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I. BEVEZETŐ 

 
 

 

 

 

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola 2007. szeptember 1-jétől Mór Város Önkormányzati fenntartása 

alól átkerült a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartása alá. 

A Radnóti iskola székhelyintézménye lett a csákberényi, pusztavámi, kincsesbányai, fehérvárcsurgói 

iskoláknak. A társulás kapcsán közös irányelveket határoztunk meg, melyet pedagógiai programunk 

tartalmaz. Minden tagintézmény saját szuverenitását megtartva az általa elkészített HPP alapján dolgozik 

továbbra is, mely az új dokumentum mellékleteként jelenik meg a későbbiekben. 

2013. január 1-jétől iskolánk a tagintézményekkel együtt átkerült az államhoz. 

Fenntartónk a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ lett. 

Az állam biztosítja a szakmai fenntartást, míg a működésünk továbbra is Mór város önkormányzatánál 

maradt. 

Változást hozott a KLIK szervezeti átalakítása is, így intézményünk a 2016/2017-es tanévtől a 

Székesfehérvári Tankerülethez került. A fenntartó tehát a megyei tankerület, a működtető a 

tagintézmények esetében a KLIK, a székhelyintézménynél pedig 2016. december 31-ig Mór Város 

Önkormányzata. 

2016. szeptember 1-jétől a magyaralmási tagiskola is csatlakozott a székhelyintézményhez.  

2018.szeptember elsejétől újabb szervezeti átalakulásra került sor. 

 A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolája 2018. szeptember 1-től kivált, német 

nemzetiségi fenntartásba került. 

 Hozzánk csatlakozott a csókakői Nádasdy Tamás Tagiskola, amelynek új neve: Móri Radnóti Miklós 

Általános Iskola Nádasdy Tamás Tagiskolája. 

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Csákberényi Tagiskolája megszűnik és a Móri Radnóti Miklós 

Általános Iskola Nádasdy Tamás Tagiskolájának telephelyévé válik. 

 

 

 

II. JOGI STÁTUSZ 

 



Intézmény neve: Móri Radnóti Miklós Általános Iskola 

Fenntartó neve: Székesfehérvári Tankerületi Központ  

Intézmény jogállása: állami fenntartású intézmény (2013. 01.01.)  

Az alapítás éve: 1894. október 11. 

Jogelődje: Móri Polgári Iskola 

Alaptevékenység: általános iskolások alapfokú oktatása 1-8 osztály. 

Képzési idő: 8 év 

Képzés szakaszai: alsó tagozat 1-4. osztály 

        felső tagozat: 5-8. osztály 

Cím: 8060 Mór, Szent István tér 9. 

Tel.: 22/407-123 e-mail: info@radnoti-mor. sulinet.hu 

 

Telephelyei: 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola  

8060 Mór, Szent István tér 9.  

8060 Mór, Kossuth L. u. 1 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Károlyi József Tagiskolája 

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi u. 1. 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája 

8044 Kincsesbánya, Iskola u.1. 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Magyaralmási Tagiskolája 

8071 Magyaralmás, Iskola u. 9. 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Nádasdy Tamás Tagiskolája 

         8074   Csókakő Petőfi S. u. 5.



III. A MÓRI RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

 

Mi, a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola arra törekszünk, hogy magas színvonalon lássuk el oktató-

nevelő munkánkat. 

Célunk: hogy szoros szakmai együttműködéssel EU konform oktatással szilárd alapműveltséget, biztos 

alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást. 

Tevékenységünket olyan szolgáltatásnak tekintjük, melyet a társulásban résztvevő iskolák – 

specialitásukat megőrizve – a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően, szeretetteljes légkörben 

végeznek.  

Mindezt jól felkészült, szakmailag igényes, megújulni képes, a minőség iránt elkötelezett, 

munkakörülményeikkel elégedett munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg. 

 



IV. ALAPELVEK 

 

 Iskolai munkánkban meghatározó a gyermek személyiségének tiszteletben tartása, a társadalmi 

szocializációra való képesség kialakítása.  

 

 Legfontosabb alapelvünk a gyermekközpontúság, amely feltételezi a gyerekek életkori 

sajátosságainak megfelelő egyéni bánásmódot.  

 

 Minden tanuló számára biztosítjuk a színvonalas tudás, műveltség megszerzésének a lehetőségét. 

 

 Segítjük tanulóink képességeinek sokoldalú kibontakozását, tehetséggondozását.  

 

 Kiemelten kezeljük a hátrányok kompenzálását.  

 

 Tiszteletben tartjuk az intézmények szuverenitását, feladat-ellátási helyenként. 

 

V. CÉLOK 

Intézményünk célja hogy: 

1. Színvonalas oktatással, szilárd alapműveltséget, biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak.  

2. A székhely és tagintézményekben a fő tantárgyi méréseket egységes mérőeszközökkel végezzük 

(tanév eleje, év vége). 

3. A rászoruló gyerekek minél hatékonyabb fejlesztése érdekében a fejlesztő munkát végző 

pedagógusok szorosan együttműködnek. 

4. Harmonikus személyiségű, kulturált viselkedésű, alkalmazkodásra képes, egészséges gyerekeket 

neveljünk.  

5. Tanulóink ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, hagyományaikat, tanulják meg óvni, 

védeni azt. 

6. Tanítványaink fogadják el a másságot, tartsák tiszteletben egymást. 

A célok megvalósítása feladat ellátási helyenként, az egyes tagintézmények saját pedagógiai programja 

alapján történik. 

 

 

VI. HELYZETELEMZÉS 

 

2007-ben a Móri Kistérség Önkormányzatai abból a célból, hogy a kistérség lakossága az önkormányzati 



közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá és az önkormányzatok az együttműködés 

kapcsán minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb 

szintű ellátást, szolgáltatást, településfejlesztést, társulási megállapodást kötöttek. 

A megállapodás kitért a közoktatási feladatokra, amelyben arról határoztak, hogy a társulás gondoskodik 

a közös feladatellátásban résztvevő társult önkormányzatok területén működő a közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. tv.  20.§ (1) bekezdés a) b) pontjai szerinti intézmények hatékonyabb működésének 

szervezéséről.  

Ez a közös fenntartás hozzá segítette a társuló önkormányzatokat a társulással járó normatív 

támogatásokhoz és kiegészítő normatívákhoz, melyek révén még fenntarthatták az iskoláikat.  

A helyi igények szerencsés találkozásán túl a társulás jelentőségét jelezte, hogy a megvalósítás az Európai 

Unió törekvéseinek is megfelelt, azzal harmonizált. 

2013. január 1-jétől az állam átvette az intézményt, a Móri Kistérségi Társulás fenntartása alól átkerült a 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola és négy tagintézménye a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó 

Központ irányítása alá.  

2016. szeptember 1-től újabb tagintézménnyel bővült közösségünk, a magyaralmási tagiskolával, 

fenntartónk pedig a Székesfehérvári Tankerületi Központ lett.  

2018. szeptember 1-től ismét strukturális változás történt, a Pusztavámi Tagiskola kivált, német 

nemzetiségi fenntartásba került, ellenben hozzánk csatlakozott a csókakői Nádasdy Tagiskola. A 

csákberényi eddigi tagiskolánk pedig a csókakői iskola telephelyévé vált.  

 

 

A Móri Járás intézményei 

 

A Móri Járás körzetében az általános iskolai közoktatási feladatokat hat székhelyintézmény és a hozzájuk 

tartozó tagintézmények látják el. A hat székhelyintézmény egyike iskolánk, a Móri Radnóti Miklós 

Általános Iskola és tagiskolái, Gróf Károlyi József Tagiskola, Kazinczy Ferenc Tagiskola, Magyaralmási 

Tagiskola, Nádasdy Tamás Tagiskola. 

Móri Radnóti Miklós Általános Iskola székhelyintézmény 

- 1-8. évfolyam, évfolyamonként több párhuzamos osztállyal, napközis, tanulószobás csoporttal 

működő. 

- Specialitások: nemzetiségi német nyelv oktatása, emeltszintű ének-zene angol nyelvvel, integrált 

művészeti nevelés, informatika. 

Gróf Károlyi József Tagiskola 



- 1-8. évfolyam, évfolyamonként egy osztállyal működő 

- Általános tanterv szerint folyó oktatás. 

Kazinczy Ferenc Tagiskola 

- 1-8. évfolyam, évfolyamonként egy osztállyal működő 

- Specialitás: nemzetiségi német nyelv oktatása 

Magyaralmási Tagiskola 

- 1-4. évfolyam, évfolyamonként egy osztállyal működő 

Nádasdy Tamás Tagiskola 

- 1-8. évfolyam, évfolyamonként egy osztállyal működő 

- Specialitás: nemzetiségi német nyelv oktatása 

 

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola és tagintézményei mind a személyi mind az infrastrukturális 

hátteret tekintve színvonalasak. A közös intézmény hatékony működését biztosítják a szabályozó 

dokumentumok is: HPP, SZMSZ (MIP).  

 

A társulás hatása a pedagógiai munkára 

 

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola minőségirányítási, szakmai munkája révén az ország ismert, 

elismert referencia intézménye lett az elmúlt évek során. Fontosnak tartjuk multiplikátori szerepünk 

erősödését a járáson belül is. Még lényegesebb koordináló szerepünk a tagintézményeinkkel való 

együttműködés során, teret adva az ő ötleteiknek, elképzeléseiknek. Feladatunk a közös helyi pedagógiai 

programunk megvalósítása érdekében a szakmai munkaközösségek hatékony működtetése, 

továbbképzések, pedagógiai rendezvények szervezése, lebonyolítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A társult intézmények földrajzi helyzete 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kedvező földrajzi helyzetből adódóan nem jelent gondot a kapcsolattartás az iskolavezetés és a 

pedagógusok számára. Ugyanígy kedvezőek a földrajzi adottságok az esetleges beintegrálások kapcsán a 

tanulók részére is. 

 

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola és tagintézményei együttműködésének keretei 

 

Az intézmények közötti együttműködés célja, hogy segítse az egymás közötti kommunikációt, alapja 

legyen a szervezet zökkenőmentes működésének, melynek keretei: 

- az oktató-nevelő munka  

- a tanórán kívüli közös lehetőségek kiaknázása 

- az intézmények közötti párbeszéd, 

- kapcsolatok erősítése minél több szinten  

- pályázati figyelőrendszer működtetése 

- az iskola nyíltsága a társadalmi kapcsolatok felé 

- partneri igények figyelembe vétele 

Alapelvünk, hogy a székhely intézmény és a tagintézmények között nem a hierarchia, hanem a partneri 

kapcsolat legyen a meghatározó. 

 

Az együttműködés színterei 

Vezetők között 

- vezetői megbeszélések havi rendszerességgel 

- szakmai találkozók 

- szakmai továbbképzések, tanácskozások, tapasztalatcserék 

- irányítási tapasztalatok cseréje 

- nemzetközi kapcsolatok 

- pedagógusok foglalkoztatása, munkaerő-gazdálkodás 

 



Pedagógusok között 

- szakmai munkaközösségek együttműködése 

- mentori hálózat működtetése 

- módszertani tapasztalatcserék 

- versenyek szervezése, lebonyolítása 

- tehetséggondozás 

- hátránykompenzáció 

- pályázatok 

- minőségirányítási munka 

 

Tanulók között 

- tanulmányi kirándulások 

- táborozások 

- erdei iskolák 

- tanulmányi, sport versenyek 

- kulturális rendezvények 

- hagyományőrző programok 

 

Intézmények között 

- a helyi pedagógiai programok koherenciája 

- (minőségirányítási programok koherenciája) 

- SZMSZ koherenciája 

- Pályázati konzorciumok 

 

A székhely intézmény és a tagintézmények közötti együttműködés továbbra is feltételezi azt, hogy az eddig 

is jól működő iskolák a szuverenitásukat megtartva a közös irányelveken túl az általuk önállóan 

kidolgozott stratégiájuk szerint dolgozzanak.  Az új szervezeti struktúra az elmúlt öt év során 

bebizonyította, hogy szélesebb, stabilabb alapot képezhet a jól működő munkaformáknak, bővítheti az 

intézmények lehetőségeit, növelheti esélyeiket.  

A gesztorintézmény és tagiskoláinak önálló pedagógiai programja a közös HPP mellékletében található. 

 

VII. Alapító okirat 

 

  



VII. Mellékletek 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola 

Nádasdy Tamás Tagiskolája 

 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
 

 
2018.



Móri R.M.Á.I. Nádasdy Tamás Tagiskolája Pedagógiai program: 2018 

2 

 

 

 

 

Tartalomjegyzék 

Az intézmény bemutatása ........................................................................................................................................... 3 

NEVELÉSI PROGRAM 

I. Iskolánk jövőképe, küldetése .................................................................................................. 8 

II.1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei .................................. 9 

II.2. A nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei és eljárásai ......................................... 11 

II.3. Az intézmény és a nevelő-oktató munka pedagógiai értékei ............................................ 16 

III. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ........................................... 20 

IV. Egészségnevelési program .......................................................................................... 25 

V. Iskolai környezeti nevelési program ............................................................................. 36 

VI. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ................................................ 43 

VII. A pedagógusok feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma ............................................ 49 

VIII.1. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók tehetséggondozása ............................................. 51 

VIII.2. A különleges bánásmódot igénylő tanulók ellátása ...................................................... 55 

IX.1. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ................................................. 58 

IX. 2. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység .............................................. 61 

X. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának formái ........ 61 

XI. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, átvételének elvei ......................................... 71 

XII. A tanulmányok alatti vizsgák rendje és a magasabb évfolyamba lépés feltételei ............ 73 

XIII. Helyi Tanterv ............................................................................................................ 75 

XIV. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és 

értékelése ……………………………………………………………………………….75 

XV. Témahetek ………………………………………………………………………………81 



Móri R.M.Á.I. Nádasdy Tamás Tagiskolája Pedagógiai program: 2018 

3 

 

 

1. Az intézmény adatai 

Az intézmény bemutatása 

 
 Az intézmény neve: Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Nádasdy Tamás Tagiskola 

OM-azonosítója: 201026-008;002 

 Székhelye: 8060 Mór Szent István tér 9. 

Telephelye: 8074 Csókakő, Petőfi Sándor 

utca 5.; 8073 Csákberény, Kossuth Lajos 

utca 15. 

 Elérhetősége: Telefon: 22 - 583 – 

016  

E-mail: csisk2@gmail.com 

 

 Fenntartója: Székesfehérvári Tankerületi Központ 

 Jogállása: nem önálló jogi személy, intézményegység 

 Gazdálkodása: nem önállóan gazdálkodó 

 Gazdálkodási szervezetének helye: 8000 Székesfehérvár, Petőfi Sándor utca 5. 

 Típusa: Nyolc évfolyammal működő tagintézmény 

Az alapító okirat kelte: 2013. 

 

 Alaptevékenysége. Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 

 Tagozatok, ágazatok, szakirányok: 

Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskolai oktatás 801214 

Nemzetiségi német iskolai nevelés, oktatás 

Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 

Egész napos iskolai oktatás 1-4. évfolyamon                                                        805113 

Tanulószobai ellátás 5-8. évfolyamon 701015 

 
 

 Az intézmény igazgatója: Kajos Péterné 

 Az intézmény képviselője: Bócz Éva tagintézmény-vezető 

mailto:csisk2@gmail.com
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 2. Iskolánkról 

Az előzményekről 

Iskolánk 238 éves múltra tekint vissza, a falu története 1299 körül kezdődik, mely ugyanarra az 

időszakra tehető, mint a vár építése, neve Csák Istvánhoz kötődik. A település a Vértes lábánál fekszik, 

festői környezetben. 

1783-ban már működik a katolikus egyházi iskola. Rektora Kiss István, akinek 6 fiú és 5 lány tanítványa 

van. Az oktatás magyar nyelvű, írás, olvasás, számvetés és vallástudomány tartoztak az oktatott tárgyak 

közé. Átadásra kerül az iskola mellett a majdani községháza. A falu gazdag történelemmel rendelkezik, 

mely a vár történetével függ össze. 2013-ig az iskola önkormányzati fenntartás alatt ált, az önkormányzat 

mindent megtett az iskola megmaradásáért, mivel az iskola létszáma folyamatosan csökkent, a fiatalok 

elköltözése miatt. 

A jelen 

 
2013. január 1-jétől intézményünk állami fenntartását és működtetését is a Klebelsberg 

Kunó Intézményfenntartó Központ végezte, nevelő-oktató munkánkat közvetlenül a Móri 

Tankerületi Igazgatóság irányította. 

2017. január 1-jétől fenntartónk és szakmai irányítónk a Székesfehérvári Tankerületi 

Központ. 
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A Nádasdy Tamás Tagiskola 8 osztályos falusi iskola, ahol a 2018/2019-as tanévben 123 

diák tanul, létszámunk folyamatosan növekszik. Az 1. 2. 3. 4. évfolyam egésznapos oktatási 

formában vesz részt. Két tanulószobai csoportot működtetünk.  

A csákberényi telephelyünkön 1-4. évfolyamon 36 tanuló tanul. Napköziotthonos ellátás 

biztosított. 

Intézményünkben magas színvonalú nevelő-oktató munka folyik. Ezt igazolják egyrészt a  

környező településről nagy számban bejáró tanulóink, másrészt az elmúlt 7 év eredményei. 

Különösen a német nyelvi nevelés terén értünk el szép sikereket. Körzeti, megyei, sőt három 

ízben országos tanulmányi versenyeken diákjaink előkelő helyezést szereztek. Ehhez mára a 

természettudományos oktatás is csatlakozott kiváló eredményekkel. 

Az OKÉV-mérések is nevelő-oktató munkánk jó színvonalát igazolják. Szövegértésből és 

matematikából rendre az országos és a községi  átlagot meghaladó szinten teljesítenek 

tanulóink. 

A nyolcadik osztályosok nagy többségét - felvételi eredményeik alapján - az első helyen 

megjelölt középiskolába veszik fel. 

Sok szülő éppen e célból, a sikeres felvételire való felkészítés céljából íratja intézményünkbe 

gyermekét. 

Iskolánk befogadó iskola. Szívesen fogadjuk azokat a diákokat is, akik más intézményben 

kezdték meg tanulmányaikat, de különböző okok miatt váltani kényszerültek. Tiszta lappal, az 

átjárhatóságot és az esélyegyenlőséget biztosítva folytathatják nálunk tanulmányi munkájukat. 

Az iskolába lépő, eltérő műveltségi szinttel, családi háttérrel rendelkező gyerekekből a 

nevelőtestület nyolcadik osztály végére a német nyelvet jól beszélő, a világra nyitott, 

sokoldalú, harmonikus, jó műveltségi szinttel rendelkező személyiségeket kíván formálni. 

3. Tárgyi feltételeink 

 

Iskolánk legrégebbi épületrésze 1299-ben épült. Az akkori iskolában egy tanterem, állt 

rendelkezésre a nevelő-oktató munkához. 

A második világháború után bővült az iskola négy tanteremre és egy szolgálati lakásra. 

Mai formáját az 1970-es években nyerte el, amikor új épületszárnyat építettek hozzá. Itt 

kapott helyet 8 tanterem, tanári szoba és igazgatói iroda. Az iskola felújítása folyamatosan 

történik, az elmúlt 7 év fejlesztései: a tantermek új nyílászárókat kaptak, burkolatcsere történt, 

gipsz kartonozás, tanterembővítés, tálalókonyha és ebédlő teljes felújítása, alsó szárnyban új 

mosdó kialakítása, térkövezés, tetőcsere, régi mosdó teljes felújítása, iskolabútorok teljes 

cseréje, 6 osztály interaktív tábla 2 osztályban projektor segíti a kor elvárásainak megfelelő 

oktatást, virágosítás, emlékpark kialakítása. Büszkék vagyunk eredményeinkre, de még van 
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teendő: régi épület tetőcseréje, új ebédlő és tornaterem építése. 

Csákberényi telephelyen 4 tanterem, 1 tornaszoba, 1 könyvtár, 1 informatika terem, 1 orvosi 

szoba, egy tanári szoba, egy igazgatói iroda került kialakításra. Felújított épületben korszerű 

berendezéssel ellátott. 

 
 4. Személyi feltételeink 

 

Iskolánkban 16 főállású pedagógus, emellett 3 óraadó látja el nevelő-oktató munkát.    Intézményünk 

szakos ellátottsága 98 %-os,  technika tantárgyat rajz szakos kolléga tanítja.  

Telephelyünkön 3 főállású, 1 áttanító és egy óraadó pedagógus dolgozik.
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Tagintézménnyé válásunkkal egyidőben megszűnt az igazgatóhelyettesi státusz. A 

„hagyományos” helyettesi teendőket megosztva az intézményvezető, a felsős osztályfőnöki 

munkaközösség-vezető és az iskolatitkár látja el. 

A 2016-ban elnyert ökoiskolai cím kötelez. Tevékenységünk koordinálása, a pályázati 

projekt megvalósítása, az ökotudatos szemléletmód kialakítása, valamint a fenntartható fejlődés 

elősegítése érdekében ökoiskolai munkacsoportot alakítottunk a környezeti nevelési felelősünk 

vezetésével. 

Tantestületünk összetétele többségében fiatalabb kollégákból áll.  

Iskolánkban 5 fő technikai közalkalmazott dolgozik: iskolatitkár, pedagógiai asszisztens 

karbantartó,  2 takarító.  

Összességében személyi feltételeink is megfelelőek. 
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NEVELÉSI PROGRAM 

 
 

Mottó: 

“Naponta nő és tágul a világ; 

tegyétek tökéletesebbé tehát! 

Mert, ha jobb és tökéletesebb lett, 

benne mindenki otthont lelhet.” 

                                                             Goethe 

 

I. Iskolánk jövőképe, küldetése 

 

Az intézményt ért jelentős szerkezeti, tartalmi és szervezeti változások miatt 2012-ben újra 

gondolt jövőképünk, küldetésünk ma is aktuális. 2018. szeptember 1-jétől a csákberényi iskola, 

telephelyünkké vált, amely új kihívásokat, feladatokat jelent iskolánk számára. 

A 2013-as állami fenntartásba vétel megerősítette hitvallásunkat, mely szerint: 

Intézményünk fennmaradásának záloga nevelő-oktató munkánk tartalmának és tárgyi 

feltételeinek folyamatos korszerűsítése. 

Olyan, szemléletében és infrastruktúrájában is korszerű, XXI. századi intézmény 

megteremtése, mely    vonzó     lehet     a     környező     kistelepülések     diákjai     számára     

is.  Ahol a tanulók SZEMÉLYISÉG- és KÉPESSÉGFEJLESZTÉSE során a tanítási-tanulási 

folyamatban EGYENLŐ ESÉLY nyílik valamennyi diák számára GYERMEKKÖZPONTÚ, 

EGYÉNRE SZABOTT MÓDSZEREKKEL történő, ALKALMAZÁSKÉPES TUDÁS 

megszerzésére az egyre fejlettebbé váló közösségben. 

 
 

E közös cél megvalósításához egységes szemléletre, nevelőtestületünk összefogására, 

azonos értékrend mentén megvalósuló következetes pedagógiai és szakmai munkára, egységes 

és hatékony konfliktuskezelésre van szükség. 
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II. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógia 

alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei és eljárásai 

 

II. 1. ALAPELVEK 

 
Az iskolai élet egészét, nevelő-oktató munkánk tartalmát három, egymással szorosan 

összefüggő alapelv hatja át: 

1. Esélyegyenlőség 

 
Az iskola tanulóinak összetétele erősen heterogén. Egyfelől 23 %-a a környező településről 

bejáró tanuló. A korábbi mikrotársulás következményeként csak a legnagyobb létszámban 

bejárók településéről Csákberényből szállítja iskolabusz a diákokat. A többiek részvételi 

lehetősége az iskola tanórán kívüli foglalkozásain menetrendhez kötött. 

Másrészről tanulóink 1,5 %-a hátrányos és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű, további 17 

%-a BTM-es vagy SNI-s, s legalább 20 %-a az átlagosnál jobb intellektussal rendelkező tanuló.  

Ezért iskolánk speciális helyzetéből adódóan az esélyegyenlőség alapelve mentén kell 

szerveznünk iskolai életünket. 

2. Innovativitás 

 
Meggyőződésünk, hogy a XXI. századi iskola eredményessége nagy mértékben függ a 

szervezet innovációra, horizontális tanulásra-tanításra való hajlandóságától. 

Ez nyitottságot, folyamatos megújulást, a társadalmi (gazdasági), oktatási (kulturális), 

tanulói, szülői igényekre történő gyors (hatékony) reagálást kíván az iskola nevelőtestületétől. 

Az innovativitás alapelve mentén úgy kell az iskolai életet megszervezni, hogy a tanítás- 

tanulás folyamatában ezt az attitűdöt komplex módon tudjuk sugározni, diákjainknak átadni, 

szemléletüket formálni, azaz ökoiskolai intézményi modellünket működtetni. 

 

3. Értékőrzés, hagyományápolás 

 
Intézményünk fontos alapelve az értékőrzés, hagyományápolás. Ez nem áll ellentétben az 

innovativitás elvével, hanem vele párhuzamosan hat. 

Valljuk, hogy az ún. „kétpólusú iskolamodell” a XXI. századi iskola egyik lehetséges típusa, 

mely egyszerre képes megőrizni a magyar és európai kultúra klasszikus értékeit, ápolni 

hagyományait, s a kor kihívásainak megfelelően megújulni a fenntartható fejlődés érdekében. 
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Német nemzetiségi nyelvet oktató iskola vagyunk.  

Iskolánk névadója Nádasdy Tamás. Történelmi nagysága kötelez régi értékeink megtartására 

és építésére.  

Hagyományok ápolása diákjaink identitásának, szülőföldünk iránti szeretetének alapját 

adhatja. 

 

 
Iskolánk hagyományőrző és jeles napjai, ünnepségei 

 

 

Jeles napok Ünnepek Hagyományőrző napok 

 Tanévnyitó  Október 6.  Vár felszabadulása 

  Október 23.  Idősek napja 

 Kulturális Gála 

 Májfaállítás, 

kitáncolás 

 Szüreti felvonulás 

 Zenei világnap 

 Magyar Népmese 

Napja 

 Szakmai nap  Karácsony  

 Farsang 

 Nyílt nap 

 Március 15. 

 Június 4. 

 

 Adventi gyertyák 

 Mikulás-nap 

 Kézmosás Világnapja 

 Témahetek 

 Egészségnap 

 
 A víz, a Föld napja 

 Húsvéti tojáskeresés 

 Gyermeknap 

 Összefogás témanap 

 Tanévzáró, ballagás 

 Kultúra napja 

 
 A költészet napja 

 Madarak, fák napja 

 Anyák napja 
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II. 2. CÉLOK, FELADATOK, ESZKÖZÖK 

Az alapelvekhez kapcsolódó célok és feladatok rendszert alkotnak nevelési programunkban. Ezekhez kapcsolódnak a konkrét megvalósítás 

eszközei, eljárásai. 

1.  ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉL- ÉS FELADATRENDSZER 
 

 
Célok Feladatok Eszközök, eljárások 

I. Minden diák lakóhelyétől 

függetlenül egyenlő eséllyel 

vehessen részt az iskolai 

rendezvényeken. 

I. 1. A különböző településekről bejáró tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítása a tanórai és tanórán kívüli, 

valamint hétvégi programokon való részvétel tekintetében. 

(állampolgári kompetencia) 

I. 1. 1. Diákjárat biztosítása a 
mikrotársulás településéről bejáró tanulók 

számára. 

I. 1. 2. Diákbérlet vásárlása az egyéb 
településről bejáróknak. 

I. 2. Az iskolai rendezvények időpontjának összehangolása a 

diákok szabadidejével, utazási feltételeivel. 

I. 2.1. Szakkörök, diákkörök, DÖK- 

rendezvények, korrepetálások, fejlesztő 

és tehetséggondozó, sport, valamint 

alapfokú művészetoktatás 

foglalkozásainak megszervezése a 

napközi és tanulószoba idejére. 

I. 2.2. Az iskolai jeles napok hétvégi 
szervezésekor is diákjárat biztosítása. 

II. Minden gyermek saját 

képességének és tehetségének 

megfelelően 

szegregációmentes 

együttnevelési környezetben 

fejlődjön iskolánkban. 

II. 1. A jelentős szociális és/vagy műveltségi hátránnyal érkező, 

csonkacsaládban vagy munkanélküli felnőttekkel együtt élő, 

valamint halmozottan hátrányos helyzetű diákjaink 

esélyegyenlőségének növelése minden pedagógus fontos feladata 

(anyanyelvi és szociális kompetencia) 

II.1.1. Gyermekközpontú nevelői 

attitűddel családias iskolai légkört 

biztosítunk. Egyéni bánásmód, személyre 

szabott foglalkoztatás: differenciálás, 

felzárkóztatás. Tanulóközpontú 

módszerek (kooperatív technika, 

drámajáték) beépítése a tanítási-tanulási 

folyamatba. 

II. 2. A jelentős számú BTMN-es, valamint SNI-s tanuló II. 2. 1. Egyéni fejlesztési tervek 
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 (közöttük az enyhe értelmi fogyatékos, a beszédfogyatékos, a 

részképességzavarral küszködő) integrált nevelésének minél 

magasabb szintű megvalósítása kiemelt feladat 

intézményünkben. (tanítás tanulása, szociális és állampolgári 

kompetencia) 

készítése, gyógypedagógiai, logopédiai, 

fejlesztő pedagógus által tervezett 

foglalkozások szervezése. Differenciálás, 

korrepetálás. 

 III. 3. Minden pedagógusnak kiemelt figyelmet kell fordítania a 

tehetséggondozásra (hatékony, önálló tanulás és valamennyi 

kulcskompetencia) 

III.3.1. Csoportbontásban 

szervezett órán 

tanulmányi versenyekre 

való felkészítés, 

tehetséggondozó szakkörök, 

alapfokú művészetoktatás 
 III. 4. A diákönkormányzat kezdeményezésének tág teret adva 

elősegítjük, hogy diákjaink maguk képére formálhassák 

iskolánkat, jogaikat érvényesíthessék. 

(vállalkozói és szociális kompetencia) 

III.4.1. Dök-közgyűlések szervezése, 

diákkörök alakulásának segítése 

 

 

 

2.  AZ INNOVATIVITÁS CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE 
 

 
Célok Feladatok Eszközök, eljárások 

I. Fontos célunk a I. 1. Minden pedagógus feladata a korszerű tanítási-tanulási I. 1. 1. Akkreditált továbbképzéseken 

pedagógusok módszertani módszerek, modernizációs eszközök és eljárások elsajátítása, a való részvétel: tudásmegosztás 

kultúrájának folyamatos megszerzett tudásának közkinccsé tétele. munkaértekezleteken 

fejlesztése, megújítása.   

 I. 2. Belső továbbképzési rendszerünk működtetése. I. 2.1. Belső továbbképzések szervezése: 
  I. 2.2. Bemutatóórák vállalása: a 
  modernizációs eszköztár gyakorlatban 
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  való működtetése. 

I. 2.3. Publikációk: óraleírások, 
elemzések, értékelések készítése. 

II. Legfőbb célunk a tanulók 

képességeinek és 

kulcskompetenciáinak 

egyénre szabott fejlesztése. 

II. 1. Minden pedagógus feladata a tanulók felkészítése 
az életen át történő tanulásra: hatékony, önálló tanulás 

II.1.1. A tanulási módszerek tanítása 

II. 2. Alkalmazásképes tudás kialakítása a kulcskompetenciák 

fejlesztése során: Anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, 

természettudományos, digitális, vállalkozói, szociális és 

állampolgári, esztétikai-művészeti. 

II. 2.1. A hagyományos tanulásszervezés 

mellett (frontális, önálló) kooperatív, 

együttműködésre épülő, tevékenykedtető 

eljárások: csoportmunka, 
drámapedagógia, kooperatív tanulás, vita. 

II. 3. Új tanulásszervezési módok alkalmazása II. 3.1. Projektoktatás, témahét, IKT-s 
eszközök alkalmazása 

III. Kiemelt célunk az 

ökoiskolai szerepnek való 

megfelelés, a felsőoktatási 

gyakorlóhely funkció 

betöltésére való alkalmasság. 

III. 1.1. Feladatunk és kötelességünk a térségi együttműködésben 

mintaadó szerepünk megőrzése a fenntarthatósági (5, illetve 3 

év) időszak alatt és után is.  

III. 1.3. Ökoiskolai pályázati projekt megvalósítása ökoiskolai 

munkaterv szerint. Ökotudatos szemléletmód kialakítása a 

fenntartható fejlődés érdekében: témahetek beépítése a tantervbe. 

III. 1.1. Térségi szakmai továbbképzések 

felvállalása, bemutatóórák tartása (teljes 

tantestület bevonásával) 

III. 1.2. Együttműködés a partnerintéz- 

ményekkel: közös szakmai munka- 

közösségek működtetése és tovább- 

képzések szervezése. Kölcsönös részvé- 

tel versenyeken, programokon. 

  

III. 3. Leendő pedagógusok gyakorlati képzésének biztosítása. III. 3.1. Mentorpedagógus irányításával 
tanítási gyakorlatok szervezése. 

IV. További célunk a 

tantestület nyitottságának 

megőrzése; a szervezeti 

IV. 1. Eredményes reagálás a szervezeti kultúrát érő külső 

hatásokra, hálózati tanulás lehetőségének optimalizálása. 

IV. 1.1. Gazdasági és vállalkozási 

ismeretek tanítása és/vagy szakkör 
működtetése, jó gyakorlatok átvétele. 
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kultúra innovációra való 

hajlandóságának fenntartása. 

  

Angol nyelv szakköri keretekben 

IV. 2. Kiemelt feladatunk a hatékony változáskezelés. IV. 2.1. Honlap működtetése. 

  

IV. 3. Külső kapcsolatrendszerünk erősítése: az ökoiskolai, 

testvér- 
iskolánkkal, a települések intézményeivel, civil szervezeteivel. 

IV. 4.1. Közös rendezvények: projektek, 

kiállítások, „workshopok”, ünnepségek, 
sport- és kulturális programok 

 

 

 

3.  AZ ÉRTÉKŐRZÉS, HAGYOMÁNYÁPOLÁS CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE 
 

 
Célok Feladatok Eszközök, eljárások 

I. Értékőrzőként legfőbb I.1. Minden segítséget megadunk ahhoz, hogy valamennyi I.1.1. Differenciálás, korrepetálás, 

célunk a bukásmentes iskola diákunk elsőre megfeleljen a kerettantervben meghatározott fejlesztő foglalkozások, kooperatív 

megvalósítása; nyolcadik továbbhaladás feltételeinek. tanulási technikák. 

osztály végére az I.2. Elsődleges feladatunk nemzeti kultúránk és történelmünk, I. 2.1. Jeles napok, nemzeti ünnepek 

alapműveltség megszerzése valamint az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeinek rendezése, ünnepi műsorok 

minden diák számára. megismertetése diákjainkkal. osztályközösségek általi rendezése. 
 I.3. A tudás, mint legfőbb érték becsületének kialakítása I.3.1. Ösztönzés, tanulmányi versenyeken 
 diákjaink körében. való megmérettetés, körzeti tanulmányi 
  versenyek szervezése, jutalomkirándulás 
  a kiválóan teljesítőknek. 
 I.4. Fontos feladatunk az önművelésre való képesség kialakítása. I.4.1. Hatékony, önálló tanulási eljárások 
  megtanítása 
  I.4.2. Tanórán kívüli foglalkozások 
  (szakkörök, diákkörök) működésének 
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  biztosítása. 

I.5. A diákok tudatos médiahasználóvá (könyvtárhasználóvá) 

nevelése. 

I.5.1. Mozgókép és médiaismeret 
tanítása, könyvtárhasználati ismeretek 

tanítása. 

I.6. El kell érnünk, hogy tanulóink aktív részeseivé váljanak a 
tanítás-tanulás folyamatának, a tanórai ismeretszerzésnek. 

I.6.1. IKT-s eszközök használatának 
biztosítása, ppt. készítésére ösztönzés. 

II. Kultúra-megőrző 

kisebbségi iskolánk másik fő 

célja, hogy 8. o. végére a 

német nyelvet szerető és jól 

beszélő, pozitív 

azonosságtudattal rendelkező, 

a kisebbségben élőkért 

felelősséget és közösséget 

vállaló diákok kerüljenek ki 

az intézmény falai közül. 

II. 1. Feladatunk egyfelől a német nemzetiség lakta területek 

megismertetése diákjainkkal, testvértelepülési, testvériskolai 

kapcsolatok ápolása. A Határtalanul pályázat keretében a 
határainkon túli partneriskolai kapcsolatok erősítése. 

II. 1. 2. Nemzeti összetartozás 

témanap. 

II.2. Másrészről a német nemzetiség történelmi múltjának hiteles 

ábrázolása, jelképei iránti tisztelet felébresztése. 

II.2.1. Német népismeret oktatási projekt 
formában: projekthét szervezése. 

II.2.2. Német nemzetiségi nyári táborok 
szervezése. 

II.3. Harmadrészt fontos feladatunk a német nemzetiségi kultúra 

ápolása, hagyományainak őrzése. 

II.3.1. Nemzetiségi tanulmányi 
versenyeken való megmérettetés; szakkör 

II.3.2. Nyolcadik év végén német nyelvű 
vizsga szervezése iskolánkban. 

III. Értékőrzőként fontos 

célunk, hogy minden, 

anyanyelvét használó diákunk 

iskolánk névadójához méltó 

módon kommunikáljon. 

(Váljon természetes igényükké 

a nyelvművelés.) 

III.1. Minden pedagógus feladata az anyanyelv ápolása, védelme, 

küzdelem a trágárság, a nyelvi elsivárosodás ellen. 

III. 2. A Határtalanul pályázat keretében diákjainkkal 
megtapasztaltatni a nyelvünk népet összetartó erejét. 

III.1.1. Kazinczy Ferenc életének, 
nyelvújító munkájának megismertetése 

magyarórák keretében. 
III.2.1.: Nyelvőrzés „Határtalanul” 

III.3. Minden diák feladata a kommunikáció elfogadott 

normáinak ismerete, szabályainak betartása; gondolatainak 

helyes és szabatos megfogalmazása, a kulturált beszéd 

elsajátítása. 

III.2.1. Tánc- és drámaórákon 
drámapedagógiai és színházi eszközökkel 

III.2.2. Ünnepi műsorok diákok általi 
szerkesztése, előadása. 

 

IV. Fontos célunk az 

anyanyelvi nevelés terén az 

elmúlt húsz évben elért kiváló 

eredményeink megtartása. 

IV.1. Kiemelt feladatunk az anyanyelvi nevelés, az anyanyelvi 

kompetencia minél magasabb szintű fejlesztése. 

IV.1.1. Helyi és körzeti anyanyelvi 
versenyek szervezése; körzeti és megyei 

versenyeken való megmérettetés. 

IV.1.2. Diákjaink publikálása 
honlapunkon, ppt-k készítése tanórákon. 
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 IV.2. Az országos átlag feletti középiskolai magyar nyelvi 
felvételi pontszámok elérése. Ugyancsak megvalósítandó feladat 

az OKÉV-mérés országos átlag feletti eredményének elérése 

szövegértésből valamennyi évfolyamon. 

IV.2.1. Felvételire felkészítő szakkör 

szervezése, OKÉV-mérésre felkészítő 

foglalkozások megtartása. 

IV.3. Diákjaink eredményes felkészítése, előkelő helyezések 
elérése körzeti és megyei magyar nyelvi versenyeken. 

IV.3.1. Versenyre felkészítő szakkör 
szervezése 

V. Hagyományőrzőként V.1. Községünk jövője szempontjából is kívánatos feladat V.1.1. Helyismereti, helytörténeti anyag 

célunk, hogy minden diák diákjaink megismertetése Csókakő és a vár beépítése a tantervbe. Településismereti 

ismerje szülőfaluja történetét, múltjával, történetével. verseny szervezése évente (jeles naphoz 

alakuljon ki a szülőföld iránti  kötődően) Vár felszabadulása. 

kötődése, a hazaszeretet V.2. A hagyományok ápolásával (zenei, irodalmi, V.2.1. Községi jeles napokon, 

érzése. Váljon elkötelezetté a viseleti) erősítenünk kell diákjaink identitástudatát, az egészséges ünnepségeken való aktív részvétel: 

fenntartható fejlődés patriotizmus kialakítását. szüreti felvonulás 

érdekében.  gyertyagyújtás. 
 V.3. Gyermekközpontú szemlélettel, családias légkör  
 biztosításával elő kell segítenünk, hogy diákjaink szeressenek  
 iskolába járni, kialakuljon bennük a közösség iránti összetartozás  
 és szolidaritás érzése. V.3.2. Diákönkormányzat önrendelkezési 
  jogának biztosítása, partneri viszony 
  megőrzése. 

 

A nevelési-oktatási feladatok megvalósításának színterei 

 Tanítási órák, alapfokú művészetoktatás igény szerint: , hangszeres zene (furulya, gitár, zongora. hegedű), modern tánc, képzőművészet 

 Tanórán kívüli tevékenységek: iskolai jeles napok, ünnepek, hagyományőrző rendezvények, osztálykirándulások, DÖK-programok 

 Egész napos oktatás: 1-4. évfolyam, tanulószoba: felső tagozat számára 

 Szakkörök, diákkörök: angol, német, francia, tűzoltó, énekkar, kézműves 

 Sportfoglalkozások: foci, kézilabda  

 Felkészítők: magyar, matematika, német, természettudomány (versenyekre, vizsgákra, továbbtanulásra) 
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II. 3. Értékeink 

 

 
Intézményünk életét a „kétpólusú iskolamodell” mintájára az alábbi értékek őrzésével, 

illetve ezen értékek mentén szervezzük: 

 

 
1. Kulcskompetenciák fejlesztése 

 

„A kulcskompetenciák azok a kompetenciák (képességfejlesztéssel létrejövő szakértelem, 

alkalmazásképes tudás), amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához 

és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és munkához.” 

 
  Anyanyelvi kommunikáció 

 

A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történő 

kifejezésének és értelmezésének képessége a társadalmi és kulturális tevékenységek során: 

képzésben, munkahelyen, otthon, szabadidőben. 

 
  Idegen nyelvi kommunikáció 

 

Gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő megértésének, kifejezésének és 

értelmezésének a képessége az egyén szükségleteinek megfelelően az anyanyelvtől különböző 

nyelven társadalmi és kulturális tevékenységek során. Más kultúrák megértése és közvetítése a 

nyelvtudás különböző szintjein. 

 
 Matematikai kompetencia 

Legalapvetőbb szinten: Az összeadás, kivonás, szorzás, osztás, a százalékok és törtek 

használata fejben és írásban, a mindennapi problémák megoldására. 

Magasabb szinten: A matematikai gondolkodásmód (logikus és térbeli) és kifejezésmód 

(képletek, grafikonok) használatára való képesség adott kontextusban. 

 
  Természettudományos kompetencia 

Készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek segítségével 

magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és természet 

közötti kölcsönhatásokkal kapcsolatban. 
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A műszaki kompetencián kívül az emberi tevékenység okozta változások megértését, az 

egyéni és közösségi felelősséget is magában foglalja. 

 
  Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő 

készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, 

tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés 

az interneten keresztül. 

 
  A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való 

hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. 

Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások 

keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy 

előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában 

használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamatokban egyaránt. A motiváció és a 

magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

 
  Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes értékorientációs, interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az 

egyén hatékony és építő módon vehet részt a szakmai és társadalmi életben, az egyre sokszínűbb 

társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári 

kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról és a demokráciáról 

kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. 

 
  Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben 

– a munkahelyen is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és 
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a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít 

és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

 
  Esztétika- művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvén, illetve a média segítségével, ideértve 

különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a 

tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a 

mozgóképet. 

2. Ökoiskolai cím 

 
 

Nagy presztízsértékkel bíró, az iskola jövője szempontjából is mérföldkőnek tekinthető 

sikeres ökoiskolai pályázatunk.
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3. Felsőoktatási gyakorlóhely funkció 

 
Értékeink között méltán tartjuk számon, hiszen szigorú szakmai feltételeknek kellett 

megfelelnünk. 

Ennek következtében évek óta szakmai gyakorlaton vesznek részt nálunk. 

A felsőoktatási intézményekkel történő kapcsolatfelvétel során, valamint a tanítási 

gyakorlatát végző leendő pedagógusok közvetítésével indirekt és direkt módon is eljutnak 

hozzánk a legújabb pedagógiai kutatási eredmények, publikációk, szakmai és módszertani 

ismeretek.  

Emellett a diákok érdeklődéssel fordulnak a fiatal tanárjelölt kollégák felé. Új színt hoznak 

a diákéletbe, a tanítási-tanulási folyamatba, ezért a tanulók motiváltsága és aktivitása nő. 

Tantestületünk minden tagja törekszik arra, hogy módszertani kultúráját fejlessze. 

Folyamatos önképzéssel, továbbképzések segítségével, valamint egymástól tanulással sajátítják 

el a tanítási-tanulási folyamatban alkalmazható korszerű technikákat. Belső igényből fakadóan 

igyekeznek naprakészek lenni a modernizációs eszközök használatában. 
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4. Családias légkör 

 
 

A vidéki kistelepülések iskoláinak - jellegükből fakadóan - lehetőségük nyílik a családias 

légkör kialakítására. Intézményünk egyik pozitívuma, megőrzendő értéke a családias légkör. 

Ez egyfelől abban nyilvánul meg, hogy minden szülőt, nagyszülőt személyesen ismerünk, napi 

kapcsolatban vagyunk velük, a diákok esetleges problémáinak megoldásában hatékonyan 

tudunk együttműködni. 

Másrészről gyermekközpontú pedagógiai attitűd jellemzi tantestületünket: diákjainkat 

partnerként kezeljük, véleményüket meghallgatjuk és ki is kérjük. 

 
III. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

 

 

út. 

Diákjaink személyiségfejlesztéséhez a kulcskompetenciák fejlesztésén keresztül vezet az 

 
 

A XXI. században a „túlélő” stratégiája az ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS. Ugyanis 

a kötelező iskolai képzéstől nem várható el, hogy befejezett, lezárt tudást nyújtson, hanem az 

egész életen át tartó tanuláshoz szükséges tanulási képességek, az ún. kulcskompetenciák 

kialakítása és fejlesztése válik alapvető jelentőségűvé. Így valósulhat meg a szocializáció célja: 

az egyén felkészítése az alkalmazkodásra, nyitottságra, megújulásra. 

Iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata tehát a különféle iskolai 

tevékenységek megszervezése során a tanulók személyiségének és kulcskompetenciájának 

széleskörű, komplex fejlesztése. 

 
1. A tanulók értelmi nevelése 

 
 

Kulcskompetencia: hatékony, önálló tanulás 

 

Feladat: Van olyan kulcskompetencia, a hatékony, önálló tanulás, amely nélkül egyetlen 

máskompetencia sem fejlődhet. Ezért minden pedagógus kiemelten fontos feladata a tanulás 

tanítása. Vagyis az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek fejlesztése, új tanulási stratégiák kialakítása. A tudásmegosztás, a közös 

ismeretszerzés, a világ megismerésére való törekvés, az élethosszig tartó tanulás felébresztése. 

 
Kulcskompetencia: matematikai 
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Feladat: Az igazság tiszteletére nevelés, a „számoktól való félelem” leküzdésére. Törekvés a 

dolgok logikus okának keresésére, az állítások bizonyítékokkal való alátámasztására. 

 Tevékenységek, munkamódok: Tanulmányi versenyek, szakkörök, versenyfelkészítő és 

felzárkóztató foglalkozások, kooperatív tanulási technika, projektmódszer, IKT-s eszközök 

használata, tanuló tanár szerepben. 

 
2. A tanulók erkölcsi nevelése 

 
 

 Kulcskompetencia: szociális és állampolgári 

 

Feladat: Pozitív attitűd kialakítása az emberi jogok teljes körű tisztelete iránt. Ideértve az 

egyenlőség és a demokrácia tiszteletét, a vallási és etnikai csoportok kulturális sokszínűségének 

megértését. Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. 

 

Tevékenységek, munkamódok: hit- és erkölcstan óra, Házirend készítése, osztályfőnöki óra, 

Ebédlő rendjének elkészítése. 

 
3. A tanulók nemzeti nevelése 

 
 

 Kulcskompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi kompetencia, állampolgári kompetencia 

 

Nádasdy Tamás, iskolánk névadója nevének felvétele s az ehhez kapcsolódó jeles napok, 

hagyományok, a vár történetének megismerése, feldolgozása kitűnő lehetőséget kínálnak a 

tanulók nemzeti nevelére. 
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Egyfelől az anyanyelv nemzetet megtartó és összetartó erejének felismertetésére, másfelől 

az anyanyelvhez, az irodalomhoz, a kultúrák közötti kommunikációhoz való pozitív attitűd 

kialakítására. 

 
Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A hazaszeretet, az 

Európához való tartozás érzésének felébresztése. A német népismeret oktatása kapcsán, indirekt 

módon is a nemzetiségi hagyományok, a nemzetiségi kultúra megismertetése, emlékeinek 

tisztelete, ápolása, megbecsülése. A kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődés 

felkeltése. 

 

 Tevékenységek, munkamódok, színterek: Nemzeti és keresztény ünnepek, iskolai jeles napok, 

hagyományok, helyismereti, helytörténeti programok, német népismereti projektnapok, 

testvériskolai kapcsolatok. 

 
4. A tanulók közösségi nevelése 

 
 Kulcskompetencia: szociális és állampolgári, anyanyelvi kompetencia 

 

Iskolánk speciális helyzetéből adódóan – jelentős számú bejáró tanuló, tagintézményi státusz 

– a közösségi nevelésnek iskolát megtartó ereje van. Ezért minden pedagógus céltudatosan, 

odaadóan végzendő kötelessége. 

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 

kommunikáció elsajátítása. Pozitív attitűd kialakítása a konstruktív, kritikai párbeszéd 

folytatására. 

 Tevékenységek, munkamódok, színterek: Osztályközösségek programjai, vállalt feladatai: 

ünnepi műsorok, hagyományok, projektek, kirándulások. Házirend, ebédlő rendje, utazás 

szabályainak közös kialakítása. Gesztorintézménnyel, tagintézményekkel, testvériskolával való 

együttműködés: közös táborok, pályázatok, vetélkedők, kirándulások. 

 
5. A tanulók állampolgári nevelése 

 
 

 Kulcskompetencia: szociális és állampolgári, anyanyelvi kompetencia 
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Napjainkban felértékelődik az állampolgárok közéleti szerepvállalásának fontossága: a 

részvétel iránti nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén. 

Az önrendelkezési jog biztosítása mellett legalább olyan fontos az egyén felelősségérzetének 

kialakítása. Ezért a szocializációs folyamat korai szakaszában, már az általános iskola nevelési-

oktatási folyamatában el kell kezdődnie a felelős állampolgári nevelésnek. 

 

Feladat: Az alapvető állampolgári, önrendelkezési jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Pozitív attitűd kialakítása a 

társadalmi sokféleség támogatására, a magánélet tiszteletére. 

 

 Tevékenységek, munkamódok, színterek: Diákönkormányzat, diákközgyűlés, honlap, helyi 

újság szerkesztésében részvétel, DÖK-SzMSz kialakítása, házirend, ebédlő rendjének 

kialakítása 

 
6. A tanulók akarati nevelése 

 
 

 Kulcskompetencia: kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 

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

felébresztése. Pozitív attitűd kialakítása a függetlenség, a kreativitás és innováció iránt. A 

kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

 

 Tevékenységek, munkamódok: tánc, osztályfőnöki órák, a játék fejlesztő erejének kihasználása, 

vetélkedők, pályázatok, diák- önkormányzati tevékenység, alapfokú művészetoktatás 

 
7. A tanulók munkára nevelése 

 
 

 Kulcskompetencia: kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 

A modern, XXI. sz. társadalmának ellentmondásai (munkanélküliség, gazdasági recesszió) 

közepette egyre nehezebben megvalósítható feladat a tanulók munkára nevelése. Ezért 

komplex, a nevelő-oktató munka és a diákélet minden területére kiterjedő, direkt és indirekt 

módszerekre és tevékenységre van szükség. 
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Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és 

környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása a kreativitás és innováció 

jegyében. 

 

 Tevékenységek, munkamódok, színterek: Ügyeleti, hetesi, felelősi teendők végzése. 

Faluszépítés, helyi és országos akciókhoz való csatlakozás. Hulladékgyűjtési akciók, szelektív 

udvar rendben tartása. Iskola és környékének tisztán tartása, parkosítás. Őszi szüretelés egy 

csókakői gazdánál. 

 
8. A tanulók érzelmi és esztétikai-művészeti nevelése 

 
 

Kulcskompetencia: szociális, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

Az info-kommunikációs technológia térhódítása, a különböző médiumok mindennapjainkra 

gyakorolt hatása, valamint a társadalmi és gazdasági globalizáció ellensúlyozásaként 

kiemelkedő fontosságú a gyermekek érzelmi és esztétikai-művészeti nevelése. 

 

Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. A művészi alkotások 

megértésén keresztül is az empátia, tolerancia, elfogadás, az egyéniség és másság tiszteletének 

kialakítása. 

 

 Tevékenységek, munkamódok, színterek: ünnepi műsorok, gálák, Alapfokú művészetoktatás. 

Iskolai, osztálytermi dekorációk. Projektmódszer, kooperatív tanulási technika. 

Nyugdíjasklubbal, idősotthonnal közös rendezvények. Óvodával közös, iskolára hangoló 

rendezvények. Esélyegyenlőségi programok. 

 
9. A tanulók egészséges életmódra nevelése, környezeti nevelése 

 
 

 Kulcskompetencia: természettudományos kompetencia 

 

Az egészséges életmódra nevelést és a környezeti nevelést egységben kell szemlélnünk, 

hiszen az emberi tevékenységek (és tevékenységek hiánya) természetre és egészségre 
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gyakorolt káros hatásai ma már bizonyíthatók. Ezért minden diák számára fontos az egészség 

mellett a biztonság és fenntarthatóság tisztelete. 

 

Feladat: Az egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása. Az egészséges életmód iránti igény kialakítása: a 

tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése, a stressz és 

frusztráció helyes kezelése. Erdei-iskola szervezése. 

 

 Tevékenységek, munkamódok, színterek: mindennapos testnevelés, sportszakkörök, 

sportversenyek, természetjárás, egészséges tanulási környezet, tisztasági verseny, váltócipős 

rendszer, elektronikai hulladékgyűjtés, egészségvédelmi nap, egészséghét. Virágprojekt, 

osztályfőnöki órák, védőnői interaktív előadássorozat, elsősegély-nyújtási ismeretek. Jeles 

napok: madarak-fák, állatok, víz, Föld napja 

 
IV. Egészségnevelési program 

 
1. Helyzetelemzés 

 
  Tárgyi feltételeink: 

Iskolánk gyönyörű természeti környezetben, a Vértes hegység lábánál, a település erdő 

övezte „peremén” helyezkedik el. 

Ideális hátteret biztosít a családias légkörű nevelő-oktató munkához, a testi, lelki 

szociális fejlesztéshez. A friss levegő, a biztonságos, épületekkel körülhatárolt belső udvar, 

a közvetlenül mellettünk épült sportpálya és játszótér a játékhoz, a mindennapos 

testmozgáshoz és a szabadidő hasznos eltöltéséhez nyújt gazdag tárházat. A közelben 

tehető erdei séták lehetőséget adnak minden évszakban a testi és szellemi felfrissülésre, az 

egészség megőrzésére. 

Az iskola épületének állapota megfelelő. Az elmúlt 7 évben önerőből valamennyi 

osztálytermét felújítottuk, a régi ablakokat korszerű, műanyag nyílászárókra cseréltük. 

Balestmentesítés, iskola térkövezése, új mosdó építése, két tanterem műpadlózása, 

ebédlő teljes felújítása, tálalókonyha kialakítása, tanterembővítés, új számítógépes park, 

két digitábla, két projektor, teljes bútorzat csere, tornaeszközök fejlesztése, tetőcsere. A 

mennyezet és az oldalfalak hálózásával és színre festésével világos, egészséges, esztétikus 

feltételeket teremtettünk a nevelés-oktatáshoz. 
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Hat tanteremben digitális tábla, két tanteremben projektor segítségével szervezzük 

nevelő-oktató munkánkat. Tárgyi feltételeink adottak az egészségnevelési 

programunk sikeres végrehajtásához. 

 

 
  Személyi feltételeink: 

A tanítási órákhoz és a tanórán kívüli egészségneveléssel kapcsolatos tevékenységekhez 

kiváló szakmai ismeretekkel, gazdag módszertani kultúrával rendelkező, az 

egészségnevelés iránt elkötelezett pedagógusokra van szükség. 

Intézményünk 98 %-os szakos ellátottsága mellett jól működő külső 

kapcsolatrendszerrel is rendelkezünk. 

Egészségnevelési programunk megvalósításában az iskola-egészségügyi szolgálat 

munkatársain kívül (iskolaorvos, védőnő,) szorosan együttműködünk a 

gyermekjóléti szolgálat munkatársaival is. A napi kapcsolat, a rendszeres konzultációk és 

jelzőrendszeri megbeszélések, a tervszerű szűrések és vizsgálatok alapján naprakész 

információval rendelkezünk tanulóink egészségével, testi, lelki, szociális állapotával 

kapcsolatban. 

Az iskolai egészségvédelmi program megvalósítását az intézményvezető 

koordinálja az egészségvédelmi, a környezetvédelmi és a gyermekvédelmi felelős 

pedagógusok közreműködésével. 

Személyi feltételeink is adottak a sikeres végrehajtáshoz, tanulóink eredményes 

egészségneveléséhez. 

2. Alapelvünk 

 
 

Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. Nem 

passzív állapot, hanem folyamat, mely alapvető, fontos eszköz az ember céljainak 

megvalósításához. Az egészség olyan pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi és 

egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza. Az egészség érték. 

 
3. Egészségnevelési programunk célrendszere 

 
 

A XXI. sz. iskolájára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedék egészséges 

életmódra nevelésében. 
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Egészségnevelési programunk átfogó célja, hogy tanulóinkban kialakítsuk az EGÉSZSÉG 

értékként való tiszteletét, felkeltsük az egészséges életvitel iránti igényt, tudatosítsuk az 

egészségmegőrzés egyéni felelősségét. 

Az egészségfejlesztési folyamat megvalósítása során célunk, hogy tanulóink képesek 

legyenek egyrészt az egészséget meghatározó belső és külső, környezeti tényezők 

megismerésére, a veszélyeztető határok csökkentésére. Másrészt képesek legyenek saját 

egészségük javítására: egészségi állapotuk feltérképezésére, az egészséget és környezetet 

védő technikák elsajátítására. 

 
4. Feladatrendszerünk 

 
 

A tanulók szociális és állampolgári, valamint természettudományos kompetenciáinak 

fejlesztése mellett - annak részeként - az iskolának minden tevékenységével szolgálnia kell a 

tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlesztését. 

 Egészségnevelési tevékenységünk kiemelt feladatai: 
 

 Az iskola tanítsa meg, hogy alapvető érték az élet és az egészség. 

 A pedagógusok feladata a korszerű tudományos ismeretek átadása, az egészségvédő 

lehetőségek sokoldalú (készség- és képességfejlesztéssel történő) bemutatása. 

 A pedagógusok segítsék a tanulókat az egészségvédő magtartás szabályainak 

kialakításában, megtartásában. (Fontos a személyes példamutatás, gyakoroltatás.) 

 Az iskola segítse mind az egészséges, mind a beteg diákokat az egészséges életvitel 

kialakításában, döntési alternatívák kidolgozásában, a helyes döntések meghozatalában. 

 A pedagógusok fejlesszék a diákban a beteg, a sérült és fogyatékos embertársak iránti 

pozitív attitűdöt, az elfogadó és segítőkész magatartást. 

 Az iskola segítsen a káros függőségekhez (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 

helytelen táplálkozás) vezető szokások, életmódok kialakulásának megelőzésében. 

 A pedagógusok fordítsanak kiemelkedő figyelmet a családi életre nevelésére, a felelős, 

harmonikus párkapcsolat kialakítására felkészítő tevékenységre. 

 Intézményi keretek között is fontos feladat a szexuális kultúra fejlesztése, a felelős 

magatartásra nevelés. 

 Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a 

tömegközlekedési eszközök - különösen a bejáró tanulók esetében - használatára, az utas- 

és iskolai balesetek és sérülések elkerülésére. 
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 A pedagógusok ismertessék meg tanulóinkkal (a környezeti nevelés részeként) a 

környezet egészséget és testi épséget veszélyeztető tényezőit, a veszélyes anyagok 

hatásait, helyes kezelésüket. 

 A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – sajátítsák el az egészség megőrzése és az egészséges életvitel szempontjából 

fontos ismereteket az alábbi témakörökben: 

 A táplálkozás 

 Dohányzás, alkohol és kábítószer fogyasztás 

 Aktív életmód, sport 

 Személyes higiénia 

 Családi és kortárs kapcsolatok 

 Szexuális fejlődés és kultúra 

 Önismeret, stresszkezelés 

 Baleset-megelőzés 

 Környezetvédelem 

5. A megvalósítás színterei 

 
 

Egészségnevelési rendszerünk négy tartó pilléren áll, feladatainkat négy fő színtéren 

valósítjuk meg. 

I. Tanítási órák, témahét 

 
 

Az egészségneveléssel kapcsolatos ismeretátadás, az egészséges életvitel iránti igény 

felkeltése, a magatartási szabályok kialakítása, a döntési alternatívák kidolgozásának 

képessége - a különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan - a tanítási órákon, illetve a témahéten 

valósul meg az alábbiak szerint: 

 Biológia – egészségtan: 
 

 Az emberi test felépítése és működése 

 Egészséges táplálkozás 

 Környezetszennyezés hatása az élővilágra 

 Osztályfőnöki óra: 
 

 Személyi higiéné 

 Életmód és táplálkozás 
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 Szexuális felvilágosítás 

 Védőnői előadások 

 Balesetvédelem 

 Elsősegély-nyújtási alapismeretek 

Technika - életvitel: 

 

 Egészséges ételek készítése 

 Életmód és veszélyes anyagok 

 Baleset-megelőzés otthon 

 Közlekedési ismeretek, baleset-megelőzés 

 Elsősegélynyújtás 

 Testnevelés: 
 

 Mindennapos testnevelés 

 Fizikai erőnlét fejlesztése 

 Aktuális egészségi állapot feltérképezése 

  

 Kémiaóra: 
 

 A környezet hatása az élővilágra 

 Környezetvédelem 
 

 

 
 A témahét célja: 

EGÉSZSÉGVÉDELMI TÉMAHÉT 

 

 A tanulók egészségtudatos nevelése, az egészséges életmódra ösztönzés

 A tanulókban kialakuljon az egészséges életmóddal kapcsolatos igény

 A mozgás, a helyes táplálkozás fontosságának hangsúlyozása

 Felhívás a káros szenvedélyek veszélyeire, egészségkárosító hatásaikra

 Lelki egészség tudatosítása

 A tanuló legyen tisztában az egészségmegőrzéssel kapcsolatos 

lehetőségeivel, kötelességeivel

 Az egészségtelen szokások és azok káros következményeinek feltárása



Móri R. M. Á. I. Nádasdy Tamás Tagiskola Pedagógiai program: 2018 

30 

 

 

 

 Megtárgyalásra javasolt, választható témák: 
 

 Egészséges táplálkozás jelentősége 

 Táplálkozási rendellenességek 

 Káros szenvedélyek, különös tekintettel a dohányzás veszélyeire 

 Testmozgás, sport szerepe 

 Szellemi-lelki egészség 

 Szabadidő hasznos eltöltése 

 Elsősegélynyújtás, balesetvédelem 

 Az alkohol káros hatásai 

 Személyi higiénia 

 Bűnmegelőzés 

 Házi kedvencek, allergia 

 Kullancsveszély 

 Biztonságban otthon, háztartási balesetek 

 Serdülőkori problémák 

 Bandázás, bandák nyomása 

 Ifjúkori bűnözés, felelősségvállalás 

 Önismeret 

 Szexualitás, szexuális úton terjedő betegségek, AIDS 

 Fogamzás, fogamzásgátlás 

 Családi életre nevelés 

 Gyógyszerek előírásos használata 

 A másság elfogadása 

 Szabályos közlekedés 

 Konfliktuskezelés 

 Helyes erkölcsi szemlélet fejlesztése 

 
A megvalósítás mintája öt kiemelt témán bemutatva: 

 

 A kidolgozott témahétre vonatkozó kiemelt témák: 
 

 Egészséges táplálkozás jelentősége 

 Káros szenvedélyek, különös tekintettel a dohányzás és a drogok 

veszélyeire 

 Testmozgás, sport szerepe 

 Szellemi-lelki egészség, személyi higiénia fontossága 

 Szabadidő hasznos eltöltése 

 
 A megvalósítás színterei tanítási órákon, kapcsolódás különböző tantárgyakhoz: 

 

  rajzóra: plakáttervezés az egészséges életmóddal kapcsolatosan,
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  osztályfőnöki órák: beszélgetés az egészséges életmódról, különös 

tekintettel a dohányzás és a drogok veszélyeire

  technikaóra:

 egészséges táplálkozás, egészséges étel elkészítése 

 plakát tervezése, elkészítése 

  kémiaóra:

 három fő tápanyagcsoport ismertetése, azok jellemzői, összetételük 

 vegyszerek hatása az emberi szervezetre 

 kémiai elemek élelmiszereinkben, 

  természetismeret, biológia: drogok élettani hatásai

  kémia, fizikaórák: környezetvédelem

  testnevelés: Az egészséges test fejlesztésének fő bázisa, hiszen jellemzője a 

mozgás, rendszeres testmozgás nélkül pedig a helyes életvitel 

elképzelhetetlen. Mindemellett a csapatjátékok során a gyerekek 

személyiségének leplezetlen változatát figyelhetjük meg, s alakíthatjuk.

 informatika: ppt. készítése, gyűjtőmunka internetről

  német:

 gyümölcsök, zöldségek nevei németül 

 keresztrejtvények, egészséggel kapcsolatos német dalok 

 interjú készítése az egészséges táplálkozással kapcsolatban 

 egészséges ételek gyűjtése 

  magyaróra: az egészséges életmódhoz kapcsolódó szövegek feldolgozása, 

elemzése. Miért ne dohányozzunk? A dohányzás története,

szövegfeldolgozás 

A délelőtti tanórák 20 perces, hosszú szünetében minden tanuló az udvaron, friss levegőn 

tartózkodik. 

 
 Tanórán kívüli délutáni programok: A témahét keretében az osztályok délutánonkét a 

következő lehetőségek közül választhatnak napi beosztás szerint: 

 gyalogtúra, 

 házi sütemények készítése, 

 sportverseny osztályok között, 

 
A témahét lezárásaként pénteken délután a diákok a hét folyamán gyűjtött 

tapasztalatokról, a hallott információkról, tanult ismeretekről - azok rögzítése céljából - a 

projekt csapatok szokásos beosztása szerint játékos feladatlapot töltenek ki. 
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II. Tanórán kívüli tevékenységek, egészségvédelmi nap 

 
A mindennapos testedzés biztosítása mellett lehetőséget adnak tanulóinknak az 

egészségfejlesztő technikák kipróbálására, az egészségvédő módok megélésére. Másfelől 

alkalmasak - a tanári példamutatás mellett - a káros függőségek kialakulásának megelőzésére, 

a szexuális és párkapcsolati kultúra fejlesztésére. 

 Természetjáró szakkör működése 

 Sportszakkörök, sportfoglalkozások 

 Gyógytestnevelés órák 

 Napközis foglalkozások a szabadban 

 Néptánc, dzsesszbalett (alapfokú művészetoktatás keretében) 

 Jeles napok: a víz világnapja, a Föld napja, madarak és fák napja 

 

 
EGÉSZSÉGVÉDELMI NAP 

 
Népszerű és méltán kedvelt jeles napunk, az egészségvédelmi nap, jelentős múltra 

tekint vissza. Megszervezésére külső partnereinkkel – a védőnői szolgálattal, a 

Vöröskereszttel, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, valamint a 

rendőrséggel – közösen kerül sor. 

Tematikája, a diákok életkori sajátosságaihoz igazodva, az egészségnevelés szinte minden 

területét átfogja: egészségvédelem, egészséges életmód, önismeret, egészségi állapot 

feltérképezése. 

 
Külső előadók és szakértők segítségével - elsőtől nyolcadik évfolyamig - évente változó 

témakörökkel foglalkoznak a tanulók interaktív módon. Így az általános iskola befejezésére 

forgószínpad szerűen minden diák minden témakörben elsajátíthat ismereteket, s 

megvalósulhat az egészségnevelési program folyamatában a készség- és képességfejlesztés is. 

 

 

 
III. Iskola-egészségügyi szolgálat 

 
Az iskola-egészségügyi szolgálat keretében valósul meg diákjaink rendszeres egészségügyi 

felügyelethez és ellátáshoz való joga. 
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Iskola-egészségügyi tevékenységünket a védőnővel, iskolaorvossal, fogorvossal, a 

gyermekjóléti szolgálat munkatársával és az iskola gyermekvédelmi felelősével együtt, évente 

aktualizált munkaterv alapján végezzük. Célunk egyfelől a prevenció, másrészről a tanulók 

aktuális egészségállapotának feltérképezése, valamint az egészséget helyreállító, 

egészségmegőrző módszerek és technikák megismertetése. Emellett nagy hangsúly kerül a 

szemléletformálásra, az egészséges életvitelre motiváló tevékenységek népszerűsítésére. 

 

 
ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKATERV 

 
Szeptember: 

 

1. 6. osztály DI-Te védőoltásának megszervezése 

2. Törzskartonok rendezése felvétel-átvétel szempontjából  

3. 7. osztály ENGERIX-B védőoltásának megszervezése 

4. Tisztaságvizsgálat 

5. Általános iskola egészségnevelési igényeinek felmérése, megtervezése a tanévre 

6. Gyógytestnevelésre, úszásra javasolt új tanulók felmérése 

 Október: 
 

1. 6. osztály PRIORIX védőoltásának megszervezése 

2. 2. osztály védőnői szűrővizsgálata (heti egy alkalommal, délután) 

3. 4. osztály védőnői szűrővizsgálata 

4. 6. osztály védőnői szűrővizsgálata 

5. 8. osztály védőnői szűrővizsgálata 

 
November: 

 

1. 2. osztály védőnői szűrővizsgálata (heti egy alkalommal, délután) 

2. 4. osztály védőnői szűrővizsgálata 

3. 6. osztály védőnői szűrővizsgálata 

4. 8. osztály védőnői szűrővizsgálata 

 
 

December: 
 

1. 8. osztály AIDS egészségnevelő előadás 
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 Január: 
 

1. Tisztaságvizsgálat 

 
 

 Február: 
 

1. 1. osztály: Így működik a testünk /Védőnői előadások/ 

2. 2. osztály: Önismereti tréning: Milyen vagyok? 

3. 3. osztály: Önismereti tréning: Stresszkezelés 

4. 4. osztály: Óvd és védd magad! A nemet mondás tudománya 

5. 5. osztály: Egészséges táplálkozás 

 
 

 Március: 
 

1. Egészségnap egyeztetése iskolával, előadókkal 

2. 6. osztály lányok: Menstruáció, menstruációs higiéné /Védőnői előadások/ 

3. 7. osztály: Helyes életvezetés, ön- és társismeret 

4. 6. osztály: Dohányzás káros hatásai 

5. 7. osztály: ENGERIX-B védőoltások megszervezése 

 
 

 Április: 
 

1. Tisztaságvizsgálat 

2. Egészségnappal kapcsolatos szervezési feladatok 

 
 

 Május: 
 

1. Egészségnap lebonyolítása 

2. Esetleges elmaradások pótlása 

 

 
IV. Elsősegély-nyújtási alapismeretek terv 

 
Rengeteg potenciális veszélyforrással találkozhatnak tanulóink, dolgozóink a 

mindennapokban, melyek akár súlyosan is károsíthatják egészségüket (sérüléses balesetek, a 

szervezet belső akkut változásai). A gyors és szakszerű ellátás lehet a maradandó 



Móri R. M. Á. I. Nádasdy Tamás Tagiskola Pedagógiai program: 2018 

35 

 

 

egészségkárosodás elkerülésének, az életben maradásnak a feltétele. Nagyon fontos, hogy az 

egészségre veszélyt jelentő helyzeteket észrevegyük, és szükség esetén gyorsan hívjunk 

segítséget az intézményünkben tanuló, arra rászoruló diákok és dolgozók számára. 

 
Azonban előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a telefonos segítségkérés mellett a 

helyszínen van szükség elsősegélynyújtó beavatkozásra a további állapotromlás 

megelőzésére, esetleg életmentésre. Legtöbbször a felnőtt személyek rendelkeznek megfelelő 

motiváltsággal, azonban a szakszerű elsősegély-nyújtásban nem járatosak. Fontos, hogy a 

helyes elsősegély-nyújtási technika megválasztásával az időveszteség és az 

egészségkárosodás minimálisra csökkenjen. Ez csak úgy érhető el, ha megalapozott 

ismeretekkel rendelkeznek a gyermekek, iskolai dolgozók. Ennek egyik színtere a 

gyermekkorban elkezdett elsősegély-nyújtási oktatás. 

 
 Céljaink: 

1. Szeretnénk tanulóink figyelmét fokozottan felhívni a leggyakrabban előforduló 

balesethelyzetekre, azok elkerülésére. 

2. Meg szeretnénk ismertetni a diákokat sérülések esetén a gyors, hatékony segítségadás 

lehetőségeivel. 

3. Súlyos, életveszélyes állapotú diák, iskolai dolgozó esetében az életfeltételek 

fenntartására is koncentráltan szeretnénk figyelni, amíg a szakszerű segítség megérkezik. 

A kívül eső időben a Móron működő kórház ügyelete látja el a sérülteket.) 

 
 

 Az elsősegélynyújtás oktatásának színterei 

 
1.  Osztályfőnöki tanórák keretén belül megvalósítandó feladatok 1-8.o. : 

 

 A segélyhívó számok pontos ismerete, a telefonon történő segítséghívás 

 A vészhelyzettel kapcsolatos kérdések helyes megválaszolása 

 
 A stabil oldalfekvés megismertetése 

 Az alapvető életműködések megállapításának módjai 

 Közlekedésbiztonsági ismeretek, veszélyhelyzetek, sérülési lehetőségek, azok ellátására 

vonatkozó alapismeretek 
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 A leggyakrabban előforduló mozgásszervi elváltozások, sérülések megelőzésének módjai 

 A kisebb, vérzéssel járó sérülések ellátása 

 Az életmentés 

 Az elsősegély-nyújtási módok, lehetőségek 

 A háztartási balesetek okai és megelőzésének módjai (mérgező vegyszerek, veszélyes 

gyógyszerek, égések, horzsolások, ütések) 

 Az egészségünket veszélyeztető egyéb élethelyzetek (pl. mérgező növények, drogok) 

 Szituációs helyzetek gyakorlása, azok megoldási lehetőségei 

 
Az osztályfőnöki órák e témaköreiben a jogosítvánnyal rendelkező kollégák a vezetési 

engedélyük megszerzéséhez elsajátított elsősegély-nyújtási ismereteik átadásával segítik a 

tanulók életkori adottságaikhoz igazodva a tudnivalók, hasznos gyakorlati ismeretek 

elsajátítását. 

 

 
2. Az egészségvédelmi nap keretein belül 

 
 

1-8.o. az életkori adottságokat figyelembe véve interaktív előadásokat és gyakorlatokkal 

egybekötött bemutatókat szervezünk meghívott szakemberek segítségével. 

 

 
( Kapcsolatok: Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 

orvosok, védőnők) 

 

 
V. Iskolai környezeti nevelési program 

 
Iskolánk egészségnevelési programja és környezeti nevelési programja szerves egységet 

alkot. Egymást kiegészítve, egymást erősítve biztosítják az iskola teljeskörű 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak sikeres végrehajtását. 

 
 

1. Helyzetelemzés 
 

Csókakő Székesfehérvártól kb. 23 km-re, a Móri- árok mentén, a Vértes lábánál, fekszik. 

Az iskola a település közepén helyezkedik el, egészséges környezetben található, közel a 

Vérteshez. A község, illetve az iskola fekvése, a természet közelsége is hozzájárul a sikeres 
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környezetei neveléshez. 

 

2. Erőforrások 

 Személyi erőforrások: 

Bár a környezeti nevelés kiemelten a természettudományos tantárgyakat tanító kollégák 
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feladata, az iskola minden pedagógusának, dolgozójának együtt kell működnie, minden tanórán 

és tanórán kívüli foglalkozáson. A szülők és a külső partnerek támogatására is számíthatunk. 

 Anyagi források: 

 Állami források: uniós és hazai pályázatok 

 Önkormányzati támogatások (eseti, 2013. január 1-jétől működtető és fenntartó a magyar 

állam) 

 Egyéb bevételek: pl. hulladékgyűjtésből származó bevétel (papír, elektronikai, szelektív) 

 

3. A környezeti nevelés fogalma 
 

A környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, melynek során az ember felismeri 

a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös voltát, helyét és szerepét a környezeti 

rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat az új, környezettel kapcsolatos magatartási és 

életviteli mintákat, melynek során a társadalom környezetért felelős személyiségévé válnak. 

A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, nemcsak az iskolában folyik, hanem az élet 

más színterein is (család, óvoda, más intézmények és intézményen kívüli terület). 

A környezet és az egészség egymástól elválaszthatatlan fogalmak. A természet, a környezet 

óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a 

természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza 

a saját szervezete működésére. 

 
4. A környezeti nevelés átfogó célja 

 

Egészségnevelési és környezeti nevelési programunkkal 2017-ben sikeresen pályáztunk az 

„Ökoiskola” elismerő címre. Célunk hosszú távon az Örökös Ökoiskola cím elnyerése. Ennek 

szellemében fogalmaztuk meg átfogó célunkat: 

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. 

Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettudományos 

gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak környezetük állapota 

iránt, képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi 
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változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember 

alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes 

felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a 

tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv. 

A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Magatartásukban alakuljon ki és erősödjön 

meg a személyes biztonságra való törekvés. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az 

együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

 
5. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 

Az iskola az egyik legfontosabb színtere a környezeti nevelésnek. Az intézmény hulladék-, 

energia- és vízgazdálkodása komoly nevelési erővel hat a diákokra és rajtuk keresztül a 

családok otthoni takarékosságára, életvitelére. A pedagógusok és a technikai dolgozók 

példamutatása nagymértékben segíti a fenntarthatóságra nevelés elveit, az állampolgári és 

egyéb közösségi felelősségtudat kialakulását. 

 
  Példamutató iskolai környezet: 

 Ökoiskolaként is környezetvédelmi felelőse van iskolánknak, aki a környezeti 

nevelés összefogója, koordinátora. 

 A tantermek, folyosók, mellékhelyiségek, udvarok tisztaságának megőrzése és 

esztétikus kialakítása minden iskolában dolgozó és tanuló feladata. 

 Anyag- és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés: 

o Nyílászárók cseréje: kis lépésekben megvalósuló célunk a szülők és a 

gyerekek támogatásával (anyagi és kétkezi munka) történik, és az 

energiatakarékos működést szolgálja. (épített, szociális környezetünk 

ismerete, óvása, fejlesztése; létminőség választásához szükséges értékek, 

viselkedési normák kialakítása) 
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o Égőink energiatakarékosak, napközben az ügyeletes tanuló, valamint a 

hetesek feladata, hogy a feleslegesen égő villanyokat lekapcsolják. (a 

környezettudatos magatartás és életvitel segítése). 

 Papírgyűjtés: évente kétszer, ősszel és tavasszal papírgyűjtést (elsősorban 

újságpapír) hirdetünk tanulóinknak. Az összegyűjtött papír újrahasznosításra 

kerül. A befolyt pénzt olyan iskolai- és osztályprogramokra fordítjuk, melyek a 

környezet védelmét, szeretetét szolgálják. (a környezettudatos magatartás és 

életvitel segítése, fenntarthatóságra nevelés) 

 Elektronikai hulladékgyűjtés: az ősszel és tavasszal. A befolyt pénzt az iskolai 

környezeti nevelés tárgyi eszközeinek fejlesztésére fordítjuk. (a 

környezettudatos magatartás és életvitel segítése) 

 Szárazelem gyűjtése: iskolánk szervezett keretek között, a PontVelem akcióban 

gyűjti a használtelemet. 

 Iskolai étkeztetés: fontos számunkra, hogy változatos ételek készüljenek 

egészséges, hazai alapanyagból, a tanulók sok zöldségfélét és gyümölcsöt 

kapjanak. (pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény alakítása), 

iskolagyümölcs, iskolateh. 

 Az iskola bejárata előtti résznek és belső udvarának virágosítását „zöld” DÖK- 

ös diákjaink és technikai dolgozóink végzik. 

 

  Tanórai keretek: 

Elsősorban a természetismeret, földrajz, biológia, kémia, fizika, technika tantárgyak és az 

osztályfőnöki órák tanóráin kerül sor az ismeretek átadására, de a szemléletet csak úgy lehet 
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formálni, ha minden tantárgyban törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket 

szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. 

 

  Tanórán kívüli lehetőségek: 

 Nevelő irányításával egyfelől a mindenkori ügyeletes tanulóink feladata a folyosók, 

mosdók rendjének felügyelete. (vízcsapok ellenőrzése, villanyok lekapcsolása, 

szellőztetés, virágöntözés) 

 A 2019/2020-as tanévtől „energiajárőr” szolgálatot működtetünk a „zöld” DÖK-ös 

diákok segítségével, akik napi ellenőrzéssel, naplózással segítik az 

energiatakarékosság megvalósítását iskolánkban. 

 A tantermek rendben tartása, a szemét összegyűjtése, a tanórák végén a székek 

felrakása minden tanulónk feladata. (szokásrendszer kialakítása) 

 Egész éven át tartó tisztaságversenyünk célja a rendszeretetre nevelés, a pozitív 

viselkedési normák kialakítása. 

 Iskolánkban váltócipő használatát vezettük be, segítve ezzel a személyi higiéné 

mellett az épület tisztán tartását. 

 Iskolánk diákjai rendszeresen összegyűjtik a szemetet az iskola környékén, példát 

mutatva ezzel a településen élőknek is. 

 Civil szervezetek akciói: részt veszünk a „Te szedd!” önkéntes hulladékgyűjtési 

akcióban. 

 Rövid megemlékezéseket tartunk a jeles napokon: a Föld világnapja, víz világnapja, 

madarak-fák napja, állatok világnapja. 

 Egészségvédelmi nap: a májusban megrendezésre kerülő egészségvédelmi napunk 

fő témái a legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek, az egészség megőrzése, az 

egészség és a környezet összefüggéseinek megismerése. 
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 Felhívjuk tanulóink figyelmét az állatvédelemre: évente kétszer állatvédelemmel, 

állattartással kapcsolatos programokat szervezünk, a HÉROSZ és a Madárkórház 

munkatársai látogatnak el hozzánk. 

 Jeles napjainkon előtérben kerülnek a természetvédelemmel, az újrahasznosítással 

kapcsolatos programok. Kézműves foglalkozásaink, valamint technika- és 

rajzóráink fontos alapanyaga a háztartási hulladék. Fémhulladékból, rossz CD-ből, 

tojástartóból, WC-papír gurigából sok szép játék, ajándéktárgy készül. 

 Természetvédelmi versenyek: részt veszünk különböző témájú és helyszínű 

természettel, természetvédelemmel kapcsolatos versenyeken, valamint szervezünk 

is ilyeneket. 

o Víz világnapjához kapcsolódó megyei vetélkedő a székesfehérvári Felsővárosi 

Általános Iskolában a Fejérvíz és a DRV támogatásával. 

o Megyei egészségügyi és környezetvédelmi vetélkedő a székesfehérvári Bugát 

Pál Szakközépiskolában. 

o Dr. Zimmermann Ágoston természetismereti és környezetvédelmi körzeti 

verseny a móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskolában. 

o Körzeti környezetvédelmi vetélkedő móri Szent Erzsébet Általános Iskolában. 

o Kincsesbányán évente megrendezésre kerülő Kis természettudós körzeti 

vetélkedő. 

o Iskolánk csapata minden évben részt vesz a területi katasztrófavédelmi 

versenyen, melynek tematikájában a környezet védelme, a Tűzoltóság és a 

Katasztrófavédelem tevékenysége is szerepel. 

 Tanulmányi kirándulás, nyári tábor: programjainkat igyekszünk úgy összeállítani, hogy 

minél több időt tölthessünk a természetben, megismerkedjünk annak értékeivel, 

védelmének lehetőségeivel. 

 Iskolai természetjáró mozgalmunk segít a tudatos szemléletformálásban. A gyalogos és 

kerékpáros túrákra a tanulóink és családjaik csak egészséges enni- és innivalót vihetnek 

magukkal. Odafigyelnek arra, hogy ne hagyjanak szemetet maguk után. Közelről 

megismerkednek a környező terület élővilágával, természeti értékeivel. 
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VI. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

1. Helyzetelemzés 

 

Községünkben, hasonlóan az országos tendenciához, évről évre egyre több gyermek 

születik, így iskolánk tanulóinak létszáma fokozatosan nő, bár a bejáró tanulók aránya évek 

óta 40% felett van. Érkeznek hozzánk tanulók egyrészt azzal a céllal, hogy felkészítsük őket 

a hatosztályos gimnáziumba, illetve a 9. évfolyamra történő sikeres felvételi vizsgára. 

Felvállaljuk mindazok oktatását is, akiket korábban más iskolába írattak, de sikertelenségük 

miatt szüleik kérésére intézményünkben „tiszta lappal” folytathatják tanulmányaikat. 

 
2. Céljaink 

 

Célunk a heterogén csoportok igazi közösséggé formálása, az osztályok 

munkafegyelmének és magatartásának javítása, az iskola „második otthonná” 

fejlesztése, a diákélet fellendítése. 

A közösség az emberi együttélés és együttműködés alapvető formája. Az iskola, mint 

közösség, lényeges szerepet játszik az egyén személyiségfejlődésében. A tanulók 

közösségben, közösség által történő nevelése iskolánk nevelőmunkájának meghatározó 

feladata. Segítjük diákjainkat a közös érdekek, értékek felismerésében, a közös célok 

megfogalmazásában, közös feladatok megvalósításában. 

A közösség hatékony működéséhez elengedhetetlen a diákok kooperációs készségének a 

fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek képessé váljanak az érdekeiknek megfelelő 

döntések meghozatalára, majd ezt követően az aktív cselekvésre. Nagy hangsúlyt fektetünk az 

osztályközösségben végbemenő csoportdinamikai fejlődésre. Célunk elősegíteni a 

csoporttagok személyiségének pozitív változását, erősíteni az osztályközösség kohézióját. 

Ennek érdekében az osztályfőnökök feladata megismerni (óvodai látogatás, 

órahospitálások, családlátogatások során) az adott osztály tanulóit, szüleiket és családi 

helyzetüket. 

Fontos célunk, hogy az évente elkészített szociometriai felmérések segítségével az 

osztályfőnökök részletes képet kaphassanak a tanulók közösségben betöltött helyzetéről, 

szerepéről. 

 
3. Feladataink, a közösségfejlesztés színterei, munkaformák 
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  Az osztályfőnöki munka hatékonyabbá tétele érdekében minden pedagógus fontos 

 feladata a korszerű elméleti és módszertani ismeretek megszerzése. 

A folyamatos önképzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk módszertani, pszichológiai belső 

továbbképzések szervezésére, külső képzéseken való részvételre. 

 
  Legfontosabb feladatunknak tartjuk nevelő-oktató munkánk módszertanának 

 korszerűsítését. 

Ennek érdekében a kooperatív technikára épülő tanórák számát növeljük. 

Az osztályfőnöki órák anyagába drámajátékokat, projektfeladatokat építünk be. E 

tevékenységek együttműködésen, egymás segítésén alapulnak, növelik az egymás iránti 

tiszteltet és tolerancia kialakulását, elősegítik a társak reális értékelését, elfogadását. 

 
 

 

  Kiemelt feladatnak tekintjük a családlátogatások számának növelését. 

Nemcsak az elsős, de az ötödik osztályos osztályfőnök is felkeresi minden tanítványa 

otthonát. Az új, tanév közben érkező diákok esetében is fontos a családdal való ismerkedés, 

beszélgetés. A peremhelyzetű és veszélyeztetett zónába került tanulók családjához a tanév 

folyamán is ellátogat az osztályfőnök, s ha szükséges, a gyermekvédelmi felelős is. 

 
  Fontosnak tartjuk a szülői ház és az iskola, a szülő és a pedagógus harmonikus 

 viszonyának kialakítását. 

Ezért igyekszünk a rendezvények, ünnepélyek, szülői értekezletek időpontját úgy alakítani, 

hogy a helyközi és a megszervezett diákjárattal mindenki részt vehessen rajtuk. 

Időben tájékoztatjuk a szülőket rendezvényinkről, szolgáltatásainkról, hogy a családi 

programokkal összeegyeztetve minden diákunk és az érdeklődő szülő is részt vehessen rajta. 

 
  A közösségnevelés szempontjából kiemelten fontos feladat az intézmény külső 

 partneri kapcsolatainak erősítése. 
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Az iskolaorvosi, védőnői hálózattal, gyermekjóléti szolgálattal. 

Minden, a gyermekeket érintő kérdésben, határozathozatalban kikérjük a Szülői 

Munkaközösség véleményét.  

 
  Minden osztályfőnök kötelező feladata, hogy évente szociometriai felmérést készítsen 

 az osztályközösség aktuális állapotáról. 

A szociogram és mátrix elemzésével és értékelésével határozza meg a következő tanév 

feladatait, kitűzi a rövid és hosszú távú célokat. A sztárhelyzetű tanulók pozitív irányú hatásait 

ösztönzi, a negatív tendenciákat ellensúlyozza. A peremhelyzetű vagy perem közeli diákokat 

visszasegíti a közösségbe. Feladattal való megbízásuk, munkájuk reális értékelése, pozitív 

tulajdonságaik kiemelése fontos. A csoportos és egyéni versenyeken való részvétel erősíti a 

gyerekekben egymás sikerének az elismerését. Az integrált nevelés során fejlesztjük 

tanulóinkban a sérült, fogyatékkal élő embertárak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. 

 
  Kiemelt feladatnak tekintjük az osztályok közösségépítő projektjeit. 

Értékeink közül is kiemelkedik fontosságával az a nyolc éven át tartó „ünnepidéző” 

projektsorozat, mely a nevelő-oktató munkánkba szervesen illeszkedik. Minden osztály - 

elsőtől nyolcadik évfolyamig - részt vesz benne, a diákok életkori sajátosságait figyelembe 

véve. 

Az osztályközösségek évente más-más nemzeti vagy keresztény ünnephez, illetve 

hagyományőrző vagy iskolai jeles naphoz kapcsolódó ünnepi műsort készítenek. Közös, iskolai 

és községi ünnepség keretében a helyi művelődési ház színpadán mutatják be a nagyközönség 

előtt. 

 

1. Célunk: 

Egyrészt a hagyományőrzés, a haza és a szülőföld iránti szeretetre nevelés, másrészt a több 

faluból bejáró, erősen heterogén diákcsoportokból nyolcadik évfolyam végére igazi 

osztályközösségek formálása. 

 

2. Ünnepidéző tematika: 

1. osztály: Gólyatábor, tanévnyitó! (tanévnyitó műsor) 
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2. osztály: Anyák Napja idős otthon  

5.6.7.8. osztály: Megelmékezés 1848, 1956. 

1-8. osztály Adventi műsor 

7.osztály: Az aradi 13 (emlékműsor okt. 6.)  

 
3. Kapcsolódó tevékenységek: 

Az osztályok tanulói egy-két hónapos projektmunka során közösen végeznek el minden 

ünneppel kapcsolatos feladatot. Így a nyolc év során felmenő rendszerben minden ünnepidéző 

projektet megvalósítanak. 

 Előkészítés: plakátok, meghívók készítése, forgatókönyv összeállítása, zenei betétek gyűjtése 

 Felkészülés: kellékek, jelmezek, díszletek gyűjtése, készítése, táncos koreográfia, próbák, 

rendezés. 

 Tetőpont, megvalósítás: irodalmi színpadi műsor bemutatása 

 Utómunkálatok: tájékoztatás honlapon, helyi újságban, teremrendezés, köszönet, 

fotódokumentáció, CD készítése, archiválás. 

 

E hatalmas ívű közös munka során fejlődik a diákok alkalmazkodási és együttműködő 

képessége, empátiája, toleranciája, egymás iránti tisztelete, kooperatív tanulási technikája. 

Az ünnepidéző projektsorozat az osztályközösségek sajátos minőségbiztosítási 

folyamataként is funkcionál, melyhez az együttes munka öröme, a közös siker, az osztály jó 

hírnevéért való tenni akarás szolgáltatja a belső motivációt. 

 

  Fontos feladat az osztályprogramok számának növelése. 

Tananyagokhoz kapcsolódó tevékenységek: őszi kert látogatása, vízpartok élővilága, séta a 

Csákberényi tanösvényen (természetismeret), mohai tikverőzés (hon- és népismeret 

5.osztály), pályaválasztási kiállítás megtekintése (osztályfőnöki). 

Helytörténeti kirándulások: Igyekszünk kihasználni a bejáró tanulók lakóhelyén kínálkozó 

lehetőségeket, települési kapcsolatokat, mert ezzel is elősegíthetjük a tanulók egymáshoz való 

közeledését. Vár, település látnivalói, nevezetességei, Tájház Csákberényben 

Tanulmányi kirándulások: Évente egy alkalommal az osztályfőnökök tanulmányi kirándulást 

szerveznek, melynek tematikája szervesen kapcsolódik az adott évfolyamon elsajátítandó 

ismeretekhez, a nevelés-oktatás tartalmához, valamint a diákok életkori sajátosságaihoz. A 

tervezés és szervezés a diákközösség aktív bevonásával, a szülői közösség véleményének 

kikérésével történik, költségeit a szülők fedezik. 
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  Fontosnak tartjuk nemcsak nevelő-oktató munkánkhoz, hanem a mindennapi élethez 

 kapcsolódó, változatos közösségépítő tevékenységek megszervezését is. 

A szűkebb és tágabb környezet értékeinek védelmére neveljük a gyerekeket. Évente kétszer 

rendezünk papírgyűjtést és elektronikus hulladékgyűjtést, parkosítást az iskola udvarán és 

környékén. 

Szeretnénk diákjainkat nyitottá tenni a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások 

iránt. Ezért egyrészt a helyi és környékbeli hagyományok ápolásába bevonjuk az 

osztályközösségeket: Szüreti felvonulás, Várjátékok, közös karácsony, családi nap, majális. 

Másrészt minden osztályközösség rendszeresen részt vesz kulturális rendezvényeken: mozi, 

színház, múzeum és kiállítások látogatása, részvétel a helyi művelődési ház programjain. 

Az idősek iránti tiszteletre neveljük a közösségeket: együttműködünk a helyi nyugdíjasklubbal 

és idősek otthonával, közös programokat, ünnepi köszöntéseket szervezünk. 

Az állatok iráni tiszteletre is neveljük diákjainkat.  

 
  Egyre nagyobb jelentőséggel bír a pályázati lehetőségek kihasználása. 

Pályázatok nyomon követésével, megvalósításával nemcsak a projektmunka adta 

közösségépítő módokat, hanem az anyagi forrásokat is bővíthetjük. Az egészséges 

életmóddal, a környezetvédelemmel kapcsolatos, rajz, irodalmi, természettudományos, 

valamint osztálykirándulásokkal, táboroztatással kapcsolatos pályázatok beadására 

ösztönözzük a közösségeket. A „Határtalanul” pályázat keretében jutottak el 7. o. diákjaink 

többnapos kirándulásra Szlovákiába, Szlovéniába, Horvátországba, Erdélybe. 
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  Kulcsfontosságú a demokráciának a mindennapos iskolai életben való alkalmazása. 

Az osztályfőnöknek és az osztályfőnöki óráknak ebben kiemelt szerepe van. A demokrácia 

első szintjén, az osztályfőnöki órákon valósul meg egyrészről a diákok tájékoztatása: iskolai 

dokumentumok, jogok és kötelességek megismerése. Másrészről az önrendelkezési jog, az 

érdekképviselet alapjainak lerakása: diák-önkormányzati képviselők megválasztása, 

kapcsolattartás, diákbíróság felállítása, képviselő választása, diákönkormányzati délutánokon 

egy-egy osztályközösség kívánsága szerinti programok szervezése. 

 
  Továbbá célunk a kommunikációs kultúra fejlesztése. 

Osztályközösségek vállalják fel a faliújságok dekorálását, vitaindító plakátok készítését az 

egészségnevelés témaköreiben: a dohányzás hatásai, az internet használatának előnyei és 

veszélyei, a helytelen táplálkozás következményei, baleset- megelőzés. 

 
  Nemcsak az egyes osztályközösségek fejlesztését tartjuk fontosnak, hanem az egész 

iskolai közösségét is. 

Ennek érdekében több közös, iskolai szintű programot is szervezünk a tanév során a 

gyermekek aktív közreműködésével: ünnepi műsorok, jeles napok, farsangi jelmezbál, 

egészségvédelmi nap, gyermeknap. 

Nyári táborokat szervezünk, külön az alsó, külön a felső tagozatosok számára. Így a tanulók 

életkori sajátosságainak figyelembe vételével is erősítjük az adott közösségeket. A táborok 

költségeit a szülők fizetik, ezért igyekszünk pályázati lehetőségek kihasználásával, 

támogatások megszerzésével csökkenteni azokat. A pedagógusok a táboroztatás ideje alatt 

munkát végeznek, ezért őket díjazás illeti meg. (A nyári táborokba való jelentkezés feltételeit a 

Házirend tartalmazza.) 

 

Legfőbb célunk tehát az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli 

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, ezek életének tudatos, tervszerű 

nevelői fejlesztése, küldetésünk teljesítése: az erősen heterogén összetételű osztályok igazi 

közösséggé fejlesztése a nyolcadik évfolyam végére. 

 

 
VII. A pedagógusok feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma 



Móri R. M. Á. I. Nádasdy Tamás Tagiskola Pedagógiai program: 2018 

49 

 

 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határoztuk meg: 

 

 A tanítási órákra való felkészülés. 

 A tanulók munkájának rendszeres értékelése. 

 A megtartott tanítási órák dokumentálása, a helyettesített órák vezetése. 

 Tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok. 

 Felügyelet a tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken. 

 Iskolai kulturális és sportprogramok szervezése. 

 Osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok 

ellátása. 

 Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 Szülői értekezletek, fogadóórák megtartása. 

 Részvétel nevelőtestületi, munkaközösségi értekezleteken, megbeszéléseken. 

 Részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken. 

 A tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, s az iskolabuszon. 

 Tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

azokon való részvétel. 

 Tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű 

munkavégzés. 

 Iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés. 

 Szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása. 

 Osztálytermek dekorációjának kialakítása. 

 
 

Az osztályfőnök feladatai 

 
Az osztályfőnöki feladatok öt nagyobb feladatkörhöz kapcsolódnak: 

 
1.  A neveléssel kapcsolatos feladatok: 

 Tanítványainak az iskola pedagógiai programjának szellemében nevelése (munkájuk 

során maximális tekintettel a személyiségfejlődés jegyeire). 

 A tanulóközösség kialakulásának elősegítése, a felmerülő konfliktusok megoldása. 

 A tanulók személyiségének, családi hátterének, egyéni problémáinak megismerése, 

megoldásukban segítség nyújtása. 
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 Szülőkkel, gyermekvédelmi felelőssel rendszeres kapcsolat fenntartása. 

 Közösségépítő programok szervezése (szabadidős tevékenységek, kirándulások, stb.) 

 A tanulók egészség- és környezeti nevelésével kapcsolatos feladatok elvégzése. 

 
 

2. Adminisztratív, kontrolláló feladatok: 

 Az osztállyal kapcsolatos ügyviteli teendők ellátása: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, félévi értesítők, bizonyítványok 

megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, mulasztások 

számontartása. 

 A kötelező védőnői, orvosi vizsgálatátok lebonyolítása, adminisztrációban segítés. 

 A tanulók tanulmányi előmenetelének, az osztály fegyelmi helyzetének figyelemmel 

kísérése, a tájékoztató beírásainak rendszeres ellenőrzése. 

 A tanulók magatartásának, szorgalmának havi értékelése, félévi, év végi minősítési 

javaslat nevelőtestület elé terjesztése. 

 Dicséretek és elmarasztalások figyelemmel követése, adminisztrálása. 

 
 

3.  A tanulást segítő feladatok: 

 A gyermekek képességeinek felismerése, fejlődésük nyomon követése. 

 A tehetséges tanulók fejlődésének ösztönzése (szerepléseken, versenyeken való 

részvétel szorgalmazása, jutalmazása). 

 A lemaradó diákok felzárkóztatása (kollégákkal konzultáció, korrepetálások, 

tanulópárok szervezése. 

 Rendkívüli esetben óralátogatás az osztályban. 

 
 

4.  Az iskola életéhez kötődő közvetítő feladatok: 

 Az osztály és tanárok közti viszony koordinálása 

 A tanulók érdekének képviselése az iskolai közösségben. 

 Együttműködés a diákönkormányzat képviselőivel, a gyermekvédelmi felelőssel. 

 A tanulók rendszeres tájékoztatása az intézmény eseményeiről, a diákok kéréseinek, 

véleményének közvetítése a nevelőtestület felé. 

 
5.  Tájékoztatási feladatok: 
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 A tanulóik rendszeres tájékoztatása az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósítás, közreműködés a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében. 

 A szülők tájékoztatása az intézmény aktuális feladatairól, programjairól, gyermekük 

tanulmányi előmeneteléről. 

 Kapcsolattartás az osztály szülői munkaközösségével: rész 

 Szülői értekezlet tartása, igény esetén fogadóóra szervezése. 

 Részvétel az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, a közös feladatok 

megoldásában aktív feladatvállalás. 

 
VIII. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 

 
 

A köznevelésről szóló törvény az iskolák alapvető feladatának, minden pedagógus 

kötelességének tekinti, hogy a gyermekeket egyéni képességeiknek, érdeklődésüknek, 

adottságaiknak megfelelő nevelésben-oktatásban részesítse, ezek figyelembe vételével 

gondoskodjon személyiségük fejlesztéséről. 

Ez jelenti egyrészt a tehetségek felismerését, kibontakoztatását, nyilvántartását, másrészt a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való egyéni foglalkozást. 

 
1. Tehetséggondozás 

 

Intézményünkben a tehetséggondozás több évtizedes, sikeres múltra tekint vissza. 

Diákjaink körzeti és megyei tanulmányi versenyeken nyújtott szép teljesítményei; az 

országos átlagot rendre meghaladó kompetenciamérés és középiskolai felvételi eredményei; 

valamint a térségben kivívott szakmai rangunk munkánk színvonalát minősítik. 

Tantestületünk a jövőben is elkötelezett lesz ebben a tekintetben. 

 
 

  Tanítási óra 
 

Tehetséggondozó műhelymunkánk fontos színtere továbbra is a tanítási óra. Itt történik 

felmérések alapján a tehetséges tanulók tudatos kiválasztása. Ők lesznek a pedagógusok első 

számú partnerei, akikkel közösen készülnek fel az órákra. Differenciált feladatvállalással 
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(kiselőadás, tabló, ppt.) digitális eszközök (könyvtár) közös használatával aktív részesei lesznek 

tehetséges diákjaink a tanítás-tanulás folyamatának. Az új, tevékenységközpontú 

tanulásszervezési eljárások (témahét, projektek, kooperatív technika) még inkább elősegítik a 

motivált képességfejlesztést, az egyénre szabott tehetségfejlesztést. 

 
  Csoportbontások 

 

Intézményünkben hagyománya van a csoportbontásnak, a nívócsoportos oktatási  formának. 

A köznevelési törvény adta lehetőséget kihasználva az osztálylétszámok függvényében a 

tanítási időkeret jelentős részét használjuk fel csoportos bontásra. Így minden diák a saját 

képességének és tempójának megfelelő fejlesztésben részesül, mely sikerélményt, motivációs 

bázist biztosít számukra a továbbhaladáshoz. 

Csoportokat alakítunk ki 22 fős osztálylétszámok felett német nemzetiségi nyelv, matematika, 

informatika. 

 
  Tanulmányi versenyek, felkészítők 

Minden pedagógus önként vállalt, nagy presztízsértékkel bíró feladata a tehetséges 

gyermekek felkészítése tanulmányi és sportversenyekre. Ezzel párhuzamosan a diákok 

egészséges versenyszellemének kialakítása is fontos feladat. Az esélyegyenlőség biztosítása 

érdekében a hátrányos helyzetű tanulók esetében a versenyek nevezési díjának egy részét/vagy 

egészét átvállaljuk. 

Iskolánk diákjait hagyományosan az alábbi versenyekre készítjük fel: 

Zrínyi Ilona matematikaverseny, Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, Szép magyar 

beszéd verseny, Móra Ferenc mese- és prózamondó verseny, „Ly vagy j” bajnokság, Bendegúz 

nyelvész verseny, Német szépkiejtési verseny, Környezetvédelmi verseny, Alsós 

mesevetélkedő, Alsós szövegértési verseny, Komplex alsós verseny, Humán műveltségi 

vetélkedő, Anyanyelvi játékok, Költészet napi szavalóverseny, Katasztrófavédelmi verseny, 

Kazinczy-kupa, Radnóti-kupa, Petőfi-kupa, Zimmermann-kupa, Futóverseny, 

Talajtornaverseny. 

A körzeti és megyei versenyeken rangos helyezések elérésére ösztönözzük diákjainkat. 

Sikereik, eredményeik pedagógusaink nevelő-oktató munkáját is minősítik. 

 
 

  Szakkörök 
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Intézményünkben a szakkörök 2012 óta a tehetséggondozás, az innováció, valamint a 

társadalmi-gazdasági, a kulturális-oktatási, illetve szülői-tanulói igények mentén és jegyében 

szerveződnek. 

 Sportszakkör keretében a mindennapos testnevelés és versenyre felkészítés. 

 Elsőtől nyolcadik évfolyamig jelentkezhetnek diákjaink az énekkarba, és kézművesre, 

rajzra, angolra, németre, fafaragásra, franciára, tűzoltóra, fizikára. Művészetoktatás 

keretében: modern tánc, gitár, hegedű, zongora, képzőművészet. 

 Felsős diákjaink természettudományos fejlődhetnek a természettudományos szakkörben,  

 
  Továbbtanulásra felkészítő foglalkozások 

 

Végzős diákjainkat 8. évfolyamban heti egy-egy alkalommal felkészítjük a magyar nyelv és 

matematika írásbeli felvételi vizsgára. A második félévben az év végi kompetenciamérésre 

felkészítő foglalkozásokat szervezünk. 
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Ezeken előtérbe helyezzük a kooperatív tanulási technikákat, az alkalmazkodásképes tudást 

biztosító tanulási tevékenységeket. 

 

  Tehetségkutatás 

A tehetségek tanórai feltérképezése mellett fontos szerepük van az ún. iskolai tehetségkutató 

rendezvényeinknek is. Kulturális gála szervezésével adunk lehetőséget tehetséges tanulóink 

bemutatkozására. 

Az iskolai jeles napokra és ünnepségekre készített irodalmi műsorok, színpadi előadások 

alkalmával is megcsillogtatják tehetségüket diákjaink. 

 

  Alapfokú művészetoktatás 

Nemcsak a kiváló intellektuális képességekkel rendelkező, hanem a tanulási zavarral 

küszködő diákok tehetségének felismerése is sorsdöntő lehet a gyerekek életútjának 

alakulásában. 

Tudatos felmérésre esetükben elsősorban a készségtárgyak körében kerül sor, s alapfokú 

művészetoktatás keretében fejlesztjük esztétikai-művészeti kompetenciáikat.  

Gazdag motivációs rendszerrel ösztönözzük diákjainkat tehetségük kibontakoztatására. 

 
 

  Motivációs rendszerünk 

Gazdag motivációs rendszerrel ösztönözzük diákjainkat tehetségük kibontakoztatására. 

Körzeti és megyei versenyen elért dobogós helyezésért szaktanári, osztályfőnöki, sőt 

igazgatói dicséret járhat. Ezzel párhuzamosan nevük és teljesítményük felkerül az „Akire 

büszkék vagyunk” dicsőségtáblára, melyet az iskola bejáratánál helyeztünk el. 

A Csókakői Általános Iskoláért Alapítvány támogatásával jutalomkiránduláson vehetnek 

részt tehetséges tanulóink, akik tartósan magas színvonalú teljesítményt nyújtanak, vagy 

versenyeredményeikkel iskolánk jó hírnevét öregbítik. 

Legfőbb motivációs eszközünk a „Büszkék vagyunk rád” cím elnyerésének lehetősége. Ezt 

a kitüntető címet 8. év végén a végzős diákok legkiválóbbika a ballagási ünnepség keretében 

veheti át. 

 
2. A különleges bánásmódot igénylő tanulók ellátása 
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  Helyzetkép 
 

Intézményünkben a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

zavarokkal küszködő, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat integráltan 

neveljük-oktatjuk. 

Közöttük található súlyos beszédhibás, tanulási és/vagy figyelemzavaros, enyhe értelmi 

fogyatékos, illetve kevert specifikus fejlődési zavarban szenvedő diák is. 

Pedagógusaink elkötelezettek abban, hogy minden gyermek fejleszthető, szakmailag 

felkészültek az integrált nevelésre. A személyi feltételeket emellett iskolánk szakvizsgázott 

fejlesztő pedagógusa, valamint a székesfehérvári Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság és a Móri Nevelési Tanácsadó utazó szakember hálózat keretében 

biztosítja. 

Tantestületünk szakmai sikernek tekinti, hogy az elmúlt 3 tanévben év végén nem volt 

pótvizsgára vagy osztályismétlésre kötelezett tanulónk. 

 
  Alapelvünk 

 

Az integráció – együttnevelés – során a hangsúly az empátián, a közös tanuláson, a 

kölcsönös kommunikáción, a közös játékon, az együttes tevékenykedésen van. Ennek feltételeit 

szeretetteljes, elfogadó iskolai légkör biztosításával teremthetjük meg. 

 
  Átfogó célunk 

 

Minden különleges bánásmódot igénylő tanuló saját képességeihez mérten és ahhoz igazodó 

haladási tempóval, egyéni tanulási utak kiépítésével sokoldalú személyiségfejlesztésben 

részesüljön. Optimális fejlesztésük révén képesek legyenek legalább (vagy azon felül is) a 

minimum tantervi követelmények teljesítésére. 

 
  Feladataink és a megvalósítás színterei 

 

Elsődleges feladatunk a különleges bánásmódot igénylő tanulók feltérképezése mellett a 

pedagógusok, szülők és diákok közösségének felkészítése a különleges bánásmódot igénylő 

tanulók fogadására, integrált nevelésére. 
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Az első osztályosok és az újonnan beiratkozó tanulók megfigyelésével (tanórán, 

szünetekben, egyéb foglalkozásokon), illetve családlátogatások tapasztalatai alapján lehetőség 

nyílik a korai kiszűrésre, a megfelelő szakemberhez irányításra. 

Ezzel egyidőben a készségtárgyak felmérése során megismerhetjük, ki miben tehetséges, kit 

milyen tevékenységgel juttathatunk sikerélményhez, elismeréshez. 

Emellett minden tanév elején a már meglévő szakvélemények elemzése alapján kerül sor a 

fejlesztő, felzárkóztató és rehabilitációs foglalkozások megszervezésére. 

Iskolánkban az integrált nevelés az intézmény pedagógusainak, fejlesztő pedagógusunk és a 

gyógypedagógusok együttműködésének révén négy különböző színtéren valósul meg. 

 
I. Tanórák 

Minden pedagógus minden tanítási órán köteles az SNI-s, BTM-es, halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók felzárkóztatását, a zavarok enyhítését segítő eljárásokat és 

tevékenységformákat alkalmazni: 

 A SNI tanulókra vonatkozó, helyi tantervben rögzített követelményrendszer 

figyelembe vétele 

 Differenciált célkitűzés a tanuló adottságai, fejlődési üteme függvényében 

 A tananyag elsajátítását segítő módszerek alkalmazása, nyomtatott vázlat biztosítása, 

gyakoribb ellenőrzés, visszacsatolás, eszközök, számítógép használata, hosszabb 

időkeret biztosítása 

 Differenciált óravezetés (páros, csoport-, kooperatív munka) 

 Szakértői bizottság véleménye alapján a tanulók mentesítése az értékelés/ 

osztályozás alól 

 Egyéni elbírálás, a tanuló önmagához mért teljesítménye alapján, kiszámítható 

nevelői magatartás 

 Felzárkóztató foglalkozásokon (2-3 fős) egyéni tanulási utak kiépítése, a tanulás 

tanítása 

 Osztályfőnöki órákon vereségmentes konfliktuskezelő módszerek alkalmazása, 

stresszoldás drámajátékkal 

 
II. Gyógypedagógiai, logopédiai ellátás 
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A sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs foglalkozásait a szakértői vélemény által 

előírt óraszámban utazó gyógypedagógus és/vagy logopédus vezeti egyéni fejlesztési tervek 

alapján. 

A kompetens szakmai fejlesztő munka mellett megvalósulhat a tanulók sikerélményhez 

juttatása a tanulásban: fejlődő képességek elismerése, rendszeres visszacsatolás, biztatás, 

pozitív tulajdonságok kiemelése, várt eredmények elérése. 

Gyógypedagógusok segítségével lehetőség nyílik egyéni tanulási stratégia kialakítására, 

mellyel a tanuló hatékonyabban vehet részt az integrált nevelésben. 

 
III. Fejlesztő pedagógusi tevékenység 

 

Iskolánkban a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küszködő tanulókkal iskolánk 

fejlesztő pedagógusa foglalkozik. 

A nevelési tanácsadó szakvéleményben fogalmazza meg a fejlesztendő területeket, és 

szakemberei irányításával, felügyeletével, együttműködésével valósul meg a tanulók 

képességfejlesztése, felzárkóztatása. 

A fejlesztő pedagógus egyéni fejlesztési tervet készít, s a képesség-kibontakoztató 

foglakozásokra a tanuláshoz szükséges részképességek fejlesztését tűzi ki célul: megismerő 

funkciók, mozgás, beszéd, szociális érettség. 

A fejlesztő pedagógus napi kapcsolatban van az osztályfőnökökkel és a BTM-es, SNI-s 

tanulók szaktanáraival, s velük együttműködve igyekszik diákjainkkal elsajátíttatni az önálló 

feladatvégzés technikáit: önálló, differenciált feladatválasztás, önellenőrzés, önértékelés, vita, 

meggyőzés, helyes érvelés. 

A gyógypedagógus mellett a fejlesztő pedagógusnak is kiemelt feladata, hogy megtanítsa a 

tanulókat tanulni, az egyéni tanulási utakat kialakítani. 

 
IV. Tanórán kívüli tevékenységek 

 
 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók életében a iskolaotthonos és tanulószobai 

foglalkozásoknak fontos szerepük van. Egyfelől biztosítják a pedagógus segítő jelenlétét az 

önálló felkészüléskor, másrészt a fejlesztő órák egy része erre az időszakra esik. Ezért 

szorgalmazzuk SNI-s, BTM-es, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink beiratkozását. 

A 2012/2013-as tanévtől nyári napközis tábort  és Balatoni ottalvós tábort szervezünk, ahol 

a gyermekek nyári felügyeletének biztosításával igyekszünk segíteni a szülőknek.  
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IX. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 
1. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Átfogó célunk, hogy a gyermekek problémáit minél korábban felismerjük, az okokat 

megkeressük, és segítséget nyújtsunk a problémák megoldásában. Szükség esetén illetékes 

szakemberek segítségét is kérjük speciális szakmai területről. 

Iskolánk gyermekvédelemi tevékenysége három területre terjed ki: a gyermek 

fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására és megszüntetésére. A 

gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek gondjait az iskola a 

gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel 

súlyosabbá válásukat. 

Kiemelt szerepe, nagy felelőssége van az osztályfőnököknek. 

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységeket az intézmény-vezető 

látja el. 

Alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen 

belül feladatai közé tartozik különösen: 

* A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 
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* Együttműködik az osztályfőnökökkel, naprakész információkkal rendelkezik a 

segítségre szoruló diákok tekintetében. 

* A veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. 

* Segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét. 

* A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi kedvezmény és/vagy 

szociális támogatás megállapítását kezdeményezi. 

* Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

Intézményünkben minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában. 

 Gyermekvédelmi feladatok, a megoldásukhoz kapcsolódó tevékenységek 

 Év elején az osztályfőnökökkel történő konzultáció alapján helyzetelemzést végzünk a 

hátrányos helyzetű, a veszélyeztetett, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

tekintetében. 

 Környezettanulmányt készítünk - elsősorban az első osztály tanulóinak körében - annak 

érdekében, hogy a rászoruló tanulók megfelelő gondoskodásban részesüljenek 

(október). 

 Megszervezzük a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénybe vevő tanulók 

iskolai étkeztetését (folyamatos). 

 Tanulószobai foglalkozásokat biztosítunk a gyermekvédelmi körben szereplő 

tanulóknak (folyamatos). 

 
 

 
 Gyermekvédelmi jelzőrendszer 

Intézményünkben a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésével jó a kapcsolatunk a 

háziorvossal, a védőnővel, a családsegítő szolgálat szakemberével. 

Az osztályfőnökök, a gyermekvédelmi felelős és az iskolavezetés folyamatosan figyelemmel 

kísérik és „orvosolják” a gyermekek esetleges problémáit, és a megelőző tevékenységet is 

fontosnak tarják. 

A gyermekvédelmi rendszerben megvalósul az együttműködés a feladatot ellátó 

szervekkel, intézményekkel és hatóságokkal a gyermeki veszélyeztetettség megelőzése és 

megszüntetése érdekében. 

Havonta egy alkalommal esetmegbeszélést tartunk a gyermekjóléti szolgálat 

szakemberével, a háziorvos, a községek jegyzői és gyámügyi előadói közreműködésével. 

Tantestületünk tagjai tanfolyamokon, valamint autodidakta módon sajátították el, illetve 
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folyamatosan képzik magukat a vereségmentes konfliktuskezelő módszerek alkalmazásában. 

 
 Az alábbi iskolán kívüli szervezetekkel van gyermekvédelmi feladatokat segítő kapcsolatunk: 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Mór 

 Csókakő Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal 

 Csákberény Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal 

 Nevelési Tanácsadó, Mór 
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 Körzeti Védőnői Szolgálat, Csókakő 

 Háziorvosi Szolgálat, Csókakő 

 Körzeti rendőr, Csókakő 

 
2. A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják 

 
 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a felzárkóztató órák; 

 a tanulószoba; 

 a diákétkeztetés; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 

 a családlátogatások; 

 a továbbtanulás irányítása, pályaválasztás segítése; 

 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; 

 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatások, kedvezmények; 

 ruha-, cipőgyűjtés szervezése folyamatosan (karácsonykor „cipősdoboz”-akció). 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, 

hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek. 

 
X. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri 

kapcsolattartásának formái 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény hangsúlyozza, hogy a köznevelés középpontjában a 

tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. A nevelés- 

oktatás feladatát a szülők és pedagógusok megosztják egymással, s e közös tevékenység alapja 

a bizalom, a vallási és világnézeti meggyőződés tiszteletben tartása, valamint az intézmény és 

a pedagógusok szakmai hitele. 
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E kapcsolatrendszer minél hatékonyabb működtetése érdekében fejlesztettük tovább 

intézményünk Pedagógus etikai kódexét. 

 
A) A szülőkkel való kapcsolattartás módja, formái 

1. Szülői értekezletek 

2.1. Összevont szülői értekezlet 
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2.2. Osztály szülői értekezletek 
 

 

2. Fogadóórák 
 

 

 
3. Családlátogatások 

 

 



Móri R. M. Á. I. Nádasdy Tamás Tagiskola Pedagógiai program: 2018 

64 

 

 

5. Nyílt órák 
 

 

 
 

6. Iskolára hangoló foglalkozások 
 

 

 
7. Közös rendezvények 
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 8. Írásbeli tájékoztatás 
 

 

 

 

B) A tanulókkal való együttműködés formái 

. 

2. Diákönkormányzat 
 

 

A tanulói kapcsolattartás, valamint a diákok önrendelkezési jogának és érdekképviseletének 

legfontosabb testülete a diákönkormányzat. 

Választott képviselő útján szervezi a diákéletet az osztályfőnök és DÖK-segítő pedagógus 

támogatásával. Legfőbb fóruma az évenként összehívott diákközgyűlés, ahol az iskola 

igazgatója tájékoztatja a tanulókat az iskolai életről, munkatervről, aktuális feladatokról, a 

diákjogok gyakorlásához szükséges eljárásrendekről. A diákok kérdést intézhetnek az 

igazgatóhoz és a tantestület tagjaihoz. Döntenek a tanítás nélküli munkanap egyikéről. A diákok 

szabadon véleményt nyilváníthatnak: osztályfőnöki órán, diákközgyűlésen, 

intézményvezetőnél, szaktanároknál..A 2012/2013-as tanévtől a sérelmek orvoslására, 

konfliktusok megoldására diákbíróságot hoztak létre. Működését a DÖK SzMSz-ben 

szabályozták. 

A DÖk-segítő pedagógus havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségi ülésén, az 

osztályfőnökök osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat az iskolai élet 

aktuális kérdéseiről. 

A tantestület a köznevelési törvényben megfogalmazottak szerint kikéri a diákönkormányzat 

véleményét az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben. (Lásd 

részletesen az SzMSz-ben) 



Móri R. M. Á. I. Nádasdy Tamás Tagiskola Pedagógiai program: 2018 

66 

 

 

C) Az intézmény partneri kapcsolatai, az együttműködés színterei 

1.  Fenntartói kapcsolattartás 
 

 

2013. január 1-jétől iskolánk fenntartója és működtetője a Klebelsberg Kunó 

Intézményfenntartó Központ, közvetlen irányítását a Székesfehérvári Tankerületi Igazgatóság 

látja el. 

Munkatársaikkal napi kapcsolatot tartunk a nevelő-oktató munka zavartalansága érdekében 

(e-mail, telefon). Havi rendszerességgel intézményvezetői értekezleten kapunk tájékoztatást az 

aktuális feladatokról, törvényi változások végrehajtásának módjáról. 

A munkaértekezletek anyagáról írásos emlékeztető készül. 

Nevelő-oktató munkánk tartalmáról rendszeresen tájékoztatjuk a fenntartót munkaterv, 

beszámoló, tantárgyfelosztás, jegyzőkönyvek formájában. 

 
2. A gesztor- és tagintézményekkel, a mentoráló intézményekkel és az 

 ökoiskolákkal való együttműködés formái 

 

Együttműködési megállapodás rögzíti a Móri Radnóti Miklós Általános Iskolával mint 

gesztorintézménnyel, valamint a kincsesbányai, fehérvárcsurgói, magyaralmási 

tagintézményekkel való szakmai kapcsolatunkat. Ezek színterei a nevelés-oktatás minden 

területét felölelik az alábbiak szerint: 

- Egységes minőségirányítási munka a R. M. Á. I. minőségirányítási programjának 

adaptálásával 

- Közös szakmai munkaközösségek (alsós, magyar, matematika, német nemzetiségi, 

referenciaintézményi) kialakítása és működtetése 

- Egységes tantárgyi teljesítménymérés kidolgozása 

- Közös szakmai továbbképzési napok szervezése évente más-más helyszínen 

- Közös pályázati lehetőségek kialakítása 

- Közös ökoiskolai tevékenységek megvalósítása 

- Közös munkaértekezletek, nevelési tapasztalatok kicserélése, jó gyakorlatok átvétele 

- Jeles napokon való kölcsönös részvétel 

- Közös térségi gyermeknapok szervezése 

- Havi rendszeres tagintézmény-vezetői műhelymunka 

 
 

3.  Pedagógiai szakszolgálatok, szakmai szolgáltatások 
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A köznevelési törvény kiemeli, hogy a különleges bánásmódot igénylő (SNI-s BTM-es, 

hátrányos helyzetű) gyermekek optimális fejlesztésének érdekében az intézmény 

pedagógusainak együtt kell működnie a nevelést-oktatást segítő más szakemberekkel. 

Ennek értelmében a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottsággal, 

valamint a Nevelési Tanácsadóval kötött szerződés alapján pedagógiai szakszolgálat keretében 

biztosítjuk tanulóinknak a gyógypedagógia, logopédiai, iskolapszichológiai ellátást. Továbbá 

pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybe vételével végezzük első osztályosaink DIFER-

mérését, hetedik-nyolcadik évfolyamos tanulóink pályaválasztási tanácsadását, országos szintű 

tanulmányi versenyek lebonyolítását. 

 
4.  Gyermekvédelmi jelzőrendszer 

 

A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladataink magas színvonalú, hatékony elvégzése 

érdekében évek óta jól működő, szoros kapcsolatot alakítottunk ki a gyermekjóléti szolgálattal. 

Az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős napi kapcsolatban van a családsegítő 

munkatárssal, aki heti rendszerességgel keresi fel az intézményben tanuló, segítségre szoruló 

diákokat. 

Havi rendszerességgel esetmegbeszélést, negyedévente kibővített jelzőrendszeri 

tanácskozást tartunk, melynek a Csókakői Polgármesteri Hivatal ad otthont.  

 

5. Iskola-egészségügyi szolgálat 

 

Iskolai egészségnevelési programunk alapját az iskolaegészségügyi szolgálattal kialakított 

harmonikus munkakapcsolat adja. 

A köznevelési törvényben foglaltak alapján diákjaink évenkénti iskolaorvosi vizsgálatára, 

fogászati és védőnői szűrésekre a helyi Orvosi Rendelőben kerül sor. A vizsgálatok és szűrések 

rendjét, időpontját az adott tanévre vonatkozóan munkatervben rögzítjük. 

 

6.  Alapfokú művészetoktatás 

 

A 2012/2013-as tanévben szorosabbra fűztük együttműködésünket a bodajki Hang-Szín- 

Tér Művészeti Szakközépiskolával. 
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7.  Testvériskolai kapcsolatunk 

Bycyna Lengyelország, kölcsönösön látogatások, egymás kultúrájának megismerése a cél. 

 



Móri R. M. Á. I. Nádasdy Tamás Tagiskola Pedagógiai program: 2018 

69 

 

 

8. Alapítvány 

 

Diákjaink támogatását, nevelő-oktató munkánk színvonalának megőrzését, az intézmény 

személyi és tárgyi feltételeinek javítását is hivatott szolgálni a Csókakői Általános Iskoláért 

Alapítvány. 

A kuratóriumi tagokkal a tantestületből delegált képviselő útján tartjuk a kapcsolatot. A 

rendszeres ülések helyszínéül intézményünk szolgál. A kuratórium elnöke évente tájékoztatja 

tantestületünket és a szülőket az Alapítvány munkájáról, elért eredményeiről, költségvetéséről. 

A szülők adójuk 1 %-ával az Alapítványon keresztül is támogatják iskolánkat. 

 
 

9.  Óvoda 
 

 

A beiskolázási körzetben működő óvodával harmonikus munkakapcsolatot alakítottunk ki 

annak érdekében, hogy lehetőleg minden iskolaérett gyermek intézményünkben kezdje meg 

általános iskolai tanulmányait. 

Az óvónénikkel közösen készítjük el az adott tanévre vonatkozó óvodára hangoló 

programsorozatot, melynek időpontjait a munkatervben rögzítjük. Igény szerint meghívjuk őket 

ökoiskolai programjainkra is. 
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10.  Önkormányzatok 
 

 

A települési önkormányzatokkal – Csókakő, Csákberény - mint korábbi fenntartókkal 

továbbra is szoros az együttműködésünk. Tantestületünk kötelességének, örömmel vállalt 

feladatának tekinti a települések kulturális életében való részvételt, közéleti tevékenységet. 

Nagy nemzeti ünnepeink, valamint a községek jeles napjai alkalmával vállaljuk ünnepi 

műsorok készítését, közös ünnepségek szervezését. 

A pedagógusok közéleti tevékenységükkel elősegítik a települések fejlődését, a kulturális 

élet színvonalának megőrzését. 

 
11.  Művelődési intézmények 

 

 

A településen működő közművelődési intézményekkel közös a célunk: minél hatékonyabban 

részt vállalni a községek kulturális életében, tevékenységünkkel előbbre vinni a közművelődés 

ügyét. 

A Művelődési Ház és Könyvtárral tanévkezdés előtt munkaterv alapján egyeztetjük 

programjainkat, megjelöljük az együttműködés lehetőségeit. 

Nagyszabású rendezvényeinkhez, jeles napjaink lebonyolításához oktatásához a Művelődési 

Ház biztosítja a termet.  

 

Egyházak 

 

 

Mind a katolikus, mind a református egyházak intézményeivel és kompetens képviselőivel 

hagyományosan jó a kapcsolatunk. (Nyitottak vagyunk a többi egyház felé is.) 

A köznevelési törvény kiemeli, hogy a diákok, szülők és pedagógusok vallási és világnézeti 

meggyőződésének tiszteletben tartása mellett az intézménynek biztosítani kell az egyházi jogi 

személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatást. 

Az arra igényt tartó gyermekek szülei körében beiratkozáskor felmérést végzünk, s írásos 

nyilatkozatuk alapján két lehetőséget kínálunk. 

Egyfelől diákjaink számára a kötelező órák terhére erkölcstan órát szervezünk heti egy 

alkalommal, melyet az iskola megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógusa tart. 
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Másfelől, ha a szülő hitoktatást igényel, a református és katolikus egyház által szervezett 

hitoktatáson vehet részt gyermeke ugyanezen idő alatt. 

 
12. Civil szervezetek 

 

 

A településen működő civil szervezetekkel az elmúlt években egyre bővülő 

kapcsolatrendszert építettünk ki: 

a, Csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport 

b, Csókakői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

c, Csókakő Községi Önkormányzat 

d, Csókakő Szent Donát Borrend 

e, Csókakő Község Polgárőrség 

f, Várbarátok Társasága 

g, Nyugdíjas Klub 

h, Karitasz 

i, Luxemburgi Baráti Társaság 
 

 
XI. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének, átvételének elvei 

 
 

1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező 

tanköteles korú tanulót felvesz. 

 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a 

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, 

a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába. 



Móri R. M. Á. I. Nádasdy Tamás Tagiskola Pedagógiai program: 2018 

72 

 

 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját; 

 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 javaslatával; 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 
4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját; 

 a szülő személyi igazolványát; 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 
5. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie német 

nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése 

alapján – nem tanult. 

 

6. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt 

követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül 

megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot 

köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

 

7. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a 

tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, 

valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola 

igazgatója dönt. 

 

8. Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik-

nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy 

szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése 

előtt kikéri az intézményvezető-helyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek 

véleményét. 
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9. Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg 

már iskolánk tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb 

leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója az intézményvezető-helyettes és az 

osztályfőnökök véleményének figyelembe vételével dönt arról, hogy az érintett tanuló 

folytathatja-e tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes 

iskolában. A döntésről a szülőt írásban értesíteni kell. 

 

XII. A tanulmányok alatti vizsgák rendje és a magasabb évfolyamba lépés 

feltételei 

1. Intézményünkben nyolcadik évfolyam végén a tanulók vizsgát tesznek matematika, 

német nemzetiségi nyelvből és magyarból. 

 

2. Mind a szóbeli, mind az írásbeli vizsgák érdemjegye a témazáró dolgozat 

érdemjegyével egyenértékű. 

 

3. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor 

léphet, ha az 51/2012. (XII.21.) Korm. r.-ben kiadott kerettantervben "A továbbhaladás 

feltételei" c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére 

minden tantárgyból teljesítette. 

 

4. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból 

az "elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

 

5. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon, tanév végén egy vagy két tantárgyból 

szerez elégtelen osztályzatot, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát 

tehet. 

 

6. Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon, a tanév végén három vagy több 

tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles. 
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7. A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév 

végi osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie 

ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

 magántanuló volt. 
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XIII .Helyi tanterv 
Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 1-8. évfolyamon  2018.09.01-től  

Tantárgy/évfolyam 1. o 2. o 3. o 4. o 5. o 6. o 7. o 8. o 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 8 4 4 4 4 

Történelem és állampolg. 

ismeretek 

    2 2 2 2 

Idegen nyelv /német/ 5 5 5 5 5 5 5 5 

Német népismerete 1 1 1 1 1 1 1 1 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

Etika, hit-és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Informatika     1 2 1 1 2 

Környezetismeret 1 1 2 2     

Fizika       2 1 

Biológia     1 1 2 1 

Kémia       1 2 

Földrajz     1 1 1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

hon- és népismeret     1    

Rajz 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technika-életvitel 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés-sport;néptánc 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

rendelkezésre álló órakeret 28 28 28 30 31 29 33 34 

 
A felső tagozatban a létszámok függvényében csoportbontásokat végzünk matematika, német 

nyelv és informatika tantárgyból. Emiatt az informatika tantárgy óraszámai változhatnak. 

 

XIV.A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és 

szorgalmának ellenőrzése és értékelése 
 1.  Az ellenőrzés – értékelés rendszere 

 

Pedagógiai munkánk szerves része, nélkülözhetetlen eleme az ellenőrzés és értékelés, amely 

meghatározza, minősíti a tanulmányi munkában elért eredményt, bemutatja a siker vagy a 

lemaradás mértékét. Iskolánkban az értékelés a gyermekekkel együtt történik, fontos, hogy 

fejlesztő, nyílt, személyre szóló és rendszeres legyen. 

Az értékelésünk célja, hogy rendszeresen visszacsatolást adjon az elért iskolai teljesítményekről. 

Képessé kell tennünk tanulóinkat reális önértékelésre! Az értékelés legyen személyre szóló, 

nyílt, fejlesztő, rendszeres és ellenőrizhető! 

Ellenőrzés, értékelés alapja a tantárgyak programjában megfogalmazott egyértelmű és világos 

követelmények. 

 

2.  Ellenőrzés és értékelés feltételei:  

 

• a tantárgyi követelmények alapos ismerete 

• a lényeges elemeket tükrözze 

• tájékoztassa a tanulót, a szülőt és a pedagógust a végzett munka eredményéről 

• a fejlesztés érdekében fejezze ki a tanuló önmagához viszonyított előrehaladását 

• gyermek személyiségének ismerete 
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3.  Ellenőrzés és értékelés a tanítás – tanulás folyamatában 

 

a. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók 

tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

b. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők 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. 

c. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-

negyedik évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

 

d. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom idegen nyelv (a 2-8. 

évfolyamon), matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia 

biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

 

• a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik 

• az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak 

 

e. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször 

ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy 

tantárgy esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül-minden tanulónak 

félévente legalább egyszer kell felelnie szóban: 

 

• az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen 

gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva 

• a többi tantárgy esetében, pedig egy-egy témakörön belül 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.) 

f. A nevelők 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 

tanulói teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez 

képest. 

 

g. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

 

• Az első évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

• A második évfolyamon félévkor szöveges értékelést alkalmazunk, a tanév végén 

érdemjeggyel értékelünk. 

• A harmadik-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben és 

év végén is minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük 

 

A szöveges értékelés formái az első évfolyamon, ill. a 2. évf. félévi értesítőjében: 

 

• kiválóan teljesített 

• jól teljesített 
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• megfelelően teljesített 

• felzárkóztatásra szorul 

 

h. A harmadik-nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során 

szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

 

   jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1 

 

Teljesítményértékelés 
 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) 

érdemjegyekre történő átváltását a meghatározott %-os teljesítmény alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők. 

A tanulók írásbeli munkáit minden évfolyamra kiterjedően a következők szerint értékeljük 

(felmérések) és az előírásoknak megfelelően dokumentáljuk: 
 

A mérések eredményének bejegyzését csak az osztályonként rendszeresített tantárgyak összesítő 

lapján keresztül kell elvégezni.  

 
 

 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése és minősítése 
 

A tanulók magatartásának értékelése és minősítése az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó 

(4), változó (3), rossz (2) érdemjegyekkel történik. 
 

A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

szövegesen minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A második-nyolcadik 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 az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 
 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 
 

Példás (5) az a tanuló, aki: 
 

 a házirendet betartja 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti 

Teljesítmény Érdemjegy 
0-35 %: elégtelen (1) 

36-60%: elégséges (2) 

61-75 %: közepes (3) 

76-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 
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 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 a 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 iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása 

 

 

Változó (3) az a tanuló, aki. 
 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 

 feladatait nem minden esetben teljesíti 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 

 a közösség, az iskola szabályaihoz 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 megrovása vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 
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A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök szövegesen 

minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát 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. 
 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 
 

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 

 a tanórákon többnyire aktív 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként 

nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti 

 taneszközei tiszták, rendezettek 

 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 
 

 tanulmányi eredménye 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 többnyire 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 
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A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

5. Jutalmazás és büntetés 
 

Jutalmazás: 
 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten  
 

 példamutató magatartást tanúsít 

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez 

 vagy iskolai, illetve 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 iskola jutalomban részesítheti 

 

Az iskolai jutalmazás formái 
 

 Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 
 

o szaktanári dicséret 

o napközis nevelői dicséret 

o osztályfőnöki dicséret 

o igazgatói dicséret 

o nevelőtestületi dicséret 

 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók 

a tanév végén dicséretben részesíthetők: 
 

o szaktárgyi teljesítményért 

o példamutató magatartásért 

o kiemelkedő szorgalomért 

o példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

 

 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 versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 
 

 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 
 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 
 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
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Büntetés: 
 

Azt a tanulót büntetésben lehet részesíteni, aki 
 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 

 vagy a házirend előírásait megszegi 

 vagy igazolatlanul mulaszt 

 vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének 

 

Az iskolai büntetések formái: 
 

 szaktanári figyelmeztetés 

 napközis nevelői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés 

 tantestületi intés 

 tantestületi megrovás 

 fegyelmi eljárás a törvényi szabályozások alapján 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a 

vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 
 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

XV.Témahetek 
 

 

A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, amikor az adott tárgykört a diákok 

három-öt tanítási napon, (esetleg hosszabb időkeretben) iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, 

rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök 

segítségével dolgozzák fel. 
 

Jellemzői: 
 

 évfolyam szintű tanulásszervezés 

 a hagyományostól eltérő csoportalkotási módok 

 az alapkövetelményekhez kapcsolódó kötelező foglalkozások 

 az egyes részterületekhez kötődő, kutatást és alkotó tevékenységet biztosító választható 

programok 

 egy-egy kulcstéma integrált feldolgozására alkalmas 
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 a tanulókat erőteljesebben motiváló módszerek – kooperatív, játék, tevékenykedtetés, 

kutatás stb. – élményszerűbbé teszik az új ismeretek befogadását 

Egészséges életmód, Márton-nap, Víz Világnapja, Föld napja, Fenntarthatósági témahét, 

Közlekedés, Nádasdy-napok. 

 

 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA 

ÉS JÓVÁHAGYÁSA 
 

 

A pedagógiai programot az iskolai Szülői szervezet véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Csókakő, 2018. 09. 05. 

 

                           

.............................................................. 

          Szülői szervezet megbízott képviselője 

 

 

 

A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Csókakő, 2018. 09.05. 

 

                          

.............................................................. 

                       DÖK megbízott képviselője 

 

 

 

 

A pedagógia programot a nevelőtestület véleményezte és elfogadta. 

 

Csókakő, 2018. 09. 05. 

 

 

…............................................................. 

                                                   tagintézmény vezető 
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