  

1.9. Mártélyi intézményegységek  

a) Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi Óvoda  

Tevékenységi köre: 80.10 Alapfokú oktatás 

Székhely: 6636 Mártély, Petőfi u. 1.  

 • 50 férőhelyes, 2 foglalkoztatóval, kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik.  

• Az óvoda élén intézményegység-vezető áll, aki azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az 

óvodát érintik , gyakorolja a vezetői jogokat.  

 • Az óvoda feladata az integráción belül:  

A pedagógiai munka folyamatos fejlesztésével a nevelési programjában meghatározottak szerint, a 

szülőkkel együttműködve biztosítja a 3-7 éves korosztály nevelését. Korszerű színvonalon 

gondoskodik az óvodás korú gyermekek személyiségének fejlesztéséről. Gondoskodik a 

fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkóztatásáról, a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok 

ellátásáról. Együttműködik a helyi iskolával.  

b) Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi Általános Iskola  
Tevékenységi köre: 80.10 Alapfokú oktatás 

Székhely: 6636 Mártély, Fő u.45-47. (általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás) 

 • 150 férőhelyes, rendelkezésére áll 8 tanterem, természettudományi tárgyak előadását segítő 

terem, tornaszoba,  számítógépes terem, az intézményi, iskolai könyvtár.  

• Az iskola élén intézményegység-vezető áll, akinek munkáját egy helyettes segíti.  

 • Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az iskolát érintik, az intézményegység nevelőtestülete 

gyakorolja a döntési és véleményezési jogokat..  

Feladata az integráción belül:  

 • Pedagógiai programja szerint biztosítja a 6-18 éves korosztály korszerű nevelését, képzését, 

művelődését a családdal való szoros együttműködéssel. Sokoldalú tevékenységgel megteremti a 

közéleti nevelés lehetőségeit az intézményi demokrácia formáinak felhasználásával.  

 • Feltárja az óvoda és az iskola egymásra épülésének módjait, folytatja az óvoda felzárkóztató 

tevékenységét, gondoskodik a tehetségek fejlesztéséről és a tanulók képességének maximális 

kibontakozatásáról, ellátja a gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatokat, felkészíti a 

tanulókat a továbbtanulásra.  

c) Közművelődési intézményegység  

Székhely: 6636 Mártély, Fő u. 49. 

• A Szegvár-Mártély ÁMK Faluházában működik. A Faluház épületében rendelkezésére áll a 250 

főt befogadó nagyterem, egy kis foglalkoztató.  

 • Az intézményegység élén a Mártélyi Általános iskola intézményegység-vezetője áll 

 • Feladatellátását egy gondnok segíti. Feladatkörüket munkaköri leírás határozza meg. Az 

intézményegység tevékenysége egyrészt az intézményen belüli gyermekkorosztály felé irányul, 

másrészt a község lakosságának művelődését célozza.  
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Feladata az integráción belül:  

 • Tevékenységszervezéssel segíti az iskola és az óvoda integrált szocializációs fejlesztő munkáját 

a tanulók kötelező foglalkozásain és szabadidejében.  

 • Programjával modellt nyújt és ösztönzi a helyes szabadidős tevékenységek iránti szükségletek 

kialakítását. Minden korosztály számára lehetőséget nyújt az aktív pihenésre, szórakozásra.  

d) Községi könyvtár 

Székhely: 6636 Mártély, Fő u. 49. (települési könyvtári ellátás) 

Rendelkezésére áll két terem. 

Az intézményegységben egy fő könyvtáros dolgozik, aki egyben ellátja a Mártély Községi Könyvtár 

vezetését is.  

Feladata az integráción belül:  

Közkönyvtári feladatok ellátása körében: 

• Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, lakosság számára könyvtári 

szolgáltatást nyújt, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és 

dokumentumokat gyűjt, szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. gyűjteményét folyamatosan 

fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, biztosítja más könyvtárak 

állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 

információcserében, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

könyvtári rendezvények szervezése. E-Magyarország Pontot működtet. 

Iskolakönyvtári feladat körében:  

• Gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása, 

tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, tanórai foglalkozások tartása, az egyéni 

és csoportos helyben használat biztosítása, könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós 

tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését. Tanulók részére életsajátosságaiknak megfelelő, elkülönített 

könyvállomány biztosítása, a könyvállomány tervszerű fejlesztése. Az iskolai oktatáshoz szükséges 

kötelező és ajánlott szépirodalom, szakirodalom biztosítása, elkülönítetten 10 év alatti gyermekek 

részére meseirodalom biztosítása. Óvodai és iskolai pedagógusok részére a nevelő-oktató munkához 

szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása. 

 

2. Küldetésnyilatkozat 
 

A Szegvár-Mártély ÁMK mártélyi intézményegységeiben  esztétikus, barátságos körülmények között 

működő óvodai, általános iskolai, könyvtári és közművelődési szolgáltatással várja 3 éves kortól a 

település és vonzáskörzete lakóit. 

Szakmailag jól felkészült, stabil szakembergárda gyermekközpontú szemlélettel, a családokkal való 

tartalmas együttműködéssel neveli a kor követelményeinek és a helyi igényeknek megfelelően a jövő 

nemzedékét, szolgálják a mártélyiak művelődését. 

Az intézmény munkatársai nevelési, oktatási és közművelődési szolgáltatásaik során arra törekednek, 

hogy a partnerek jogos igényeinek és elvárásainak a lehető legjobb minőségben megfeleljenek. 
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II.A Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Mártélyi Általános Iskolájának 

pedagógiai programja 

 

1. Mottó 
 

  „Az iskola dolga, 

  hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

  hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

  hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 

  és az alkotás izgalmára, 

  hogy megtanítson szeretni, amit készítünk 

  és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

 

       / Szent-Györgyi Albert ./ 
 

 

2. Az nevelőtestület pedagógiai hitvallása 

 

A mártélyi általános iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább 

felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnénk érvényre juttatni. 

 

 

Az iskolában olyan légkör megteremtése szükséges, ahol a tanulók otthon érezhetik magukat. 

 

Ennek érdekében: 

 

A tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk. 

A gyerekeket bevonjuk iskolai életünk megszervezésébe. 

Figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit az oktatás során. 

Diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket; így tudhatják, mit 

várunk el tőlük. 

Minden gyermek számíthat a pedagógus jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének 

egyéb problémáiban. 

Az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

Tanuló és tanuló 

Tanuló és nevelő 

Szülő és nevelő 

Nevelő és nevelő között. 

 

 

Az iskolában a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése, 

valamint a tanulók teljes személyiségének fejlesztése a legfontosabb feladat. 

 

 

Ennek érdekében: 

 

A nevelő-oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti és számukra korszerű, a mindennapi életben 

hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt. 
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Az iskola olyan ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, 

világképük formálását; eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

Fontos, hogy a diákok elsajátítsák az egyéni tanulás módszerét. 

Elérendő cél, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának legyen becsülete. 

Törekedni kell a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre. 

Segíteni kell a diákoknak észre venni s értékelni a jót – megelőzni, felismerni a rosszat. 

Törekedni kell az emberek közötti érintkezés elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. 

Kívánatos a tanulókat megismertetni a nemzeti kultúra és történelem eseményeivel – hazaszeretet. 

Az iskola oktatási tevékenységének célja a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztése. 

 

 

Az iskola folyamatosan részt kíván venni a lakóhely életében. 

 

Ennek érdekében: 

Rendszeres kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, a családokkal. 

Igyekszik az iskola életéből minél többet megismertetni a szülőkkel. 

Ápolja kapcsolatait helyi intézményekkel, civil szervezetekkel. 

Fontos feladat, hogy az iskola – eddigi hagyományaihoz híven – képviseltesse magát a falusi 

rendezvényeken 
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III. A Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Mártélyi Általános Iskolájának 

nevelési programja 

 

1. Az iskola jogállása (Hatályos: 2008. 08. 29. napjától) 

 

Intézmény neve: Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Mártélyi Általános 

Iskolája 

 

Székhelye: Mártély,  Fő u. 45-47. 

 

Létrehozásának éve:  2008. 

 

Alapító szerve:   Mártély Község Képviselő-testülete. 

    Szegvár-Nagyközség Képviselő-testülete 

 

Jogállása:   Szakmailag önálló, jogi személyiségű intézmény. 

 

Évfolyamok száma:  8 osztály. 

 

 

 

2. Helyzetelemzés 
 

2.1. Az iskola bemutatása 

 

Idős emberek elbeszéléséből tudjuk, hogy a jelenleg 1300 lakosú Mártélyon nagyon régóta folyt tanítás. 

Az első állandó jelleggel működő iskolát 1897-ben nyitották meg, a későbbi malom épületében. 

1907-ben épült fel az első egy-tantermes, nevelői lakással ellátott iskola, az úgynevezett Csordás iskola. 

Az úgynevezett Papp iskola 20 évvel később létesült. 

A falu életének szervezésében nagy szerepük volt a tanítóknak, hisz az oktató-nevelő munkán kívül 

számos más feladatot is végeztek. 

1949-ben épült fel az új, nevelői szobával ellátott iskola, majd a politechnika műhely. 

Így jöhetett létre az a sajátos helyzet, hogy a mindenkori 8 tanulócsoportot öt épületben tudjuk elhelyezni, 

van olyan évfolyamunk, akiket szükségtanteremnek tekinthető helyiségekben vagyunk kénytelenek 

elhelyezni. Az oktatás-nevelés tárgyi feltételei az utóbbi években jelentősen javultak. Pályázatok révén 

felépült a tornaszoba öltözőkkel, megújult az iskola vizesblokkja és a tetőtérben elkészült a 

természettudományos szaktanterem szertárral. Szemléltető eszköz állományunk az állami normatívának és 

a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatainak köszönhetően sokat fejlődött, de az 

eszközjegyzékben foglaltaknak így sem tudtunk megfelelni. 

Tanulólétszámunk évek óta 120-130 fő körül mozog. 

Az iskola arculatát napjainkban a hagyományok megőrzése mellett a helyi adottságok széles körű 

kihasználására való törekvés határozza meg. 

Hagyományőrző tevékenységek: 

 

Alapítványi bál 

Évente egy alkalommal a Mártélyi Általános Iskoláért Alapítvány javára – a mártélyi gyerekek 

esélyegyenlőségének biztosítása érdekében – jótékonysági estet rendezünk. 

Iskolai farsang 

A Diákönkormányzat által szervezett legjelentősebb rendezvényünk. 

 

Kézműves napok 
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Évente két alkalommal, húsvéti és adventi kézműves foglalkozást szervezünk az iskolában. 

Gyermeknap 

A SZMK támogatásával, a diákönkormányzat szervezésével, a tanulók kívánságai alapján 

bonyolítjuk le változatos, vidám, villanyfényes tanár-diák meccsel záródó gyermeknapunkat. 

 

Túranap 

Minden tanév utolsó hetében a túranapon községhez közeli kirándulóhelyeket keresnek fel az 

osztályok főleg biciklivel, gyalogosan. 

 

Tanulmányi kirándulás 

Lehetőséget biztosítunk a tananyaghoz kapcsolódó úticéllal tanulmányi kiránduláson való 

részvételre alsós évfolyamokon egynapos, felsőben 3 napos időtartamban. 

 

Iskolai ünnepségek 

A tanév folyamán a következő alkalmakkor tartunk iskolai ünnepséget, megemlékezést: 

- 1956. október 23., 1849. október 6., 1848. március 15. évfordulóján, 

- Tanévnyitó, tanévzáró és a 8. osztályosok ballagása, karácsony, anyák napja. 

 

A tantestület kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kis osztálylétszámok adta lehetőségeket úgy a 

tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás terén kihasználja. Keressük a lehetőségét az eltérő nevelési 

igényű tanulóink megfelelő színvonalú integrált neveléséhez. 

Fontos szerepet kap a nevelőmunkában a környezeti, környezetvédelmi nevelés, melynek színterei a 

tanórák, tanórán kívüli foglalkozások és tanulmányi kirándulások. 

A Soros Alapítvány 1999-es Egy iskola – egy falu pályázatából kiindulva három további sikeres 

pályázatot felhasználva a Csordás Iskolában és annak tetőterében szálláshelyet alakítottunk ki és erdei 

iskolát működtetünk. Az érkező csoportok igénye szerint vállalunk programszervezést, igyekszünk 

bemutatni a falusi létformát, Mártély történetét, sajátosságait, környezeti adottságait. Munkánkat segíti a 

seregélyesi székhelyű Gyertek Egyesület, melynek 1999 óta tagja a mártélyi erdei iskola. 

Az erdei iskola gazdasági épületében állatok kerültek elhelyezésre. A szálláshelyre érkező erdei iskolások 

számára, így még inkább érezhetővé válik a falusi létforma. 

Pályázaton nyert BABA lovunk a lovagoltatás révén szervesen beépült az erdei iskola életébe; s nem 

utolsósorban a mártélyi gyerekek számára is biztosítja a lovaglás lehetőségét. 

 

Kiemelt figyelmet fordít tantestületünk a technikai dolgozókkal és a tanulókkal összefogva környezetünk 

ápolására. Az udvar, a zöldövezet tisztán tartása, gondozása közös ügyünk és igényünk kell, legyen. Ezt a 

szemléletet szeretnénk tanulóink számára is közvetíteni, s igyekszünk a munkákba a szülőket is bevonni. 

Technikaórákon, iskolatakarítási napokon azon munkálkodunk, hogy környezetünk szép, igényes és ápolt 

legyen. 

 

Testvériskolai kapcsolatokat ápolunk az erdélyi Nyárádremete és a németországi Altenahr oktatási 

intézményeivel. Legdinamikusabban a német diákcsere fejlődik. Több mint egy évtizede utazhatnak 

nyaranta a mártélyi iskolások Németországba; hét éve látjuk vendégül a német fiatalokat Mártélyon. A 

diákcsere elsődleges célja a nyelvgyakorlási lehetőség biztosítása mellett a két ország kultúrájának, 

hagyományainak, szokásainak megismerése. 

 

A tanéveket átfogó célkitűzéseink megvalósítása és a napi oktató-nevelő munka mellett az utóbbi években 

folyamatosan változó tantervek bevezetéséből adódó feladatokat is el kellett végeznünk. 

A pedagógiai program elkészítése során két dolog okozott nagyobb problémát: 

 

Az egyik fő gondot nehéz pénzügyi helyzetünk okozza. Emiatt a program nem tartalmaz a törvényben 

előírtakhoz képest többlet tevékenységet. 
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A másik fő gondot a közoktatási törvény által előírt szűkös órakeretek jelentették. A mártélyi iskola 

nevelői úgy látják, hogy a kötelező tanítási órákra eső órák számát a törvény oly mértékben csökkentette, 

hogy bizonyos tárgyak esetében az alapkövetelmények is nehezen teljesíthetők ilyen kevés órában. 

 

Úgy érezzük továbbá, hogy pedagógiai programunk és a vele összhangban kialakított intézményi 

minőségirányítási programunk sikeres megvalósításához kis létszámú tantestületünk és munkatársi 

közösségünk teljesítőképességének határait súroló vagy azt meghaladó szintű munkavégzésre lesz 

szükség. 

 

Mindezek ellenére reméljük, hogy a pedagógiai program átdolgozásával sikeresen tudjuk folytatni iskolai 

életünket. 

 

2.2. Működési tapasztalataink 

 

122 fős, nyolc évfolyamos kisiskolánk jelenlegi működési színvonalának megtartásához a törvényi 

szabályozásoknak, a partneri (szülői, tanulói, munkatársi) elvárásoknak történő megfelelés, az iskola 

megtartó erejének megőrzése, sőt fokozása az egyetlen út. Mindezek mellett nagyon fontosnak tartjuk, 

hogy a mártélyi iskolába járó gyerekek jól érezzék magukat az intézményben; mindennapjaikat sokszínű, 

változatos diákélet jellemezze. 

 

2.3. Személyi és tárgyi feltételeink 

 

Céljaink eléréséhez személyi feltételeink adottak. 14 fős tantestületünk valamennyi tagja rendelkezik a 

munkakörének betöltéséhez szükséges végzettséggel, napjaink kihívásainak megfelelő szakmai 

elhivatottsággal. 

Tárgyi feltételeink az utóbbi években – tornaszoba és öltözők építésével, természettudományos 

szaktanterem kialakításával, szemléltetőeszközök és tantermi bútorzat beszerzésével – jelentősen javultak. 

Ezeket a fejlesztéseket pályázati források igénybevételével, jelentős szülői és fenntartói támogatással 

tudtuk végrehajtani. 

A kötelező eszköz- és felszerelésjegyzékben foglaltaknak azonban jelenleg nem tudunk megfelelni, 

további szaktantermek kialakítására és eszközbeszerzésekre lenne szükségünk. Ennek megvalósításához a 

korábbiakhoz hasonlóan pályázati lehetőségekre számítunk. 

 

3. A nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 
 

A kialakult "új típusú társadalomnak" új típusú emberekre van szüksége. Célunk a mai korunknak 

megfelelő, az új iránt fogékony, gyorsan alkalmazkodó, az IKT felhasználására képes, minél magasabb 

műveltségű, gyakorlatias embertípus kialakítása. 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka céljait tehát az általános emberi és a nemzeti értékek 

tanulókkal történő megismertetése, elfogadása és átadása határozza meg. 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre, 

aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket sajátítsák el a tanulók, 

ezek határozzák meg viselkedésüket, magatartásukat. 

Tantestületünk a nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait az 

alábbi áttekintő táblázat szerint fogalmazta meg: 
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ALAPELV CÉL FELADAT ESZKÖZ ELJÁRÁS 

1. Optimális értelmi fej-

lesztés 

Megfelelő szintű alapműveltség alap-

készségek és modernizációs 

műveltség kialakítása. 

Mindennapi oktatási 

feladataink. Sikeres 

beiskolázás. 

Tehetséggondozás és 

felzárkóz-tatás.  

Szakos tanárok, 

tanítók, fejlesztő 

pedagógus, egyéni 

fejlesztési terv 

Tanórai munka, szak-

kör, korrepetálás, fel-

zárkóztató csoport, 

csoportbontás.  

2. Tanuljanak, tudjanak 

tanulni a mártélyi diákok 

Önálló tanulás képességének elsajá-

títása és motiváció az önálló tanu-

lásra. 

Rendszeres gyakorlás 

kutatómunka.  

Az értő olvasás el-

sajátítása, fejlesz-

tése. 

Könyvtári önálló mun-

ka. Differenciálás a 

tanórán. Kooperatív ta-

nulás. 

3. Környezettudatos 

szemlélet és az azt elő-

segítő szokások és tuda-

tosság kialakítása  

Megérteni a fejlődés és környezet 

kérdéseinek összefüggő rendszerét. 

A létminőség választásához szüksé-

ges értékek megmutatása. 

A létminőséghez tartozó viselke-

désformák és –normák kialakítása. 

A természet, az élet, a biológiai 

sokféleség jelentőségének megértése. 

Az organikus kultúra fontosságának 

megismertetése a fenntartható 

fejlődésben. 

A gyakorlókert gondozása. 

Környezetvédelmi jeles 

napokról megemlékezés.  

Projektnap szervezése. 

Gyakorlókert, is-

kola környezete, 

természeti adottsá-

gok.  

Egész/séges élet óra, 

hulladékgyűjtés, elem-

gyűjtés, előadás és 

projektoktatás. 

4. Társas kapcsolatok a 

személyiségfejlesztés kö-

zéppontjában – segítő 

életmódra nevelés 

Reális önkép, empátiás készség ki-

alakítása, a másság elfogadása, 

„helyem a közösségben” és toleráns 

társas kapcsolatok.  

Szabadidős tevékenységek 

szer-vezése. 

Drámajáték, 

szituációs játékok. 

Tanórák nevelési lehe-

tőségeinek kihaszná-

lása, szakköri munka, 

napközis munka, diák-

önkormányzati munka, 

egész/séges élet óra. 

Kooperatív tanulás. 
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5. Egészséges életmód, 

„egész/séges élet” 

A helyes és egészséges életmód, élet-

vitel: táplálkozás, mozgás, személyi 

higiéné, alapvető ismérveinek 

közvetítése, a káros szenvedélyek 

nélküli élet értékének megismer-

tetése. A társadalmi bűnmegelő-

zéssel, az áldozattá válással és az 

erőszakmentes konfliktuskezelő 

technikákkal összefüggő ismeretek 

elsajátíttatása. 

Mindennapos testedzés.  

Bionövények termesztése. 

Bűnmegelőzési akciónap szer- 

vezése.  

Az egész/séges élet tananyag 

fel-dolgozása. 

Természeti 

adottságok, 

tornaszoba, 

sportpálya, 

gyakorlókert, 

napközis konyha 

étrendje. 

Egész/séges élet 

tanóra, egészségtan 

modul, sportkör,  

napközi és előadás 

szervezés.  

6. Helyesen értelmezett 

identitástudat 

A közvetlen környezet értékeinek 

meg-ismerése. A helyi hagyományok 

tisztelete, ápolása. 

Magyarságtudatunk megőrzése, he-

lyünk Európában. 

Tanulmányi kirándulások 

szer-vezése. Testvérkapcsolat 

ápolása Nyárádremetével és 

Altenahrral. Honismeret és 

helytörténet mo-dul. Tanórai 

oktatás. Projektnap: 

osztályonként egy-egy 

történe-lmi kor feldolgozása.  

Nyelvtudás: 

anyanyelv, idegen 

nyelv, diákcsere, 

alapítványi finan-

szírozás és helyi 

szakemberek. 

Tanórai munka, pro-

jektmunka, kihelyezett 

tanóra és könyvtári 

munka. 
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3.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

- gyermekközpontúság 

- gyakorlatközpontúság 

- tevékenység-centrikusság 

- módszertani felkészültség 

- támogató, innovatív tanári attitűd 

- differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség 

- a tanulói személyiség egészének fejlesztése 

- ismeretbe ágyazott képességfejlesztés 

- motiváló tanulási környezet 

- fokozatosság és folyamatosság 

 

Gyermekközpontúság 

A gyermekközpontúság azt jelenti, hogy iskolánkban olyan légkört igyekszünk teremteni, ahol 

tanulóink jól érzik magukat, és ahol képességeik kibontakoztatásának optimális feltételei megvannak. 

Mindennapi munkánknak elsősorban a gyerekek fejlődésének érdekét kell szolgálnia, így minden 

tevékenységet annak rendelünk alá. 

 

Gyakorlatközpontúság 

Arra törekszünk, hogy tanulóink a tanulási folyamat során minél önállóbban és a lehetőségek szerint a 

valós környezetben szerezzék meg a mindennapi életben, a közvetlen természeti és társadalmi 

környezetben megismerhető tudáselemeket. A hasznosítható, folyton változó társadalmi környezet 

igényeinek megfelelő ismereteket kell a műveltségi területnek közvetítenie, az azzal kapcsolatos tudást 

kell átadnia és megszereztetnie.  

 

Tevékenység-centrikusság 

A tanítási tanulási folyamatok során olyan élményszerű helyzeteket teremtünk, – az életkori 

sajátosságoknak megfelelő szinten – mely által a tanulók tapasztalatokat szerezhetnek, maguk 

fedezhetik fel a környezeti elemek közötti kapcsolatokat és összefüggéseket, azokból 

következtetéseket vonhatnak le, korábbi tapasztalataikat, ismereteiket és készségeiket alkalmazhatják. 

Biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy a tanulók megfogalmazzák egyéni és csoportosan kialakított 

véleményeiket és azokat meg tudják vitatni, védeni. Ezáltal fejlődik a kommunikációs készségük, 

gyakorlatot szereznek a véleménynyilvánításban, és javul a társakkal való együttműködésük is. 

 

Módszertani felkészültség 

Iskolánkban kiemelten kezeljük a pedagógiai módszertani kultúránk megújítását, melyek a 

cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelést, a felfedeztető tanítás-tanulást, a megértésen alapuló 

fejlesztést célozzák meg (melynek eszköze lehet a problémaközpontú tanítás, a projekt módszer). 

Pedagógusaink szakmai kompetenciájának bővítését mentori tevékenységek, módszertani 

továbbképzések segítik. 

 

A tanulási folyamatot irányító, segítő, támogató és innovatív tanári attitűd 

Iskolánk nyitott, befogadó az új elképzelésekre, módszertani eljárásokra, az innovációra. Felkészültek 

vagyunk az innovációval járó szerepváltásra, szemléletváltásra, szakmailag együttműködünk a jó 

gyakorlat jegyében. Érzékenyen reagálunk a társadalmi-gazdasági kontextus igényeire. A szülőkkel 

való kapcsolattartásunkban nagy hangsúlyt fektetünk a szemléletformálásra. 
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Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség 

Alkalmazzuk a heterogén összetételű csoportok együttes kezelésének módszereit, a differenciált 

tanulásszervezési módszereket, lehetővé téve a tanulók személyi szükségleteinek, tudásának, 

képességeinek, érdeklődésének és érdekeltségének megfelelő fejlesztést, biztosítva ezzel a hatékony 

tanulás szempontjából nélkülözhetetlen helyes énkép alakulását. A teljes integrációban a sérült 

gyermekek a befogadó osztály állandó tagjai, minden foglalkozáson, tanórán – képességeiknek 

megfelelő mértékben – társaikkal együtt részt vesznek. A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes 

együttneveléséhez gyógypedagógust biztosítunk. 

 

A tanulói személyiség egészének fejlesztése 

Az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként kezeljük a tanulói személyiség 

egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: az énkép, önismeret, a nonverbális készségek, a 

kreativitás, a divergens gondolkodás és társadalmi kompetenciák fejlesztését, a társadalmi 

érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus személyiség kialakítását, a társas aktivitást.  

 

Ismeretbe ágyazott képességfejlesztés 

A kompetencia alapú programcsomagok bevezetésével lehetővé válik az ismeretbe ágyazott 

képességfejlesztés. A képességeket ismeretek nélkül nem lehet fejleszteni, ezért az oktatás során 

mindkettőnek megfelelő teret biztosítunk. Az adaptálási folyamat során arra törekszünk, hogy a 

képességfejlesztési módszereket a hozzájuk kapcsolódó tartalmi lehetőségekkel megfelelő arányban, 

együtt alkalmazzuk. 

 

Motiváló tanulási környezet  

Hozzásegítjük a tanulókat ahhoz, hogy a tanulás során kedvező kapcsolatuk alakuljon ki a 

környezettel. A tartalmakat és a megközelítéseket úgy választjuk, hogy a tanulási helyzeteket pozitív 

megtapasztalások kísérjék. Ideálisan alakuljon a tanulók tantárgyakhoz, tanuláshoz, iskolához való 

viszonya. 

 

Fokozatosság és folyamatosság 

A kompetencia alapú programcsomagok, az egymásra épülő modulrendszerek alkalmazásával 

biztosítjuk a folyamatosságot és a folytonosságot, számolva a tanulók különböző ütemű mentális- és 

képességfejlődésével, az egyes képesség- és kompetenciaterületek éveken át tartó fejlődési 

folyamatával. Arra törekszünk, hogy a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy – egyéni 

képességeik, lehetőségeik figyelembevételével – egész életük során képezzék magukat, bővítsék 

ismereteiket. 

 

3.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai 

 

3.2.1. Célunk a teljes személyiség fejlődésének messzemenő figyelembevétele 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

 Gyermekközpontú pedagógiai szemlélet megvalósítása. 

 A képességek kialakulásának, fejlődésének, a fogalmak épülésének tapasztalati megalapozottsága. 

A szemléletesség elvének érvényesítése.  

 A fejlődéshez szükséges idő biztosítása. A tanultak alkalmazása. 
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 A tananyag feldolgozása úgy történik, hogy az ismeretek elsajátítása mellett szolgálja az önálló 

ismeretszerzéshez szükséges egyéni tanulási módszerek kialakítását és az önértékelés fejlesztését. 

 A kreativitás fejlesztése a játék, a művészetek és az önkifejezés eszközeinek széleskörű 

alkalmazásával. 

 A mozgásnak, az ének-zenei, a vizuális tevékenységeknek, a drámajátéknak (a 

személyiségfejlődés egészére ható) szerepüknek megfelelő idő és tér biztosítása az iskolai 

tevékenységek összességében. 

 Környezetérzékeny szemlélet, környezettudatos magatartás kialakítása. 

 A szociális készségek gyakorlására hangsúlyt helyező pedagógiai módszerek alkalmazása. 

 A tevékenység-központú oktatási szemlélet gyakorlati megvalósítása. 

 A tantárgyi széttagoltság csökkentése, tantárgyak integrálása. 

 

3.2.2. Célunk az inklúzió biztosítása, a szegregáció csökkentése 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

 A készségek, képességek kiépüléséhez szükséges egyénenként különböző hosszúságú fejlesztő 

időszak biztosítása. 

 A frontális oktatás túlsúlyát csökkentő, az egyéni különbségek figyelembevételére alkalmas 

differenciált tanulásirányítási módok és haladási tempó alkalmazása. 

 A kiemelkedő képességű és/vagy tehetséges gyerekek közösségben (osztályban, iskolában) 

tartásának elősegítése. 

 A kooperatív tanulási technikák és a dráma segítségével a gyerekek közötti információcsere 

elősegítése. 

 Heterogén tanulói csoportok kialakítása, az integrált nevelés feltételeinek megteremtése. 

 

3.2.3. Célunk az olvasás, a szövegértés és a szövegalkotás szintjének emelése 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

 Az írás és olvasás tanulására fordított idő szükség szerinti meghosszabbítása. 

 Az írástanulás előkészítése mozgásokkal és a mozgás vizuális megjelenítésével. 

 Az első osztályosok hallásának fejlesztése. 

 Integrált magyartanítás keretében a szövegértés-szövegalkotás adta lehetőségek kihasználásával az 

anyanyelvi kompetenciák, a gondolkodási képességek, kommunikációs képességek, fejlesztésének 

előtérbe helyezése a testnevelés és a matematika órán. Matematikaórán például a vitakultúra, az 

érvelés képességének fejlesztése, a szöveges feladatok értelmezésének segítése. Testnevelés órán a 

fegyelmezett feladat-végrehajtás, szabálykövetés, konfliktuskezelés fejlesztése verbálisan és 

játékba ágyazottan. A pozitív transzfer kihasználása a megfigyelés, ismeretszerzés, és-alkalmazás 

területein. 

 A beszédhanghallás zavaraiból, a szó nyelvi egységként való felismerésének fejletlenségéből 

fakadó problémák csökkentése, illetve megfelelő kezelése. 

 Az információgyűjtést, az információ-feldolgozást (vétel, kódolás, dekódolás, átalakítás, 

létrehozás, közlés, tárolás) segítő stratégiák alkalmazása, megvalósító kognitív, szociális és egyéni 

képességek fejlesztése. 

 A háttérközlemények felfedezésének és értelmezésének segítése. 

 A kérdésfeltevés, kérdéstechnika fejlesztése érdekében a tanulók ösztönzése arra, hogy felmerülő 

gondjaikkal kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket a tanárnak vagy egymásnak, úgy hogy a kérdésre 

választ is kapjanak. 

 Az olvasástanulás egyéni tempójához való alkalmazkodás.  

 Az értelmező olvasás fejlesztése.  

 A saját olvasat lehetőségének megteremtése. Az önálló tanulás képességének fejlesztése. 

 A szókincs fejlesztése, a beszélgetőkör, a szabad beszélgetés lehetőségének megteremtése, egymás 

meghallgatásának „tanítása”. 

 A vizuális tömegkultúra példatárként és hivatkozási mezőként való felhasználásának segítése. 
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 Az iskolán kívül szerzett, óriási, strukturálatlan ismerethalmaz elemeinek nevelési célú 

felhasználása a tanítási dráma segítségével. 

 Az olvasás iránti kedv felkeltése, fenntartása. 

 

3.2.4. Célunk, matematikatanításunk megújítása, a matematikai kompetencia fejlesztése 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

 A kognitív önszabályozás kialakulásának segítése, a tanulók önálló tanulási képességének 

fejlesztése.  

 A kezdő szakaszban a cselekvő, személyes tapasztalatszerzésre építünk. 

 A matematika iránti érdeklődés felkeltése, és a tanulási folyamatban az aktív részvételhez a 

motiváció biztosítása. 

 A matematikai értelmező és problémamegoldó tevékenység kialakítása, segítése, melynek alapját 

a problémák manipulatív, tárgyi tevékenységgel való, cselekvő megoldása képezi. A 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a problémák önálló megoldása által, az alkotó 

gondolkodásra nevelés az alkotások létrehozásával történik.  

 Olyan autentikus, életszerű helyzetek teremtése, amelyek személyes jelentéssel bírnak a tanulók 

számára és jellemzőek azokra a feladatokra és problémákra, amelyekre a diákoknak a 

későbbiekben alkalmazniuk kell tudásukat és készségeiket. 

 A tanulók előzetes tudásának felhasználása.  

 A diákok fogalmi és metakognitív felfogásának fejlesztése, azáltal, hogy kis csoportokban 

megvitatják azokat és reagálnak rájuk. Ösztönözni kell őket arra, hogy saját tanulási 

tevékenységüket felidézzék, és reflektáljanak rá. 

 A matematika-specifikus gondolkodási képességek fejlesztése. Ezek közül a rendszerzés és a 

kombinativitás fejlesztése a kisiskoláskorban a legintenzívebb. Felsőbb évfolyamokon az 

absztraháció szintje is emelendő. Az induktív és deduktív gondolkodás fejlesztése és fejlődési 

szintjének folyamatos ellenőrzése. 

 A szakmai nyelv, a matematikai kifejezések tárházának fokozatos bővítése. Az eljátszás, 

megjelenítés, modellezés, rajzolás elősegíti a fogalomfejlődést, a szakszavak, jelölések, 

jelölésrendszerek használatát. 

 Matematikatörténeti érdekességek megismertetése önálló vagy csoportos kutatómunkák 

szervezésével, interaktív számítógépes matematikai programok alkalmazásával. 

 A matematikai készségek - számlálás, számolás, mennyiségi következtetés, becslés, mérés, 

mértékegységváltás – fejlesztése a matematikai tevékenységek végzése során.  

 A determinisztikus, illetve nem determinisztikus események területén való tájékozódás 

képességének fejlesztése. A valószínűségi következtetés fejlesztése és értékelése végigköveti az 

iskoláztatás egyes szakaszait. 

 A matematikai feladatok, a definíciók, tételek alakítása, matematikai szövegek értelmezése 

érdekében fontos feladat a szövegértés és a szövegesfeladat-megoldó képesség fejlesztése. 

 

3.2.5. Célunk az Ember a természetben kompetencia fejlesztése 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

A környezeti nevelés tartalma magában foglalja a természet és az emberiség jövőjének 

fenntarthatóságát. A fenntarthatóságra neveléshez meg kell érteni és értetni az ember és a 

környezet kölcsönös összefüggéseit és egymásrautaltságát. 

 

Alapvető cél: A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása. 

A környezeti tudatosság életviteli sajátosság, formálható értékrend. Kialakításában alapvetően 

meghatározó a család az iskola környezeti értékrendszerének minősége. 

     -  A tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. 

 Legyenek képesek a környezet sajátosságainak minőségi változásainak megismerésére, elemi 

szintű értékelésére. 
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 Ismerjék fel a természet, és az ember alkotta értékeket, a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességeiket, és jogaik gyakorlás 

 Alakuljon ki bennük vonzó jövőkép a környezeti harmónia iránt. 

 Erkölcsi alapelvé váljon a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

 Ismerjék meg azokat a folyamatokat, amelyek következményeként környezeti válságjelenségek 

mutatkoznak. 

 Konkrét hazai példákon ismerjék meg a modernizáció pozitív és negatív környezeti 

következményeit. 

 A tanulók kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

 Meghatározóvá váljon életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés. 

 

3.2.6. Célunk a motiváció erősítése 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

 Az óvoda és az iskola közötti átmenet törésmentes, természetes folyamattá, gyermekközpontúvá 

alakítása. 

 Teret adunk a szabad képzettársításon alapuló spontán játékoknak a tanórán kívüli idejüket 

iskolában töltő diákok iskolai életében. 

 Motiváló tanulási környezet kialakítása az osztályban és az iskolában. 

 Az iskola szereplői (diákok, szülők, pedagógusok) közötti kapcsolatok személyesebbé tétele, 

különös tekintettel az iskola és a szülők kapcsolatára. 

 A személyiség fejlődését szolgáló, a minősítés helyett a fejlődés követésére és a továbblépés 

lehetőségeire hangsúlyt helyező értékelési módszerek alkalmazása. 

 A játékos módszerek alkalmazásában rejlő, tanulást segítő értékek felhasználása. 

 

3.2.7. Célunk a diákok élethosszig tartó tanulási igényének megalapozása 

A cél elérését szolgáló legfontosabb feladataink: 

 A „jó tanuló” hagyományos jellemzőit kiegészítő személyiségjegyek erősítése: az önállóság, a 

belső kontroll, az önszabályozó tanulási készség, a nyitottság, rugalmasság, kreativitás, a toleráns 

attitűd, az együttműködési készség fejlesztése. 

 A várható többszöri pályamódosítás érdekében a tanulni tanulás kognitív kompetenciájának 

fejlesztése. 

 A digitális tanulási módszerek, technikák fejlesztése. 

 A pozitív tanulási és tantárgyi attitűd kialakítása. 

 

3.2.8. Célunk pedagógiai módszertani kultúránk megújítása 

 A programcsomagokat bevezető kollégák részt vesznek a kompetencia alapú és módszertani 

továbbképzéseken.  

 A kollégák fejlesztő munkájának segítése, mentorálás. 

 A kompetencia alapú tananyagot oktató pedagógusaink óralátogatásokon vesznek részt a jó 

gyakorlatok átvételekor, és ők maguk is bemutató órákat, szakmai konzultációkat tartanak 

nevelőtestületünk többi tagjainak. 

 

Tanulásszervezési eljárásaink, módszereink: 

 

 Tanórai differenciálás  

 Kooperatív technikák 
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 Tevékenységközpontú pedagógiák  

 Egyéni és csoportos projektmunka 

 Prezentációs technikák  

 IKT technológiák 

 Hatékony tanuló-megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnózis 

 Attitűdváltást segítő programok pedagógusok számára 

 Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek 

 Együttnevelés, inklúzió 

 Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés 

 Óvoda-iskola átmenet támogatása 

 Módszerek a korai iskolaelhagyás megelőzésére 

A módszerek közül kiemelt fontosságúként kezeljük a kooperatív technikák, a csoportmunka és a 

differenciált egyéni munka alkalmazását. 

 

A csoportmunka módszerei: 

 Munkalappal irányított csoportmunka. 

 Csoportos problémamegoldás 

 Számítógéppel irányított csoportmunka 

 Vita 

 Játék 

 Szituációjáték, döntésjáték, szerepjáték, dráma 

 Projekt 

 Esettanulmány 

 Mesterfokú tanítás 

 Beszélgetés, megbeszélés 

 Kísérletezés 

 Kiállítás 

 Kirándulás 

 Ötletroham 

 Jövőkerék 

 Döntésfa 

 Tutor módszer 

 

A differenciált egyéni munka módszerei: 

 Munkalappal végzett tevékenység 

 Problémamegoldás egyéni munkában 

 Játék 

 Kísérletezés 

 Kirándulás 

 Kiállítás 

 Tárgykészítés, történetírás, rajzolás 

 Mesterfokú tanítás 

 Esettanulmány 

 Mestermunka 

 Verseny 

 Számítógéppel végzett munka 

 

Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű órák keretében az éves óraszám: 

2009/2010-es tanévben 5%-ban 
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Az intézmény minden tanévben beiktat témahét, illetve 3 hetet meghaladó projekt keretében 

szervezett munkát, moduláris programot, amelynek konkrét témáját és időpontját, évfolyamát 

az adott tanév tanévnyitó konferenciáján határozzuk meg. 

Az önálló innovációként tervezett erdei iskola programja minden évben adott: önismeret, 

kommunikáció. 

 

4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

A nevelés és az oktatás nem választható el egymástól, s mindkettőnek a gyermek érdekét kell 

szolgálnia. A gyermek a vele született adottságok, a környezeti hatások, cselekedetek összességével 

érkezik iskolánkba. Az óvodai játékos közegből az iskola kapuját átlépve új személyiségformáló 

hatásoknak lesz kitéve. 

A személyiségfejlesztésben alapvető szempont, hogy személyre szólóan, az életkori sajátosságokat 

figyelembe véve neveljük a gyermekeket. 

 

 Erkölcsi nevelés: 

- A gyermekekkel való foglalkozásunk egészét át kell járja a tudatos értékek képviselésével egy 

biztos háttér nyújtása, amely segít eligazodni a világban, amely megvéd a fogyasztói 

társadalom szélsőséges megnyilvánulásaitól és az értékválságtól. 

- Egyszerre kell szolgálnunk az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az 

értékrend alakulását. Az önismereti értékek felfedeztetése lehetővé teszik a személyes 

törekvésüket arra, hogy tudatosan változtassanak – kezdetben segítséggel, majd önállóan – 

személyiségjegyeiken. 

- A személyiségjegyek kialakulását etikai értékrend megismertetése is szolgálja, mely 

megalapozza az élet tiszteletét, a tanulók toleráns magatartását. 

- Az információáradat rohamos fejlődése maga után vonja, hogy még egy felnőtt személyiség is 

összezavarodhat az ítéletalkotások kapcsán. Nekünk kell megtanítani, mikor, milyen 

információ az, mely értékes. Csak az értékes információ formálhatja pozitív beállítottságú 

emberré. Meg kell tanítanunk az információszerzés feldolgozási és felhasználási etikáját. 

Legyen a tanuló tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, 

személyiségromboló hatásának! 

- A művészetek egyéni képességek fejlesztését, egyéni bánásmóddal való személyes kapcsolatot 

mélyít tanár és diák között. Személyes példánk, értékeink megvillantása olyan erkölcsi 

tulajdonságokra kell, hogy felhívja a figyelmet, mely a gyermek számára követendő. 

 

 Közösségi nevelés: 

- Véleményalkotásának, a gondolatok kultúrált közlésének minden órán kell fejlődnie, mely 

megalapozza a vitakészséget. 

- El kell érnünk, hogy a társas kapcsolatok fontossága tudatosuljon, kialakuljon az 

együttműködési készség. 

- Központi szerepet kell kapnia a segítő életmódra nevelésnek. 

 

 Egészséges életmódra nevelés: 

- A személyiségjegyek értékes tulajdonságainak kialakításához a természet ismeretén, védelmén 

keresztül is igen jó lehetőségek nyílnak. A környezeti értékek védelme, megóvása tettre kész 

személyiségjegyek kialakításával lehetővé teszi, hogy megvédje önmaga és társai számára a 

környezeti értékeket. 

- A természettudományos ismeretek alapján, és ne félelemből utasítsa el a személyiséget 

romboló élvezeti- és kábítószereket. Ismerje a környezetben előforduló természeti és 

civilizációs veszélyhelyzeteket, azok túlélési lehetőségeit. 

- Az egészséges pszichét a művészetekben rejlő megannyi lehetőség segíti. A zene, a 

képzőművészet, a tánc és dráma kimeríthetetlen példatára a pozitív személyiségjegyek 

fejlesztésének. A művészetekben találhatók az emberi élet alapvető értékei. Felszabadít, 
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kikapcsol, a kritikai befogadóképességet megalapozza. A tapasztalás élménye a kreativitás, a 

képzelet, a zenei és képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet 

gazdagításához járul hozzá. 

 

 Munkára nevelés: 

- Törekednünk kell a tanulók önállóságának fejlesztésére, a pontos és kitartó munkára 

nevelésre, valamint a szorgalom, az elkötelezettség és a céltudatosság kialakítására. 

 

 Akarati nevelés: 

- Figyelnünk kell a bátorító, önbizalmat növelő, ezzel is az önismeretet elősegítő nevelés, 

alkotóképesség fejlesztő támogatására. 

- Igen sok lehetőség van a tantárgyak kapcsán a kritikus gondolkodás fejlesztésére, a 

problémamegoldó és fogalmi gondolkodásra, a térben és időben való tájékozódásra, az ok – 

okozati viszonyok feltárására. 

- A tanulási képességek fejlesztése, az ismeretfeldolgozási technikák megtanítása valamennyi 

tantárgy együttes, de differenciált feladata. A lényegkiemelésnek, tömörítésnek, szöveg 

kiegészítésnek jártassággá kell kialakulnia. 

- Az önálló ismeretszerzés, az önálló gondolkodás igénye, a problémamegoldás öröme mind a 

pozitív személyiségjegyek kialakulását, fejlődését szolgálja. 

 

 Testi nevelés: 

- Az iskolai évek alatt úgy a kötelező, mint a nem kötelező foglalkozásokat felhasználva fontos 

feladatunk a tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény, az edzett 

személyiség kialakítása. 

 

 Helyesen értelmezett identitástudat alakítása: 

- Feladatunk a közvetlen környezet értékeinek, a helyi hagyományoknak a megismertetése 

kapcsán az egészséges magyarságtudat kialakítása. 

- Folyamatosan kell ösztönöznünk a szülőföld cselekvő felfedezésére, a magyar ősi kultúra 

egyre tágabb és mélyebb megismerésére, tiszteletére és ápolására. 

- Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek érzelmileg kötődjenek hazájukhoz, ismerjék és értékeljék 

a magyar kultúra és tudomány kiemelkedő eredményeit, személyiségeit; ugyanakkor egyenek 

tisztában a magyarság Európában betöltött szerepével. 

 

Mindaz, amit az egyénen, a személyiségen személyiségfejlesztés címén napról napra fejlesztünk, 

iskolánk közösségi életében valósul meg. 

 

 

5. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

A közösség eredményes működésének feltétele az, hogy a tanulók egyéni magatartási formáját nem 

tipizáljuk, hanem az alkalmazkodó képességet fejlesztjük.  

A személyiségfejlesztéstől elválaszthatatlan, nagy jelentőségű feladat a közösség fejlesztése, hiszen a 

személyiség a társas környezethez való alkalmazkodáskor alakul, fejlődik. A valahová tartozás tudatát, 

a közösségi eszmék és értékek megbecsülését a hagyományok közvetítik. A hagyomány 

közösségteremtő, összetartó és megőrző erő, amely bizonyos állandóságot és folytonosságot teremt az 

intézmény mindennapi életében. 

Intézményünk tudatosan ápolja, őrzi, és folyamatosan bővíti hagyományait. A rendszeresen ismétlődő 

események, a tudatosan kialakított szokások erősítik az intézményhez való tartozást. 

Hagyományteremtő és hagyományápoló munkánk során tudatosan támaszkodunk a nevelőtestület, a 

tanulóközösség és a szülők véleményére, javaslataira. 

Intézményi szinten hagyománynak csak azt tekintjük, amit a nevelőtestület és a diákszervezet 

elfogadott, illetve elfogad, és rendszeresen ismétlődik a gyermekközösségben. 

 

5.1. Közösségeink: 
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 A család: -  

Érzelmi, gazdasági kisközösség. Szülői értekezleteken, osztályfőnöki órákon hívjuk fel a 

figyelmet arra, hogy a gyermek is tagja e közösségnek. Legyenek itt is feladatai és 

kötelességei, érvényesüljön a demokrácia és a munkamegosztás. A család legyen nyitott, 

társadalmi problémákra érzékeny közösség. 

 Nevelőtestületi közösség:   

 - szakmai – nevelési problémák megoldásának kialakításában egységes és következetes 

legyen. 

       - ismerjük meg egymás szakmai munkáját hospitálással 

  - A nevelőtestület a családi problémákra is érzékeny közösség.  

       - A tanulói munkán túl figyelemmel kíséri a széthulló családok, a munkanélküliség 

problémáit, az anyagi gondokat is. 

 Gyermekközösségek:  - Érdeklődés alapján, alulról szerveződve jönnek létre. 

 - Felkészítenek a felnőtt szerepekre. 

 - A demokrácia gyakorlásának terepei. 

  - szervezett: DÖK; szakkörök 

  - spontán: baráti társaságok;  

 

 Osztályközösség:  

Az osztályközösség egy olyan csoportot jelent a tanuló számára, amit nem maga választ, s itt 

saját kortársaival együtt kell megtapasztalnia és megtanulnia az emberi közösségre jellemző 

folyamatokat. A nevelési cél nem lehet más az egyén szempontjából, mint a közösségbe 

beilleszkedő, ezért tenni, cselekedni tudó, aktív egyén megerősítése, aki saját véleménnyel, 

egyéniséggel rendelkező személyiségként vesz részt a közösség életében, és képes 

kitekinteni, közösségét, világát kívülről látni. Elsősorban az osztály közösséggé válásának 

támogatása fontos, hogy az osztály egységgé formálódjon, tagjai egy kis társadalomnak 

érezhessék magukat. Ennek eszközei a közös cél érdekében szervezett, elvégzett munkák. Jó 

alkalmat adnak ezen belül az iskolai rendezvényekre (karácsony, farsang, Mikulás, 

klubdélután, gyereknap, túrák) való felkészülések, s az osztálykirándulás megszervezése, 

majd megvalósítása. 

Az osztály – korosztályának megfelelően – ugyan igényli még az irányítást, de önállóan kell 

kiviteleznie ezeket a feladatokat, ami összekovácsoló erőként hat vissza rá. 

Fontos érv a közösség kialakításában az együtt eltöltött idő, mely alatt a közösség kialakítja saját 

normáit, értékrendjét, mely a csoportalkotás egyik tényezője. Feladatunk itt, hogy értékhálózatot 

befolyásoljuk (a másság kitaszítása, bűnbakkeresés helyett az elfogadás és a napjainkra jellemző 

befolyásoló hatásokkal szembeni megfelelő védekező mechanizmus kialakítása), kiküszöbölve, a 

gyerekek személyiségének torzulását. Erre mód nyílik az osztályfőnöki órákon és a tanórákon is a 

felmutatott mintákon keresztül. 

Ügyelni kell arra is, hogy az osztályközösség nehogy átessen a másik végletbe. Ne váljon teljesen 

zárt rendszerré. Legyen nyitott az információkra, s más osztályokkal is létesítsen kapcsolatot, 

kommunikáljon. Az erdei iskolásokkal való közös sport és kézműves foglalkozás. 

Erre pedig az olyan rendezvények (farsang, kézműves foglalkozás, gyereknap,), ünnepségek, 

szabadidőben választható programok, szakkörök nyújtanak lehetőséget, ahol az osztályok tagjai 

keveredhetnek. 

 

 Iskolai közösség:  

Fejlesztési lehetőségek: 

Az egész tanulóifjúságot érintő tevékenységek, hagyományok, ünnepélyek, 

kulturális rendezvények, (farsang, gyereknap, ballagás, tanévnyitó, évzáró…) 

 Faluközösség: Minden gyerek érezze, hogy része a falu közösségének, ismerje meg 

problémáit, konfliktusait, ismerje, óvja épített és természeti értékeit. 

Fejlesztési lehetőségek: 

- községi szintű ünnepségek: október 23-a, március 15. 

- kiállításokon, rendezvényeken való részvétel: mindenki karácsonyfája 
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- nyitottság a városi rendezvényekre, Hódmezővásárhely Tornyai Múzeum, 

Petőfi Művelődési Központ tárlata, Ambrus fazekas kiállítás és műhely 

megtekintése 

 

 

 

 

5.2. A DÖK szerepe a közösségfejlesztésben 

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában DÖK működik, amelyet törvényben biztosított jogok illetnek 

meg. Döntési jogköre van az általa szervezett iskolai versenyek, vetélkedők meghirdetésében, az általa 

szervezett hasznos munkák elvégzésében. 

Véleményezési jogköre van az iskolai munkaterv elkészítésében; a házirend elfogadásakor. 

A DÖK tevékenységét 1-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati-

vezetőség irányítja, munkáját megbízott nevelő segíti. 

 

Az intézmény eddigi hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése, valamint az intézmény jó 

hírnevének megőrzése, öregbítése a közösség minden tagjának joga és kötelessége. 

Arra törekszünk, hogy az osztály- és iskolaközösség által meghatározott, elfogadott normákat 

gyermekeink magukénak vallják. 

 

5.3. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósulását szolgáló 

tevékenységi rendszer: 

 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba 

illeszkedő tanítási óra. 

Iskolánk pedagógusai a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a 

tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

- A motiválás célja, alsó tagozaton a motiváció az érzékszervek (látás, hallás, érzékelés stb. 

történik). Fontos az egyszerűség, érthetőség mint motiváló tényező, tanulóinkban felébresszük azokat 

az indítékokat, amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik. 

- A tanítási óra tervezésekor előtérbe helyezzük azokat a szervezeti formákat, módszereket, 

melyek a tanulók tevékenykedtetését biztosítják. 

- Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy oktató-nevelő munkánk a lehetőségekhez mérten a 

legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni képességeihez, fejlesztésükhöz: a kis 

osztálylétszámok, az egyéni képességhez igazodó munkaformák, csoportbontás révén. 

 

 

6. A tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó szolgáltatásaink 

 

6.1. A beilleszkedési magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

Az általános iskola felső tagozatán, de sajnos alsó tagozaton is egyre több olyan gyerek van, aki a 

pszichológiai fejlődésben elmarad, kommunikációs képességei nem megfelelőek, akik perifériára 

kerülnek. Az ilyen gyerekek sok sikertelenséget élnek át, mert nem sikerül elérni céljukat, pl. a 

barátkozás terén, nem sikerül önmagukat elfogadtatni másokkal… E kudarcok visszahúzódottá, 

gátolttá teszik őket. 

a) Önismeret 

Ezeket a problémákat sikerrel oldhatjuk meg a tanulók önismeretének tanításával, fejlesztésével: 

verbális és nem verbális kommunikáció tanításával, gyakoroltatásával; szerepjátékok, 

kommunikációs gyakorlatok útján. 

Fontos tudatosítanunk a visszajelzéseket, a csoporton belüli viszonyokat, a csoporthelyzetben 

megnyilvánuló különböző érzelmi reakciókat; gyakoroltatni a megfelelő és célszerű csoporton 

belüli viselkedést. 
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b) Empátiás megértés 

Igyekszünk időleges és szituatív mozzanatokat keresni a tanulók megértésében. 

A tananyag leadásán túl igyekszünk fontos információkat kapni a gyerekekről: párbeszéd révén, 

esetleg játékokat kezdeményezünk, hagyjuk a gyerekeket megnyilvánulni. 

Osztályszituációban sokszor segíti egy gyerek megértését, ha arra figyelünk, hogy a többi gyerek 

hogyan reagál őrá. 

Hangsúlyt helyezünk az egyéni foglalkozásra – beszélgetés szünetekben, kirándulás, szakkör. 

Nagyon fontos a családdal való találkozás, hiszen a szülők közléseiből és megfigyelései nyomán a 

gyerek viselkedéséből nagyon sok rejtett összefüggés válik világossá. 

c) A provokatív viselkedés kezelése 

A pedagógus gyakran kerül szembe a serdülőkori lázadás jelenségével, mely a másik fél 

mérgesítését szolgálja. Sem szülőként, sem nevelőként nem célszerű az ilyenfajta ingerlésre 

szeretetmegvonással, büntetéssel reagálni. A serdülők sokkal inkább személyes törődést, 

megértést várnak. 

Óriási pedagógiai értékű, a pedagógus esetleges tévedésének nyílt bevallása, hisz a gyerek azt 

látja, hogy a felnőttek tévedhetetlenek. A beismert hiba megkönnyebbülést, pozitív élményt 

ébreszt. 

Ezeket a nevelési elveket követve igyekszünk kezelni az egyre gyakoribb provokatív viselkedést. 

d) A nehézségek enyhítésének formái, tevékenységterületei 

- Testnevelés, ének-zene tanítása során 

- Kollektív munka révén 

- Ismeretterjesztő előadások szervezése 

- Szoros kapcsolat a helyi óvodai intézménnyel: óvoda – iskola átmenet zökkenőmentes 

lebonyolítása; óralátogatás az iskolában, óvodai foglalkozás megtekintése; ismerkedés az 

iskolával, gátlások feloldása 

- Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, lehetőség szerint csoport-

bontás 

- Napközi otthon        az érintettek számára 

- Tanulószoba    kötelező jelleggel 

- Felzárkóztató foglalkozások, korrepetálás, egyéni foglalkozások 

- A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai 

- Családlátogatások, szülő-nevelő közötti folyamatos kapcsolat (közös rendezvények: szülői 

értekezlet, fogadóóra) kialakítása 

- A szülők és a családok nevelési gondjainak segítése 

- Továbbtanulás irányítása, segítése 

- Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek használata 

Intézményünk az alapító okiratban kijelölt feladatként ellátja a sajátos nevelési igényű tanulók, 

nevelését, oktatását, ide értve a beilleszkedési és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelését, 

oktatását is. 

A szakértői és rehabilitációs bizottság által kiszűrt sajátos nevelési igényű (testi, érzékszervi és 

más fogyatékos) tanulóknak joguk, hogy különleges gondozás keretében állapotuknak megfelelő 

ellátásban részesüljenek attól kezdődően, hogy igényjogosultságukat megállapították. Amennyiben 

intézményünkben nem biztosítottak számukra a feltételek (szakember, speciális eszközök), akkor 

segítséget nyújtunk a megfelelő intézmény megkeresésében. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulóink integrált (a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban 

történő) nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatellátás fejlesztése során a következő célokat 

igyekszünk egyidejűleg érvényre juttatni: 

 

 A sajátos nevelési igényű tanulók számára annak biztosítása, hogy a különleges gondozást a 

fejlesztésükhöz optimális feltételeket biztosító oktatási formában vehessék igénybe. 

 Nevelési igényükhöz legmegfelelőbb nevelési-oktatási forma biztosítása azoknak a nem 

fogyatékos gyermekeknek, tanulóknak, akiknek az esélyt teremtő nevelésbe, oktatásba való 

bekapcsolódása beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségük vagy szociális helyzetük 

miatt indokolt. 
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6.2.  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 
6.2.1 Tehetség: A mindennapi szóhasználatban a tehetségen képességek együttesét értik, általában 

szellemi vagy testi teljesítményekre vagy sajátos teljesítményekre (sportteljesítmény) 

gondolva. 

Eszerint a tehetség a tevékenység egyik feltétele, de a tevékenység folyamán is 

differenciálódik, fejlődik. 

6.2.2 A tehetséggondozás szervezeti formái: 

a.) A tanulók önálló és csoportos munkája: 

Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos tényező, hogy a pedagógusok oktató 

munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni 

fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményhez. 

 

E cél eléréséhez a nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 

képességekhez igazodó munkaformákat, így – elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél – a 

tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 

b.) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, a 8. 

évfolyamon a továbbtanulás érdekében az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Ezek indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt. 

 

. c.) A tehetség, a képesség kibontakoztatását szolgáló egyéb tevékenységek: 

- Szakkörök (kézműves, irodalmi színpad, társastánc, balett, fafaragó, angol) 

- Versenyek, vetélkedők, bemutatók / szaktárgyi, sport, kulturális /, 

- A szabadidős foglalkozások egy része / színház-, és múzeumlátogatás / - Az 

irodalomszakkörösök a bemutatójuk után színházi jutalom – előadáson vehetnek részt. 

- Az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek egyéni vagy csoportos 

használata. 

- A nyelvtanulásban óriási szerepe van németországi partnerkapcsolatunknak. Az l997-98-as 

tanévben először fogadhattunk németországi fiatalokat Mártélyon; s először utazhattak 

mártélyi iskolások Altenahrba. Partnerünkkel közös szándékunk, hogy folyamatos legyen a 

diákcsere. 

- Az l995-96-os tanévtől kezdve minden évben meghirdetjük képességfejlesztő nyári 

táborunkat, melynek programjában a nyelvgyakorlás, színdarabpróba, lovaglás, kézműves 

foglalkozás, tánc és önvédelmi sport szerepel. 

d.) A tehetséggondozás színterei: 

- Tanári differenciált foglalkoztatás: esetleges emelt óraszámú tantárgyi oktatás, csoportbontás 

- Tanórán kívüli foglalkoztatás: 

Szakkörök: kézműves foglalkozás,  

Angol 

Rajzszakkör 

bábszakkör 

Sportkör: játékos sportfoglalkozások, iskolai tömegsport 

labdarúgás 

Társastánc oktatása: Szilver Táncművészeti Nonprofit Kft szakembereinek 

vezetésével táncművészeti ágban  

  Tehetséggondozás a napköziben: kézműves jellegű foglalkozások, lovaglás 

  Továbbtanulás segítése (szaktárgyi előkészítők 8. osztályban). 

Városi, megyei pályázatok, tanulmányi és sport versenyek, művészeti bemutatókon 

való részvétel, felkészítés, Országos Levelező Tanulmányi verseny 
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- A szaktárgyi levelezős versenyeken való részvételhez az iskolai alapítvány évek óta jelentős 

szerepet vállal a nevezési díjak átvállalásával. 

 

 

6.3.  Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 

1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. 

A törvény alapelvei közül a 4. §. (7) és (8) bekezdése alapján dolgozunk. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi munka célja a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, 

csökkentése, megszüntetése, a gyermekvédelemmel kapcsolatos problémák korai felismerése. 

Elsődleges célunk a szociális hátránnyal küzdő tanulók helyzetének feltérképezése, problémáik 

megismerése, preventív és korrekciós lépések megtételével körülményeik javítása. (Lásd bővebben: 

Szociális szolgáltatások.) 

Hogy ezeket a megfelelő lépéseket megtehessük, szükséges, hogy állandó kapcsolatot tartsunk a 

szülőkel, a szülői munkaközösséggel, részt vegyünk a szülői értekezleten, és megfelelő tájékoztatást 

nyújtsunk számukra. 

Fontos, hogy ne csak mi pedagógusok, hanem a szülők is tisztában legyenek jogaikkal. 

  

Kötelező feladatunknak tekintjük a tanulók felügyeletéről való gondoskodást, az oktatás egészséges 

feltételeinek megteremtését. 

Az iskola általános gyermekvédelmi feladatot lát el a napköziotthon, a tanulószoba 

működtetésével, az iskolaorvosi ellátással, étkeztetéssel, a tanórák előtt és után biztosított 

felügyelettel. 

Speciális feladatként jelölhetjük meg a sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal való foglalkozást. 

Ennek érdekében elsődleges a hivatalos gyermekvédelmi szervekkel és intézményekkel, szakértői 

és rehabilitációs intézményekkel való kapcsolattartás, vélemény kérés és intézkedés a 30. §. (9) és a 

69. §. (2) bekezdése szerint.  

 

 Napjainkban, amikor a családok egy része nehezebb helyzetbe kerül, megnő az iskola feladata 

az ifjúságvédelem terén. 

 Minden évben nő azoknak a gyermekeknek a száma, akik valamilyen okból hátrányos 

helyzetűvé válnak, vagy veszélyeztetett helyzetbe kerülnek. 

 Ezek a problémák mind az iskolaközösségben, mind az osztályközösségben éreztetik 

hatásukat, befolyásolják a gyermekek viselkedését, társaikhoz, s a munkához való viszonyukat. 

 Az iskolában gyermek-és ifjúságvédelmi felelős segíti a pedagógusok munkáját az alábbiak 

szerint: 

 a tanulókkal kapcsolatos feladatok, 
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 a tanári közösségben végzendő feladatok, 

 a szülők körében végzendő feladatok, 

 önálló feladatok. 

 

A tanulókkal kapcsolatos feladatok: 

 A veszélyeztetett tanulók felmérése, nyilvántartásba vétele 

 A veszélyeztetett tanulók tanulásának figyelemmel kisérése, javaslattétel a változtatásra 

 Tanácsadás a szülőknek, pedagógusoknak 

 Fegyelmi eljárásokon való részvétel 

 A szociális ellátások számbavétele, ezekről tájékoztatás 

 Drog-és bűnmegelőzési programok 

 A hátrányos helyzetű tanulók számbavétele, a hátrányos helyzet okainak felmérése, tanulásuk 

figyelemmel kísérése 

 

 Általános prevenciós tevékenységek az iskolát körülvevő szociális társadalmi környezet 

függvényében 

 Mentálhigiénés programok bevezetésének szorgalmazása 

 A segélyezéssel kapcsolatos ügyintézések (étkeztetés, tartós tankönyv) 

A tanári közösségben végzendő feladatok: 

 A pedagógusokkal való együttműködés és szemléletformálás, kapcsolattartás 

 A helyi pedagógiai program elkészítésében való részvétel 

 Információk áramoltatása 

 Szakirodalom ajánlása, ismerete, (törvények, jogszabályok) ezekről tájékoztatás 

 Javaslat a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek szabadidejének és szünidei 

programjának hasznos eltöltésére (táborok, kirándulások)  

A szülők körében végzendő feladatok: 

 Szemléletformálás, tanácsadás 

 Családlátogatás 

 Előadások szervezése 

 Szülői fórumokon való közreműködés 

Önálló feladatok: 

Kapcsolattartás:   

Gyermekjóléti Szolgálattal 

Gyámhatósággal 
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Szociális Iroda (Önkormányzat) 

Rendőrség Ifjúságvédelmi Osztályával 

Iskolaorvossal, védőnővel, pszichológussal, Nevelési Tanácsadóval 

Nyilvántartások vezetése 

Szakirodalom gyűjtése, tanulmányozása, ismertetése 

Pályázatok készítése 

Továbbképzésen való részvétel 

 

Az ifjúságvédelmi felelős munkáját irányító dokumentumok 

 Közoktatási Törvény 

 NAT, Kerettanterv 

 Törvény a gyermekek védelméről 

 Gyermeki jogok 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül az alábbi tevékenységek szolgálják a hatékony 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását. 

 

Tanulást segítő tevékenységek: 

Az indulási hátrányok csökkentése érdekében 

 felzárkóztató foglalkozások 

 Tehetséggondozó foglalkozások , szakkörök 

 Napközis foglalkozások 

 Differenciált oktatás és képességfejlesztés 

 A pályaválasztás segítése 

 

A személyiség fejlesztését segítő tevékenységek: 

 személyes, egyéni tanácsadás, 

 a családi életre történő nevelés, 

 egészségvédő programok szervezése, 

 egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 a tanulók szabadidejének szervezése, 

 a tanulók szociális helyzetének javítása. 
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A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

a) Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok azok, akiknek alapvető szükségletkielégítési 

lehetőségei korlátozottak. Családja szűkebb társadalmi környezete az átlaghoz képest negatív 

eltérést mutat, elsősorban szociális, kulturális téren.  

Kialakulásához vezető tényezők: alacsony jövedelmi, fogyasztási szint, rossz lakáskörülmények, a 

szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje. 

Következménye lehet a tanuló esélyegyenlőtlensége. 

Segítséget jelent rövidebb, hosszabb ideig tartó támogatásuk, anyagi segélyezésük, lehetőség 

szerinti társadalmi integrációjuk. 

Amennyiben a szükséges hátrányok halmozódnak és a család nem tud kiemelkedni helyzetéből, a 

gyermek halmozottan hátrányos helyzetűvé válik, ami gyakran veszélyeztetettséghez vezet. 

 

b) Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy a 

gondozó környezet nem biztosítja. 

Kialakulásához vezető tényezők: a családjára, szűkebb társadalmi környezetére jellemző 

elhanyagoló nevelés, gondozás, valamint a családban a devianciák halmozott előfordulása 

(alkohol, drog, brutalitás, bűncselekmény). 

Következménye lehet a gyermeknél is megjelenő deviáns magatartási formák kialakulása, negatív 

társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, alkoholizálás, kábítószer-élvezet. 

Segíteni tartós, szakemberek által nyújtott támogatással lehet, hogy életesélyeik, fejlődési 

lehetőségeik javuljanak.  

 

 A helyzetelemzésünkből olvasható, hogy iskolánk tanulólétszáma az utóbbi időben 500 fő 

körül állandósul, de a nehezebb körülmények között élő tanulóink száma 40% körül mozog. A korábbi 

években is nagy gondot fordítottunk a jelenségre és különböző programokkal igyekeztünk segíteni a 

hátrányos helyzetű tanulók beilleszkedését, folyamatos fejlődését. 

 Nevelési programunkban elsősorban a távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a 

helyzetfelmérés után meghatározzuk a tevékenység célját, éves ütemtervét, valamint a lehetőségek 

számbavételével a hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat. 

A szakaszos konkrét tervezést évente meg kell ismételni az elkészített adatlapok alapján. 

 

 Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők 

gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű tanulót-, 

de különösen a szociálisan hátrányban lévő tanulót képességeinek kibontakoztatásában. 

 

Tényezők, amelyek hozzájárulnak a hátrányos helyzet kialakulásához: 

 a)   A családi mikrokörnyezet: 
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 A család gazdasági helyzetéből adódó lakásviszonyok 

 A túlságosan alacsony egy főre eső jövedelem 

 A kulturális helyzet (a szülők alacsony iskolázottsága, kultúra  megbecsülésének hiánya, az 

önművelődés megbecsülése) 

 a családi hagyományok (hagyományokon alapuló kapcsolatok a családon belül és kívül, 

vallási, erkölcsi, szociális hagyományok, nevelési hagyományok) 

 a család élete, a családtagok magatartása (kevés közös élmény a szülőkkel, helytelen 

nevelési módszerek, a gyermek nem megfelelő helyzete a családban, a szülők 

kifogásolható erkölcsi magatartása, az iskola munkájának lebecsülése, közömbösség vele 

szemben, rendezetlen életmód.) 

 

 b)   Családi házon kívüli környezet: 

 Az utca, lakókörzet negatív hatásai 

 Helytelen viszony, kapcsolat kifogásolható magatartású, erkölcsű gyermekcsoportokkal, 

felnőttekkel. 

 

 c)  Iskolai környezetben: 

   Az oktatási intézmény hiányos tárgyi, személyi ellátottsága 

   Az iskolából naponta távolról bejárás 

   A tanítás hatékonyságának színvonala 

   Helytelen nevelői magatartás 

   Rossz tanár-diák viszony 

   A tanulók értékelésének, minősítésének merev módszerei 

   A tanulók nem megfelelő helyzete a különböző közösségekben. 

 

 A hátrányok számbavétele után, amit osztályonként adatlapon regisztráltunk következik az 

éves szakaszos ütemterv elkészítése, majd meghatározása, hogy:  

   a tanulók egyes képességeinek kibontakozását milyen tényezők  gátolják leginkább  

   mihez viszonyítva, milyen mértékben vannak lemaradva 

   milyen módon segíthet az iskola a hátrány enyhítésében. 

 

A program célja: 

 segíteni a tanulók  

 beilleszkedését az iskolai környezetbe 

 ismeretelsajátítását 

 egyéni ütemű fejlődését,  
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 szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek: 

 családi mikrokörnyezetből adódóan, 

 családi házon kívüli környezet miatt, 

 iskolai körülményeit tekintve hátrányos helyzetű  

 csonka családban felnövő gyermekek ( elvált szülők , árva, félárva gyermekek ) 

 munkanélküli szülők gyermekei 

 átmenetileg hátrányos helyzetűek: 

 áttelepült, beköltözött ( új ) tanulók 

 tartós betegség miatt hátrányos helyzetű 

A célok ismeretében tudjuk megtervezni minden év végén a következő tanév várható feladatait. 

 

 

A program távlati ütemterve 2-8. osztályig : (évi program ) 

IDŐPONT FELADAT 

1. március - április 
A hátrányos helyzetű tanulók felmérése, regisztrálása, a hátrány 

meghatározása adatlapon  

2. május A tevékenységi formák megszervezése a következő tanévre 

3.  szeptember 
A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek ütemtervének 

elkészítése 

4.  október - június Tevékenységi formák megvalósítása ütemterv szerint 

5.  május 
Az eredmények számbavétele. 

A fejlesztési tevékenységek megtervezése a következő tanévre 

 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják: 

 szoros, jól működő kapcsolat a helyi óvodai, nevelési tanácsadóval,             gyermekjóléti 

szolgálattal. 

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 nívócsoportos oktatás 

 felzárkóztató órák 

 napközi otthon 

 tehetséggondozó programok szervezése 

 életvezetési ismeretek program beiktatása az osztályfőnöki órák  tematikájába 

 mentálhigiéniai programok  
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 drog-bűnmegelőzési programok 

 pályaorientációs tevékenység 

 az iskolai könyvtár, s más létesítmények eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

 nevelők és tanulók segítő személyes kapcsolatai 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése 

 családlátogatások 

 iskolai gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység 

 kapcsolatfelvétel a szolgáltató intézményekkel, az áthelyező  

 bizottsággal 

 felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői  

 értekezleten, fogadóórán 

 helyi , regionális országos támogatások megszerzésének ösztönzése 

 tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása 

 táborozási hozzájárulások 

 ösztöndíjak 

 étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek 

 pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon 

 

GYERMEKVÉDELMI CÉLOK 

Egyeztetés az általános nevelési célokkal (milyen fiatalokat szeretnének kibocsátani az iskolából?) 

Pl.:   – A hátrányos helyzetűek iskolája szakmához akarja juttatni tanulóit, családi életre nevelés. 

 Elit iskola: jó alapok, esélyek a karrierhez 

 Hová helyezi a gyermekvédelmet a pedagógiai programban (kiemelt helyen – vagy mint 

szükséges ellátandó feladat) 

 

FELADATOK 
  

felzárkóztató programok 

(tanóránk kívül, tanórán belül) 

korrepetálás 

indulási hátrányok csökkentése 

 szabadidős tevékenységek 

napközi, tanulószoba 

szünidő (nyári táborok), hasznos 

időtöltés szervezés 

   

személyiségfejlesztés 

tanácsadás 

egészségvédő programok 

családi életre nevelés 

 vizsgára való felkészítés 

pályaválasztás 

szociálisan hátrányos helyzetű 

gyermekek tehetséggondozása 

   

szülőkkel való együttműködés 

tájékoztatás a segítő szolgáltatások 

lehetőségeiről 

iskolán belüli szociális 

szolgáltatások 

etnikai kisebbségnek szolgáltatások 

 a hátrányos helyzetű és a 

veszélyeztetett tanulókkal való 

speciális foglalkozás, segítségadás 

különös odafigyelés a gyermekjóléti 

gondoskodásban részesülő 

gyermekekre 
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kapcsolat kialakítása és tartása a 

külső segítő intézményekkel és 

szervezetekkel 

 a diákönkormányzat létrejöttének 

segítése 

 

belső információ áramoltatása 

6.4. A tanulói kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

1. A tanulói kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának érdekében pedagógusaink kiemelt 

figyelmet fordítanak arra, hogy a tanulást a gyermekei élet szerves részévé tegyék. A 

kisiskolás kor természetes velejárója a kíváncsiság, érdeklődés, cselekvési vágy. Megfelelő 

motivációval ez az állapot minél tovább fenntartható. 

Pedagógusaink igyekeznek kialakítani a tanulók önellenőrzési képességét annak érdekében, 

hogy ők is felismerjék hibáikat a tanulási folyamatban. 

2. Felzárkóztató tevékenységek, lehetőségek: 

- differenciált tanulásirányítás, mely a tanulók egyénre szabott önálló munkáján alapszik. 

- felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások 

- egyéni foglalkozások biztosítása 

- egyéni fejlesztési tervek kidolgozása 

- kis létszámú osztályok 

- napközi otthon, tanulószoba 

- az iskolai könyvtár és az iskola más létesítményeinek, eszközeinek csoportos vagy egyéni 

használata 

 

6.5.  A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

6.5.1 Szociális hátrányokat kiváltó okok: 

- Munkanélküliség fokozódása: iparban, mezőgazdaságban 

- A családok alacsony jövedelmi szintje, megélhetési nehézségek 

- Rokkant nyugdíjas szülők 

- Elvált- vagy rendezetlen körülmények a családban (pl. italozás) 

- Hátrányos helyzetű tanulók 

- A szülők iskolai végzettsége alacsony szintű, kevés a középiskolát – főiskolát végzettek 

aránya 

6.5.2. Hátrányok enyhítése: 

- Iskolánkban adottak a kis létszámú osztályok, így az egyéni képességfejlesztés, differenciált 

foglalkozás lehetséges. 

- Jelentős szerep jut a pedagógusoknak az órák vezetésében a tananyag szemléletes, érthető 

magyarázatában, mindenkor az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

- Fontos az ismeretek megszilárdítása az órán a fenti hátrányok miatt. 

- A napközi otthon jelentős szerepe a tanulásban, egyéni foglalkoztatásban. 

- Az egyéni foglalkozást szolgálja a korrepetálás. 

- A könyvtárnak az ismeretek bővítésében van jelentős szerepe. 

- A tanulók délutáni elfoglaltsága az ismeretbővítésen túl magatartási, viselkedési formák 

kialakulását fejleszti: irodalmi, sport, kézműves és táncszakkörök. 

A tanulók szabadidejének maximális kihasználásával a tanulók nem céltalanul csavarognak, 

hanem érdeklődésüknek megfelelő elfoglaltságban vesznek részt. 

6.5.3. A szociális hátrányok enyhítésének színterei: 

- Családlátogatások, 

- szülő segítése, tájékoztatása, 

- fogadó óra, szülői értekezlet, nyílt hét szervezése. 

- nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai, 

- ifjúságvédelmi felelős tevékenysége, 

- napközi otthon, tanulószoba, 

- az iskolai könyvtár használata, 
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- diákétkeztetés, 

- kirándulások, túrák, szabadidős programok szervezése. 

6.5.3.1. Anyagi segítség nyújtása: iskolai alapítvány 

Önkormányzat 

SZMK támogatása (kirándulások) 

 

6.6.Esélyegyenlőtlenségből eredő nehézségek enyhítésének formái 

  

A fejezet a KT. 69.§-ának (1) (2) és a 70.§ (7) bekezdése alapján készült. 

Integráció: az eltérő családi háttérrel rendelkező különböző képességű és fejlettségű 

gyermekeket együtt neveljük. Ide sorolhatjuk a roma származású, hátrányos, veszélyeztetett, 

diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyermekeket és a magántanulókat. A gyermekek 

helyzetéből adódó problémákat számba kell venni és a megfelelő pedagógiai tapasztalatok 

alapján orvosolni kell. 

 

A program jellemzői: 

Egyrészt olyan oktatásszervezési keret, 

- amely lehetőséget biztosít minden gyermek számára képességei kibontakoztatásához, 

- amelyben minden gyerek előzetes, otthonról hozott tudását és kultúráját értékként képviselheti, 

kamatoztathatja, 

- amelyben a gyerekek egymást segítő közösségei születnek 

(tudatosan fejlesztik az interperszonális és csoportszociális készségeket), 

- amelyben a szülőt, a családot mint partnert vonják be az iskolai folyamatokba, döntésekbe 

(tudatosan fejlesztik a család, az iskola és a gyerek közötti kommunikációt), 

- amelyben tudatosan építik ki az előítéletek csökkentését, megszüntetésére alkalmas 

együttműködő, elfogadó környezetet, 

- amelyben tudatosan teremtenek lehetőséget az oktatás ügyében érintett intézmények 

együttműködésére (óvoda, általános iskola, középiskola, családsegítő szervezetek, kisebbségi és 

helyi önkormányzatok, kulturális és civil szervezetek), 

- amelyben a tanulókövetés az iskolai hatékonyság visszajelzésének kiemelt eszköze, 

 

másrészt olyan kompetenciák jellemzik a pedagógusokat mint pl. 

- széleskörű módszertani repertoár, 

- egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott pedagógiai eszközök és oktatási mérőrendszerek 

ismerete, 

- az együttműködés órái és intézményi kereteken túlmutató jellegéből fakadó tanári szerepbővülés 

elfogadása, 

- az iskolában megjelenő különböző kultúrák ismerete, egyenértékűként való elfogadása, kezelése.  
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Iskolánkban a dislexiás, disgrafiás, diszkalkuliás gyerekek kérhetnek mentesítést egyes tantárgyakból 

vagy tantárgyrészek értékelése vagy minősítése alól.  A KT. 30.§-ának (9) 69.§. (2), 70.§.(7)-

(10).bekezdése alapján. 

  

Heti 2 órában iskolai keretek között felzárkóztató foglalkozást biztosítunk számukra az egyéni 

foglalkozás órakeretéből. Az egyéni foglalkozások órakerete 2004-től kezdődően évi 1%-al nő. 2004-

ben 6%. Ez a szám előreláthatóan 12%-ig növekszik. 

 

A magántanulókkal kapcsolatos tevékenységek meghatározása. 

A magántanulókra vonatkozó törvény a KT. 69. §-nak (3) és 120.§-ának (1) bekezdése. 

Magántanuló jelenleg nem jár iskolánkba.  Amennyiben intézményünkben ilyen tanuló lesz, a 

törvénynek megfelelően járunk el. Az iskola  gondoskodik a vizsgára való felkészítésről, és a 

vizsga szakszerű lebonyolításáról.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.7. Egyéb szolgáltatások 
 

Napközi, tanulószoba 
 

A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, ha a szülők igénylik az iskolában, tanítási napokon 

a délutáni időszakban 1-4. évfolyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon tanulószoba működik. 

Az 1-4. évfolyamra járó tanuló napközis foglalkozásra való jelentkezése nem tiltható meg.  

A napközi alsó tagozaton egy csoportban, felső tagozaton tanulószoba egy csoporttal működik 

iskolánkban  
 

Könyvtár-, internet használat 
 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon (11-től 17 óráig) és szombaton (9-től fél 1-

ig) látogatható iskolai könyvtár segíti. 

Nagyon hasznosak a könyvtári órák: irodalmi, történelmi valamint környezetismereti témákban. A 

könyvtárban lehetőség van videó filmek (mesék) vetítésére. A könyvtár a szabad idő hasznos 

eltöltésének színtere lehet a gyerekek számára. A könyvtárban elhelyezett számítógépek jelentősen 

segítik a szabadidős tevékenység hasznosítását. 

2 számítógépen térítés nélküli internet hozzáféréssel nyílik alkalmuk a gyerekeknek önálló 

információ- és ismeretszerzésre. 
 

Diákétkeztetés 
 

A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben / tízórai, ebéd, uzsonna / részesülnek. 

A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – ebédet, tízórait biztosít az intézmény. Az 

iskola fenntartója által megállapított étkezési díjakat az iskolában kell befizetni.  

Az étrend összeállításánál – adott anyagi lehetőségek mellett - figyelembe vesszük a tanulók 

kívánságait a következő hétre. 
 

Diákönkormányzat 
 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat 

munkáját az 1-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati-vezetőség 

irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

Diákönkormányzatunkat a törvényben biztosított jogok illetik meg, ezen kívül döntési jogköre van a 

DÖK által szervezett iskolai versenyek, vetélkedők meghirdetésében; a DÖK által szervezett hasznos 

munkák elvégzésében. Véleményezési jogköre: 



 36 

- az iskolai munkaterv elkészítésében, 

- a könyvtár nyitva tartásában. 
 
 

 

 
 

Sportkör 
 

A sportköri foglalkozásokon az iskola minden tanulója részt vehet. Ezek a tanórai testnevelési 

órákkal együtt biztosítják a tanulók testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle 

sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

Iskolai sportkörünk 2 labdarúgó sportcsoporttal működik. 

Az órarendet úgy állítjuk össze, hogy a testnevelés órák, a sportköri edzések, tömegsport 

foglalkozások valamint az alapfokú művészeti oktatás táncórái biztosítják a mindennapos testedzés 

lehetőségét. Az iskola lova szintén hozzájárul a mindennapos testedzés megvalósításához, hisz 

tanulóink gyakorlatilag bármikor lovagolhatnak. 
 

Szakkörök 
 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök 

jellegüket tekintve lehetnek művésziek, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös 

érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör 

vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

 

Az angol, mint második idegen nyelv oktatását továbbra is szakköri keretek között szeretnénk 

biztosítani. 
 

Versenyek, bemutatók: 
 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle / szaktárgyi, sport, művészeti, stb. / 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában rendszeresen megrendezünk. Emellett természetesen az 

iskolán kívüli versenyeken való részvételt is biztosítjuk a tehetséges tanulók számára. A versenyek, 

vetélkedők megszervezését, a tanulók felkészítését az alsós és felsős nevelők végzik. 
 

További szabadidős tevékenységek 
 

A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestületet a tanulókat azzal felkészíteni, 

hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős 

programokat szerveznek.  

/ pl. túrák, kirándulások, táborok, színház és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények 

stb. / 
 

Immár hagyománya van iskolánknál az alábbi nyári táboroknak: 

- 1-5. osztályos tanulók részére állótábor az ország valamely nevezetes helyén. 

- Képzőművész és sporttábor, 

- Képességfejlesztő tábor, 

A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. Ha szülőknek anyagi gondjai támadnak, kérelemmel fordulhat iskolánk alapítványához. 

 

Tanulmányi kirándulások 
 

Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal 

alsóban 1 napos, felsőben 3 napos tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fedezik. 

Ha a kirándulás költségeit a szülő nem tudja biztosítani, kérjük, forduljon kérelemmel a Mártélyi 

Általános Iskoláért Alapítványhoz. 
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Erdei iskola 
 

A nevelési és tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül 

szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi 

téma feldolgozása történik. Az erdei iskolai foglalkozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülők fedezik. Résztvevői: a mindenkori 6. és 7. osztály tanulói. Helyszíne: Seregélyes. 

Témája Fejér megye természeti és kulturális értékeinek megismerése. 
 

Hittan 
 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől 

függően – hit – és vallásoktatást szervezhetnek. A hit – és vallásoktatáson való részvétel a tanulók 

számára önkéntes. 

Az iskola biztosítja a helyiségek rendeltetésszerű használatát, valamint a jelentkezéshez és 

működéshez szükséges feltételeket. 
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7. Egészségnevelési program 

7.1 Az egészségnevelési program elméleti háttere 

Az egészség fogalma:  

Az egészség a természettel harmonizáló testi, lelki, szociális, energetikai és életszemléleti dinamikus 

egyensúly állapota, jó közérzettel. 

 

A társadalom az emberi méltóságot, testi, lelki, szociális jólétet valamint az alkotóképességet kiemelt 

fontosságúnak tartja. Mindannyian tudjuk és tapasztaljuk, hogy az utóbbi évtizedben milyen 

kedvezőtlenül alakult a népesség egészségállapota. A helyzet kialakulásáért az egészségtelen életmód, 

a hiányos egészségkultúra, a környezeti tényezők és a hiányos prevenciós tevékenység felelős. Az 

egészségtelen életmód egyes elemeit illetően (dohányzás, alkoholfogyasztás, táplálkozási szokások, 

mozgáshiány) Magyarország a nemzetközi statisztikák élén foglal helyet. A halálozások felét az 

önpusztító életmód következményeként kialakult megbetegedések okozzák. Az egyének egészségi 

állapota szorosan összefügg társadalmi – gazdasági státuszukkal, jövedelmi helyzetükkel. 

A kedvezőtlen halálozási arányokért az alábbi kockázati tényezők a felelősek: mozgásszegény 

életmód, az egészségtelen táplálkozás, a dohányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás, az egészséget 

károsító környezet hatásai, felelőtlen magatartás a közlekedésben, a ház körüli tevékenységekben, az 

élet megpróbáltatásaival való megbirkózás képességének a hiánya és a rendezetlen, felelőtlen 

párkapcsolatok. 

Mi az egészségfejlesztés? 

Az egészségfejlesztés átfogó társadalmi és politikai folyamat, mely nemcsak az egyének 

képességeinek és jártasságának erősítésére irányuló cselekvéseket foglal magába, hanem olyan 

tevékenységeket is, amelyek a társadalmi, környezeti és gazdasági feltételek megváltoztatására 

irányulnak azért, hogy azoknak a köz és az egyén az egészségre gyakorolt hatása kedvező legyen. 

Az egészségfejlesztés fő feladata, egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése, 

egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az egyéni 

képességek fejlesztése és szemléletváltoztatás az egészségügyi szolgáltatásokban. 

Mi az egészségnevelés? 

Olyan, változatos kommunikációs forrásokat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek 

összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és 

a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. 

 
A nevelőtestület egészségneveléséhez való viszonyulása: 

 

A nevelőtestület szakmai felkészültsége, elhivatottsága garancia arra, hogy az intézményünkben tanuló 

diákoknak nyugodt, biztonságos légkört tudjunk teremteni.  

Iskolánk vezetői, pedagógusai és munkatársai olyan személyek, akik nyitottak, felkészültségüket 

folyamatosan fejlesztik. 

7.2. Erőforrások 

Humán erőforrások: 

Tanulók, pedagógusok, iskolavezetés, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, iskolai dolgozók, szülők, 

SZMK, iskolaszék, iskolai alapítvány 

Segítő kapcsolatok: 

Az iskola tágabb társadalmi környezetében kialakult segítő kapcsolatok nagymértékben segítik az 

egészségnevelő munkát. Iskolaorvos, védőnő, fogorvos, önkormányzat, Kagylóhéj Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat, ÁNTSZ, Vöröskereszt, Kiskunsági Nemzeti Park helyi képviselője 
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biztosítanak lehetőséget az egészségnevelő munka kiszélesítésére, speciális szakemberek rendszeres 

bevonására. 

Tárgyi feltételek: 

Iskolánk rendelkezik az egészségnevelési program megvalósításához szükséges alapvető feltételekkel: 

tornaszoba, tanterem, sportpálya, gyakorlókert, főzőkonyha. 

7.3. Helyzetelemzés 

7.3.1. Környezet 

Intézményünk rendkívül kedvező földrajzi adottságokkal rendelkezik. Falusi környezet, tájvédelmi 

körzet közelsége, nagy zöld övezet, játszótér, zaj és egyéb környezeti ártalmak alacsony szintje a 

jellemző. Gyerekeink a mindennapjainkat kellemes, tiszta levegőjű környezetben tölthetik. 

Biokertünkre nagyon büszkék vagyunk, gyermekeink technika órán művelik. A megtermelt 

zöldségeket, gyógynövényeket szeretnénk beilleszteni az étrendünkbe. A növények fel nem 

használható részéből komposztot készítünk.  

Iskolánk folyamatosan fejlődik pályázati pénzek segítségével: kémia szaktanterem, tornaszoba, 

folyosói lambéria, tanterem korszerűsítés. Iskolánkban a tantermek, folyosók műszakilag, esztétikailag 

megfelelnek a nevelési feladatoknak. A szennyvízelvezetés problémája a jövő évben megoldódik, 

ugyanis a faluban kiépül a csatornarendszer. Az épület, termek tisztasága többnyire megfelelő. 

 

7.3.2. Egész/séges élet 

Intézményünk egészségnevelési programjának legfontosabb színtere az egészséges élet tantárgy 

oktatása (az egészséges élet programjának szakmai vezetője dr. Felvinczi Katalin, szakmai 

felügyeletét a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet biztosította. Felelős kiadója a Realmed Egészségügyi 

Tanácsadó, Szervező és Szolgáltató Kft. 

A könyv 6 – 14 éves gyerekek 8 éves egészségnevelési programját tartalmazza. A gyerekek a program 

segítségével megértik, hogy mely életmódok tekinthetők egészségesnek, és mennyiben befolyásolják 

ők maguk a saját életmódjuk alakulását.  

Minden éves munka 9 fejezetből áll, mindegyik fejezet más-más témára összpontosít.  

A kilenc fejezetcím:  Egészséges jövők (bevezetés) 

   A biztonság megőrzése 

   Táplálkozás 

   Mozgás és személyes higiéné 

   Veszélyes anyagok 

   Az emberi szexualitás 

   Családi élet és kapcsolatok 

   Környezet 

   Egészséges jövők (összefoglalás) 

Minden fejezet középpontjába egészséges életmóddal összefüggő témákat állítanak a szerzők,így 

remélhető, hogy a gyerekek az egészséget egységében látják majd.  

Fejezetről fejezetre haladva lehetőség nyílik arra, hogy a pusztán a gyerekek egészségére koncentráló 

életmódtól eljussanak addig, hogy az egészségvédelembe egyre inkább beleértsék a barátokat és a 

családot, majd végül a tágabb közösséget és környezetet is.  

A tantárgy feldolgozásához az osztályfőnökök tanári kézikönyvvel rendelkeznek, a tanulók a 

munkalapjaikat dossziéban gyűjtik. Tapasztalataink szerint a gyerekek kedvelik az egészséges élet 

órákat, hiszen a tananyag szerzői a gyerekek ötleteinek, elképzeléseinek tág teret adnak, változatos, 

újszerű munkamódszereket javasolnak.  

7.3.3. Testnevelés 

Iskolánkban a kötelező testnevelési órák mellett az alábbi órákon, szabadidős tevékenységeken 

biztosítottuk tanulóink testi egészségnevelését:, tömegsport, labdarúgóedzések, , lovaglás. Nem iskolai 

szervezésben karate és tánc szakkörökön is részt vehetnek az iskolában gyerekeink. 
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Délután a napközis időben lehetőség nyílik labdajátékokra, különböző sporteszközök (ugrókötél, 

tollasütő) használatára. A fiúk jobban igénylik a csapatjátékokat, a lányok pedig a kisebb csoportban 

történő játékot részesítik előnyben. 

7.3.4. Napközis konyha 

Az általános iskola közétkeztetésében a tanulóknak napi háromszor van lehetősége az étkezésre: 

tízórai, ebéd és uzsonna formájában, melyet iskolánk saját főzőkonyhája biztosít. A családok 

megválaszthatják az étkezések számát. A szociálisan rászorulók kérhetnek az önkormányzattól anyagi 

hozzájárulást az étkezéshez. 

Az étrend gasztronómiai szempontból változatos, házias. Táplálkozástudományi szempontból viszont 

hiányosságokkal bír. A gyerekek nem mindig az évszaknak megfelelő növényi táplálékot fogyasztják, 

kicsit sok a szénhidrát. Hiányoznak a friss saláták és gyümölcsök. 

A tanulók táplálkozási szokásai a családi modellt, valamint a reklámok által közvetített divatot 

követik, kevésbé fogyasztanak leveseket, főzelékeket, valamint idegenkednek az új dolgoktól. 

A tanulók kulturált és biztonságos környezetben fogyaszthatják el a tízórait, ebédet és uzsonnát. A 

konyhánk a HACCP-s elvárásoknak próbál megfelelni, hogy a gyermekeket egészségre káros hatások 

ne érjék, pl. rozsdamentes edények használata. Tanulóink számára optimális az ebédlő nagysága, 

egyszerre 30-35 fő tud kényelmesen étkezni. A levest a konyhások tálalják az asztalokra, a második 

fogást a gyerekek önállóan veszik el a kiadó ablakból. 

7.3.5. Napközi 

Délután nagyobb lehetőség nyílik a kötetlenebb beszélgetésekre, problémák megtárgyalására, így a 

lelki élet nagyobb kérdésköreit közvetlenebb módszerekkel lehet kezelni. Fontos szempont a szülőkkel 

való kapcsolattartás és a délelőttös tanítókkal való folyamatos és hatékony párbeszéd. A tanulóknak 

érezniük kell a folyamatos odafigyelést, törődést, mert csak így alakulhat ki hatékony párbeszéd tanár-

diák között, s a felmerülő problémákra csak az érzelmi kapcsolatok kiépítése után tudunk megoldást 

találni. 

A napközis szabadidős tevékenység alappillére a játékkultúra kialakítása, mely szintén a lelki nevelés 

része. Életkori sajátosságnak megfelelően előtérbe kerülnek a szabályjátékok, csapatjátékok. A 

megfelelő módon játszó, a szabályokat betartó gyermek felnőtt korban is kreatív, a társas 

együttélés szabályait betartó felnőtté válik. A játék fejleszti a kreatív és a logikus gondolkodást, a 

memóriát is. 

7.3.6. Személyi higiéné 

Iskolánk tanulói többnyire ápoltak, használják azokat a tisztálkodási lehetőségeket, amelyek majdnem 

minden családban adottak. Ruházatuk tiszta, ápolt, egyszerű, inkább csak 7-8. osztályban követik 

néhányan a túl divatos öltözködést. 

7.3.7. Iskola-egészségügy 

Iskolaorvosunk a védőnő segítségével az iskolaegészségügyi gondozási munkaterv szerint végzi a 

26/1997. NM. rendelet, valamint az 51/1997. NM. rendelet alapján a szükséges szűrővizsgálatokat és 

védőoltások beadását. 

7.4. Célok, feladatok 

7.4.1. Hosszú távú célunk 

Növelni az egészségnevelés hatékonyságát, hogy tanulóink felnőtt korban is egészségesek 

legyenek. 

Ennek érdekében tanulóinkban ki kell alakítani: 

- A tudatos egészségmegőrző és fejlesztő magatartásra ösztönző értékrendet 

- A káros szokásokat elutasító egészségszemléletet 

- Olyan ismereteket, jártasságokat, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az 

egészségügyi problémákat 

- Az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket 

- Az egészség értékként beépülését a mindennapi életbe 

7.4.2. Középtávú célunk 

Korszerű ismeretek, értékek, attitűdök közvetítése, melyek nyomán a tanulók ismerjék meg: 
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- Életkorukkal járó biológiai, pszichohigiénés, életmódbeli tennivalókat 

- A társkapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit 

- Az egészségre káros szokásokat (helytelen táplálkozás, inaktív életmód) és azok 

következményeit 

- Az antihumánus szenvedélyeket, azok negatív testi és személyiségromboló hatásait 

- Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének lehetőségeit 

- Az egészségérték tudatosításának módjait, formáit 

- A pozitív személyiségfejlesztő hatások erősítése 

- A helyzetfelismerő kézség fejlesztése 

- Szervezettség, tervezettség 

7.4.3. Helyzetelemzésből adódó konkrét céljaink és feladataink 

Környezet 

A tanulók óvják, védjék környezetüket. 

Fedezzék fel a természetben rejlő értékeket (növények, állatok tisztelete). 

A tanulók fokozottan figyeljenek közvetlen és tágabb környezetük tárgyainak és értékeinek 

megóvására! 

Alakuljon ki az esztétikus környezet iránti igény! 

Munkára nevelés 

A célok eléréshez elvégzendő feladatokat iskolai környezeti nevelési programunk tartalmazza. 

Nagyobb gondot kell fordítanunk belső környezetünk esztétikusabb kialakítására, 

dekorálására. (zöld növények, környezetbarát anyagok felhasználása) 

Egész/séges élet 

A tantárgy továbbvitele, az ehhez szükséges órakeret biztosítása a nem kötelező tanórai 

foglalkozások terhére, illetve osztályfőnöki órakeretben. 

Testi nevelés 

A testi fejlődés támogatása, higiéniai szokások kialakítása, erősítése. 

Ellenállóképesség, edzettség fejlesztése. Az ortopédiai elváltozások megelőzése, 

ellensúlyozása.  

Relaxációs gyakorlatok megismerése, mozgáskoordináció fejlesztése. 

Tudatosodjon az egészség és a mozgás összefüggése. 

Tapasztalják meg a mozgás, sport élményszerűségét, örömét. 

Értsék meg, hogy a tudatos mozgás nélkülözhetetlen az életünkben. 

A célok eléréséhez elvégzendő feladatok: 

Az előírt testnevelés órák számának biztosítása (1-4. évfolyam heti 3 óra, 5-8. évfolyam heti 

2,5 óra) 

Iskolai sportkör működtetése, sport csoportok száma 2 labdarúgó. Ehhez rendelkezésre álló 

időkeret heti 4 óra. 

Törekedni kell a mindennapos testmozgásra. 

Játékos testmozgás: minden nap, napközis foglalkozás keretében szabadban vagy jól szellőző 

helységben, annak az osztálynak kötelező jelleggel, melynek aznap nincs testnevelés órája. 

Ideje 45 perc. 

Úszásoktatás szeretnénk elérni, hogy intézményünkből kikerülve tanulóink tudjanak úszni. 

Ennek érdekében minden évben bizonyos osztály testnevelés óra keretében úszásoktatásban 

részesül. Helyszíne a hódmezővásárhelyi fedett uszoda. 

Gyógytestnevelés: A 2004/2005 tanév kezdetétől helyben oldjuk meg az iskolaorvos által 

kiszűrt, gyógytestnevelésre irányított tanulók speciális foglalkozásainak biztosítását. Ezeket 

a foglalkozásokat az iskola testnevelője tartja. 

Tanórán kívüli lehetőségek: 

Sportnap:  

Családi sportnap tanulók, szülők, tanárok közös játékos vetélkedője a szabadban. 

Sportversenyek: Atlétika verseny 

Mezei futóverseny 

Focimérkőzések, kupák, tornák 
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Városi labdarúgó bajnokság 

Napközis konyha, táplálkozás 

A tanulók tudják: 

A legfontosabb tápanyagokat, szervezetben betöltött szerepüket. 

Az optimális mennyiségi arányokat. 

A táplálékigény-energiaszükséglet összefüggését. 

Az étkezési idők rendszerességének fontosságát, ezek betartását. 

A magyar konyha kedvező és kedvezőtlen sajátosságait. 

A helyes táplálkozás ismérveit. 

Melyek a helyes fogyasztói kultúra kialakításának ismérvei 

A reklámok hogyan hatnak életükre, milyen ökológiai következményekkel járnak vásárlási 

szokásaink 

Döntéseik milyen következményekkel járnak. 

Sajátítsák el és alkalmazzák a kulturált étkezés szabályait! 

A tanulók tanulják meg a kultúrált étkezés szabályait. 

Magatartásukkal járuljanak hozzá az ebédlői fegyelem betartásához, vigyázzanak az ebédlő 

használati tárgyainak épségére és a tisztaságra. 

Feladatok: 

A nevelők törekedjenek a reformételek bemutatására. 

Hangsúlyozzák a vitaminok, zöldségek, gyümölcsök és a teljes kiőrlésű gabonafélék (búza, 

rizs, árpa, köles, hajdina, zab) fogyasztását. 

A tanárok, a napközis nevelők kísérjék figyelemmel a tanulók táplálkozási szokásait, és ha 

kell, észrevételezzék a szülők felé. 

Az iskolavezetés jelezze a felmerülő problémákat az élelmezésvezető, illetve a főzőkonyha 

felé. 

Napközi 

Tanulják meg játék közben a szabálykövető magatartást, és figyeljenek oda társaikra. 

A tanulóknak 10 éves korra meg kell tanulniuk megszervezni napirendjüket, ill. ki kell 

alakítani a munka iránti felelősségérzetüket és felelősségvállalásukat. 

Fokozatos önellenőrzés kialakítása 

Személyi higiéné 

Ki kell alakítani a tanulókban a tisztaság iránti fokozott igényt. 

Tudatosítani kell a gyerekekben a rendszeres tisztálkodás fontosságát, a személyi higiéné, az 

étkezés előtti kézmosás betartását. 

Figyelni kell a ruházat tisztasására, hidegben a réteges öltözködésre. 

Folytatni kell az óvodából hozott helyes fogápolásra vonatkozó szokásokat. 

Iskolai egészségügy 

Jövőben is célunk a kialakult hatékony munkakapcsolat fenntartása, a tapasztalatcsere, 

pályázati együttműködés. 

. 

 

8. Környezeti nevelési program 

8. 1. A környezeti nevelési program elkészítésének alapjai 

 
Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere  
 

Számos, a világméretű környezeti válság felismerése óta megszületett, nemzetközi és hazai 

kezdeményezés, jogszabály alapozta meg azt a döntést, hogy a környezeti nevelés kiemelt módon 

jelenjen meg a közoktatás fejesztendő területei között. A közoktatásról szóló – többször módosított – 

1993. évi LXXIX. törvény 48.§ (3) bekezdése értelmében az iskoláknak – nevelési programjuk 

részeként – 2004. június 30-ig el kell készíteniük környezeti nevelési programjukat.  
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A környezeti nevelés fogalma  

 

„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük 

környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit 

is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés:  

- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő ill. élettelen 

környezettel;  

- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;  

- felkelti az igényt, képessé tesz:  

a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására;  

összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére;  

a problémák megkeresésére, okainak megértésére;  

kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ez által a lehetséges megoldások megkeresésére;  

az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdésekben;  

a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.”  

(KöNKomP, 2004)  

„A környezeti nevelés olyan értékek felismerésének és olyan fogalmak meghatározásának folyamata, 

amelyek segítenek az ember és kultúrája, valamint az őt körülvevő biofizikai környezet sokrétű 

kapcsolatának megértéséhez és értékeléséhez szükséges készségek és hozzáállás kifejlesztésében. A 

környezeti nevelés hatást gyakorol a környezet minőségét érintő döntéshozatalra, személyiségformálásra 

és egy széles értelemben vett viselkedésmód kialakítására.”  

(IUCN, 1970)  

 

Az alapelveket szabályzó jogi háttér 

  

A nemzetközi előzmények közül azt az egyet említjük meg, mely az összes eddigi kezdeményezést 

magába olvasztja. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 

2005–2014 közötti évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. Vagyis a 

nemzetközi közösség egy teljes évtizedet szán annak a célnak az elérésre, hogy az oktatás minden 

szintjét és formáját áthassák a fenntarthatóság, a környezet- és az egészségvédelem alapértékei. E cél 

elérését nagymértékben szolgálják az iskolák környezeti- és egészségnevelési programjai.  

A hazai jogszabályi háttér az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos 

paragrafusaiból vezethető le:  
 

18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.  

70. § A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki 

egészséghez.  

Az Alkotmányban megfogalmazott alapelvek megvalósulását – többek között – az alábbi 

jogszabályok és intézkedések garantálják:  

A Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. törvény) 54. § 1. cikkelye szerint „…minden 

állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére”. Az 

ismeretek terjesztése és fejlesztése állami, illetve önkormányzati feladat.  

Magyarország második Nemzeti Környezetvédelmi Programjában (2003-2008)
 
önálló tematikus 

akcióprogram kapott helyet a környezettudatosság növelése érdekében.  

A Nemzeti Fejlesztési Tervben a fenntarthatóságnak való megfelelés horizontális célként szerepel.  

A Nemzeti Alaptantervről kiadott 243/2003. sz. kormányrendelet5 kiemelt fejlesztési feladatként 

definiálja a környezeti nevelést.  

„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, 

életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását 

és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az 

egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok 

nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a 



 44 

természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget 

vállalnak egyéni vagy közös tetteikben.”      (NAT 243/2003) 
 

A közoktatási stratégiai célok figyelembevétele  

 

Az iskolai környezeti nevelési programok akkor szolgálják igazán a diákok érdekeit, ha 

megvalósulásuk hozzájárul a közoktatás-fejlesztés stratégiai céljainak eléréséhez. Ezért már a 

programok elkészítése közben figyelmet kell fordítani arra, hogy olyan terv készüljön, mely elősegíti 

az alábbi, az Oktatási Minisztérium által 2003-ban megfogalmazott közoktatási stratégiai célok 

elérését:  

 Az élethosszig tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén  

A környezetről szóló tudás megszerzése során a diákok életközeli helyzetekben gyakorolják, 

erősítik az élethosszig tartó tanulás képességének fejlesztési folyamatában is nélkülözhetetlen 

kompetenciáikat (pl. értő olvasás, tudományos adatgyűjtés és elemzés, szóbeli információszerzés 

más emberektől, kommunikációs kompetencia).  

 Az oktatási esélyegyenlőtlenségek mérséklése  

A környezeti nevelési tevékenységek fontos elemei az esélyegyenlőtlenségek csökkentésének. A 

hagyományos óraszervezéstől eltérő tanulási formák sok lehetőséget adnak azon diákok  

érvényesülésére, fejlődésére is, akiket a hagyományos tanórai keretekben nem, vagy csak kevéssé 

sikerül aktivizálni, fejleszteni. A környezeti nevelés módszertani kínálatában a sajátos nevelési 

igényű tanulókat jól segítő módszerek is fellelhetők. A környezeti nevelés széles módszertani 

választéka garancia arra, hogy a környezeti nevelés keretein belül megoldható a diákokkal való 

differenciált foglalkozás, illetve az egyénre szabott pedagógiai módszerek alkalmazása.  

 Az oktatás minőségének fejlesztése  

A környezeti nevelésben alkalmazott módszerek sokfélesége és nem hagyományos jellege 

elősegíti a tanítás-tanulás folyamatának módszertani megújítását. A környezeti nevelés jelen-, 

illetve jövőorientáltsága pedig segíti a tanításközpontú pedagógiából a tanulásközpontúba való 

átmenetet.  

 A pedagógus szakma fejlődésének támogatása  

A környezeti nevelés az egyik legdinamikusabban fejlődő területe a pedagógiai gyakorlatnak, így 

az avval való foglalkozás nagymértékben támogatja a pedagógusszakma fejlődését.  

 Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) alkalmazásának fejlesztése  

A környezeti problémák globális és nemzetközi jellegéből következik, hogy már ma is számos 

információtechnológiára alapozott nemzetközi környezeti nevelési program, lehetőség áll a 

pedagógusok rendelkezésére (pl. Science Across Europe, GLOBE-programok) Mindezen 

programokba való bekapcsolódás nem csak az IKT-alkalmazások fejlesztését segíti elő a 

környezeti nevelés mellett, hanem – nemzetközi jellegük miatt – a nyelvtanulás előmozdítói is. 

 Az oktatás tárgyi feltételei javítása  

A környezeti nevelési tevékenységekhez rendelkezésre álló pályázati források (pl. Zöld Forrás, 

Erdei Iskola Program) hozzásegítik az iskolákat a tanulás tárgyi feltételeinek és környezetének 

javításához.  

 

 

8. 2. Helyzetelemzés, helyzetkép  
 



Az iskola környezete 

 

Az ÁMK Mártélyi Általános Iskolája a Holt-Tisza és a Mártélyi Tájvédelmi Körzet közvetlen 

közelében található.  

Az iskola 8 osztálya 4 épületben kapott elhelyezést. Az ötödik, intézményhez tartozó épület az erdei 

iskoláé. Az épületek közötti tágas zöld övezeti rész az iskola udvara, valamint az iskola és az erdei 

iskola közös játszótere. 

A terület gondozásáért, az esztétikus környezet kialakításáért évek óta sokat tesz az iskola. Környezeti 

nevelésünk fontos színtere a környezetbarát iskolai környezet kialakítása. 
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A környezeti nevelés színterei iskolánkban  
 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben  

 

- A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Az 

óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a 

hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. 
- Környezeti nevelésünk fontos színtere a gyakorlókert (tankert), ahol technika órán l tevékenykednek a 

gyerekek. 

 

 

 

 Tanórán kívüli programok:  
 

- Iskolánkban a környezet ápolása jól bevált munkamegosztásban zajlik. Technikai személyzet 

gondoskodik a fű- és sövénynyírásról. A virágágyás ápolása, a gyomlálás és további apróbb kerti 

munkák elvégzése a gyerekek feladata. Ennek megvalósítása iskolaidőben iskolaszépítési 

akciónapok keretein belül a szülők bevonásával és technika órákon valamint a napköziben 

történik.. 

- Minden évben szervezünk papírgyűjtést és vasgyűjtést. Az elemgyűjtés folyamatos iskolánkban.  

- Túranapok alkalmával – bár nem rendszeresen – intézménylátogatásokat szervezünk. Jártunk már 

a vásárhelyi víztoronyban, szennyvíztisztítóban és a regionális hulladéklerakóban.  

- A gyerekek rendszeresen vesznek részt és szerepelnek eredményesen környezetvédelmi témájú 

pályázatokon és tantárgyi versenyeken (Hevesy György kémiaverseny, víz világnapja, 

környezetvédelmi világnap, madarak és fák napja alkalmából, állatvédelmi témában, Csizmazia 

alapítvány pályázatán). 

- Igyekeztünk meghonosítani az elmúlt két évben a projekt módszert. Sikeres pályázatoknak 

köszönhetően anyagi forrást is tudtunk biztosítani a megvalósításhoz. Az osztályok megajánlott 

témák alapján választották ki a számukra legizgalmasabb környezetvédelmi problémát, jelenséget. 

Volt levegő-, hulladék-, víz-, épített környezet-, az élővilág sokszínűségét feldolgozó 

munkacsoportunk. Választott témáikat a gyerekek projektmódszer segítségével dolgozták fel és a 

környezetvédelmi világnapon projek nap keretében számoltak be elvégzett munkájukról az 

iskolaközösség számára és a munkájuk során keletkezett alkotásokból kiállítást rendeztünk.  

- Jó kapcsolatokat ápolunk a Kiskunsági Nemzeti Park helyi tájvédelmi felügyelőjével, Somodi 

Istvánnal, aki hatékonyan segíti munkánkat előadások, tájékozódó túrák szervezésével. 


 

Az ember és a környezet viszonyának megismerése az egész/séges élet órákon 

 

Az ember környezet átalakító munkája révén bonyolult technikai és társadalmi rendszereket hozott 

létre, s gyökeresen átalakította a természetét. 

 

Az embernek úgy kell irányítania az általa megalkotott rendszereket, hogy azok a környezettel 

harmonizálva, „barátságban” működjenek. 

 

Csak úgy óvhatjuk földünket, környezetünket, ha anyag- és energiatakarékos szemlélettel élünk, és 

tudatosan figyelünk arra, hogy tevékenységünkre hogyan reagál a természet. 

 

Akkor vagyunk a Földünkkel a legkíméletesebbek, ha csak annyi anyagot (vizet, ásványi kincset, fát 

stb.) használunk fel, amennyi elengedhetetlenül szükséges. Akkor óvjuk igazán a Földet, ha az 

elhasznált anyagokat visszaforgatjuk a gyártási folyamatokba, és így nem működtetünk, és pillanatról 

pillanatra nyomon követjük tevékenységünk hatását. A Földön élő embereknek állandóan fejlesztenie 

kell képességeit. A kihívások száma növekszik, hiszen egyre bonyolultabb környezetben kell 

eligazodni, egyre bonyolultabb rendszereket kell alkotni azért, hogy a fejlődést a Föld lehetőségeivel 

összhangba hozhassuk. 
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A környezetvédelem témáját az egész/séges élet az érzelmek oldaláról közelíti meg azon keresztül, 

hogy a gyerekek hogyan éreznek, és mit gondolnak a környezetükről. Megpróbálja arra ösztönözni 

őket, hogy tudatosabban forduljanak a kérdés felé, és beszéljenek másoknak is arról, amit 

megtanultak. A legfontosabb azonban az, hogy csoportmunkájuk során maguk is megtapasztalják, 

mennyit ér az együttműködés ezen a területen.  

Az egész/séges élet tantárgy 8 osztályon végig vonuló „környezet témaköre” koncentrikusan egymásra 

épülő tanagyagot tartalmaz, melynek elsajátítása során jutnak a gyerekek a fent említett tudás 

birtokába.  

 

 

Erőforrások 

 

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

résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, 

együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló együttműködés egyben 

környezeti nevelési munkánk erőforrása is.  

 

- Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 

példaértékű legyen a tanulók számára.  

- Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait 

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

napközinek és az osztályközösségeknek.  

- Tanárok és diákok. A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való 

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

szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában az erdei iskoláknak, a projektnapnak, a 

hulladékgyűjtési akcióknak, tanulmányi kirándulásoknak. A diákok és tanárok együttműködése 

nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és megőrzésében is.  

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

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

környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván.  

- Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak. Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói 

munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén 

fontos feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok 

használata, kicsinyített és kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás), folyamatosan gyűjtsük 

a hulladékpapírt.  
 

Iskolán kívüli együttműködés  

 

- Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot 

színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen 

szempontból kiemelkedően fontosak a múzeumok, a szegedi vadaspark, a hódmezővásárhelyi  és a 

mártélyi vízmű, a hódmezővásárhelyi hulladékkezelő, és a Kiskunsági Nemzeti Park. 

- Hivatalos szervek. A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi 

és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre 

építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában.  
 

8. 3. Jövőkép, alapelvek, célok 

 
Általános, hosszú távú cél 

 

- elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, hogy a 

felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, 

elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát (NAT);  
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- kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét 

meghatározó erkölcsi alapelvvé. 

 
Az iskola jövőképe 

 

Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol a belső terek még hangulatosabbak lesznek, 

több növény lesz mindenütt. Diákjaink és dolgozóink figyelnek az intézmény energia és 

vízfelhasználására, csökken a keletkezett hulladék mennyisége, melynek egy részét szelektíven 

folyamatosan gyűjtjük. Diákjaink aktív kezdeményező szerepet játszanak az iskolában kialakult 

környezettudatos szemlélet KT 12.§ elterjesztésében a lakóhelyen.  

 
Alapelvek, értékek, szemlélet  

 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk. Ezek fogalmát, tartalmát, 

megnyilvánulási módjait körül kell járnunk, meg kell világítanunk:  

- a fenntartható fejődés;  

- a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések;  

- a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései;  

- alapvető emberi szükségletek;  

- emberi jogok;  

- demokrácia;  

- elővigyázatosság;  

- biológiai és társadalmi sokféleség;  

- tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés;  

- tolerancia és segítő életmód;  

- a környezettudatos magatartás és életvitel segítése;  

- helyzetfelismerés, ok – okozati összefüggések;  

- problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség.  

Tartsuk szem előtt, hogy ugyanazokat a gyerekeket képezzük minden órán és foglalkozáson, vagyis 

fontos, hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki!  

 

 

 
Rövid távú célok, feladatok és sikerkritériumok 
 

Rövid távú célok  Feladatok  Sikerkritériumok  

A környezeti nevelés az oktatás 

és nevelés valamennyi területén 

jelenjen meg!  

A helyi tantervben műveltségi 

területenként és a 

tanmenetekben is konkrétan 

jelöljük meg a feladatokat és az 

alkalmazni kívánt módszereket.  

Az iskolai élet egészét átfogó 

környezeti nevelés valósul meg:  

- kiegészített tanmenetek;  

- több környezeti nevelési 

tartalom a tanórákon;  

- változatosabb tanítási, 

tanulássegítési környezeti 

nevelési módszerek.  

Erősítsük a tantárgyközi 

kapcsolatokat, hogy a tanulók 

egységben lássák az egy 

témához tartozó ismereteket!  

Aktuális projektek kidolgozása 

egész/séges élet tantárgyon 

belül. Minden tanévben az iskola 

minden tanulóját megmozgató 

projektnap. 

A széttagolt ismeretek 

rendszerszemlélettel 

összekapcsolódnak,  

egyre több tanuló vesz részt 

tanulási projektben, a gyerekek 

örömmel készülnek a következő 

projektre.  
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A pedagógusok, a felnőtt 

dolgozók és a szülők személyes 

példájukkal legyenek a 

környezettudatos életvitel hiteles 

terjesztői!  

Képzések szervezése, 

továbbképzéseken részvétel, 

szülői értekezleteken beszélgetés 

az adott témában.  

A felnőttek rendelkeznek 

mindazon ismeretekkel, szakmai 

hozzáértéssel és 

személyiségvonásokkal, 

amelyek a környezettudatosság 

alakítása során mintaként 

szolgálnak.  

 

Takarékoskodás a vízzel és a 

villannyal.  

Rendszeres, majd alkalmankénti 

ellenőrzések. Mérések, 

számítások, következtetések  

Nem lesznek nyitva felejtett 

vagy csöpögő csapok, égve 

felejtett villanyok.  

A tanulók ismerjék meg szűkebb 

környezetüket, lássák az 

értékeket, problémákat, ápolják 

a hagyományokat!  

Részvétel tanórán kívüli 

foglalkozásokon a természetben.  

Minden tanévben egy 

környezetvédelmi jeles nap 

megünneplése 

Ha ismeri környezetét, jobban 

szereti, kötődik hozzá és 

megóvja.  

 

Fejlesszük a tanulók 

problémamegoldó 

gondolkodásmódját, az önálló 

ismeretszerzés képességét – 

megalapozva az élethosszig tartó 

tanulást!  

Az iskolai könyvtárban 

szakkönyvek, folyóiratok, videó-

anyag és CD-k folyamatos 

beszerzése. Internet-hozzáférés 

biztosítása.  

Egyre több gyerek tart 

kiselőadást, „sürög-forog” a 

könyvtárban, tudja használni a 

szakirodalmat.  

 
 

 

Hosszú távú célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink. 

Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani az életkoruknak megfelelő szintű: 

  
- a környezettudatos magatartást és életvitelt;  

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt;  

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

igényét és akaratát;  

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

- a rendszerszemléletet;  

- tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését;  

- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket.  
 

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

- problémamegoldó gondolkodás;  

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód;  

- szintetizálás és analizálás;  

- kreativitás;  

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód;  

- vitakészség, kritikus véleményalkotás;  

- kommunikáció, média használat;  

- konfliktuskezelés és megoldás;  

- állampolgári részvétel és cselekvés;  

- értékelés és mérlegelés készsége.  
 

 

 

 

 



 49 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 
Hagyományos tanórai foglalkozások  

Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei  
 

Testnevelés  

A tanulók  

- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják, egészséges 

testi fejlődésüket;  

- legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű 

tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia fejlesztésében;  

- értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezetszennyezés az 

egészségre veszélyes;  

- igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek az eszközök, 

és a tornaszerek;  

- sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pl. méta, karikahajtás, gólyalábazás, 

zsákban futás);  

- tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását.  
 

Magyar nyelv és irodalom  
Általános iskola- alsó tagozat (6-10 év). A tanulók  

- ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges emberalkotta környezetük értékeit bemutató 

irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket);  

- egy táj megismerésekor képesek legyenek kifejezni érzelmeiket, alkalmazva érzékeljék az anyanyelv 

gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli kommunikáció során.  

Általános iskola – felső tagozat. A tanulók  

- ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra 

hatását és mindezt tudják alkalmazni a természeti és emberalkotta környezettel való 

kapcsolatteremtésben;  

- törekedjenek az anyanyelv védelmére;  

- sajátítsák el a média elemzésének technikáit;  

- tudjanak disputát folytatni.  

A tanulókban  

- alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés;  

- növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és 

természetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával;  

- fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével.  

- tudjanak hivatalos iratokat (petíciókat, kérvényeket, javaslatokat) készíteni;  

- tudatosan készüljenek a „nyelvi környezetszennyezés” elkerülésére;   

- fejlesszük az esztétikai, erkölcsi érzékenységet.  
  
Történelem  

A tanulók  

- értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet;  

- tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra, a 

közösségi normák alakulására;  

- ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete;  

- értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az egyén, az 

állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában, csökkentésében.  
 

 

Matematika  
A tanulók  

- váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket matematikai 

módszerekkel demonstrálják;  
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- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére statisztikai 

módszerek alkalmazásával;  

- tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni;  

- logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön;  

- tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait;  

- váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására;  

- ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak 

megfelelő következtetéseket levonni;  

- legyenek képesek reális becslésekre;  

- tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni.  

A tanulókban  

- alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás;  

- alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket.  
 

Fizika  
A tanulók  

- váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára;  

- ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, valamint 

az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat;  

- tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában legyenek képesek 

megoldást keresni a globális környezeti problémákra;  

- mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak felhasználni;  

- ismereteik birtokában, tetteik következményeit látó, távlatokban gondolkodó állampolgárrá váljanak. 

  
   Földrajz  

A tanulók  

- szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környezetükről;  

- érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi 

folyamatok hatásainak eredményeit;  

- ismerjék meg a világ globális problémáit;  

- ismerjék meg és őrizzék a természeti és az emberalkotta táj szépségeit.  
 

  Biológia  

A tanulók  

- ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit;  

- ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet;  

- ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok között az ok-

okozati összefüggéseket;  

- ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat;  

- legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére;  

- sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat.  

A tanulókban  

- alakuljon ki ökológiai szemléletmód.  
 

Kémia  

A tanulók  

- rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel;  

- törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására;  

- legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére;  

- értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint becsüljék 

meg ezek gazdasági hatásait.  

 
    Technika 

A  tanulók  

- ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit; 

- rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel; 
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- legyenek képesek egyszerű technológiai folyamatokat értelmezni, lássák azok szükségességüket, 

hatásaikat. 

- törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására 

 
Ének-zene  
A tanulók  

- ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát;  

- ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait;  

- fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban;  

- vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét;  

- tudják, hogy az élő ill. élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban egyaránt 

akusztikus élményt jelentenek;  

- fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni.  
 

   Etika  
A tanulók  

- legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a lehető legkevesebb 

károsodást okozzák;  

- tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni;  

- mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret kell 

hagyniuk.  

A tanulókban  

- alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától függetlenül is 

értéket képviselnek;  

- alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kapcsolatban;  

- fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges környezetért.  
  
Rajz és vizuális kultúra  
A tanulók  

- ismerjék fel a természeti ill. művészeti szépség rokonságát és azonosságát;  

- ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit;  

- ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére; tudjanak példákat 

említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira;  

- ismerjék a természetes alapanyagok használatát;  

- legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően elemezni;  

- legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően;  

- ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését;  

- tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre;  

- kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket.  
 

A tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel  

A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a különböző 

szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló iskolarendszerben az osztályfőnöki 

feladatok bővülnek, e tennivalók körül is egyre több a bizonytalanság. Az osztályfőnök személyisége, 

és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyerekekben kialakuló, formálódó valóságképet. 

Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő 

elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá 

tételére, igényes gondos alakítására való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, 

életmódminták elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek 

során a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére.  

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket megbontó 

tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom problémáinak felismerését és megoldását segíti az 

iskolában. Ilyenek a táplálkozási szokások, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és 

energiatakarékosság. A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös 

részvétel is kiegészítheti és összefűzheti az egyes szaktárgyakat. 
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Tanórán kívüli foglalkozások  

 
A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni.  

Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy megfelelő módon diákjainkban egységes képet 

alakítsunk ki az őket körülvevő világról. Ebben a szellemben szervezzük meg a jövőben is azokat a 

tanórán kívüli foglalkozásokat, akciónapokat és programokat, melyeket a bevezetőben 

megfogalmaztunk.  

 
 

JÓ GYAKORLATOK ÁTVÉTELE 

1. Klaviatúra 

 

Szavak hanganalízisének, a betűk szavakká szintetizálásának, a sorrendiség emlékezet fejlesztő 

igényének gyakorlása, erősítése játékos formában. A gyerekek nyelvi kreativitásának fejlesztése. 

Annak segítése, hogy a tanulók tudjanak alkalmazkodni a változó világ kommunikációs helyzeteihez.  

 

A kompetencia alapú anyanyelvi nevelés egyik megfogalmazott célja az alkalmazható tudás 

megszerzése. Már az alapozó időszakban a kooperatív technikák közül a páros munka nagy szerepet 

kap. Ez a "jó gyakorlat" kiválóan alkalmas a páros munka megtanítására, az együttműködés 

szükségességének megtapasztalására. Kiválóan alkalmas a differenciálásra.  

 

A szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén kiemelten szolgálja az általános alapozás 

/betűfelismerés,kis- és nagybetűk azonosítása stb./ olvasás technikai képességének fejlesztését. 

Elősegíti a szem-kéz mozgáskoordinációjának fejlesztését. Konkrétan szolgálja a szavak megértésének 

gyakorlását, azok megértésének azonnali visszaigazolását. Fejleszti az önálló funkcionális írást.  

 

2. Kompetencia alapú oktatás a gyakorlatban matematika órákon, differenciált 

tanulásszervezéssel, interaktív tábla használattal  

  

Cél olyan új tanulási, tanítási technikák bevezetése a matematika oktatásában, amelyek 

eredményeképpen a tanulók képességeikhez mérten a legoptimálisabban fejlődhetnek. Ehhez 

differenciált tanulási környezetet kell kialakítani, erősíteni a motivációt, ezáltal esélyegyenlőséget 

teremteni a sajátos nevelési igényű tanulóknak is. Cél, hogy a sajátos nevelési igényű és az eltérő 

szocializációjú tanulók is egy közösségben, sikeresen nevelkedjenek kortársaikkal, esetleg tehetséges 

osztálytársaikkal is. Így személyiségük egészségesen fejlődik, kialakul bennük az együttműködés 

képessége, a tolerancia, az empátia, a segítőkészség és a türelem egymás iránt. Cél, hogy az egyén és a 

közösség fejlődése kölcsönösen segítse egymást, kialakítva ez által az önálló és a közös feladatvégzés 

képességét is.  

 

A nálunk tanuló gyermekek nagyon különbözőek, más-más szocializációs háttérrel rendelkeznek, 

óriási eltérés van a képességeik, érdeklődésük, ismereteik között. Az osztályban együtt nevelkednek a 

sajátos nevelési igényű tanulók ép társaikkal. A kompetencia alapú oktatás lehetővé teszi az ismeretbe 

ágyazott képességfejlesztést. A képességeket ismeretek nélkül nem lehet fejleszteni, ezért az oktatás 

során mindkettő érvényesül. Ez magában hordozza azt, hogy a tanulók meglévő ismereteire kell 

építeni, amelyek természetesen nagyon különbözőek lehetnek. Azonban az ismeretszerzésnél nem 

állhatunk meg, azok alkalmazásán van a hangsúly. A differenciált tanulásszervezés biztosítja azt, hogy 

a gyermekek közti különbségeket figyelembe véve, azt olykor előnyként kezelve fejlődhessenek a 

gyermekek, olyan helyzeteket teremtve, ahol egymástól is tanulhatnak, kiegészíthetik egymást, illetve 

egymás ismereteit. Ezek a helyzetek általában tevékenységre épülnek, a tapasztalatot, az 

élményszerzést előtérbe helyezve.  

 

Elsősorban a matematikai kompetencia fejlesztése az elsődleges cél a matematika órákon, de nem 

kizárólagosan csak ez érvényesül. Fontos a képességfejlesztés, az ismeretek alkalmazása, új 

helyzetekben való felhasználása. A tananyag feldolgozása úgy történik, hogy az ismeretek elsajátítása 

mellett szolgálja az önálló ismeretszerzéshez szükséges egyéni tanulási módszerek kialakítását és az 
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önértékelés fejlesztését. A munka megszervezése, ellenőrzése, értékelése egyénre szabott, elsősorban 

fejlesztő hatást, sikerélményt kell kiváltania a képességektől függetlenül. A személyiség fejlődését 

szolgáló, a minősítés helyett a fejlődés követésére és a továbblépés lehetőségeire épít az értékelési 

módszer. A csoportmunka alkalmazása biztosítja az együttműködés fejlesztését, egymás iránt érzett 

felelősségtudat erősítését. 

 

3. Differenciálás matematika órán az interaktív tábla segítségével az 5-8. évfolyamon 

 

Cél, hogy a tanulók saját képességeiknek, tudásszintjüknek megfelelő feladatokat kapjanak. Így 

elérhetjük, hogy a gyengébb képességű tanulók is elsajátíthatják az alapkövetelményeket és a jobb 

képességű tanulók fejlődhessenek. Ha a gyerekek a tanulási helyzetek során saját képességeiknek, 

pillanatnyi lehetőségüknek megfelelő feladatokkal dolgoznak, azokat sikeresen tudják megoldani, 

tanulási kedvük, motivációjuk állandósul. Ennek a célnak az elérését teszi hatékonyabbá az interaktív 

tábla. Mivel információs bázisunk rohamosan változik, diákjainak meg kell ismerniük az oktatásban 

használt új technikai eszközök kezelését is 

A digitális kompetenciák az interaktív tábla használatával észrevétlenül fejlődnek  

 

A jó gyakorlat átvételével oldottabbá válik az osztályterem légköre, erősödik a gyermekek 

motiváltsága, javul a tanuláshoz, matematikához való viszonya. A differenciálásra épülő módszerek 

alkalmazása, a tevékenység központú ismeretszerzés, a páros- és csoportmunkák alkalmazása mind ezt 

a célt szolgálják. Nő a közösség összetartó ereje, a társak egymásért érzett felelősségtudata. Mivel a 

tanulók saját tempójuk, érésük szerint haladhatnak, így csökken a teljes lemaradás, csökken 

kudarcélmény, mely a motiváltság megszűnéséhez vezet. A diákok megszeretik a matematikát, 

kialakul bennük a pozitív attitűd. 

 

Eszközigény: 

Jól mozgatható, összetolható, körül ülhető padok.  

Programcsomagok a kompetencia alapú matematikaoktatáshoz, de bármilyen más tankönyvvel is 

megvalósítható a jó gyakorlat, eszközei regisztrált iskolák számára megtekinthetők és letölthetők az 

internetről. 

A hagyományos matematika tanítás eszközei.  

Interaktív tábla vagy számítógép és projektor, táblafilcek 

 

Ellenőrzés: 

Az eredményességet a rendszeresen megíratott szintmérőkkel (én pl. kéthetente íratok), illetve az 

országos kompetencia mérés eredményeivel lehet ellenőrizni 

 

Az újszerűség jellemzői: 

 Az egyéni különbségeket figyelembe veszi. 

 Differenciált tanulásszervezési módszerek alkalmazása. Pl. mennyiségi vagy minőségi 

differenciálás. 

 Együttműködés a tanulás során a tanulók között - egymástól tanulás. 

 Személyre szabott értékelés. 

 Interaktív tábla használat. 

 Rugalmasabban kezeli a követelményrendszert és a haladási ütemet 

 
 

10. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködési formai, továbbfejlesztési formái 

 

10.1 A tájékoztatás formái 

 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

Az iskola igazgatója legalább évente kétszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén. 
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A diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén. 

Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan 

(szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel. 

 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

Az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén vagy 

az iskolai szintű szülői értekezleten, 

Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

10.2. A szülők és a pedagógusok együttműködési fórumai 

 

10.2.1 Szülői munkaközösség: 

Oktató- nevelőmunkánkat nagyon hatékonyan működő szülői munkaközösség segíti. Iskolai 

ünnepségek, rendezvények lebonyolításánál, a gyermeknapon mindig számíthatunk segítségükre. 

Minden évben szilveszteri bált rendez a szülői munkaközösség, melynek teljes bevételét gyermekeik 

javára ajánlják fel a szülők, ily módon támogatva a tanulmányi kirándulásokat és az iskolai 

eszközbeszerzéseket.  

 

10.2.2 Iskolaszék 

1993 óta működik intézményünkben az iskolaszék, mely a szülők, a nevelőtestület és az iskolai diák-

önkormányzat 3-3 képviselőjéből, s a fenntartó által delegált képviselőből áll. 

Iskolaszékünk rendelkezik valamennyi – a törvény által biztosított – jogkörrel; a tantestület az 

iskolaszékre ruházta át döntési jogkörét intézményünk bérbeadási szabályzatának évenkénti 

felülvizsgálatáról.  

 

10.2.3 Családlátogatás 

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

gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 

Ideje: alsó tagozatnál: két év alatt mindenkihez el kell jutnia az osztályfőnöknek. 

 felső tagozatnál: 4 év alatt kell eljutnia mindenkihez az osztályfőnöknek. 

 

10.2.4 Szülői értekezlet 

Feladata: 

A szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

A szülők tájékoztatása: az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

    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 

A szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola 

igazgatósága felé. 

 

Ideje: tanévenként 3 alkalom. 
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10.2.5.Fogadó óra 

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

egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, 

egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás, stb.) 

Ideje: évente egyszer vagy szülői kérés alapján bármikor. 

 

10.2.6 Nyílt tanítási napok 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, 

ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 

osztályközösség iskolai életéről. 

 

10.2.7 Írásbeli tájékoztató 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. 

 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási hét időpontját az iskolai munkaterv évenként 

határozza meg. 

 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az 

iskolaszékkel. 

 

10.2.8 Iskolai hirdetőtábla 

Az iskolai élet aktuális eseményeiről, versenyeredményekről, program lehetőségekről a nevelői 

szobával szemben elhelyezett iskolai hirdetőtábla tájékoztat. 

 

10.2.9.Az iskola és a szülői ház kapcsolatának továbbfejlesztési lehetőségei 

Szeretnénk elérni, hogy a szülők szélesebb körét tudjuk bevonni iskolai életünk, programjaink 

szervezésébe. Ennek megvalósításához kedvező alkalom családi napok szervezése, amikor szülők, 

pedagógusok és gyerekek közösen vesznek részt például családi sportnap, kézművesnap. 
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11. A nem szakrendszerű oktatás megszervezése 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban kt.) 8.§-a határozza meg a 

nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszait. A bevezető és a kezdő szakaszban az 1-4. évfolyamon – 

nem szakrendszerű oktatás keretében kell az oktatást megszervezni, míg az alapozó szakaszban – az 5-

6. évfolyamon – részben nem szakrendszerű oktatás keretei között, és a fejlesztő szakaszban a 7-8. 

évfolyamon, szakrendszerű oktatás keretei között. A 2003. évi LXI. és 2006. évi LXXI. törvények 

által történt módosítása következtében az 5-6. évfolyamon a kötelező (22,5 óra) és nem kötelező 

(5,625 óra) tanórákra fordítható időkeret 25-50%-ban nem szakrendszerű oktatást kell biztosítani. 

A kt. 133. §. (1) bekezdése alapján az ötödik évfolyamon első ízben a 2008/2009-es tanévben, 

majd azt követően az ötödik-hatodik évfolyamokon felmenő rendszerben kell megszervezni a nem 

szakrendszerű oktatást. 

Iskolánkban az alapozó szakaszban (5-6. évfolyamon) magyar irodalom, magyar nyelv, 

matematika órák foglalkozásain valósítjuk meg a nem szakrendszerű oktatást az alábbiak szerint, 

csoportbontással sávos rendszerben.  

 

Tantárgy 5. évfolyam 6. évfolyam 

Kötelező óra terhére Nem kötelező 

óra terhére 

Kötelező óra 

terhére 

Nem kötelező 

óra terhére 

Magyar nyelv 1 óra  1 óra  

Magyar irodalom 1 óra 1 óra 1 óra 1 

Ének 0,5  0,5  

Matematika 2 óra 1 óra 0,5 óra 1,5 óra 

Összesen 5,5 óra 1,5 óra 3 óra 2,5 óra 

 

Helyi tanterv módosítása 

A kompetenciafejlesztés legfontosabb szempontjait előtérbe helyezve (önálló tanulás, 

jegyzetelési technikák elsajátítása, információszerzés módszerei, kommunikációs képességek, 

szociális kompetenciák, tájékozódás térben és időben, mennyiségi viszonyokban) lényeges elemeit 

tüntetjük fel, a módszerekkel és a szervezéssel kapcsolatos konkrétumokat a mérések eredményének 

ismeretében évfolyamra vonatkoztatva a tanév elején elkészítendő tanmenetekben fogalmazzuk meg. 

 

Értékelés a nem szakrendszerű oktatásban. 

A tanulók értékelése a tanítási órákon árnyalt értékeléssel, míg a témazárók és félévi, év végi 

munka értékelése érdemjeggyel történik az 5-6. évfolyamon bevezetett részben nem szakrendszerű 

oktatásban a év végén szöveges írásbeli értékelést adunk. 
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A tanér részvétel a nem szakrendszerű oktatásban 

A közoktatásról szóló törvény 17. §. (8.) bekezdése szerint a tanár akkor vehet részt a 

20008./09-es tanévtől a nem szakrendszerű oktatásban, ha teljesíti az akkreditált pedagógus 

továbbképzés keretében előírt 120 órás továbbképzés feltételeit. A tanár a szakjának megfelelő nem 

szakrendszerű oktatásban 1-től 6. évfolyamig vehet részt a továbbképzés teljesítésével. 

 

A tanító részvétel a nem szakrendszerű oktatásban 

A tanító 1-4. évfolyamokon a tanítói képesítése alapján szerzett jogot a nem szakrendszerű 

oktatásban való részvételre. Az 5-6. évfolyamokon akkor jogosult részvételre, ha a tanítói diploma 

mellett szerzett valamelyik tantárgyból szakkollégiumi végzettséget. Ha nem rendelkezik ilyen 

végzettséggel, 120 órás továbbképzés keretében kell elsajátítania a 11-12 éves korosztály neveléséhez-

oktatásához szükséges ismereteket. 

 

Átmeneti rendelkezés a 2012/13. tanítási év végéig az 5-6. évfolyamon, továbbá emelt szintű oktatás 

esetén 1-4. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatásban vehet részt az a tanár, ki 2004. szeptember 1-

jéig legalább 5 év gyakorlatot szerzett 1-4. évfolyamon a 128. §. (20.) bekezdés alapján. 

 

A nem kötelező tanórai foglalkozások és az egyéni foglalkozások óraszámát tanévenként a fenntartó 

határozza meg a törvényi előírásoknak megfelelően. 

 

 

12. Az iskola magasabb évfolyamába lépésének feltételei 

 
A fejezet a Kt. 71. §-ának (1) – (7) szakaszában foglaltak alapján készült. 

A tanulói jogviszony felvétel, vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés 

alapján történik. A felvételéről vagy átvételéről az iskola igazgatója dönt. Általános iskolánkban 

felvételi vizsga nincs. 

A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre. 

A belépés feltételei: 

 Ha a gyermek az iskolához szükséges fejlettséget eléri és a 6. életévét május 31-ig betölti, 

abban az évben tankötelessé válik. Szülő kérelmére tankötelessé válhat az év december 31-ig 

született gyermek is. A döntést az igazgató hozza. 

A beiratkozáskor be kell mutatni:  

 óvodás gyermek esetén óvodai vélemény 

 óvodába nem járó gyermek esetén a nevelési tanácsadó véleménye 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a szülő személyi igazolványát 
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 a gyermek egészségügyi könyvét, a gyermekorvos felvételi javaslatát 

A 2.-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát, a szülő személyi igazolványát 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, az előző iskola által kiadott átjelentkezési 

lapot. 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanuló felvételéről: 

 A szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményeinek , valamint magatartás és 

szorgalom jegyeinek, az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az 

igazgató dönt. Ha a körzeten kívüli tanuló jelentkezik, vagy ha a 2.8. évfolyamon tanév végi 

osztályzata 3,5 alatt van, magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag , változó minősítésű, az 

igazgató, döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek, az alsós felsős osztályfőnökök 

véleményét. 

Az óvoda – iskola évek óta működő jó kapcsolata a törvény közös értelmezésének eredményeként, 

a Nevelési Tanácsadó korrekt fogadókészségével együtt évek óra sikeres beiskolázásunk. 

 

Továbbhaladás, magasabb évfolyamra lépés feltételei: 

A 6.§. (2) pontja alapján.  

 Az első évfolyamra felvett tanulót, ha  egyéni adottsága fejlettsége szükségessé teszi, a 

szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó szakértői véleménye alapján 

az igazgató mentesíti az értékelés és minősítés alól, vagy részére egyéni fejlettségéhez 

igazodó továbbhaladást engedélyez. 71.§ (1), (4), (5),(6) 

 Ha a tanulót mentesítették a minősítés, értékelés alól az első évfolyamot a többi tanulóval 

azonos osztályban előkészítő évfolyamként végzi és fejezi be. Az előkészítő évfolyamon 

játékos felkészítés keretében készül a követelmények teljesítésére. 

 az 1-3. évfolyamon csak akkor utasítható évfolyamismétlésre a tanuló, ha a követelményeket 

mulasztása miatt nem tudta teljesíteni. Ugyanez vonatkozik az idegen nyelv első évben 

tanulása esetén – évfolyamtól függetlenül. 

 Egyéni haladás esetén meghatározzuk, hogy melyik évfolyam utolsó napjáig kell utolsó 

napjáig kell utolérnie a többieket. (Ez legfeljebb 4. évfolyam évvégéig tarthat) 

 Ha a tanulmányi követelményeket teljesíti, a tanév végén „jól megfelelt” vagy „megfelel” 

értékeléssel kell minősíteni, és a tanulmányait a 2. évfolyamon folytatja. 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor lép, ha az előírt tanulmányi követelményeket 

legalább elégséges (2) minősítéssel teljesítette. 
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 Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát köteles tenni. Ha az 

elégtelen osztályzatok száma meghaladja a kettőt, a tanuló a nevelőtestület engedélyével 

tehet osztályozó vizsgát. 

 Ha a tanuló a tanév végén háromnál több elégtelen osztályzatot kapott, a tanévet megismételni 

köteles. 

 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen 

meghaladja a 250 órát nem osztályozható, a továbbhaladáshoz osztályozó vizsgát köteles 

tenni. 

 A tanuló kérelmére engedélyezhető egy vagy több évfolyam megismétlése abban az esetben 

is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphet. 

Az osztályozó vizsga tantárgyai a következők: 

 4. évfolyam végén: magyar nyelv és irodalom, természetismeret, 

 5.-6. évfolyamon: magyar nyelv , magyar irodalom, matematika, történelem,     

természetismeret, 

 7.-8. évfolyam: magyar nyelv , irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia biológia, 

földrajz, 

 Az egyes évfolyamok tanulmányi követelményeinek teljesítéséről a tanuló bizonyítványt kap. 

A bizonyítvány közokirat. 

A tanulói jogviszony megszűnése: 

Megszűnik a tanulói jogviszony, ha: 

a) a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján 

b) az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján 

c) a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem 

kívánja folytatni 

d) ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált 

A tankötelezettség megszűnése után az iskola kérelem hiányában is megszűntetheti a tanulói 

jogviszonyt, ha a tanuló nem végezte el legalább a 8. évfolyamot és az iskolában nem folyik 

felnőttoktatás. 

Kiskorú tanuló szülő egyetértésével tehet olyan nyilatkozatot, melynek következtében 

megszűnik a tanulói jogviszony. 

 A tanuló és iskola későbbi kapcsolata 

A tanulói jogviszony megszűnésével nem szűnik meg feltétlenül a tanuló és az iskola kapcsolata. 

Fontosnak tartjuk és részben kötelezettségünk is: 
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 A 8. osztályt követő időszak nyomon követése részben a középfokú, szakmunkásképző 

intézmények visszajelzése alapján (ami az utóbbi időben nagyon elenyésző), részben a 

személyes kapcsolattartás révén. 

 Az osztálytalálkozókra. 

 Az iskolai rendezvényekre való visszavárásuk, fogadásuk. 

 Pedagógusjelölt volt tanítványainkat minden esetben fogadjuk hetes és hónapos gyakorlatra. 

 Volt tanítványaink gyermekeit visszahozzák régi iskolájukba. 

 

13. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladataink 

13.1. Jogi háttér 

A parlament 1997. december 15-én fogadta el a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvényt, 

melynek első része V. fejezet 17. §-a rendelkezik a fogyasztók oktatásáról. E törvény írja elő a 

fogyasztók oktatásának szükségességét a fogyasztóvédelmi jogszabályok megismerése céljából. E 

törvény szerint a fogyasztók oktatása alapvetően állami feladat, amelyet az oktatási intézmények, a 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség és az érdekvédelmi szervezetek együttműködve teljesítenek. 

A fogyasztóvédelmi törvény, valamint az EU jogharmonizáción alapján a közoktatási törvény 2003. 

évi módosításában is megjelenik a fogyasztóvédelem oktatása. 

A Kormány 243/2003. számú rendeletével hatályba lépett új Nemzeti Alaptanterv (NAT 2003) 

értelmében a helyi tanterveknek biztosítania kell, hogy az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva a 

tanulók elsajátíthassák a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismereteket, felkészüljenek azok gyakorlati 

alkalmazására. 

Kiemelt fejlesztési feladat a NAT-ben a felkészülés a felnőtt életre, amelyben a fogyasztói kultúra 

kialakítása is szerepel. 

13.2. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 

A fogyasztóvédelmi oktatás célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. 

13.3. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, 

amelyek gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magában. 

Szükséges a társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakítása, a jogaikat érvényesíteni tudó a 

közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzése. A szociális és társadalmi kompetenciák 

fejlesztése a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a vállalkozási a 

gazdálkodási és a munkaképesség szoros összefüggése az un. cselekvési kompetenciák fejlesztése. 

(NAT 2003) 
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Fontos továbbá a fogyasztás során a tájékozódás képessége, a döntési helyzet felismerése, és a 

döntésre való felkészülés. Meg kell ismertetni a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, 

alkalmassá téve őket az eligazodásra. Hangsúlyozni kell a minőség és a biztonság szerepét a 

fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. 

13.4. Fogalmi tisztázások 

A fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében szükséges, hogy a diákok értsék, és a saját 

életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

Ökológiai fogyasztóvédelem: Mind a javak pazarló előállítási technológiája, mind pedig 

fogyasztásunk gyakran ön- vagy csupán vállalati profitcélú volta, mennyisége, valamint annak 

összetétele hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és természeti környezetünk elszennyezéséhez. E 

szemlélet a környezet szempontjait is figyelem veszi, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik 

vásárlási választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek. 

Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, bolygónk 

erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat nem kizsákmányoló fogyasztás 

között. 

Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek olyan módon történő 

felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi életminőséget eredményez, de közben 

minimálisra csökkenti a természeti források és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék- és 

szennyező anyagok kibocsátását az adott szolgáltatás, illetve termék teljes életciklusa során, annak 

érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségletei – és egészsége – ne kerüljenek veszélybe. 

- Környezettudatos fogyasztás: Egyfajta középút az öncélú, bolygónk erőforrásait 
gyorsulva felélő fogyasztás és fogyasztásmentesség között. 

- Kritikus fogyasztói magatartás: A fogyasztói jogok érvényesítése. 

- A fogyasztónak joga van: 

- a., az alapvető szükségleteinek kielégítéséhez 

- b., a veszélyes termékek és eljárások ellen való tiltakozáshoz 

- c., a választáshoz különböző termékek és szolgáltatások között 

- d., a megfontolt választáshoz szükséges tények ismeretéhez 

- e., a jogos panaszok tisztességes rendezéséhez 

- f., az egészséges és elviselhető környezetben való élethez 

- g., a kormány irányelveinek meghatározásába és végrehajtásába való beleszóláshoz. 

- Preventív, vagyis megelőző fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a kezdet kezdetén 
érvényesíteni tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 

13.5. A fogyasztóvédelmi oktatás színtere az oktatásban: 

- Az egyes tantárgyak tanórai foglalkozásai. (Beépítve a NAT tantárgyi rendszerébe). 
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Technika: - áruismeret, a gyártás és a termékminőség összefüggései 

Matematika: - banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások 

Fizika: - mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz, mérőórák) 

Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák, szokások 

Magyar: reklámnyelv, feliratok; a reklám kommunikációs csapdái 

Biológia: - génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba kerül, táplálkozás 

kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás 

Kémia: - élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszermaradványok, háztartási 

vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos használatuk 

Informatika: - elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes fogyasztói veszélyforrások, 

telefónia 

Történelem: - EU fogyasztói jogok, fogyasztástörtének és fogyasztóvédelem, a reklám története stb. 

Médiaismeret: a reklám képi nyelve és hatásai 

- Tanórán kívüli elemek (vetélkedők, versenyek, rendezvények). 

- Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, 
cégekkel). 

- Az iskola fogyasztóvédelmi működése és az ezzel kapcsolatos foglalkozások. 

- Módszertani elemek 

- A módszereknek tartalmaznia kell az egyén és társadalom viszonyáról szóló 
információgyűjtés, információfeldolgozás, a feldolgozott információk alapján való döntés 
és a döntés alapján eltervezett cselekvés végrehajtásának módszereit. 

- Fontos, hogy a diákok e módszereket minél többször valós helyi és globális problémákon 
és értékeken keresztül maguk alkalmazzák. 

- Interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól. 

- Helyi-, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása. 

- Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel. 

- Problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel. 

- Viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, fogyasztói kosár 
készítése). 

- Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés 
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III.B. Az Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának helyi tanterve 

 

1. Tantárgyak és óraszámok 

A 28/2000 (IX. 21.) OM rendelet mellékleteként kiadott kerettanterv Nat-2003-nak megfelelő 

átdolgozott változata szerint iskolánkban az alábbi tantárgyakat oktatjuk. A táblázatban az éves és 

a heti óraszámot is feltüntetjük. 

 

Tantárgy 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

 éves heti éves heti éves heti éves heti 

 Magyar nyelv és irodalom  296 8 296 8 296 8 259 8 

 Matematika 148 4 148 4 148 4 111 4 

 Informatika - - - - - - 37 1 

 Idegen nyelv - - - - - - 111 3 

 Környezetismeret 37 1 37 1 37 1 74 1 

 Ének-zene 37 1 37 1 55,5 1,5 37 1 

 Rajz és vizuális kultúra 55,5 1,5 55,5 1,5 55,5 1,5 55,5 1,5 

 Technika és életvitel 37 1 37 1 37 1 37 1 

 Testnevelés és sport  111  3 111 3 111 3 111 3 

 Szabadon tervezhető óra 18,5 0,5 18,5 0,5 - - - - 

Kötelező óraszám a törvényben 740 20 740 20 740 20 832,5 22,5 

 
 

Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

 éves heti éves heti éves heti éves heti 

Magyar nyelv és irodalom (dráma)  148 4 148 4 129,5 3,5 129,5 3,5 

Történelem és állampolgári ismeretek 

(hon és népismeret) 

74 2 74 2 74 2 74 2 

Idegen nyelv 111 3 111 3 111 3 111 3 

Matematika 148 4 111 3 111 3 111 3 

Informatika 18.5 0,5 37 1 37 1 37 1 

Természetismeret 74 2 55,5 1,5     

Fizika     55,5 1,5 55,5 1,5 

Biológia és egészségtan     55,5 1,5 55,5 1,5 

Kémia     55,5 1,5 55,5 1,5 

Földrajz   37 1 55,5 1,5 55,5 1,5 

Ének-zene  37 1 37 1 37 1 37 1 

Rajz 55,5 1,5 55,5 1,5 37 1 18,5 0,5 

Mozgóképkultúra és médiaismeret       37 1 

Technika és életvitel 37 1 37 1 37 1 18,5 0,5 

Testnevelés és sport (tánc) 92,5 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 

Ember és társadalomismeret, etika     18,5 0,5 18,5 0,5 

Osztályfőnöki  

Egészségtan 

37 1 18,5 

18,5 

0,5 

0,5 

18,5 0,5 18,5 0,5 



 64 

Kötelező óraszám a törvény alapján 832,5 22,5 832,5 22,5 925 25 925 25 

 

2. Kötelező és választható foglalkozások és óraszámaik 

2.1. Az 1. pontban felsorolt tantárgyak oktatása és tanulása kötelező a kerettanterv szerint. 

2.2. Szintén kötelező a tanulók számára a szabadon tervezhető óra. Ezeknek az óráknak a 

felhasználásáról a tantestület döntött. 

1. o.: szabadon tervezhető 0,5 óra – matematika 

2. o.: szabadon tervezhető 0,5 óra – matematika 

2.3. A nem kötelező tanórai foglalkozások felosztása és óraszámai 

Az iskola 33,5 óra nem kötelező időkerettel gazdálkodik, melynek felhasználása az alábbiak szerint 

valósul meg: 

Megnevezés résztvevő osztályok heti óraszám 

Magyar nem szakrendszerű oktatás   5-6. osztály 2óra 

Matematika nem szakrendszerű oktatás   5-6. osztály 2óra 

Matematika előkészítő 6. osztály 0,5 óra 

Matematika előkészítő 7. osztály 0,5 óra 

Matematika előkészítő 8. osztály 0,5 óra 

Informatika 5. osztály 0,5 óra 

Fizika 6-7. osztály 1,5 óra 

Egészségtan 6-8. osztály 1,5 óra 

Technika 7-8. osztály 1 óra 

Etika 6-8. osztály 1 óra 

Osztályfőnöki 6-8. osztály 1,5 óra 

Labdajáték 1-4. osztály 2 óra 

Labdajáték 5-8. osztály 2 óra 

Tömegsport 1-4. osztály 1 óra 

Tömegsport 5-8. osztály 1 óra 

Magyar előkészítő 8. osztály 0,5 óra 

Magyar előkészítő 7. osztály 0,5 óra 

Német szakkör 1-8. osztály 2 óra 

Kicsinyek tánca 5-8. osztály 4 óra 

Korrepetálás (matematika) 5., 6., 7. -8.osztály 2 óra 

Rajz szakkör 1-8. osztály 2 óra 

Tanulószoba bontás 5-8. osztály 3 óra 

2.4. Egyéni foglalkozás 

Tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, alsó tagozatosok eredményes felkészítésére rendelkezésre 

álló időkeret intézményi szinten 21 óra/hét. 

Az időkeret felosztását a tantárgyfelosztásában jelenítjük meg a pedagógusok javaslata, a 

továbbtanulási tervek és az intézményi költségvetés helyzete alapján. 
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3. A tananyag és követelményei 

Az oktatott tananyagot és követelményeit a 243/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról, … tartalmazza. E rendelet követelményei alapján készülnek el a helyi 

tanmenetek. Ennek kidolgozása felmenő rendszerben az érintett évfolyamokon tanító 

pedagógusok feladata. A kidolgozott tanterveknek a tanévkezdésig kell elkészülniük. 

 

3. 1. Kompetencia alapú oktatás bevezetése 

A Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi Általános Iskolája a Kompetencia alapú oktatás 

bevezetése a Szegvár-Mártély ÁMK óvodáiban és általános iskoláiban - című TÁMOP-

3.1.4-08/2-2008-0114 számú pályázat megvalósításában vett részt 

 
A projekt kezdete: 2009.05.05. 

A projekt vége: 2010. 08.31. 
A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek 

fejlesztése a kompetencia alapú nevelés, oktatás elterjesztése. Ennek érdekében a pályázat a 

kompetencia alapú nevelés módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza meg. 

Elősegíti a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a gyermekek képességeinek 

egyénre szabott fejlesztését és megerősítését. 

Fő feladataink 2009/2010: 

 a kompetencia alapú oktatás implementációja; 

 a hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása 

 új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása. 

  

Implementáció 2009/2010 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
teljes tanórai 

lefedettséget 

biztosító 

programcsomag 

matema

tika A 
Szöveg

értés-

szöveg

alkotás 

A 

 matema

tika A 
 matema

tika A 
  

egy választott 

kulcskompetencia 

területi 

programcsomag 

    Termé-

szettu-

domá-

nyos 

   

tantárgytömbösítés      X   
műveltségterület 

tantárgyi bontás 

nélküli tervezés 

    Termé-

szetis-

meret 

   

három hetet 

meghaladó projekt 

megtervezés 

 X 
Évszak

ok 

      

témahét 

megtervezése 
X 
Az 

erdő 

állatai 

       

moduláris oktatási 

programok 

megtervezése 
X X X X X X X X 

önálló intézményi 

innováció   X X X    
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Fenntarthatóság 2010/2011-es tanévben 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
teljes tanórai 

lefedettséget 

biztosító 

programcsomag 

matema

tika A 
matema

tika A 
Szöveg

értés-

szöveg

alkotás 

A 

   matema

tika A 
 

egy választott 

kulcskompetencia 

területi 

programcsomag 

    Termé-

szettu-

domá-

nyos 

   

műveltségterület 

tantárgyi bontás 

nélküli tervezés 

    Termé-

szetis-

meret 

   

három hetet 

meghaladó projekt 

megtervezés 

konkrét témáját, időpontját és évfolyamát az adott tanév tanévnyitó 

konferenciáján határozzuk meg. 

témahét 

megtervezése 
konkrét témáját, időpontját és évfolyamát az adott tanév tanévnyitó 

konferenciáján határozzuk meg. 
moduláris oktatási 

programok 

megtervezése 
X X X X X X X X 

önálló intézményi 

innováció   X X X    

 

Szövegértés-szövegalkotás A: a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében valósul 

meg 
 

4. Új tanulásszervezési eljárások: 
4.1. 3 hetet meghaladó projekt, amelynek konkrét témáját, időpontját és évfolyamát az adott tanév 

tanévnyitó konferenciáján határozzuk meg. 

4.2. Témahét, amelynek konkrét témáját, időpontját és évfolyamát az adott tanév tanévnyitó 

konferenciáján határozzuk meg. 

4.3 Környezetvédelmi moduláris program valósul meg. 

4.4. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása valósul meg mindenkori 5. osztályban. 

Műveltségterület: természetismeret. 

4.6. Az önálló innovációként tervezett erdei iskola programja minden évben adott: önismeret, 

kommunikáció. 

 

4.7. Kompetencia területek 

 

4.7.1. Matematika kompetencia terület 

 

4.7.1.1.Célok és feladatok 

 

A matematikatanítás célja és feladata a tanulók önálló, rendszerezett, logikus 

gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A matematikai nevelés sokoldalú eszközökkel fejleszti a 

tanulók kreatív gondolkodását, modellalkotó tevékenységét, kialakítja a megfogalmazott 

összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét, megmutatja a matematika hasznosságát, az emberi 

kultúrában betöltött szerepét. A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad 

a természettudományok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, a mindennapi 

problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez, a gazdasági, pénzügyi kérdések áttekintéséhez, 
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a helyes döntések meghozatalához. Szükségessé vált, hogy a matematikatanítás során felvetett 

problémák kapcsolódjanak a környezeti neveléshez, a családi életre neveléshez, egészségneveléshez és 

a helyes fogyasztói magatartás kialakításához, továbbá, hogy a tanulók ismerkedjenek meg a 

matematika kultúrtörténeti vonatkozásaival is. 

Fontos, hogy a tanulók képessé váljanak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedjenek az 

önellenőrzésre, legyenek képesek a várható eredmények becslésére. Törekedni kell a tanulók pozitív 

motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére, ugyanakkor képesek legyenek a problémák 

közös megoldására is. Ennek érdekében szoktassuk a tanulókat a kooperatív munkaformához, az erre 

alkalmas tananyagok egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozásával, a feladatmegoldások 

megbeszélésével. A csoportmunkában elvégzett feladatok értelmezése és bemutatása közben a tanulók 

kommunikációs képessége is fejlődik. Differenciált munkaformákkal biztosítsuk a tehetséggondozást, 

és az elmaradók felzárkóztatását. Fokozatosan alakítsuk ki a matematika szaknyelvének pontos 

használatát és jelölésrendszerének alkalmazását. 

 

 

4.7.1.2. A fejlesztési célok és kompetenciák 

 

Tájékozódás 

  

 őben 

 Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban 

Megismerés 

  

 Képzelet 

  

 Gondolkodás 

  

 Ismerethordozók használata 

 

Ismeretek alkalmazása 

Problémakezelés és – megoldás 

Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás 

Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és együttéléssel kapcsolatos értékek 

  

  

  

  

 

4.7.1.3. A helyes tanulási szokások kialakítása 

 

Tudatosan kell fejleszteni a tanulók lényegkiemelő, analizáló és diszkussziós képességét, átfogó, 

nagyobb összefüggések felfedezésére is képes gondolkodását. Erre irányul a matematikaoktatásban a 

sokféle logikai feladat, a felfedeztető tanítás, az ismétlés, a rendszerezés, a szövegelemzés, a 

megoldások vizsgálata. 

mindennapi életből vett problémák matematikai megoldását összevetjük a reális, elvárható 

eredménnyel. Ezért fontos a becslési képesség fejlesztése is.  

 geometriai feladatok különösen alkalmasak a precíz munkavégzés elsajátíttatására. Vázlat 

elkészítésére, annak elemzésére, a feladathoz kapcsolódó ismeretanyagok tudatos szintetizálására 

szoktatjuk a tanulókat. A kivitelezésnél a tanulók esztétikai érzékét, a megoldások számának elemzése 

során pedig diszkussziós képességüket fejlesztjük. 
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A térszemlélet fejlesztése segíti a világban való eligazodást. A valóság tárgyait modelleken keresztül 

szemléltetve, önállóan elkészített mértani testeken keresztül ismerik meg a tanulók. A felfedezett 

összefüggéseket a gyakorlati problémák megoldása közben is alkalmazzák. 

A csoportmunkában a tanár által összeállított feladatsorokon keresztül a tanulók a régi ismereteik 

alkalmazásával közösen fedezik fel az új matematikai összefüggéseket. Az új ismeretek tanári 

irányítással, frontális munkaformában rögzülnek. Az együttműködés folyamatában a közös eredmény 

érdekében előtérbe kerül egymás tiszteletben tartása, a szolidaritás, a tolerancia, a segítőkészség, 

valamint fejlődik a vitakészség és az érvelés képessége. Ebben a szocializációs folyamatban 

könnyebben kialakul az intenzív érdeklődés és a kíváncsiság. Ez alapvető feltétele a világ dolgaihoz 

való pozitív viszonyulásnak, a nyitottságnak, az élethosszig tartó tanulás magalapozásának. 

 

4.7.2. Szövegértés-szövegalkotás kompetencia terület 

 

4.7.2.1.Fő cél: 

a tanuló képességének megfelelő legmagasabb szövegértési szint elérése. 

Alapvető feladat: az eredményes életvitelhez szükséges olvasási és szövegértési, szövegalkotási 

technikák megtanulása, megtanítása. 

 

 

4.7.2.2. A szövegértés szintjei: 

 

Felismerés: a szövegben levő információ (vagy annak szinonimája) azonosítása. Keresés a szöveg 

egy-egy szavára, kifejezésére, mondatára irányulva (elegendő a mindennapi háttértudás) 

Egyszerű következtetés: az azonosításon túl egyszerű következtetésre való képesség, a keresett 

információk összekapcsolása és integrálása. Nagyobb egységek gondolatmenetének követése, 

szövegen belüli előzmények és hivatkozások megértése. (jellemző lehet még a figyelem elterelődés, a 

szöveg egészének bizonytalanabb átlátása.) 

Integrálás: legalább három információ összekapcsolása, a bonyolultabb szövegösszefüggések 

megértése. Szövegmagyarázatra és összegzésre való képesség. Különbségtételre való képesség 

összetett táblázatok és ábrák között.  

Komplex háttérismeretek alkalmazása: a szöveg megértéséhez szükséges háttérinformációk 

megléte. Egy adott szöveghez, ill. meglévő ismerethez más szövegek hozzákapcsolása (asszociáció, 

integrálás, kiegészítés stb.). Magas fogalmi megértés, gondolatiság. Következtetéssel az írói szándék 

megértése. 

 

 

4.7.2.3. Fejlesztési feladatok, tevékenységek: 

 az olvasás minőségének javítása 

 szókincs, beszédkészség 

 az információ kiválasztása 

 lényegkiemelés 

 globális megértés 

 a szöveg struktúrájának felismerése 

 a mondatok közötti logikai kapcsolatok megértése 

 a megértettek integrálása a meglévő tudásba 

 a szövegek kontextusban való értelmezése 

 reflektálás az olvasottakra, értékelés 

 következtetés az olvasottak alapján 

 a szövegek felhasználása 

 ellenőrzés, önellenőrzés 

 kíváncsiság, befogadói motiváltság 

 kreativitás 

 szövegalkotás 

 íráskészség 
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 a tanulási képesség fejlesztése 

 anyanyelvi kompetencia 

 helyesírás 

 az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése 

 

5. Digitális kompetencia:  

 

Az IKT ismerete és használata a munkaerőpiac egyes területein alapvető követelmény, más 

területein esélynövelő tényező. Az IKT kompetenciák jelentik egyrészt az eszközjellegű informatikai 

alkalmazások ismeretét, másrészt azok kreatív használatát a munkavégzés során és a hétköznapi 

életben egyaránt. Az IKT módszerek megjelenése lehetőséget teremt egy átfogó módszertani 

megújulásra, alkalmazásuk során elkerülhetetlen, hogy átgondolják a pedagógusok a tananyagot, a 

fejleszteni kívánt készségeket, átszervezzék a megtanítandó információkat. Elősegíti a NAT 

célkitűzéseinek megfelelően az egyénre szabott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált 

tanulásszervezési eljárások elterjedését, valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását. 

Digitális készségek fejlesztése 

A digitális tartalmak, taneszközök iskolai oktatásban való használatát elősegítő fejlesztés. A 

program végére a tanórai tevékenységek 25%-a IKT eszközök bevonásával és segítségével 

valósul meg. 

 

E terület az információs társadalom technológiáinak ismeretét és használatát öleli fel. Olyan 

készségeken alapul, mint pl. az információ felismerése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, 

bemutatása és cseréje. Ezen túl meg tudja valósítani a kommunikációt és hálózati együttműködést az 

interneten keresztül. 

 E kompetencia a természetnek, az információs társadalom technológiáinak alapos ismeretét 

jelenti mind a személyes, mind a társadalmi életben.  

 Tanulóink sajátítsák el a főbb számítógépes alkalmazásokat tanulmányaik során: a 

szövegszerkesztést, az adattáblázatok, adatbázisok, az információtárolás kezelését, az internet 

kínálta lehetőségek és az elektronikus média által kínált kommunikációt (e-mail, hálózati 

eszközök). 

 E technológiai bázis használatának elsajátítása a gyermekek részéről kritikus és megfontolt 

attitűdöt igényel az interaktív média felelősségteljes használatában. 

 

A digitális pedagógiai elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek, célkitűzések 

A digitális pedagógiai módszertan 3-as célú kompetenciafejlesztés: 

  

 IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése 

 A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése 

Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: 

 Csoportmunka 

 Pármunka-tanulópár 

  

 Részben egyénre szabott munka 

  

A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít, amelynek a 

következők a megvalósulási formái: 

 Mennyiségi differenciálás 

 Minőségi differenciálás 

 Tanulási követelmények differenciálása 

Ajánlott óratípusok: 

  

 Alkalmazás-gyakorlás 

 -diagnosztikus mérés 
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Alkalmazására szánt feladattípusok: 

 Problémamegoldó csoportfeladatok 

  

 , kutató feladatok 

 Érvelésre-vitára alkalmas feladatok 

 Ellenőrzés, értékelés 

 pps készítése 

Digitális tartalmak: 

  

 multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, 

hangállományok), 

 multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök, 

 

6. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

Csak olyan nyomtatott taneszközt használunk, melyet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 

hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. 

Elsődleges szempont a választásnál, hogy a tankönyv tartalmazza azt a tananyagot, melyet a 

kerettanterv előír. 

Második szempontunk a tankönyv ára. 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tárgynál egyéb eszközre is szükség van. Az egyes 

évfolyamokon kötelező tanulói taneszközöket a szaktanárok határozzák meg. A szülők erről előző 

év májusában tájékoztatást kapnak. 

Testnevelés órára fiúk részére fehér póló és fekete tornanadrág, lányok részére fehér póló, sötét 

színű rövid nadrág vagy biciklis nadrág az elvárt felszerelés. 

A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülő kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

- A taneszköz feleljen meg a helyi tantervnek. 

- Előnybe kell részesíteni, mely több éven keresztül használható. 

- A taneszközök használatában stabilitásra törekszünk: új taneszköz használatát csak  

  nagyon szükséges, az oktatás minőségét jobbító esetben vezetjük be. 

 

Az iskola – pénzügyi lehetőségeihez mérten – saját költségvetési keretéből illetve egyéb 

támogatást, valamint a normatívát felhasználva egyre több taneszközt szerez be az iskolai 

könyvtár számára. Ezeket a nehéz helyzetű tanulók- a gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó 

nevelő javaslata alapján- ingyen használhatják. 

 

7. A tanulói jogviszony 

Az iskola beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező tanköteles 

korú tanulót felvesz. 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik 

életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje az 

első évfolyamra történő felvételét. 

A beiratkozáshoz be kell mutatni: 

A szülő születési anyakönyvi kivonatát, 

A szülő személyi igazolványát, 

A gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt / ha a gyermek óvodás volt / 

A nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét / ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha 

az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta / 

A gyermek egészségügyi könyvét, a gyermekorvos felvételi javaslatát, 

Szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 

A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 
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A tanuló anyakönyvi kivonatát, a szülő személyi igazolványát, az elvégzett évfolyamokat tanúsító 

bizonyítványt, az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

8. Továbbhaladás az iskolában  

Ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája alapján, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. 

 

Ha a tanuló a 4-8. tanév végén egy vagy 2 tárgyból szerez elégtelen minősítést, a következő 

tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 

Ha 3 vagy több tárgyból kap elégtelen minősítést, az évfolyamot megismételheti. 

Évismétlés: első 3 évfolyamon csak akkor, ha erre mulasztásai miatt kerül sor, 

 az idegen nyelv tanulásának első évében csak akkor, ha a tanulmányi 

követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta 

teljesíteni 

  1-4. évfolyamon szülő kérésére engedélyezni kell. 

Továbbhaladás 
 Továbbhaladás Évismétlés 

Évfolyam Csúsztatott iskolakezdés 

(6-8 éves korig) 

 

1. Előkészítő 

évfolyam (6-7 

éves korig, 

egyszer) 

Egyéni 

továbbhaladás 

(legfeljebb a 4. 

év végéig) 

Fejlesztésre 

szorul 

 Szülő kérésére Hiányzás 

miatt 

2.  Mentesítés 

egyes 

tantárgyak 

értékelése alól 

Fejlesztésre 

szorul 

 Szülő kérésére Hiányzás 

miatt 

3.  Mentesítés 

egyes 

tantárgyak 

értékelése alól 

Fejlesztésre 

szorul 

 Szülő kérésére Hiányzás 

miatt 

4.  Mentesítés 

egyes 

tantárgyak 

értékelése alól 

Fejlesztésre 

szorul 

 Szülő kérésére Hiányzás 

miatt 

 

Előkészítő évfolyam: 

Az első évfolyamon-szakértői vélemény alapján- az intézmény vezetője a tanulót mentesítheti az 

osztályozás, értékelés alól, ebben az esetben a tanuló az első évfolyamot előkészítő évfolyamként 

végzi és fejezi be. 

Az előkészítő évfolyamra a tanuló csak egy tanéven keresztül járhat, és csak abban az esetben, ha 

tanulmányait legkésőbb a 7. életévében megkezdte. 

Az előképző évfolyam helyett egyéni továbbhaladás is engedélyezhető. 

 

A magasabb évfolyamba lépéshez a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak 

osztályozóvizsgát kell tennie, ha: 

- Az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokról. 

- Engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál 

rövidebb idő alatt teljesítse. 

- Egy tanítási évben … óránál többet mulasztott. 

- Magántanuló volt. 
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A … óránál többet mulasztók esetén a tanuló nem osztályozható. A tantestületnek mérlegelési 

lehetősége van: engedélyezi-e az osztályozóvizsgát vagy sem. 

Vizsgatárgyak: 

 1. o. magyar nyelv és irodalom, matematika 

 2-4. magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret 

 5-6. magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és állampolgári ismeretek, természet-

ismeret 

 7-8. magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz 

 

9. A tanulói jogviszony megszűnése 

Megszűnik a tanulói jogviszony 

-ha a tanulót másik iskola átvette az átvétel napján, 

- az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján. 

 

10. A tanuló értékelése, feladatainak és beszámoltatásának meghatározása 

10.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését, számonkérését és értékelését. 

Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a 

tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az 

ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv / a 4-8. 

évfolyamon /, matematika, történelem, természetismeret / az 5. és 6. évfolyamon /, fizika, 

kémia, biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

- Az 1-4. évfolyamon a félév és az év végén a tanulók a követelmények teljesítéséről 

átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek; 

- A tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizzük 

- Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében 

minél többször ellenőrizzük a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában is. 

A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az 

alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt 

követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, 

eredményei hogyan változnak- fejlődtek-e vagy hanyatlottak- az előző értékelés óta. 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt, a tárgyat tanító nevelő értesíti az értesítő könyvön 

keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, és az 

esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

9.1. Számonkérés, értékelés, ellenőrzés alapelvei 

10.2.1. Tanulmányi munka értékelésének elvei: 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

Az első három évfolyamon félév és a tanév végén, a negyedik osztály első félévében a tanulók 

munkáját az alábbi értékelő lap segítségével értékeljük: 
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Értékelt tevékenység környezetismeret tantárgyból 
ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 
 

Ember és társadalom, 

természetismeret 

Közösségi 

szabályok betartása 

jó – megfelelő - 

gyenge 

A közvetlen 

környezet ismerete 

jó – megfelelő - 

gyenge 

Évszakok ismerete 

jó – megfelelő, 

gyenge 

 

 

Értékelt tevékenység ének tantárgyból 
 

ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 
 

Dal éneklése jó megfelelő gyenge 

Ritmus felismerése jó megfelelő gyenge 

Ritmus hangoztatása biztos bizonytalan nem tudja 

Ritmusírás (kirakás) jó megfelelő gyenge 

Dallamfelismerés jó megfelelő gyenge 

 

 

 

 

Magatartása: 

Szorgalma: 
 

 

 

 

 

 
 

SSZZÖÖVVEEGGEESS  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS  

 
1. évfolyam I. félév 

_________________________________ 

név 

 

_____osztály 

 

 

 

 

……………. 200..…év……………hó…....nap 

 

 

P.H 

 

 

       __________________                        __________________ 

       látta szülő (gondviselő)                             osztályfőnök 

 

  

ÁÁMMKK  ÁÁllttaalláánnooss  ééss  AAllaappffookkúú  MMűűvvéésszzeettii  IIsskkoollaa    
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Értékelt tevékenység magyar nyelv és irodalom tantárgyból 

 
ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 

Beszéd Választékosan 

fejezi ki magát 

Rövid mondatokkal Szavakkal  válaszol 

O
lv

as
ás

 

   Szavak bontása hangokra Biztos 

pontos 

Bizonytalan 

pontatlan 

Nem tudja 

Hangok ejtése Pontosan ejti 

1-2 hangot hibásan 

ejt 

Cseréli a hangokat Több hangot 

hibásan ejt, torzítja 

a hangokat 

Tanult betűk felismerése biztos bizonytalan Nem ismeri 

Olvasás 

 

 

 

Folyamatos 

szólamokban, 

pontos, kevés 

hibával 

Szóképekben  

kevés hibával 

több hibával 

szótagol  

betűz  

akadozó  

nem tudja  

Ír
ás

 

Betűkapcsolás  szabályos néhány betűje 

szabálytalan 

szabálytalanul 

kapcsol 

Betűalakítás  szabályos néhány betűje 

szabálytalan 

szabálytalan  

Másolás  hibátlan  kevés hibával sok hibával  

Írásbeli munkája rendezett, tiszta rendezetlen, átírt piszkos, rendetlen 

Tollbamondás  hibátlan kevés hibával sok hibával 

 

 

Értékelt tevékenység testnevelés tantárgyból 

 

ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

 

 

Tanulási órákon aktív, öntevékeny biztatásra tevékeny 

Ugrás jó megfelelő 

Futás jó megfelelő 

Dobás jó megfelelő 

Gimnasztikai alapfogalmak ismeri hiányosan ismeri 

Gyakorlatokat végrehajt folyamatos kissé akadozó 

Játékok, versenyek, szabályok 

betartása 

önállóan betartja nem tartja be 

Társaihoz való viszonya együttműködő elutasító 

 

Értékelt tevékenység matematika tantárgyból 

 

ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 

Számfogalom kialakult bizonytalan kialakulatlan 

Számok nagyságszerinti 

összehasonlítása 

tudja téveszti nem tudja 

Számjegyek írása, olvasása tudja téveszti nem tudja 

Páros-páratlan számokat felismeri téveszti nem tudja 

Matematikai jelek felismerése biztos bizonytalan nem tudja 

Művelet fogalom jó megfelelő gyenge 

Számok bontása jó megfelelő gyenge 

Számok közötti reláció 

felismerése 

jó megfelelő gyenge 

Írásbeli munkája szép elfogadható hanyag 

Számok sorba rendezése tudja téveszti nem tudja 

Számszomszédok tudja téveszti nem tudja 

Sorozatok folytatása jó megfelelő gyenge 

 

 

 

Értékelt tevékenység készség tantárgyakból (technika és rajz) 

 

ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 

Tanult fogalmak ismeretében biztos bizonytalan gyenge 

Gyűjtő munka rendszeres rendszertelen nem végzi 

Munkavégzés gondos önálló segítségre szorul 

Formák jellegzetességeinek 

ábrázolása 

kifejező formák 

méretek 

felismerhető nehezen felismerhető 

Színismeret felismeri a 

színeket 

bizonytalan nehezen ismeri fel 

Rajzi eszközök használata jó megfelelő segítségre szorul 

Munkája 

 

tiszta, tetszetős elfogadható, kissé 

maszatos 

rendetlen 

Emberábrázolása pontosan ábrázol felismerhető, 

pontatlan 

nem ismerhető fel 
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Értékelt tevékenység készség tantárgyakból (környezet ismeret, 

technika és rajz) 
 

ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 
 

Tanult fogalmak ismeretében biztos bizonytalan gyenge 

Gyűjtő munka rendszeres rendszertelen nem végzi 

Munkavégzés gondos önálló segítségre szorul 

Formák jellegzetességeinek 

ábrázolása 

kifejező formák 

méretek 

felismerhető nehezen felismerhető 

Színismeret felismeri a 

színeket 

bizonytalan nehezen ismeri fel 

Rajzi eszközök használata jó megfelelő segítségre szorul 

Munkája 

 

tiszta, tetszetős elfogadható, kissé 

maszatos 

rendetlen 

Emberábrázolása pontosan ábrázol felismerhető, 

pontatlan 

nem ismerhető fel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁÁMMKK  ÁÁllttaalláánnooss  ééss  AAllaappffookkúú  MMűűvvéésszzeettii  IIsskkoollaa  
  

  

 

 

 

 

SSZZÖÖVVEEGGEESS  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS  

 
1.évfolyam 2. félév 

 

 
_________________________________ 

név 

 

_____osztály 

 

 

 

 

…………….. 200..…év……………hó…....nap 

 

 

P.H 

 

 

       __________________                        __________________ 

       látta szülő (gondviselő)                             osztályfőnök 
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Értékelt tevékenység magyar nyelv és irodalom tantárgyból 
ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 

Beszéd Választékosan 

fejezi ki magát 

Rövid mondatokkal Szavakkal válaszol 

O
lv

as
ás

 

 

Szavak bontása hangokra Biztos 

pontos 

Bizonytalan 

pontatlan 

Nem tudja 

Hangok ejtése Pontosan ejti 

1-2 hangot hibásan 

ejt 

Cseréli a hangokat Több hangot 

hibásan ejt, torzítja 

a hangokat 

Tanult betűk felismerése biztos bizonytalan Nem ismeri 

Olvasás 

 

 

 

Folyamatos 

szólamokban, 

pontos, kevés 

hibával 

Szóképekben 

kevés hibával 

több hibával 

szótagol 

betűz 

akadozó 

nem tudja 

Szövegértés Mondatokat megért Szavakat ért meg Nem érti meg, amit 

olvas 

Ír
ás

 

Betűalakítás szabályos néhány betűje 

szabálytalan 

szabálytalan 

Betűkapcsolás szabályos néhány betűje 

szabálytalan 

szabálytalanul 

kapcsol 

Betűrend tudja téveszti nem tudja 

Hangzók ismerete tudja téveszti nem tudja 

Másolás írottról-írottra hibátlan kevés hibával sok hibával 

Másolás nyomtatottról-

írottra 

hibátlan kevés hibával sok hibával 

Írásbeli munkája rendezett, tiszta rendezetlen, átírt piszkos, rendetlen 

Tollbamondás hibátlan kevés hibával sok hibával 

Emlékezetből való írás rendezett, hibátlan kevés hibával sok hibával 

Értékelt tevékenység ének tantárgyból 
 

ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 
Dal éneklése jó megfelelő gyenge 

Ritmus felismerése jó megfelelő gyenge 

Ritmus hangoztatása biztos bizonytalan nem tudja 

Ritmusírás (kirakás) jó megfelelő gyenge 

Szolmizálás kézjelekről jó megfelelő gyenge 

Szolmizálás betűkottáról jó megfelelő gyenge 

Dallamfelismerés  jó megfelelő gyenge 

 

 

Értékelt tevékenység matematika tantárgyból 
ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 
Számfogalom kialakult bizonytalan kialakulatlan 

Számok nagyságszerinti 

összehasonlítása 

tudja téveszti nem tudja 

Számjegyek írása, olvasása tudja téveszti nem tudja 

Páros-páratlan számokat felismeri téveszti nem tudja 

Matematikai jelek felismerése biztos bizonytalan nem tudja 

Művelet fogalom jó megfelelő gyenge 

Számok bontása jó megfelelő gyenge 

Számok közötti reláció 

felismerése 

jó megfelelő gyenge 

Írásbeli munkája szép elfogadható hanyag 

Számok sorba rendezése tudja téveszti nem tudja 

Számszomszédok tudja téveszti nem tudja 

Sorozatok folytatása jó megfelelő gyenge 

Szöveges feladatok 

értelmezése 

jó megfelelő gyenge 

Egyenlőtlenségek megoldása jó megfelelő gyenge 

 

 

 

Értékelt tevékenység testnevelés tantárgyból 
 

ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

 

Tanulási órákon aktív, öntevékeny biztatásra tevékeny 

Ugrás  jó megfelelő 

Futás  jó megfelelő 

Dobás  jó megfelelő 

Gimnasztikai alapfogalmak ismeri hiányosan ismeri 

Gyakorlatokat végrehajt folyamatos kissé akadozó 

Játékok, versenyek, szabályok 

betartása 

önállóan betartja nem tartja be 

Társaihoz való viszonya együttműködő elutasító 
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Értékelt tevékenység készség tantárgyakból környezet ismeret 

tantárgyból 
 

ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 
 

Tanult fogalmak ismeretében biztos bizonytalan gyenge 

Az erdő témakör Szakkifejezést 

alkalmazza 

Szakkifejezés 

hiányos 

Szakkifejezést nem 

alkalmaz 

Az emberi test ápolása, 

egészséges életmód 

Ismeri, felsorolja Ismeretei hiányosak, 

hibásak 

Nem tudja 

megfogalmazni 

 

Értékelt tevékenység készség tantárgyakból (technika és rajz) 
 

ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 
 

Tanult fogalmak ismeretében biztos bizonytalan gyenge 

Gyűjtő munka rendszeres rendszertelen nem végzi 

Munkavégzés gondos önálló segítségre szorul 

Formák jellegzetességeinek 

ábrázolása 

kifejező formák 

méretek 

felismerhető nehezen felismerhető 

Színismeret felismeri a 

színeket 

bizonytalan nehezen ismeri fel 

Rajzi eszközök használata jó megfelelő segítségre szorul 

Munkája 

 

tiszta, tetszetős elfogadható, kissé 

maszatos 

rendetlen 

Emberábrázolása pontosan ábrázol felismerhető, 

pontatlan 

nem ismerhető fel 

 

 

 

Magatartása:  

Szorgalma: 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ÁÁMMKK  ÁÁllttaalláánnooss  ééss  AAllaappffookkúú  MMűűvvéésszzeettii  IIsskkoollaa  
  

  

SSZZÖÖVVEEGGEESS  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS  

 
2. évfolyam 1. félév 

 

 
_________________________________ 

név 

 

_____osztály 

 

 

 

 

 

…………….200..…év……………hó…....nap 

P.H 

 

 

        

__________________                       __________________ 

látta szülő (gondviselő)                             osztályfőnök 
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Értékelt tevékenység magyar nyelv és irodalom tantárgyból 
ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 

Beszéd Választékosan 

fejezi ki magát 

Rövid mondatokkal Szavakkal válaszol 

 Hangok ejtése Pontosan ejti 

1-2 hangot hibásan 

ejt 

Cseréli a hangokat Több hangot 

hibásan ejt, torzítja 

a hangokat 

Olvasás 

 

 

 

Folyamatos 

szólamokban, 

pontos, kevés 

hibával 

Szóképekben 

kevés hibával 

több hibával 

Szótagol 

betűz 

akadozó 

nem tudja 

Hangsúly, hanglejtés Jó Megfelelő Sok hibával 

Szövegértés Mondatokat megért Szavakat ért meg Nem érti meg, amit 

olvas 

Ír
ás

 

Betűalakítás szabályos néhány betűje 

szabálytalan 

szabálytalan 

Betűkapcsolás szabályos néhány betűje 

szabálytalan 

szabálytalanul 

kapcsol 

Betűrend tudja téveszti nem tudja 

Másolás írottról-írottra hibátlan kevés hibával sok hibával 

Másolás nyomtatottról-

írottra 

hibátlan kevés hibával sok hibával 

Írásbeli munkája rendezett, tiszta rendezetlen, átírt piszkos, rendetlen 

Elválasztási szabályok Helyesen 

alkalmazza 

kevés hibával sok hibával 

Tollbamondás hibátlan kevés hibával sok hibával 

Emlékezetből való írás rendezett, hibátlan kevés hibával sok hibával 

Mondatvégi írásjelek hibátlan kevés hibával sok hibával 

 

Értékelt tevékenység ének tantárgyból 
 

ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

Dal éneklése jó megfelelő gyenge 

Ritmus felismerése jó megfelelő gyenge 

Ritmus hangoztatása biztos bizonytalan nem tudja 

Ritmusírás (kirakás) jó megfelelő gyenge 

Szolmizálás kézjelekről jó megfelelő gyenge 

Szolmizálás betűkottáról jó megfelelő gyenge 

Dallamfelismerés  jó megfelelő gyenge 

Dalok ritmuskísérete Jó megfelelő gyenge 

Dallamírás öt vonalra Jó megfelelő gyenge 

Értékelt tevékenység matematika tantárgyból 
ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 
Számfogalom kialakult bizonytalan kialakulatlan  

Számok nagyságszerinti 

összehasonlítása 

tudja téveszti nem tudja 

Számjegyek írása, olvasása 

100-as számkörben 

tudja téveszti nem tudja 

Matematikai jelek felismerése biztos bizonytalan nem tudja 

Művelet fogalom jó megfelelő gyenge 

Számok bontása jó megfelelő gyenge 

 
Számok közötti reláció 

felismerése 

jó megfelelő gyenge 

Írásbeli munkája szép elfogadható hanyag 

Számok sorba rendezése tudja téveszti nem tudja 

Számszomszédok  tudja téveszti nem tudja 

Sorozatok folytatása jó megfelelő gyenge 

Szöveges feladatok 

értelmezése 

képes bizonytalan nem képes 

Egyenlőtlenségek megoldása jó megfelelő gyenge 

Szorzó-bennfoglaló táblák 

ismerete 

biztos bizonytalan nem tudja 

Feladat megoldási tempója gyors 

pontos 

lassú 

pontos 

gyors 

pontatlan 

lassú 

pontatlan 

 

Értékelt tevékenység testnevelés tantárgyból 
 

ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Tanulási órákon aktív, öntevékeny biztatásra tevékeny 

Ugrás  jó megfelelő 

Futás  jó megfelelő 

Dobás  jó megfelelő 

Gimnasztikai alapfogalmak ismeri hiányosan ismeri 

Gyakorlatokat végrehajt folyamatos kissé akadozó 

Játékok, versenyek, szabályok 

betartása 

önállóan betartja, 

másokkal is 

betartatja 

önállóan 

betartja 

nem tudja 

betartani 

Társaihoz való viszonya együttműködő önállótlan elutasító 
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Értékelt tevékenység környezetismeret tantárgyból  
 

ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 
 

Tanult fogalmak ismeretében biztos bizonytalan gyenge 

A lakóhely felszíni formáit 

 – nevezetességeit 

- közlekedési eszközeit 

Biztonságosan 

Részletesen 

Hiánytalanul 

ismeri 

Felületesen 

Felületesen 

Felületesen 

ismeri 

Nagyon hiányosan 

Nagyon hiányosan 

Nagyon hiányosan 

ismeri 

 

 

Értékelt tevékenység készség tantárgyakból (technika és rajz) 
 

ÁLTALÁNOS MINŐSÍTÉS Kiválóan 

teljesített 

Jól teljesített Megfelelően 

teljesített 

Felzárkózta-

tásra szorul 

Önálló munkavégzés Példás Jó Változó gyenge 

 
 

Tanult fogalmak ismeretében biztos bizonytalan gyenge 

Gyűjtő munka rendszeres rendszertelen nem végzi 

Munkavégzés gondos önálló segítségre szorul 

Formák jellegzetességeinek 

ábrázolása 

kifejező formák 

méretek 

felismerhető nehezen felismerhető 

Színismeret felismeri a 

színeket 

bizonytalan nehezen ismeri fel 

Rajzi eszközök használata jó megfelelő segítségre szorul 

Munkája 

 

tiszta, tetszetős elfogadható, kissé 

maszatos 

rendetlen 

Emberábrázolása pontosan ábrázol felismerhető, 

pontatlan 

nem ismerhető fel 

 

 

 

Magatartása: 

Szorgalma: 
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Első három évfolyamon és negyedik évfolyam első félévében minden tantárgy esetében az 

alábbi szöveges minősítést alkalmazzuk: 

kiválóan teljesített,  

jól teljesített, 

megfelelően teljesített,  

felzárkóztatásra kötelezett. 

 

A 2.évfolyam 2. félévétől -8. évfolyam befejezéséig a tanulók munkáját minden tantárgyból év 

közben érdemjegyekkel, a félévbenés a tanév végén osztályzattal minősítjük. 

A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az egyes 

tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

Kitűnő /5D/, jeles /5/, jó /4/, közepes /3/, elégséges /2/, elégtelen /1/. 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a 

témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy 

érdemjeggyel kell értékelni. Ez alól kivételt képeznek azok a tantárgyak, amelyeknek oktatása 

egy tanítási cikluson belül csak egy órában történik. E tárgyakból kéthavonta kell legalább egy 

érdemjeggyel értékelni a tanulókat. 

A 4. osztály év végén, 5-8. évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a 

következő tantárgyakból elért eredményeket minősítjük: 

4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, informatika, német nyelv, 

környezetismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika testnevelés és sport. 

5. és 6. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, német 

nyelv, matematika, informatika, természetismeret, ének-zene, rajz, technika és életvitel, 

testnevelés és sport, egészségtan (6. osztály). 

7. és 8. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, történelmi és állampolgári ismeretek, német 

nyelv, matematika, informatika, fizika, biológia és egészségtan, kémia, földrajz, ének-

zene, rajz, mozgóképkultúra és médiaismeret (8. osztály), technika és életvitel, testnevelés 

és sport, etika. 

Ennek érdekében minden tanuló legalább egyszer felel: 

Magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, természetismeret, 

fizika, kémia, biológia, földrajz ellenőrzésénél egy-egy témakörön belül; 

2-4. évfolyamon környezetismeret tantárgy esetében félévente; 

Az ének-zene, a vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret, a technika és 

életvitel tantárgyakból félévente, valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva. 

A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük. 

Magatartás: 

 

A tanulók magatartását az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. A 2-8. 

évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel 

értékeli. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a 

bizonyítványba be kell jegyezni. 

Szorgalom: 

 

A tanulók szorgalmát az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti, illetve bizonyítványba bejegyzi. A 2-8. évfolyamon a tanuló 

szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A szorgalom 
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félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a 

bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

10.2.2. Szóbeli felelet 

Tartalma: Az adott tananyag (lecke, házi feladat) összefüggő, esetleg kérdések alapján történő 

elmondása. 

Jeles: Összefüggő, kérdésekre adott önálló felelet, ismétlő és legfeljebb egy segítő tanári, vagy 

tanulói kérdéssel. 

Jó: Több segítő kérdéssel elmondott önálló felelet. (90%) 

Közepes: Kérdések alapján a tananyag elmondása. (75%) 

Elégséges: A kerettanterv és a helyi tanterv minimum szintjének teljesítése adott tananyagból 

kérdésekre. (30%) 

Elégtelen: Minimumszint alatti teljesítmény. 

 

10.2.3.1. Írásbeli felelet, témazáró 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény / pontszám / 

érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük: 

 

Teljesítmény     Érdemjegy 

  0 –  33 %      elégtelen / 1 / 

 34 – 50 %      elégséges / 2 / 

 51 – 75 %      közepes / 3 / 

 76 – 90 %      jó / 4 / 

 91 – 100 %     jeles / 5 / 

Kivéve a magyar nyelv és irodalom, német tantárgyak felső tagozaton, valamint az alsó 

tagozat minden tantárgya, ahol: 

  0 – 40 % elégtelen / 1 / 

41 – 60 % elégséges / 2 / 

61 – 75 % közepes / 3 / 

76 – 90 % jó / 4 / 

91 – 100 % jeles / 5 / 

Ezektől az értékektől a nevelő a tanuló érdekében bizonyos esetekben eltérhet. 

10.2.3.2. Írásbeli beszámoltatás rendje 

Az írásbeli beszámoltatás leggyakoribb formái iskolánkban: röpdolgozat, témazáró dolgozat, 

beszámoló 

A röpdolgozat időpontját a pedagógusoknak nem kell jelezniük, a témazáróét megírás előtt egy 

héttel (minimum három tanórával). Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. 

Kérjük az osztály tanulóit jelezzék az illetékes pedagógusnak, ha aznapra ennél több bejelentett 

dolgozatuk van. 

A témazáró és röpdolgozat értékelése általában pontozással, a fogalmazás dolgozatoké globálisan 

történik. Az írásbeli munkák javítását minden esetben tanári értékelés követi. Az osztálynaplóba 

minden érdemjegy bekerül, javítási lehetőség tanuló kérésére van. Ha a javító dolgozat rosszabbul 

sikerül, azt nem írjuk be. Elégtelen témazárót következő két órán belül köteles a tanuló javítani. 

Témazáró dolgozat pótlása hiányzás miatt: öt napnál több hiányzás esetén egy hét múlva, öt napnál 

kevesebb hiányzáskor a második órán. A röpdolgozatnak felelet értéke van, a témazáró jegy félévi, 

év végi kétes osztályzat esetén döntő szerepű. A témazáró és a vizsga tényét és idejét a 

tanmenetben rögzíteni kell. 

10.2.3.3. Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt feladatok 
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Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei az alábbiak 

szerint rögzíti tantestületünk: 

- otthoni felkészülés formájában új ismeret feldolgozását nem kérjük, a házi feladat a tanóra 

anyagának rögzítésére, gyakorlására szolgál. 

- alsó tagozaton a szóbeli és írásbeli feladatok napköziben teljesíthetők legyenek. 

- felső tagozaton a tantárgyi követelmény teljesítéséhez 70 %-os órai munka és 30 %-os otthoni 

rögzítés a tantestület által megfogalmazott követendő arány. 

- felső tagozaton az előírt írásbeli feladatok tanulószoba ideje alatt teljes körűen készüljenek el, s 

maradjon idő a szóbeli leckére is. 

- szünidőre, hétvégére a napi gyakorlathoz mérten aránytalanul több otthoni felkészülést igénylő 

feladat nem adható sem alsóban, sem felsőben. 

10.3. Tanuló magatartása, szorgalma és minősítésének követelményei és formái 

10.3.1. Magatartás 

Példás / 5 / az a tanuló, aki: 

A házirendet betartja, 

A tanórán és a tanórán kívül példamutatóan viselkedik, 

Kötelességtudó, feladatait teljesíti, 

Tisztelettudó, 

Társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik, 

Az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, 

Óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, 

Nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása. 

 

Jó / 4 / az a tanuló, aki: 

A házirendet betartja, 

Tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik, 

Feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, 

Feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti, 

Az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, bíztatásra vesz részt, 

Nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

 

Változó / 3 / az a tanuló, aki: 

Az iskolai házirend előírását nem minden esetben tartja be, 

A tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül, 

Feladatait nem teljesíti minden esetben, 

Előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva, 

A közösség, az iskola szabályzataihoz nehezen alkalmazkodik, 

Igazolatlanul mulasztott, 

Osztályfőnöki intője van. 

 

Rossz / 2 / az a tanuló, aki: 

A házirend előírásait sorozatosan megsérti, 

Feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, 

Magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, 

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 intése vagy ennél magasabb 

fokú büntetése. 
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A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább kettőnek az együttes megléte / vagy megsértése / szükséges. 

 

10.3.2. Szorgalom 

Példás / 5 / az a tanuló, aki: 

Képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, 

A tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi, 

Munkavégzése pontos, megbízható, 

A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, 

Taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

 

Jó / 4 / az a tanuló, aki: 

Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, 

Tanórákon többnyire aktív, 

Többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt önként nem 

vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti, 

Taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

Változó / 3 / az a tanuló, aki: 

Tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől, 

Tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti, 

Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik. 

Érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja, 

Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 

dolgozik. 

 

Hanyag / 2 / az a tanuló, aki: 

Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 

Az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, 

Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, 

Feladatait folyamatosan nem végzi el, 

Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, 

A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül, 

Félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte / vagy megsértése / szükséges. 

 

10.4. Jutalmazás 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

példamutató magatartást tanúsít, vagy 

folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön 

vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 

bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskolai 

jutalomban részesül. 

Jutalmazás formái: 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 
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Szaktanári dicséret, napközis nevelői dicséret 

Osztályfőnöki dicséret 

Nevelőtestületi dicséret 

Igazgatói dicséret 

 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév 

végén: 

Szaktárgyi teljesítményért 

Példamutató magatartásért 

Kiemelkedő szorgalomért 

Példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába kell bevezetni. 

 

Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és 

könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 

 

Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet 

az iskola közössége előtt vehetnek át. 

 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőn, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget dicséretben és jutalomban részesítjük. 

A tartósan kiemelkedő tanulmányi munkát végző nyolcadikos tanulók közül a példamutató 

közösségi munkát végző és példás magatartású, tanulmányi vagy sportversenyeken 

eredményesen szereplő tanuló részére a Mártélyi Általános Iskoláért Alapítvány a „Mártélyi 

Iskoláért-díjat” adományozza. A díjat évente legfeljebb 5 fő kaphatja: átadására a tanévzáró 

ünnepségen kerül sor. 

 

10.5. Büntetés 

Azt a tanulót, aki: 

Tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

A tanulói házirend előírásait megszegi, vagy 

Igazolatlanul mulaszt, vagy 

Bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben részesítjük. 

 

Büntetés formái: 

Szaktanári figyelmeztetés, napközis nevelői figyelmeztetés, 

Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés, 

Osztályfőnöki figyelmeztetés, 

Osztályfőnöki intés, 

Tantestületi figyelmeztetés, 

Tantestületi megrovás, 

Igazgatói megrovás, 

Áthelyezés másik iskolába. 

Súlyos esetben a fokozatok betartása nem kötelező. 

10.6. Moduláris oktatás 

Helyi tantervünkben a modulok tantárgyakhoz integrálódnak. A modulok tananyagát a helyi 

tantervben vázolt módon a többi tantárgy értékelési szempontjai alapján értékeljük. A modulok 

tananyaga az évfolyam sikeres befejezésének kritériumába nem számít bele. 
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11. A tanulók fizikai állapota méréséhez szükséges eszközök 
 

11.1 Általános ajánlások 

 

A próbarendszert nevelési eszköznek tekinthetjük, mely lehetővé teszi a tanulók fejlődése során az 

alapvető fizikai tulajdonságok mérését, valamint a tudományos kutatás eszközeinek részét is 

képezi.  

A próbarendszert 5 éves kortól (nagycsoportos óvodás) ajánlott mérni. Az egyes korosztályok 

próbarendszeri különválasztása (5-10 évesek és 11 -18 évesek) annyit jelent, hogy az 5-10 

éveseknek 5 kötelező próbát kell elvégezniük, egy próba esetében pedig alternatív lehetőség is 

adódik. A próbák ettől még minden korosztály számára egységesek. 

 

11.1.1. Az általános fizikai teherbíró képesség mérésének fő célja 

 

Az oktatás területén:  

- minőség-ellenőrzés: általános fizikai teherbíró képesség egységes mérése, értékelése és 

minősítése 

- minőségbiztosítás: minden fiatal – képességszerinti differenciált terheléssel, szükség esetén 

felzárkóztató programmal – úgy jusson el a felnőtté válásig, hogy az egészséges létezéshez 

szükséges fizikai fitness szint „kell” értékét elérje és megtartsa.  

- Rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító szerepének tudatosítása. 

 

Az egészségügy területén: 

A tanulók funkcionális állapotának ismertetése az egészség szempontjából leglényegesebb 

kondícionális képességek alapján, segítve ezzel a gyógyítást és a betegségek megelőzését. 

 

11.1.2. A vizsgálatok megszervezése 

 

-    A teszt-vizsgálat értéke és hatékonysága nagymértékben szigorú gyakorlati végrehajtáson és a 

tanulóknak a testnevelő tanártól kapott motiváltságán múlik.  

-    A teszteket évente kétszer, a tanév elején és végén kell végeztetni.  

-    A tesztek ajánlott sorrendje a következő: mindig az egyensúlyi teszt a kezdő, s az állóképességi 

futás az utolsó próba; a tanulóknak mindig megfelelő pihenési időt kell hagyni a tesztek között.  

-    A motiváció növelése miatt rendkívül fontos, hogy a teszt levezetője tisztában legyen azzal, 

hogy miért végeztetjük el a teszteket és hogyan értelmezzük az eredményeket.  

-    Az összehasonlíthatóság érdekében a tesztek végrehajtási körülményeinek hasonlónak kell 

lenniük minden tanulónál (helyszín, eszköz, hőmérséklet, stb.) 

-    A tesztek eredményeit minden gyermeknek személyre szólóan kell megadni. 

-    A referenciatáblázatokat egy speciális testület határozza meg.  

 

11.1.3. A mérések általános szempontjai 

-    A tanulók valamennyi tesztet sportfelszerelésben hajtják végre.  

-    Valamennyi tesztet – ha erre lehetőség van – jól szellőző csúszásmentes padlóval ellátott 

tornateremben kell elvégeztetni, mert a szabadtéri körülmények túlságosan különbözőek lehetnek.  

-    Minden tesztre vonatkozóan külön utasítások vannak, amelyeket gondosan kell 

tanulmányoznia minden tanulónak. 

-    Az ülésben előrenyúlás tesztnél nem lehet bemelegíteni vagy nyújtási gyakorlatokat végezni! 

-    A tesztek között a tanulók pihenjenek.  

-    A tanulók nem próbálhatják ki a teszteket előre, kivéve ha a teszt végrehajtási utasításában 

nincs erre külön utalás. 

-   A mérések során fontos bátorítani a tanulókat. A mérés vezetője ösztönözze őket a mért 

képességnek megfelelő pontos, gyors és egyenletes teszt végrehajtásra. 

-    Ha a motoros teszteket és a kardio-respiratórikus állóképesség tesztjeit  azonos napon mérjük, 

akkor először a motoros teszteket végeztessük el.  
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11.2. Általános fizikai állapotfelmérő próbarendszerek 

 

11.2.1.     Eurofit – teszt: 

- A.) Flamingó egyensúly: egy percnyi egyensúlyban maradáshoz tett kísérletek száma- A 

tanulók egyensúlyérzékének mérése 

- B.) Lapérintés: a 25 lapérintési ciklus alatt eltelt idő tized másodpercekben.- A tanulók felső 

végtagjának mozdulatgyorsaságát mérjük. 

- C.) Ülésben előrenyúlás: az előrehajlás mértéke cm-ben. (kötelező) - Az izmok 

elasztikusságának mérése. 

- D.) Helyből távolugrás:    a vonaltól a leérkező sarokig mért távolság cm-ben (kötelező) - Az 

alsó végtag dinamikus erejének mérése. 

- E.) Kézi szorítóerő: a kettő másodpercig megtartott szorítás ereje N-ban - A kéz maximális 

erejének mérése. 

- F.) Felülés:  teljes kifáradásig végzett felülések száma (kötelező)- A has - , csípőizmok 

elfáradással szembeni ellenálló képességének mérése. 

- G.) Függés hajlított karral: az áll rúd felett tartásának ideje tized másodpercekben (kötelező)- 

A felső végtag statikus erejének mérése. 

- H.) Ingafutás: 10 X 5 méteres futás ideje tizedmásodpercekben - A futási sebesség mérése. 

- I.) Kardio-respiratórikus állóképességi próba: 20 méteres ingafutás 6 perces futás (5 

éveseknek) (kötelező) 12 perces futás - Cooper teszt - Az aerob kapacitás mérése 
 

Az elvégzett próbákra pontszámot adva, majd az összesített pontszámot a megállapított fittségi „kell” 

értékhez viszonyítva megkapjuk a tanulók aktuális fizikai állapotának minőségét.  

 

11.2.2. Hungarofit-teszt: 1 + 6 motorikus próba 

-  A.) Cooper-teszt futással vagy úszással: aerob kapacitás mérése + pulzusszám mérése nyugalmi 

állapotban a teszt utáni 1. percben 5. percben 10. percben- Az aerob kapacitás és a terhelés utáni 

pulzuscsökkenés mérése 

- B.) Helyből távolugrás: a vonaltól a leérkező sarokig mért távolság cm-ben - Az alsó végtag 

dinamikus erejének mérése 

- C.) Fekvőtámaszban karhajlítás – nyújtás: teljes elfáradásig végzett karhajlítás – nyújtások száma. - 

A vállöv és a felső végtag elfáradással szembeni ellenálló képességének mérése. 

- D.) Hasonfekvésből törzsemelés és leengedés: teljes elfáradásig végzett törzsemelések száma - A 

törzs és hátizmok dinamikus erejének mérése. 

-E.) Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel: teljes kifáradásig végzett felülések száma - A hasizmok 

dinamikus erejének mérése. 

-F.) Kétkezes medicinlabda hajítás fej felett hátra: a vonaltól a labda leérkezési helyéig mért távolság 

cm-ben.- A felső végtag, a törzs és a láb dinamikus erejének mérése. 

-G.) Egykezes medicinlabda lökés helyből (az ügyesebb kézzel): a vonaltól a labda leérkezési helyéig 

mért távolság cm-ben. - Kar, törzs és láb dinamikus erejének mérése. 
 

11.3.  Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének gyakorlati haszna 
 

1. A  terhelhetőség/egység szempontjából leglényegesebb kondícionális képességek mérésére 

kifejlesztett mérési és értékelési útmutató alapján elvégzett vizsgálatok lehetővé teszik az egyén, a 

közösség, a társadalom egészének vagy rétegeinek egészségszempontú fizikai állapotának 

számszerűen is kifejezhető megbecslését, a mért adatok egészséggel összefüggő értelmezését, 

elemzését.  

 

2. Felfedi az egészség, a terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondícionális képességek 

területén mutatkozó esetleges hiányosságokat, ezáltal lehetővé teszi azok mielőbbi tudatos 

felszámolását.     

 

3. A rendszeres időszakos ellenőrzés, folyamatos visszacsatolást jelent a hibák kiküszöböléséhez. 
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4. A fittség vizsgálat során a tanár egészség- és test-kulturális alapismereteket ad át; ezen ismeretek 

elsajátítása a rendszeres, tudatos testedzésre mozgósít, így nagymértékben hozzájárul, hogy fiataljaink 

mind nagyobb hányada felismerje, megtapasztalja, hogy a rendszeres fizikai aktivitásra szánt idő és 

anyagi ráfordítás többszörösen megtérül, ha az egészség, a cselekvő-képesség és a jó közérzet egész 

életünk folyamán megmarad. 

 

12. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő- oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzéke 

 
12.1. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést és a tanulók tevékenykedtetését az 

osztálytermekben és a szaktantermekben az alábbi alapfelszerelések és eszközök szolgálják: írásvetítő, 

diavetítő, fali vetítővászon, televízió, videó lejátszó, kazettás magnetofon, CD lejátszó. 

 

12.2.1. Az alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

(tantermenként): 

Kompetencia alapú tankönyvcsalád és az adott évfolyamokhoz tartozó programcsomagok 

Alsó tagozatos ABC-ház digitális csomag DVD 

Manó írás, olvasás csomag 

Activity Junior  

Rummikub szójáték 

Tick-tack Bumm! 

Dominó (betű) 

Képek, betűkártyák, szótagkártyák. 

Hívóképek. 

Betűsín. 

Írott kis és nagy ABC 

Bábok (10 db) 

Fali tablók: 

Hangtani ismeretek, 

szavak alakja, jelentése, 

a szó, 

a mondat. 

Gyermeklexikon (10 db) 

Szólások, közmondások könyve. 

Nemzeti jelképek. (fali tabló) 

Fali táblák: 

Igék. 

Az igenév. 

A teljes hasonulás. 

Mondat. 

az állítmány fajtái. 

A jelzők rendszere. 

Ok és célhatározó. 

Történelmi arcképsorozat. 

Helyesírási szabályzat és szótár (10 db) 

 

12.2.2. Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként): 

Kompetencia alapú tankönyvcsalád és az adott évfolyamokhoz tartozó programcsomagok Alsós 

Matematika 1-4. digitális csomag 

ManóMatek 1-4. (4 CD-ROM) 

Digitális számolás-, gondolkodás-, készség- fejlesztő csomag I 

Digitális számolás-, gondolkodás-, készség-fejlesztő csomag II. 

Tanulj játszva - digitális oktató csomag 1 CD 

Gazdálkodj okosan  

Dominó 55 db-os  

Számok kártya 

Szorzás - Osztás kártya 

Összeadás - Kivonás kártya 

Kártya: "Római számok" 

Űrmértékek (cl, dl, l). 

Demonstrációs óra. 

Számkártyák (1-1000-ig). 

Helyi értéktáblázat. 

Kéttányéros mérleg és súlysorozat. 

Hőmérő. 

Színes rudak. 

 

12.2.3. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

http://www.jateknet.hu/index.php?main_page=product_music_info&cPath=65&products_id=3120
http://www.jateknet.hu/index.php?main_page=product_music_info&cPath=65&products_id=4882
http://www.jateknet.hu/index.php?main_page=product_music_info&cPath=65&products_id=160
http://fakopancs.hu/domino-betu-p-262.html
http://www.jateknet.hu/index.php?main_page=product_music_info&cPath=65&products_id=1288
http://fakopancs.hu/domino-55-dbos-p-2404.html
http://fakopancs.hu/szamok-kartya-p-1416.html
http://fakopancs.hu/szorzas-osztas-kartya-p-1418.html
http://fakopancs.hu/osszeadas-kivonas-kartya-p-1414.html
http://fakopancs.hu/kartya-romai-szamok-p-1494.html
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Az idő (oktatótábla) 

Iskolai iránytű. 

Magyarország domborzati térképe. 

Magyarország közigazgatási térképe a 

megyecímerekkel. 

Szobai hőmérő. 

Borszeszégő.  

Videokazetták: 

Életközösségek I.- II. – III.- IV. 

Vadon nőtt gyógynövényeink. 

Dunántúli középhegység. 

Dunántúli dombvidék. 

Alpokalján. 

Homokasztal. 

Tanulói kísérleti dobozok (8 db). 

Ásványok. 

Magyar nemzet jelképei (fali tabló). 

Élő természet (dia pozitívok). 

Testünk (videofilm). 

Közlekedés szabályai (videofilm). 

Nagyító. 

Szűrőpapír. 

 

12.2.4 Az alsó tagozatos ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, 

kisdob. 

Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy 

CD-n: 

Magyar népzenei anyag. 

Gyermekdalok. 

Himnusz 

Szózat 

Magyar és rokon népek dalai 

Cselekményes zenék – nőikar, férfikar, 

vegyes kar. 

Iskolai ünnepek újabb dalai 

Európai népdalok 

Egyházi énekek. 

Jeles napok, ünnepkörök dalai. 

Kórusművek, műzenei szemelvények. 

 

12.2.5.   Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

Diapozitívek: 

Seindl Imre: Országház 

Kispaládi parasztház. 

Thököly vár – Késmárk 

Medgyessy Ferenc: Anyaság 

Kolozsvári testvérek: Szt. György 

szobra 

Kovács Margit: szamaras, Sámson 

dombormű 

Szőnyi István: Este 

Csontváry Kosztka Tivadar: Mária 

kútja 

Pablo Picasso: Maria arcképe 

Ferenczy Noémi: Noé bárkája – 

gobelin 

Cifraszűr, bölcső, csengős népi játék 

Hollókői ház 

Füstös konyha 

Matyó tisztaszoba 

Mai lakóház külső és belső képe 

Árva vára 

Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum 

Schaár Erzsébet: Kirakat 

Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép – 

ezüstvessző rajz, Hónapok – Berry 

herceg hóráskönyvéből 

Eugéne Delacroix: villámtól 

megriadt ló 

Paul Cézanne: Csendélet 

Ferenczy Károly: Festőnő 

Fényes Adolf Testvérek 

Vaszilij Kandinszkij: Festmény 

három folttal 

Bálint Endre: Vándorlegény útra kél 

Ember alakú butella 

Kerített ház – Pityerszer 

Botpaládi ház 

Faragott, festett, oromzatos ház – 

Hegyhátszentpéter 

Hősök tere 

Vajdahunyad vára 

Makovecz Imre: Sárospataki 

Művelődési Ház 

Ligeti Miklós: Anonymus 

Ferenczy Béni: Bem érem 

Götz János: Szarvas 

Cseh László: Táncolók 

Michelangelo: Ádám teremtése 

Ferenczy Károly: Október 

Fényes Adolf: Babfejtők 

Koszta József: Tányértörölgetők 

Glatz Osztkár: Birkózók 

Kapatisztító, kunsági gyapjú hímzés, 

hímes tojás, mézeskalács báb 

Aratókorsó, tálak, miskakancsó 

Magyar koronázási jelvények- 

 

12.2.6.  Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

Olló, kés, vonalzó 20 db 

Mintázó eszközök 10 db 

Szövőkeret 20 db 

Csiszolópapír  
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Kúpos fogó,  

Kalapács, 

Tűkészlet, 

Kombinált fogó. 

 

12.2.7.  Az alsó tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

Síp, 

Gumilabda (20 db) 

Babzsák (20 db) 

Ugrókötél (20 db) 

Kislabda (20 db) 

Tornapad (3 db) 

Tornazsámolyok (6 db) 

Medicinlabda (10 db) 

Karika (20 db) 

Jelzőszalagok (10 db) 

Ugrószekrény (1 db) 

Dobbantó (1 db) 

Tornaszőnyeg (4 db) 

Bordásfal (10 db) 

Mászókötél (5 db) 

Mérőszalag (1 db) 

 

12.3.1.  A felső tagozatos magyar nyelv és irodalom tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

Térkép (irodalomtörténeti) 3 db 

Írói arcképsorozat 3 db 

Magyar értelmező szótár 5 db 

Szinonima szótár 5 db 

Helyesírási tanácsadó szótár 5 db 

Életrajzi lexikon 5 db 

Helyesírási szabályzat és szótár 20 db 

Hanganyag (hangkazetta, CD): 

Népdalok, népmesék 

János vitéz 

Mitológiai és bibliai történetek 

Versek (Petőfi, Arany) 

A kis herceg 

Görög regék és mondák 

Rege a csodaszarvasról 

Népballadák 

Arany: A walesi bárdok 

Toldi  

Egri csillagok (részlet) 

Janus Pannonius, Balassi Bálint, 

Zrínyi Miklós, Csokonai Vitéz 

Mihály versei 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, 

Petőfi Sándor, Arany János, Jókai 

Mór művei 

Halotti beszéd és könyörgés 

Ómagyar Mária – siralom 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy 

jó mindhalálig (rádiójáték) 

Ady Endre, Babits Mihály, 

Kosztolányi Dezső, József Attila, 

Radnóti Miklós versei 

Megzenésített versek 

Videofilmek: 

Magyar népmesék 

János vitéz (rajzfilm) 

A Pál utcai fiúk (film) 

Rab ember fiai (film) 

Magyar mondák: 

Álmos vezér, 

A fehér lő mondája 

A szentgalleni kaland 

Botond 

Lehel kürtje 

István megkoronázása 

Arany: A walesi bárdok 

Ludas Matyi (rajzfilm) 

Egri csillagok (film) 

Janus Pannonius emlékére 

Mátyás könyvtára 

A Corvinák 

Balassi, Csokonai: A felvilágosodás 

Mikszáth: Szent Péter esernyője 

(film) 

Mikszáth prózája 

Liliomfi (film) 

A reformkor I-II. 

Petőfi 

Egy magyar nábob (film) 

Kárpáti Zoltán (film) 

A kőszívű ember fiai (film) 

Halotti beszéd 

Légy jó mindhalálig (film) 

Móricz és a Légy jó mindhalálig 

Móricz élete 

Nyugat 

A fiatal József Attila 

Erőltetett menet (film) 

Könyv: 

Népmesegyűjtemények (10 db) 

O. Nagy Gábor: Magyar szólások és 

közmondások (5 db) 

Gabnai Katalin: Drámajátékok (5 db) 

Kaposi László: Drámafoglalkozások 

(5 db) 

Montágh Imre: Mondjam vagy 

mutassam (5 db) 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (20 

db) 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok (20 

db) 
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Mikszáth Kálmán: Szent Péter 

esernyője (20 db) 

Móricz Zsigmond: Légy jó 

mindhalálig (20 db) 

Szigligeti Ede: Liliomfi (20 db) 

Fali tablók: 

Hangtan 

A teljes hasonulás 

Jelentéstan 

Szótan 

A szófajok 

Jelentés 

Szerkezet 

Mondattan 

Magyar nyelvemlékek 

Nyelvcsaládok 

Egyéb eszközök: 

Petőfi (diasorozat) 

Fogalmazás 5. (diasorozat) 

Arany János: Toldi (diasorozat) 

Petőfi, Arany, Vörösmarty (diafilm) 

A főnév (oktatócsomag) 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

(diafilm) 

Ady és a nyugatosok, József Attila 

(diafilm) 

 

12.3.2.  A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

Falitérkép: 

Az ókori kelet 

Az ókori Görögország 

A Római birodalom 

Bibliai országok – Pál apostol 

utazásai 

Magyarország X-XI. sz. 

A magyar népvándorlás és a 

honfoglalás 

Európa Nagy Károly korában 

Magyarország a korai feudalizmus 

idején 

A feudális Magyarország a XIII. sz. 

közepétől a XV. sz. elejéig 

A tatárjárás Magyarországon 1241-

42. 

A Föld népei a XIV-XV. században 

Magyarország 1526-1606 

Európa a XIV-XV. században 

A feudális Magyarország a VI. 

században 

Magyarország a XVII. században 

Európa a XVII. század közepén 

Az európaiak felfedezései és a 

gyarmatosítás a XV-XVII. század 

Magyarország Bethlen Gábor 

korában (1629) 

Magyarország népei a XVIII. század 

végén 

Európa a XVIII. század végén 

A Föld népei a XVI-XVIII. 

században 

Az 1848/49-es szabadságharc 

Európa a XIX. sz. második felében 

Európa a XIX. században  

Európa 1815-1849. 

Európa az I. világháború idején 

A gyarmati rendszer 1830-1914. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914-

ben 

A gyarmati rendszer felbomlása 

(1917-1975) 

A Tanácsköztársaság honvédő harcai 

Európa a II. világháború idején 

Hazánk felszabadulása 

Videokazetta: 

Az ókori Egyiptom 

Egyiptomi hétköznapok 

Egyiptom, a Nílus ajándéka 

Széthi, a fáraó 

A piramisok 

A kínai Nagy Fal 

Az ókori Hellász 

Görögország 

Az ókori Róma 

Róma és Pompei 

Róma építészete 

A Colosseum, Róma 

Álmos vezér 

Honfoglalás, államalapítás 

Aquincum 

Élet a középkori Európában 

Céh, inas – legény – mester 

A románkori művészet 

A román stílus 

Mátyás király 

Hunyadi János 

Mátyás országa 

Mátyás király könyvtára 

A lovagok, a Hunyadiak 

Mohács 

Magyar ereklyék 

Nagy Szulejmán és kora 

Rákóczi szabadságharca 

A francia forradalom 

Reformkor I-II. rész 

Kossuth élete 

A kiegyezés 

Oroszország a cártól Sztálinig 

Versailles 
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A II. világháború 

1956. október 23. 

Egyéb: 

Írásvetítő transzparens 

Transzparens sorozat az általános 

iskolai történelem tanításához (5-8. 

évfolyam) 

Diapozitív sorozat az általános iskolai 

történelem tanításához (5-8. 

évfolyam) 

A magyar államcímer története 

(falikép) 

Magyar történeti áttekintés a 

honfoglalás idejétől (falikép) 

A középkori társadalom (falikép) 

Tanulói egységcsomag az 5. és a 6. 

osztályos történelem tanításához 

Forráscsomag a 7. osztályos 

történelem tanításához 

 

12.3.3.  Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

Open doors (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek) 

You and me (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta) 

Videokazetták: 

Window on Britain 

Guide to Britain 

Angol - Magyar, Magyar - Angol nagyszótár 

Angol - Magyar, Magyar - Angol kisszótár (10 db) 

 

12.3.4.  A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

Brüderchen komm tanz mit mir 

(hangkazetta, daloskönyv) 

ABC kártya (betűkártyák) 

A névelő (fali tabló) 

Gyenge ige ragozása (fali tabló) 

A főnév szótári alakjai (fali tabló) 

Időbeli, módbeli segédigék (fali tabló) 

Deutschmobil I. (tankönyv, munkafüzet, 

hangkazetta) 

Erős ige ragozása (fali tabló) 

A személyes névmás (fali tabló) 

Az elöljárószó (fali tabló) 

A melléknév ragozása (fali tabló) 

A személyes névmás ragozása (fali tabló) 

A főnév ragozása (fali tabló) 

Deutschmobil II. (tankönyv, munkafüzet, 

hangkazetta) 

A birtokos névmás (fali tabló) 

Tematikus képek (falitabló) 

Németország (falitérkép) 

Német - Magyar, Magyar - Német 

nagyszótár 

Német - Magyar, Magyar - Német 

kisszótár (15 db) 

 

12.3.5.  A felső tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

Kompetencia alapú tankönyvcsalád és az adott évfolyamokhoz tartozó programcsomagok 

Matekból ötös 6. osztály DVD 

Matematika gyakorló csomag 5-8.-ig CD-ROM 

A számok világa 5-6 osztályosoknak (CD) 

Fits - Tetris társasjáték 

Táblai körző 4 db 

Táblai vonalzó 45°-os fából 5 db 

Táblai vonalzó 60°-os fából 5 db 

Táblai szögmérő fából 5 db 

Méterrúd fából 5 db 

Összerakható m
3
 5 db 

Alaphálók, alapábrák 2 db 

Nagy matematikusok arcképei 5 db 

Sík és mértani modellezőkészlet 2 db 

Számegyenes, koordinátarendszer 

(írásvetítő fólia) 

Helyiérték táblázat (írásvetítő fólia) 

Oszthatósági szabályok (falikép) 

Százalékszámítás (falikép) 

Kétkaros mérleg és súlysorozat 

Hatványozás azonosságai (falikép) 

Halmazok (falikép) 

Derékszögű koordinátarendszer (írásvetítő 

fólia) 

Lineáris függvény (falikép) 

Másodfokú függvény (falikép)  

Abszolút érték függvény (falikép) 

Mértékegységek (falikép) 

Területszámítások (falikép) 

Kocka, téglatest (testek) 

Űrmérték sorozat 

Szétszedhető dm
3
 

Tükrözés (falikép) 

Terület és kerületszámítások 

Négyszögek kerülete, területe (falikép) 

http://www.jateknet.hu/index.php?main_page=product_music_info&cPath=65&products_id=3937
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A kör kerülete, területe (falikép) 

Szögpárok (falikép) 

Hasábok (falikép) 

Eltolás (falikép) 

Pitagorasz-tétele (falikép) 

Az egyenes körkúp, gúla (falikép) 

Műanyag henger 

Műanyag gúla 

Műanyag kúp 

Műanyag hatszög alapú hasáb 

Műanyag ötszög alapú hasáb 

Testek felszíne, térfogata (falikép) 

Algoritmus folyamatábra (falikép) 

 

12.3.6. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

Multimédiás számítógép, aktuális szintű 

hardver konfigurációval (15 db) 

Monitor (SVGA) (15 db) 

Billentyűzet (15 db) 

Egér (15 db) 

CD meghajtó (3 db) 

Hangkártya + hangfal (3 db) 

Projektorr (1 db) 

Modem (1 db) 

Tintasugaras nyomtató (1 db) 

Lézernyomtató (1 db) 

Cd író (1db) 

Scanner (1 db) 

Fali tablók: 

A számítógép belső felépítése 

Az input-output eszközök 

Hálózatok, LAN, MAN, WAN 

Alapvető programok: 

Windows 

Office 

Szoftver az Internet hálózatban való 

böngészésben, levelezéshez 

Comenius logo program 

Rajz, képszerkesztő program 

Shell program 

 

12.3.7. A természetismeret és a földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök: 

Kompetencia alapú tankönyvcsalád és az adott évfolyamokhoz tartozó programcsomagok 

Magyarország földrajza – oktató CD 

Magyarország domborzata (hátoldalán: vaktérkép) 

Magyarország közigazgatása es közlekedése + tematikus térképek 

A Fold egyedi tematikus térképei 

Tájoló 

Ház körül élő állatok fali tabló 

Gyümölcsök fali tabló 

Zöldségek fali tabló 

A mező életközössége 

A mező életközössége applikációs készlet 

Az erdő életközössége 

Az erdő életközössége applikációs készlet 

A folyóvíz életközössége 

Domborzati/politikai földgömb, kivilágítható 

A világ állatai, állathangok (kétéltűek, madarak, emlősök) 

Életközösségek állatai, növényei – állathangok 

 

Terepasztal 

5-8. osztályos diafilm sorozat a földrajz 

tanításához 

5-8. osztályos írásvetítő fólia-sorozat a 

környezetismeret és a földrajz 

tanításához 

Kőzetgyűjtemény  

5-8. osztályos táblai vak térképsorozat 

Hőmérő (15 db)  

Iránytű (15 db) 

Térképjelek 

Magyarország térképe (falitérkép) 

A Föld éghajlata (falitérkép) 

A Föld természetes növényzete(falitérkép) 

A Föld domborzata (falitérkép) 

Földgömb (10 db) 

Tellurium 

A Föld felszíne (dombortérkép) 

A Föld morfológiai térképe a tengerfenék 

domborzatával (falitérkép) 

A Föld forgása és keringése (falikép) 

Afrika domborzata és vizei (falitérkép) 

Ausztrália és Óceánia gazdasági élete 

(falitérkép) 

Afrika domborzata (falitérkép) 



 93 

 Ausztrália és Új-Zéland domborzata 

(falitérkép) 

Észak-Amerika, Dél-Amerika domborzata 

és vizei (falitérkép) 

Ázsia domborzata és vizei (falitérkép) 

Európa domborzata és vizei (falitérkép) 

Európa országai (falitérkép) 

Észak-Európa (falitérkép) 

Kelet-Európa (falitérkép) 

Ázsia domborzata (falitérkép) 

Közép-Európa (falitérkép 

A Kárpát-medence domborzata és vizei 

(falitérkép) 

 

12.3.8.  A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

Mágneses rúd pár fatokban 

Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat) 

SI mértéktáblázat (falikép) 

Mikolacső (5 db) 

Mechanikai eszközkészlet (tanulókísérleti 

eszköz 10 db) 

Tehetetlenség, tömeg összehasonlítása 

Nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas 

eszközkészlet (25 db) 

Rugós erőmérő (25 db) 

Kétkarú emelő (5 db) 

Karos mérleg, súlysorozattal (5 db) 

Hőmérő (10 db) 

Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet 

(1 db) 

Kétütemű motorminta (1 db) 

Négyütemű motorminta (1 db) 

Áramátalakító (1 db) 

Generátor minta (1 db) 

Elektromotor és generátor (4 db) 

Elektrovaria (tanári bemutató 

eszközkészlet 1 db) 

Transzformátor modell (2 db) 

Mérőműszer (Voltax 15 db) 

Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök 

létrehozására (15 db) 

Sztatikus elektromosságot létrehozó 

eszközkészlet (15 db) 

Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel 2 db) 

Prizmatartó (1 db) 

Lenz-gyűrű 

Volta-elem mintája 

Emeltyűs pirométer 

Kaloriméter 

S’Graverande-készülék 

Hullámkád 

Négyszögletre hajlított üvegcső 

üvegkád 

Légszivattyú  

Üvegcső a szabadesés bemutatásához 

U-alakú üvegcső 

Közlekedő edény, hajszálcsöves közlekedő 

edény 

0,3 l higany 

Ködfénylámpa 

 

12.3.9.  A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

Biológia egységcsomag 

Bonctű  

Csíráztató 

Diapozitívek az 5-8. osztályos biológia 

tanításához 

Kézi nagyító (15 db) 

Metszettároló 

Mikroszkópizáló 

Lámpa 

Mikroszkóp 

Szilvafa virága (modell) 

Burgonya virága (modell) 

Almafa (oktatótábla) 

Rovarok (oktatótábla) 

Lepkék (oktatótábla) 

Sertés koponya 

Juh koponya 

Madár csontváz 

Emlős csontváz 

Fogtípusok 

Lábtípusok 

Szarvasmarha (oktatótábla) 

Házityúk (oktatótábla) 

Erdők legjellemzőbb élőlényei 

(oktatótábla) 

Fenyő (oktatótábla) 

Erdei pajzsika (oktatótábla) 

Kocsányos tölgy virága (oktatótábla) 

Ehető és mérgező gombák (oktatótáblák) 

Keresztes pók (oktatótábla) 

Mókus (oktatótábla) 

Sün (oktatótábla) 

Szarka (oktatótábla) 

Sertés koponya 

Róka (oktatótábla) 

Szarvas- v. őzagancs 

Hazai füves területek legjellemzőbb 

élőlényei (oktatótábla) 

Görény (oktatótábla) 

Sáska (oktatótábla) 

Ürge (oktatótábla) 

Varjú (oktatótábla) 
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Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei 

(oktatótábla) 

Hal (csontváz) 

Béka (csontváz) 

Rák testfelépítése (oktatótábla) 

Fürge gyík (csontváz) 

Nemzeti parkjaink (falitérkép) 

Fali tablók: 

A sejtmagnélküli egysejtűek 

Szivacsok, csalánozók 

Gyűrűsférgek 

Puhatestűek  

Ízeltlábúak 

Gerincesek 

Moszatok, zuzmók, mohák, harasztok 

Nyitvatermők 

Zárvatermők 

A lomblevél működése 

A virág és virágzat 

Termések, terméstípusok 

Fásszár keresztmetszete 

Egyszikű szár keresztmetszete 

Az emberi bőr (bőrmetszet) 

Emberi csontváz 

Csípőcsont  

Csövescsont 

Koponya 

Emberi torzó 

Lapos és csöves csont metszete 

Emberi nyelv fogakkal (modell) 

Légzés (oktatótábla) 

Szív-modell 

Vese (metszet) 

Az emberi szaporodás (8 db-os 

oktatótábla) 

Szem (modell) 

Hallás és egyensúly szerv (modell) 

Emberi fejmetszet 

Fül (modell) 

 

12.3.10. Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

Videofilmek: 

Az élelem 

Alapvető élelmiszerek 

Az izmok és a mozgás 

A dohányzás és az egészség 

Vigyázz a gyógyszerekkel 

Járvány, avagy a gyermek kábítószer, alkohol 

Ép testben ép lélek 

Az emberi szervezet reprodukciós rendszere 

 

12.3.11.  A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

Kémcső (50 db) 

Főzőpohár (25 db) 

Óraüveg (10 db) 

Borszeszégő (10 db) 

Kémcsőfogó (10 db) 

Vasháromláb (8 db) 

Azbesztháló (8 db) 

Vízbontó készülék (1 db) 

Kalotta molekulamodell (1 garnitúra) 

Pálcika modell (1 garnitúra) 

Mágneses atommodell (1 garnitúra) 

Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl) (3 db) 

Fali tablók: 

Atomok elentronvonzó képessége 

Fémek jellemerősségi sora 

Periódusos rendszer 

Elektronhéjak kiépülése 

Oktatótáblák: 

Fémek reakciói vízzel 

Fémek reakciói savval 

Sav-bázis reakció 

Közömbösítés 

Redukció a redukáló sorban 

Videokazetták: 

Ismeretlen ismerős a víz 

Kincsek a homokban és a bányákban 

A fémek általános jellemzése 

A víz 

Az élet elemei 

Levegő, tenger, kőzet 

Atom és molekula 

A víz egy csodálatos nyersanyag 

A konyhasó 

Tűzijátéktól a házépítésig 

A magyar ezüst, az alumínium 

Az év fém a vas 

Lidércfény és nitrátos vizek 

Kénsav a felhőből és a gyárból 

Szabadon és kötve 

Atom és molekula 

Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. 

osztályos kémia tanításához (1 db) 
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12.3.12.  Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

Pianínó  

A kerettantervben szereplő zenehallgatási anyag hangkazettán vagy CD lemezen 

Videofilmek: 

Tánctípusok 

Jeles napok népszokásai 

Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök 

 

12.3.13. A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

Műanyag átlátszó hengerek, gúlák 

Képsíkrendszer a vetületi ábrázoláshoz 

Táblai körző (fém hegyű) 

60°-os táblai vonalzó 

45°-os táblai vonalzó 

100 cm-es táblai vonalzó 

Táblai szögmérő 

Műanyag, átlátszó kocka, tégla 

Demonstrációs testek (fa) 

Diapozitívek: a kerettantervben a 

megismertetésre, elemzésre ajánlott 

műalkotásokról (1-1 db) 

Videofilmek: 

Képzőművészet a honfoglalás idején 

A román stílus 

Reneszánsz 

XIX. század művészete 

XX. század művészete 

Pásztorkodás a Hortobágyon 

Testbeszéd, gesztus 

 

12.3.14.  A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

Fareszelő lapos 25x200 (15 db) 

Fareszelő gömbölyű 10 x 200 (15 db) 

Fareszelő fél gömbölyű 25 x 200 (15 db) 

Vasreszelő lapos 25 x 200 (15 db) 

Vasreszelő gömbölyű 10 x 200 (15 db) 

Vasreszelő fél gömbölyű 25 x 200 (15 db) 

Laposfogó (10 db) 

Kalapács 15-20 dekás (15 db) 

Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó (15-15 

db) 

Fafűrész (illesztő), vasfűrész (15-15 db) 

Lyukfűrész (10 db) 

Kézi fúró (amerikáner) (4 db) 

Lemezvágó olló (10 db) 

Faliképek a fa megmunkálásáról (5 db) 

Szerelő készlet, gépelemek tanításához (4 

db) 

Elektromos szerelőkészlet I-II. (4-4 db) 

Asztali fúrógép (állványos) 1 db) 

Asztali körfűrész (1 db) 

A gépek (fali tabló) (3 db) 

Kerékpár (1 db) 

KRESZ-táblák (oktató táblák)(1-1 db) 

LEGO-DACTA építőkészlet (4 db) 

Kerti szerszámok: 

Ásó (15 db) 

Gereblye (15 db) 

Kapa (15 db) 

Villáskapa (15 db) 

Villa (5 db) 

Lapát (5 db) 

Öntözőkanna (5 db) 

Metsző olló (5 db) 

Szemzőkés (5 db) 

Talicska (2 db) 

Háti permetező (1 db) 

Locsoló tömlő (1 db) 

Fűnyíró gép (1 db) 

Sövény-nyíró gép (1 db) 

Harapófogó (15 db) 

Csavarhúzó (15 db) 

Lemezlyukasztó (5 db) 

Szegecshúzó (5 db) 

Szegecsfejező (5 db) 

60-as műszerész satu (5 db) 

Szemeteskuka (1 db) 

Seprű (2 db) 

Állólétra (1 db) 

Vödör (5 db) 

Lányok – technika: 

Szövőkeret 30 x 20 x 1,5 (20 db) 

Kötőtű 3-3,5 nagyságú (10 pár) 

Konyhatechnika: 

Mérleg (1 db) 

Teríték 6 személyre (étkészlet + pohár 

+ fagylaltos kehely) 

Evőeszközök: 10 kanál, 10 kés, 10 

villa 

Nagykés (3 db) 

Hússzedő villa (3 db) 

Merőkanál (3 db) 

Vágódeszka (2 db) reszelő, 

uborkaszelő, fakanál (5 db) tála (3 db), 

habverő (2 db) 

Elektromos robotgép (1 db) 



 96 

Hűtőgép (1 db) Konyharuha (5 db) 

 

12.3.15.  A felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök 

Ugródomb (1 db) 

Magasugrómérce fém (1 pár) 

Magasugróléc (1 db) 

Maroklabda (10 db) 

Súlygolyó 3 kg (1 db) 

Súlygolyó 4 kg (1 db) 

Tornaszekrény (1 db) 

Gyűrű (1 db) 

Gerenda (1 db) 

Dobbantó (1 db) 

Tornazsámoly (4 db) 

Medicinlabdák (20 db) 

Ugráló kötél (20 db) 

Kézi súlyzók (10 db) 

Mászókötél (5 db) 

Kosárlabda (15 db) 

Kézilabda (10 db) 

Futball-labda (10 db) 
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IV. Informatikai stratégia  
 

1. BEVEZETÉS 

Az intézmény neve:Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi Általános Iskolája 

Székhelye:6636 Mártély Fő u. 45-47 

OKM azonosítója: 029686 

Időszak:2009-2015 

 

A stratégia célja a fenti időszakra az intézmény informatikai állapotfelmérése után azon fejlesztési célok 

összefoglalása, melyek segítségével az IKT alapú oktatás fokozatosan kiterjeszthető a következő 5 év alatt 

minden évfolyamon a teljes óraszám 25 százalékára a közismereti tárgyakból. 

 

A digitális kompetencia területet szeretnénk erősíteni kereszttantervi formában. Mindez szerepel az 

intézmény pedagógiai programjában is, s ezen célok összhangban vannak az intézmény küldetésével, s 

annak értékeit erősítik a megvalósulás során. 

 

A digitális kompetencia eszközszükséglete ráépül az intézmény informatikai struktúrájára és annak 

egyben szerves része is. 

 

Tanulóink létszáma közel 120 fő. 8 évfolyamon. Intézményünk számára az egyik legfontosabb érték a jó 

minőségű képzés, piacképes tudás megszerzésének biztosítása számukra. 

 

A dokumentum tartalmazza a teljes állapotfelmérést az intézmény informatikai hálózatáról, a 

rendelkezésre álló IKT eszközeiről, tartalomszolgáltatási lehetőségeiről, adatbiztonsági 

intézkedéseiről s végül a hozzáadott pedagógiai értékeiről.  

 

 

2. HELYZETFELMÉRÉS 
 

Informatikai hálózat 
 

- Az intézmény az alábbi típusú Internet hozzáféréssel rendelkezik: 

 Sulinet- Közháló program keretében felszerelt Internet kapcsolat, maximális sávszélesség 

letöltéskor 2Mb/sec, feltöltéskor 1 Mb/sec. 

 

- Jelenleg a főépületben 4 tanterem Internet ellátása megoldott (a tanári munkaállomás kapcsolódik a 

hálózathoz), valamint az informatika szaktanteremben van internet elérhetőség, ott az összes 

munkaállomás rendelkezik kapcsolattal. 

 

- Az intézmény közösségi terei közül a könyvtár rendelkezik Internet eléréssel. Ott 3 gép egyedileg 

kapcsolódik az internet hálózathoz. 

 

- Helyi hálózat intézményünkben nincs.  

 

 

IKT eszközök 

 

- Az intézményünk nem rendelkezik interaktív táblával. Whiteboard a természettudományos 

szaktanteremben, és még 2 tanteremben van ezekhez biztosított 1 hordozható projektor.  

 

- Szavazórendszerekkel nem rendelkezünk. 
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- Online videokapcsolatot tudunk létesíteni 1 laptopba beépítet webkamerával.  

 

- Az intézmény rendelkezik 1 digitális fényképezőgéppel. 

 

- A könyvtárban 1 lapszkenner is elérhető. 

 

- Mobil munkaállomás (laptop) pedagógusaink számára elérhető, összesen 6 darab. 

 

- Tanulóink asztali számítógépeken dolgoznak, ezek megoszlása a következő: 

Számítástechnikai terem: 10 darab,  

könyvtár: 2 darab. 

 

Mindezekből 3 évesnél idősebb 83 százalék. 

 

 

- Az asztali számítógépek illetve a laptopok operációs rendszere jogtiszta, az oktatott szoftverek (MS 

Office, multimédia, programozás alkalmazások) szintén legális példányok. 

 

- A jelenlegi géppark felújításra, frissítésre szorul.  

 

- Az alkalmazott szoftverek jogtiszták, de a változó kimeneti követelmények és biztonsági kockázatok 

miatt is frissítésre szorulnak a listában megjelölt tételek. 

 

- Egyéb digitális eszközök száma – fényképezőgép, kamera – a tanulói létszámhoz képest kevés. 

 

IKT tartalom 

 

- Digitális tananyagot főleg az alábbi műveltségi területekre szereztünk be: 

Matematika, Magyar nyelv és irodalom, Földünk és környezetünk 

 

- Térítésmentesen használható digitális tartalom az alábbi formában ismert és alkalmazott a 

pedagógiai programunk szerint: SDT, illetve Realika. 

 

Belső tartalomszolgáltatás 
 

- Az intézmény az alábbi információkat osztja meg weboldalán keresztül a fenntartó, a szülők és a 

tanulók számára: 

 a tanév rendjére vonatkozó információk,  

 az intézmény bemutatása, 

 tanulmányi versenyek, kirándulások, rendezvények. 

 

 

Adatbiztonság 

 

- Vírusvédelem 

 munkaállomások vírusvédelme: avast!4.8 antivirus 

 

 

 



 99 

3. A CÉLOK KITŰZÉSE ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ ALFELADATOK MEGHATÁROZÁSA 
 

A célok kitűzésekor a fenti területeken figyelembe vettük átfogó célként a vállalt IKT alapú oktatás 

bevezetését, kiterjesztését. Minden informatikai átalakítás és fejlesztés ennek van alárendelve. 

Az intézmény pedagógiai programjából a vonatkozó értékek: 

- minőségi és piacképes tudás biztosítása a tanulók számára 

- „egész életen át tartó tanulás” készségének kialakítása 

- digitális írástudás: digitális kompetencia kialakítása 

- nyitott, kommunikációra képes egyéniségek formálása 

- problémamegoldó, innovatív személyiségfejlesztés 

- esélyegyenlőség biztosítása a társadalmilag hátrányos helyzetű tanulók számára 

- esélyegyenlőség biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára. 

 

IKT eszközök 

 

Cél: A meglévő eszközpark megfelelő szintre bővítése, az IKT alapú oktatáshoz kívánatos tanórai 

környezet kialakítása a tantermekben.  

 

Jelenlegi helyzet: Csak a számítástechnikai tanterem ellátása megfelelő. A további termek telepítése, az 

eszközpark kibővítése pótlandó.  

 

 

Feladatok: 

 A szükséges eszközök megtervezése a jelenlegi állapot és a becsült eszközszükséglet alapján 

 A tantermek felkészítése (hálózati végpontok, elektromos leállások, tartókonzolok, tanári 

munkaállomás előkészítése), a terem berendezésének csoportmunkára is alkalmas átalakítása 

 Az új eszközök telepítése (interaktív tábla, projektor, tanári munkaállomás, szavazó rendszerek) 

 

IKT tartalom 

 

Cél: A műveltségi területekhez változatos, jó minőségű, interaktív IKT tartalom biztosítása. Ez történhet 

külső beszerzéssel, de építünk a belső innovációra is: mind tanári mind tanulói oldalról. 

 

Jelenlegi helyzet: A rendelkezésre álló digitális tartalmak hiányosak. 

 

Forrás: önerő a piaci beszerzésre, s javarészt ingyenes tartalom biztosítása 

 

Feladatok: 

 A pedagógiai programmal összhangban levő tartalmak közös „adatbázisba” rögzítése, a szükséges 

beszerzések végrehajtása 

 A tartalmak használatához szükséges egyéb szoftverek telepítése 

 A szoftverek karbantartása, frissítése szükség esetén 

 

 

Adatbiztonság 

 

Cél: Az intézményhez tartozó digitális rendszerek és adatok biztosítása. A rendszerek rendelkezésre 

álljanak a tanítási és a felkészülési időszakban. Az intézményi adatokról készüljön rendszeres biztonsági 

mentés. Adatvesztés vagy külső támadás ne veszélyeztesse a közösségi és a tartalomszolgáltatási 

funkciókat. 
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Jelenlegi helyzet: A rendszerek vírusvédelme biztosított, de az esetleges támadások esetén a teendők nem 

rögzítettek. Az adatkezelés és mentés nem szabályozott. 

 

Forrás: önerő 

 

Feladatok: 

 Az eszközök, rendszerek és adatok biztonsági osztályokba sorolása. Szükség esetén a védett hálózati 

szegmensbe helyezése, az intézmény belső adatainak elkülönítése a diákok és tanárok felhasználói 

tárhelyétől 

 A digitális adatkezelés szabályozása, a biztonsági teendők rögzítése, beleértve a biztonsági mentés 

kérdését is, illetve a biztonsági frissítések ütemezését 

 Rendszeres biztonsági auditok szervezése 

 A látogatható webhelyek közül a káros tartalmúak szűrésének kiterjesztése az új munkaállomásokon 

is 

 Folyamatos továbbképzés az érintett kollégáknak 

 

Pedagógiai érték 

 

Cél: Az IKT eszközök mellé a pedagógiai érték folyamatos fejlesztése. Csak ezekkel kelhet életre az új 

tanítási-tanulási módszertan. Állandó innováció ösztönzése: változatos munkaformák kialakítására, új 

tartalmak keresésére, készítésére.  

 

Jelenlegi helyzet: A tantestület motivált a bevezetésben, de tapasztalatszerzésre, támogatásra, s maga is 

tanulásra szorul. 

 

Forrás: pályázat: TÁMOP 3.1.4 és önerő 
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V. Szegvár-Mártély Általános Művelődési Központ Művelődési Programja 
 

1. A tagintézmény bemutatása 
 

A Juhász Gyula Művelődési Otthon, azaz a Faluház a község legnagyobb befogadóképességű; közösségi, 

társadalmi események lebonyolítására alkalmas intézménye. A közelmúltban történt felújítása, átépítése 

alkalmassá teszi a Faluházat: konferenciák, tanácskozások szervezésére is. 

Anyaintézménye, az Általános Művelődési Központ a mai anyagilag szűkös időszakban is igyekszik 

megfelelő hátteret biztosítani a fenntartásra. 

Az ÁMK, mint szervezeti forma jó lehetőséget ad arra, hogy a tagintézmények a lehetőségekhez képest 

eredményesen tudjanak együttműködni; ám a szűkös anyagi lehetőségeken javítani alig képes. 

A közművelődés normatív állami támogatásán és a kultúrház saját bevételén kívül, egyéb forrás évek óta 

nem áll rendelkezésre a költségvetési kiadások fedezéséhez. 

A kultúrházvezetői státusz 1995-ben létszámcsökkentés miatt megszűnt. Azóta a programszervezésből a 

pedagógusok, az iskolai és a községi könyvtáros és az intézményvezetés is tevékenyen kiveszi részét; a 

lebonyolításhoz a technikai dolgozók nyújtanak segítséget. 

Meg kell jegyezni, hogy a közművelődési programok látogatottsága az utóbbi években sajnos jelentősen 

csökkent. 

 

2. Az intézményegység kihasználtsága: 
2.1. -    A faluházat a tanév során túlnyomórészt az általános iskolások használják: 

- Az alapfokú művészetoktatás keretében zajló társastánc és moderntánc órák; 

- Színjátszópróbák és előadások; 

- Iskolai ünnepélyek, megemlékezések; 

- A társastánc-szakkör, a balettszakkör.  

- Óvodások és kisiskolások részére rendszeresen szervezünk színházi előadásokat. 

2.2. Szünidőben táborozások; elsősorban tánctáborok lebonyolításához adjuk bérbe a faluházat. 

2.3. Hangsúlyos szerepet játszanak a faluház életében a bálak: 

Februárban az iskola alapítványának jótékonysági bálja, 

Március első szombatján Vállalkozók bálja, 

Április végén Polgárőrbál, 

Augusztusban Aratóbál az Olvasókör szervezésében, 

Októberben az óvoda jótékonysági bálja, 

2.4. Évente legalább kétszer képzőművészeti kiállításra hívja vendégeit az intézmény. 

2.5. Nem rendszeres közművelődési formák: 

A faluház lehetőséget biztosít olyan tanfolyamok, képzések, előadások, kiállítások, konferenciák; 

valamint más intézmények által szervezett programok megrendezésére, melyek az intézmény 

palettáját színesítik. 

2.6. Különböző előadóestek szervezésével igyekszünk a falu felnőtt lakossága részére is művelődési 

lehetőséget biztosítani. A gyakorlat azt mutatja sajnos, hogy ennek anyagi kockázata igen jelentős. 

2.7. A faluház átépítése nyomán egyre nagyobb az igény a helyiség bérbeadására lakodalom és más 

családi ünnepségek céljára. 

A bérbeadás feltételeit a mindenkori éves költségvetésünk mellékletben tartalmazza. 

2.8. A község egyik információs szolgáltató központja a faluházban működő Könyvtár. 

 

 

3. Az előrelépés lehetőségei: 
A helyi közművelődés tartalmi megújulásához szükség lenne újonnan szerveződő „kiscsoportok”, 

alkotóközösségek megalakulására, melyek színt vinnének a faluház életébe. Pl. hobbiklubok, előadás-

sorozatok… 

Célunk a felmerülő kezdeményezések támogatása, működési feltételeinek a biztosítása. 
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Az ÁMK köszönettel fogad minden ötletet, kezdeményezést, mely a fejlődést szolgálja. 

 

4. Iskolai és községi könyvtár 
 

4.1. A könyvtár bemutatása: 

A faluházban található az iskolai és községi könyvtár is, amit 1995 óta neveznek így. Előtte a két 

könyvtár külön épületben működött. 1995-ben nyílt lehetőség a községi könyvtár alapterületének 

bővítésére, majdnem a duplájára nőtt így. Ezáltal az iskolai könyvtár állományát is sikerült itt 

elhelyezni. Az összevonás óta kettős funkciót lát el a könyvtár, egyaránt kiszolgálja az iskolások és a 

község többi lakójának igényeit is. 

A könyvtár igyekszik megfelelni a kor követelményeinek, de a szűkös anyagi körülmények ezt 

nagyon gátolják. 1997-től kezdve folyamatosan sikerült pályázatok útján mégis beszereznie modern 

technikai berendezéseket, könyvtári bútorzatot, videomagnót, music centert, könyvtárfelújításra 

pénzt, digitális fénymásoló-berendezést. Ebben az évben állománygyarapításra is sikerült 100 ezer 

forintot nyerni, valamint sikerrel pályáztunk az eMagyarország pont-ra is, melyen 1.050.000 Ft-ot 

nyertünk, ez önrész nélküli pályázat volt.  

Most jelenleg 5 multimédiás számítógépünk van, CD író, DVD olvasó, scannel, 2 db lézer, 1 db 

tintasugaras nyomtató működik, 100 Ft-/óra áron tudjuk szolgáltatni széles sávon az internetet a 

lakosságnak, rendelkezünk integrált könyvtári programmal, mellyel kölcsönözni, feldolgozni, 

nyilvántartani, keresni lehet, kaptunk vele vonalkód-leolvasót, 10.000 db vonalkódot, szünetmentes 

tápegységet.  

 A könyvtári állomány fejlesztésére is nagyon kevés a költségvetési keret, így itt is főleg pályáza-

tokból (mint fent említettem ebben az évben is) és ajándékokból tud a könyvtár nagyobb számú 

dokumentumot beszerezni. 

1999-ig egy könyvtáros látta el a feladatokat, azóta az oktatási törvény miatt külön vált az iskolai és 

a községi könyvtárosi funkció. Ezáltal lehetőség nyílt a nyitvatartási idő meghosszabbítására és a 

szombati nyitva tartásra is. Több könyvtárhasználati órát és több szakórát lehet a könyvtárban tartani 

azóta. 

4.2. A könyvtár értékrendje: 

Kialakítani és ébren tartani a könyvtári látogatókban az igényt a folyamatos és sokoldalú 

önművelésre, a szellemi igényességre, a szép iránti fogékonyságra. 

4.3. A könyvtár céljai: 

a) Szolgáltatásainkkal minden olvasó számára biztosítsuk a művelődés és a tájékozódás 

lehetőségeit. 

b) A gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása. 

c) Rendezvényeinkkel a könyv megszerettetését, az olvasási kultúra fejlesztését, az olvasóvá 

nevelést szolgálni. 

d) Közelíteni a hátrányos művelődési helyzetben lévő csoportok ellátását a többi réteg könyvtári 

ellátási szintjéhez. 

4.4. A könyvtár kihasználtsága: 

A könyvtárat, nagyobb részt az iskolások használják, a felnőtt lakosság kevés hányada veszi igénybe 

szolgáltatásait. 

A beiratkozott olvasók létszámának alakulása: 

 

 

A látogatók száma ingadozik, de a kölcsönzések száma nem csökken. Ez azt mutatja, hogy a látogatók 

többsége a könyvtár szolgáltatásai közül a kölcsönzést nagy valószínűséggel igénybe veszi.  A többi 

szolgáltatásunkat (számítógép használat, helyben olvasás, fénymásolás, Internet hozzáférés, stb.) is 

szívesen igénybe veszik látogatóink. 
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Reméljük, hogy a megújult, esztétikus könyvtári környezet, szélessávú Internet-hozzáférés, nagy 

teljesítményű digitális fénymásoló berendezés pozitív hatással lesz látogatóinkra és növeli majd olvasási, 

könyvtár látogatási kedvüket. 
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VI: A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 

 

 

1. A pedagógiai program érvényességi ideje 
 

Az intézmény 2009. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógiai és 

művelődési program alapján. 

A pedagógiai és művelődési programban található helyi tanterv 2004. szeptember 1. napjától az első 

évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben került bevezetésre. 

Ezen pedagógiai és művelődési program érvényességi ideje 2009. szeptember 1. napjától 2014. augusztus 

31. napjáig szól. 

 

 
2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a szakalkalmazotti testület 

folyamatosan vizsgálja. 

A nevelők minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai és művelődési programban megfogalmazott 

általános célok és követelmények megvalósulását. 

A 2013-2014-es. művelődési év során a szakalkalmazotti testületnek el kell végeznie a pedagógiai és 

művelődési program teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén 

ezen pedagógiai és művelődési programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai és művelődési 

programot kell kidolgoznia.  

 

 
3. A pedagógiai program módosítása 

 

 

A pedagógiai program módosítására: 

 

- Az iskola igazgatója; 

- A nevelőtestület bármely tagja; 

- A nevelők szakmai munkaközösségei; 

- Az iskolaszék; 

- Az intézményszék 

- Az iskola fenntartója 

tehet javaslatot. 

 

A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül az iskolaszék szülői, illetve 

diákönkormányzati képviselői útján az iskolaszéknek javasolhatják. 

 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el és az a fenntartó jóváhagyásával válik 

érvényessé. 
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4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél illetve intézményeknél tekinthető 

meg: 

 

 

 

- Az iskola fenntartójánál, 

 

- Az iskola könyvtárában, 

 

- Az iskola nevelői szobájában, 

 

- Az iskola igazgatójánál, 

 

- Az igazgató helyettesénél, 

 

- Óvodai intézményben. 

 

- A Szegvár-Mártély ÁMK honlapján 
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 VII. A pedagógiai program elfogadása, jóváhagyása 

 

1) A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

 

Kelt:Mártély, 2010.08.19. 

 

 

        …………………………………. 

        Iskolai diákönkormányzat vezető 

 

 

 

2) A pedagógiai programot szülői közösség iskolai vezetősége véleményezte, elfogadásra javasolta. 

 

 

Kelt:Mártély, 2010.08.19. 

 

 

        ……………………………………… 

             Szülői munkaközösség elnöke 

 

 

3) A pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2010. augusztus 23-i értekezletén elfogadta. 

 

 

Kelt: 2010. augusztus 23. 

 

 

         …………………………….. 

          Igazgató 
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4) A pedagógiai és művelődési programot az Igazgatótanács a 2010. év augusztus 26. napján tartott 

ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

 

Kelt:2010. augusztus 26. 

 

 

 …………………………….. 

 Igazgatótanács elnöke 

 

 

7.) A Szegvár-Mártély ÁMK Mártélyi Általános Iskolája Művelődési Ház és Könyvtára  Pedagógiai, 

Közművelődési programját a Szegvár-Mártély Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa  2010.08.30.-i ülésén jóváhagyta. 

 

 

Kelt:Szegvár, 2010.08.30. 

 

 

        ………………………………………. 

         Társulási Tanács elnöke 

 

 


