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„Minden korszak magán hordja a megelőzőnek ma-

radványát, s a következőnek csíráit, s, majd mindig 

lehetetlen meghatározni azon pontot, ahol az előb-

bi míveltségi korszak megszűnik, vagy a fejlődő 

kezdetét veszi.” 

- Eötvös József- 

 

1. BEVEZETÉS 

AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, TÖRTÉNETE 

 

Általános tájékoztató adatok 

Az intézmény neve:  Szabóky Adolf Általános Iskola, Szakközép- és 

Szakiskola, Speciális Szakiskola 

Az intézmény rövid neve:  Szabóky Adolf Szakképző Iskola  

Az intézmény rövidített neve:  SZAKI 

Az intézmény OM azonosítója:  200768 

Az alapítás éve:  2006 

Az intézmény székhelye: 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7. 

Az intézmény telephelyei: I. 1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc u. 195-197. 

 II. 1215 Budapest,  Árpád utca 1. 

Az alapító, fenntartó neve: Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és 

Foglalkoztatást Támogató Alapítvány 

Az alapító, fenntartó rövidített neve: HETA  

Az alapító székhelye: 1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7. 

Az intézmény jogállása: jogi személy 

Az intézmény felügyelete: 

 Szakmai és törvényességi felügyeletet: Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglal-

koztatást Támogató Alapítvány kuratóriuma,  

 A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét: Budapest Főváros Kormányhivatala 

látja el. 
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Az intézmény bemutatása 

Iskolánk a Szabóky Adolf Általános Iskola, Szakközép- és Szakiskola, Speciális Szakiskola ala-

pítványi iskolaként működik. Az intézményt Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola néven 

alapították meg 2006-ban. 

Az alapítványt – Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapít-

ványt – magánszemély alapította 2002-ben azzal a céllal, hogy Csepel és környékén élők, valamint 

a hátrányos helyzetű közösségek munka-erőpiaci képzését biztosítsa. 

Iskolánk 2006 szeptemberétől három telephelyen kezdte meg a működését.  

A Széchenyi u. 93 szám alatt az általános iskola 5-8. osztályos, a szakiskolai 9-10. osztályos ta-

nulói vannak, továbbá 2010 szeptemberétől a tanulásban akadályozott tanulók szakmára felkészí-

tő nevelése – és oktatása folyik. A Csete Balázs u. 15. sz. alatti telephelyen 2012. június végéig a 

11-12. szakiskolai évfolyamok oktatása folyt.  

A Csepeli Erőmű Szak- és Átképző KFT (1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 7) elméleti- és 

gyakorlati képzőhelye biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket tanulóink szakmai képzéséhez, 

tanulószerződéses formában. 

A Színesfém utcában található a Színes ABC és fodrász szalon, ahol a lakosság számára is nyi-

tott képzőhelyeken szakmai szolgáltatás közben sajátíthatják el az bolti eladó, valamint a fodrász 

tanulók a szakma fortélyait.  

Iskolánk 2009. január 7-én tragikus körülmények között veszítette el két vezetőjét: Takács Jó-

zsef intézményvezetőt és Papp László szakképzési igazgatóhelyettest.  

Az új vezetőség legfontosabb feladata az iskola pozitív megítélésének helyreállítása, a tanulói 

létszám stabilizálása és a pedagógia élettér bővítése volt: 

 2009 szeptemberében megnyílt az iskolai büfé; 

 2009 októberében intézményünk csatlakozott a Jövő Záloga Térségi Integrált Szakképző Köz-

pont iskoláihoz; 

 2010 szeptemberétől megszűnt az 5. és a 8. osztály; 

 2010 szeptember 25-én a Jövő Záloga TISZK „A tanulókért a tanulókkal” program keretében – 

javaslatunkat elfogadva - sárkányhajó bemutatót és versenyt rendezett a Csepeli Kajak-Kenu 

Egyesület támogatásával; 

 2010 októberében szakmai tanulmányúton Portugáliában, két szakiskolát tekintettünk meg; 

 2010 novemberétől a TISZK-pályázatával elkezdődött a tanárok folyamatos szakmai tovább-

képzése; 
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 2010 novemberében az eszközfejlesztésen belül lecserélésre kerültek egyes számítógépek, és 

két interaktív tábla beépítésével bővült az oktatástechnikai eszköztár; 

 2010 decemberében az első éves fodrász tanulók a Szépségfórum 2010. –„Ünnepi varázslat” 

nyílt nemzeti bajnokságon I.-IV. helyen végeztek; 

 2011-ben végzett tanulók vizsgaátlaga 3,9, a női szabóké 4,6 volt.  

 A 2012/13-as tanévtől iskolánk neve kibővült a „Speciális Szakiskola” megnevezéssel, így a 

teljes megnevezése Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola lett. 

 Iskolán vezetőjének, Göbölös Sándornak nyugdíjba vonulásának alkalmából, valamint az in-

tézmény fejlődéséhez, eredményes működéséhez való kiemelkedő hozzájárulásáért az iskolát 

fenntartó alapítvány elnöke „Címzetes Igazgatói” címet adományozott. 

  A 2013/14-es tanévtől intézményünk Speciális Szakiskolai részlegét önálló, gyógypedagógiai 

intézményegységgé szerveztük. 

 2016. szeptember 1-töl iskolánk hivatalos neve: Szabóky Adolf Általános és Szakképző Iskola. 

Ezzel egyidejűleg az intézmény székhelye a 1211 Budapest, Transzformátorgyár utca 7. szám 

alá költözik. 

Az iskola tanulói, szociális környezetük 

Intézményünkben a tanköteles és nem tanköteles beilleszkedési, tanulási, magatartási nehéz-

séggel küzdő, valamint sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI) tanulók képzését, társadalmi 

beilleszkedésének segítését végezzük integrált, valamint gyógypedagógiai csoportokba szervezett 

oktatás keretében. Az itt tanuló diákok közül sokan veszélyeztetettek, jelentős részük halmozottan 

hátrányos helyzetű, életükből hiányzik a stabil, családi háttér, az egészséges versenyszellem. Nagy 

részükre az alapvető ismeretek és készségek hiánya jellemző, amely gátolja az eredményes iskolai 

előmenetelt. Az egyes tanulókat ért negatív hatások, a tanulási kudarcok okainak felvállalásával 

készítjük fel tanítványainkat a szakmai záróvizsgákra. 

A demográfiai viszonyok alakulása 

Az iskola tanulólétszámának adatai az elmúlt évekre visszatekintve azt mutatják, hogy jelentős 

átalakulások, változások történtek. 

Az iskola tanulóinak létszáma a 2006-os indulástól kezdve fokozatosan nőtt, a 2010. évi 600 

főnél magasabb létszám után folyamatosan csökken. 
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Az iskolánk beiskolázási körzete elsősorban Csepel és a holdudvarához tartozó települések 

(Szigetszentmiklós, Szigethalom, Halásztelek, Érd stb…), elenyésző Budapest I., II., illetve a VIII., 

IX. kerületből érkező tanulók száma.  

Iskolánk tanulói létszámának zömét adó korosztály, a 15-18 éves tanulók létszáma az országos 

előrejelzés szerint csökkenést mutat, ugyanakkor az intézmény jövőbeni tanulólétszámánál azt is 

figyelembe kell vennünk, hogy az 1996 után született gyerekeknek 1/6-a – 1/7-e a roma kisebbség-

hez tartozik, akiknek jelentős része jelenleg is az iskolánkat választja. 

Az utóbbi évben dinamikus növekedést mutat a tanulásban akadályozott tanulók jelentkezése, 

illetve érdeklődése az itt folyó SNI- tanulók képzése iránt. 

A tanulólétszám csökkenése mellett komoly kihívást jelent iskolánk számára a tanulók összeté-

telének megváltozása, a hátrányos helyzetű, a BTM, a SNI tanulók arányának növekedése. 
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 „Akik a helyzetet tisztán látják, csak úgy helyez-

kedhetnek el benne, ha hisznek az ember, sőt az 

emberiség nevelhetőségében.” 

- Karácsony Sándor- 

 

2. A NEVELŐ – OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, 

ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI 

„ISMERD MEG MAGAD”1 

 

Az iskolánk nevelési- és oktatási programját két szinten, hosszú és középtávra fogalmaztuk 

meg. A hosszú távú célok meghatározzák az iskolánk szakképzési rendszerének kívánatos irá-

nyát, a középtávú célok, a fejlesztés számára jelölnek ki feladatokat, hozzájuk mérhető és számon 

kérhető konkrét siker kritériumok kapcsolhatók.  

Az iskola jövőképe – hosszú távú stratégiai célok 

A Pedagógiai Program hosszú távú céljai olyan pedagógiai folyamatok elindítását szorgalmaz-

zák, melyek elősegítik, hogy az iskolánkban folyó nevelés és oktatás:  

 eredményesen szolgálja a tanulóink fejlődését, személyiségük gazdagodását, az egész életen át 

tartó tanulásra és aktív társadalmi részvételre történő felkészülésüket; 

 garantálja a szolidaritás és méltányosság elveinek érvényesülését, erősítve a pozitív személyi-

ség kiteljesedését; 

 szociális helyzetükre, nemükre, származásukra vagy vallásukra való tekintet nélkül biztosít-

son számukra döntési szabadságot és lehetőséget; 

 biztosítsa a lehető legmagasabb minőségű szakképzést számukra; 

 segítse elő a kreatív és innovatív gondolkodásmód kialakulását, valamint a vállalkozó szellem 

ösztönzését; 

 eredményével biztosítsa azokat a flexibilis társadalmi és szakmai ismereteket, az önmagával 

és környezetével szemben igényes munkakultúrát, a használható idegen nyelvi felkészültsé-

get, a saját szakmájában való eligazodást, amely lehetővé teszi más idegen munkakultúra 

                                                             
1
 A delphoi templom szemöldökgerendájába vésett „Gnóti szeauton”, „Ismerd meg magadat!” felírat 

tanúskodik egy fő igazáról, aki a teremtett dolgok közül ki akar emelkedni mint „ember”, azaz mint 

„önmagát ismerő lény”. 
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gyors megismerését, eredményes elsajátítását és alkalmazását a vállalkozási és szociális ké-

pességek kiteljesedését, ezzel is segítve egy sikeres, gazdaságilag aktív életpálya megélését. 

Ezek a célok szükségessé teszik, hogy az intézmény oktatási rendszere:  

 folyamatosan megújítsa és a társadalom igényeihez alakítsa nevelési céljait, nyitott legyen az 

oktatási szolgáltatások használói és az e szolgáltatások eredményességében érdekelt csopor-

tok és helyi közösségek szempontjai, érdekei iránt; 

 az oktatás szereplői számára tegye lehetővé a folyamatos tanulást, s ennek érdekében magas 

színvonalú fejlesztő-támogató jellegű szolgáltatásokat nyújtson az iskola és személyzete szá-

mára; 

 az intézmény számára biztosítsa a stabil és színvonalas működés körülményeit, az intézmény 

alkalmazottai számára biztos egzisztenciát és az előrejutás feltételeit; 

 érvényesítse a szakmai elszámolhatóság körülményeit; 

 szolgáltatásait olyan intézményen keresztül nyújtsa, melynek élén felkészült és hatékony ve-

zetés áll. 

Az iskola jövőképe – középtávú célok 

Az iskolafejlesztés céljainak és feladatainak meghatározását a korábban ismertetett koncepció 

egy része, az itt felvázolt jövőkép és az Európai Unió által elfogadott átfogó oktatáspolitikai célok 

mellett még egy további elem: a Nemzeti alaptanterv segíti.  

Mindezek figyelembevételével e stratégia a következő középtávú nevelési és oktatási célokat és 

feladatokat emeli ki: 

 az élethossziglan tartó tanulás megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése; 

 az oktatási egyenlőtlenségek mérséklése; 

 az oktatás minőségének fejlesztése; 

 a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása; 

 az információs és kommunikációs technológiák fejlesztése; 

 az oktatás tárgyi feltételeinek javítása; 

 a közoktatás költséghatékonyságának és irányításának javítása. 

Ezek a célok közvetlenül kapcsolódnak mind az Európai Unió által megfogalmazott fejlesztési 

prioritásokhoz, mind azokhoz, amelyeket a Nemzeti alaptanterv és az ehhez kapcsolódó nemzeti 

oktatási koncepciók programjai rögzítenek.  
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Iskolánk kiemelt feladatai a fentiekből következően: 

 a tanuló munkába állásának segítése biztos szakmai tudás birtokában; 

 az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés az olvasás, írás, szóbeli kifejezőkészség, a 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztésével; 

 a tanulók összetételéből adódóan az esélyegyenlőség biztosítása, a tanulással, életvitellel kap-

csolatos hátrányok csökkentése; 

 a sajátos nevelési igényű, a személyiségzavarral küzdő tanulók fogadásának, fejlesztésének 

pedagógiai, szakmai hátterének biztosítása. 

Vallástan és hitoktatás 

Az iskolánkban tartandó esetleges vallástan/hittan oktatásról a következő elveket valljuk:  

 nem tagadható a vallásnak és kérdésfeltevésnek morális jelentősége az egyéni és társadalmi 

élet szempontjából. Tehát a világ nagyobb vallásai történetének és tradícióinak ismerete fon-

tos része a tanulók nevelésének; 

 ismerve a vallásos hit és elkötelezettség szerepét az egyéni beállítódásban, iskolánk – ahogy 

eddig is, ezen túl is – az igényeknek megfelelően biztosítja a hittanoktatás feltételeit.  
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 „Az ember egyéniségnek születik, de az élet során 

személyiséggé kell fejlődnie .” 

- Marczell Mihály- 

3. A SZEMÉLYISÉG-FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

„NE KI AKARJ MENNI, MAGADBA TÉRJ BE…”2 

A személyiségfejlődés egész életünket átszövő és életkori ciklusoktól, életeseményektől (pl. 

krízisek) függően gyorsabb vagy lassabban haladó folyamat. A természetes érés és fejlődés okozta 

átalakulásra számos (szándékos és akaratlan) változás, módosító hatás rakódik rá. Ezek a változá-

sokat okozó hatások az ember társas meghatározottságú életében döntően interperszonális kap-

csolatok történései útján alakulnak ki. A változás ígéretét és lehetőségét foglalja magába minden új 

társkapcsolat, baráti körbe lépés, az intézményes csoportokhoz tartozás (család, munkahelyi kis-

csoportok) és az ezekben bekövetkező történések is.  

A természetes fejlődés önmagában is számos konfliktust, ún. normatív életkrízist hozhat létre a 

személyiségben és a környezetével való viszonyban (pl. serdülőkori válságok). Ez torzíthatja a 

személyiségszerveződést, akadályozza a rendszer integrált működését, sőt gátjává válhat az 

egészséges továbbfejlődésnek. A rosszul szerveződő személyiség sérülékenysége fokozott, ezért 

az interperszonális kapcsolatokból szövődő hatások is könnyebben okozhatnak további sérülése-

ket és előnytelen személyiségváltozásokat. Sőt blokkolhatják a személyiség szükséges integrációs 

és fejlődési folyamatát is.  

Ha a személyiségrendszer integrációja hibás, akkor a csoporthatások elsődleges célja a zárt és 

megmerevedett, célszerűtlen viselkedésmintákkal rendelkező struktúra megnyitása és fokozatos 

korrekciója a társas hatások segítő, módosító, fejlesztő, visszajelentő támogatásával. Ha a szemé-

lyiség jól szervezett, akkor pedig a további, kedvező fejlődést szolgálhatják a csoporthatások. 

A csoport, mint kedvező változást, fejlődést indukáló társas közeg a résztvevők fejlődését a cso-

portmunka kezdetekor kitűzött céloknak megfelelően törekszik szolgálni, pl. önismeret-

növeléssel, a fejlődési zavarok korrigálásával, az integráció javításával, a készségek fejlesztésével, 

a rejtett potenciálok, erők felszabadításával, egy-egy képesség megerősítésével, új nézőpontok, új 

viselkedésmódok tanításával, stb…  

 

                                                             
2
 Szent Ágoston híres gondolata: „Noli foras ire, in te ipsum redi. In interiove homine habitat veritas.” (Ne 

akarj menni, magadba térj be. A benső emberben lakik az igazság. 
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Az iskolai személyiségfejlesztés, egészségvédelem (mentálhigiéné) feladatszintjei és az ellátá-

si kompetencia 

FELADATOK AZ ELLÁTÁS ILLETÉKESEI SEGÍTŐI RÉSZESEI 

I.  
EDUKÁCIÓ 

általános (testi-lelki-szociális) 
személyiség- (egészség-) véde-
lem és- fejlesztés: a személyiség 
harmonikus, mindenoldalú, 
egészséges fejlődésének szolgá-
lata; készség, képesség, tehet-
séggondozás, és –fejlesztés. 
 
Zavarfelismerés, zavarszűrés, 
problémakezelés; preventív 
védelem, megelőzés 

 
 
 
Pedagógus(ok) 
 
 
 
 
 
 
Pedagógus - gyógypedagógus, 
esetleg pszichológus együttmű-
ködés 

 
 
 
Iskolapszichológus 
(lehetőség szerint) 
 
 
 
 
 
Pedagógus team, szükség sze-
rint felkért szak-konzultáns 

 
 
 
Tanulók 
 
 
 
 
 
 
Tanulók 

II. 
TÁMOGATÓ (SZUPPORTÍV) 

TEVÉKENYSÉG 

- pedagógus(ok) 
- tanuló(k) 
- és kapcsolati, közösségi prob-
lémáik, zökkenőik feldolgozása 
(a konfliktus, zavar, probléma 
átmeneti, enyhébb, aktuális, 
alkalmi-helyzeti!) 

 
 
 
 
pedagógus(ok) önsegítő [self-
help] munka, - célzott, interven-
ciós programok,  
pedagógus-pszichológus kettős 
vezetés 

 
 
 
 
 
Iskolapszichológus 
(lehetőség szerint) 
 

 
 
 
 
 
Pedagógus(ok) 
Tanulók 

III. 
SZEMÉLYISÉG- KORREKCIÓ; 

PÓTLÓ FEJLESZTÉS 
 

Tartóssá váló, alkalmilag tüneti 
viselkedés, állandósult magatar-
tásproblémák, teljesítményzava-
rok 
(Családi háttérproblémák tala-
ján, hátrányos helyzettel) 

 
 
 
 
optimálisan: 
 
mentálhigiénés team: (pedagó-
gus, pszichológus, családgondo-
zó, iskolaorvos, gyámügyi illeté-
kes, jogász) 

 
 
 
 
 
iskolaszervezet és önsegítő 
lakókörnyezet 
 
pedagógus(ok) 
 

 
 
 
 
 
Tanuló(k) és  
Család(jaik) 

IV. 
RESZOCIALIZÁCIÓ- 

REINTEGRÁCIÓ, 
EGÉSZSÉG-HELYREÁLLÍTÁS: 

TERÁPIA 

 „betegségi szint”, a magatartás- 
[személyiség-] zavar megoldása 
gyógyító szaksegítséget kíván 

 
Átirányítás, iskolán kívüli 

gyógyító - nevelő intézménybe.3 
 
- nevelési tanácsadó, gyermek- 
és ifjúsági ideggondozó) 
- pszicho terapeuta 
- családterapeuta 

 
 
 
 
iskolapszichológus 
(kontaktus a terapeutákkal, 
visszavezetés, beilleszkedés 
elősegítése) 
 

 
 
 
 
Tanuló(k) és  
Család(jaik) 

A személyiségváltozás mértéke és módja a fentiekből jól látható, attól függ, milyen célú és me-

tódussal dolgozó csoportban vesz részt a tanuló, és milyen hangsúly kerül e munkában magára a 

személyiségre. 

                                                             

3 A feladatkör és az ellátási kompetencia a pozitív mentálhigiénés koncepció jegyében a gyógyító nevelést 

nem az iskola illetékességébe foglalja! 



 

 

 „Akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s 
így mindegyik determinált.” 
- József Attila- 

4. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

 „AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS NEM A KONFLIKTUS HIÁNYA, HANEM A KONFLIKTUSKEZELÉS ESZKÖZE.”4 

A XXI. század előtt álló legnagyobb kihívás: újjáépíteni az emberi közösségeket. Az iskola, 

mint a közösségi tevékenység szférája, a szocializáció helyszíne semmi mással nem pótolható 

szerepet tölt be a társadalmi kohézióban, az emberi mobilitásban és a közösségi életre való fel-

készítésben.  

Minden ember abban a társadalmi közegben tanul élete különböző szakaszaiban, ahová ép-

pen tartozik, Ez a közeg mindenki esetében más és más, de változhat ugyanannak az embernek 

az életében is. Ebből az alaptételből kiindulva mondhatjuk azt, hogy az ember együtt akar élni 

másokkal, még pedig közös tervekre épülő csoportokban: a munkahelyen, a társasági életben, 

egy vallási közösségben, politikai elkötelezettség diktálta közösségben.  

Így a közösség az oktatás egyik, mindenható vektora lehet, segítséget nyújthat az együttmű-

ködés, a szolidaritás, vagyis az aktív állampolgári lét megtanításában.  

Az iskola feladata: az állampolgári alapismeretek, az elemi „politikai betűvetés” megtanítása. 

Arra van szükség, hogy az iskola a demokratikus gyakorlat modelljévé váljon, ahol a diákok konk-

rét példákon kiindulva érthessék meg jogaikat és kötelességeiket, valamint azt, hogy szabadságuk 

gyakorlását mennyiben korlátozza mások jogainak és szabadságának gyakorlása. Kipróbált gya-

korlati fogások segíthetik a felkészítést a demokráciára az iskolai életben: az iskolai közösség al-

kotmánya, diákparlament, demokratikus intézmények működésének szimulálása játékos formában, 

iskolaújság, a konfliktusok erőszakmentes megoldásának gyakorlása.  

 

 

 

                                                             
4
 „Az együttműködés nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktuskezelés eszköze.” Deborah Tannen, 

The Argument Culture. 
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A közösségfejlesztés céljai 

Minden tanuló 

 Ismerje meg és alkalmazza a társas együttélés azon alapvető szabályait, amelyek a közösség-

ben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 

 Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt, becsülje 

meg ezeket. 

 Kapcsolódjon be közvetlen környezete értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

 Tudjon társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvén szabatosan kommunikálni. 

 Legyen képes önkontrollra, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére. 

 Készüljön aktív állampolgárságra. 

 A tanulók illetve a közösség készüljön fel a pozitív hozzáállásra a sajátos nevelési igényű 

illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő társaikhoz 

 Vállaljon önkéntes munkát közösségéért. 

 

A célok megvalósításában együttműködő közösségek: 

 Osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkot-

nak. Az osztályközösségek élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt 

ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök tevékenységüket a munkaköri leírá-

suk alapján végzik. A tanulók az osztályközösség tagjaiból megválasztják tisztségviselőiket, kép-

viselőiket. 

 Tanulók közösségei 

a) Az intézmény osztályközösségei az iskola tanulóinak közösségét alkotják. A tanulóközösségek 

döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleménye meghallgatásával saját közösségű 

életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselők megválasztásában, és jogosultak 

képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 
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b) A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekének képviseletére 

diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő 

valamennyi kérdésre kiterjed.  

 Diákönkormányzat 

A diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott iskolai 

diáktanács áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az iskolai diákta-

nács képviseli. Az iskolai diákönkormányzat képviselőjének biztosítani kell az igazgatóval törté-

nő személyes találkozás lehetőségét. A diákképviselőknek a személyes megbeszélést legalább 

egy munkanappal korábban kell kérniük. A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai di-

ákmozgalmat segítő tanár támogatja, fogja össze. A diákönkormányzat a diákmunkát segítő 

pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait és fordulhat az iskolavezetéshez. A diákönkor-

mányzatok a rendszeres kapcsolatot a diákmozgalmat segítő tanárral tartják. A diákönkormány-

zat legkisebb egysége az osztályközösség. Az osztályközösség megválasztja az ODB tagjait, kül-

döttet delegál az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. A diáktanács a tanulóközösségek által 

megválasztott küldöttekből álló tanácskozási fórum, amely összejöveteleit a DÖK működési 

rendjében meghatározottak szerint tartja. A tanulók nagyobb csoportját érintő lényeges kérdé-

sek tárgyalásakor a diákmozgalom vezetője meghívást kap a vezetői, ill. a nevelőtestületi megbe-

szélésekre.  

 Az intézményi sportkör 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett az érdeklődő tanulók számára tanítási napokon dél-

utánonként sportfoglalkozást biztosít, ahol a szaktanárok által összeállított program szerint 

szerveződik a foglalkozás. 

 Feladatok és ajánlások 

 A demokrácia szüntelenül veszélyeknek van kitéve. Ezért már az iskolában el kell kezdődnie 

a tudatos és aktív állampolgári létre való nevelődésnek. 

 A demokráciában való részvétel valamiképpen polgári erény, de a média és az informatikai 

szolgáltatások igénybevétele erősítheti, bátoríthatja. Utalásokról és olvasmányokról van szó, 

hogy erősítsék a megértés és az ítéletalkotás képességét. 
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 A tanuló szocializációja és személyes fejlődése nem kerülhet ellentétbe egymással. Olyan 

rendszert kell tehát felépíteni, amely képes összeilleszteni a beilleszkedés erényeit a szemé-

lyes jogok tiszteletben tartásával. 

 Az oktatásunk egyedül nem képes megoldani a társadalmi kapcsolatokban beállt szakadás 

okozta problémákat (már ahol léteznek ilyenek). Az azonban elvárható tőle, hogy hozzájárul-

jon a „közösen élni” szándékának kialakításához, ami a társadalmi összetartás és a nemzeti 

tudat alapeleme. 

 Az iskola csak akkor tud sikeres lenni ennek a feladatnak a megvalósításában, ha a maga 

eszközeivel segíti a kisebbségek felemelkedését és integrálódását, méghozzá maguknak az 

érdekelteknek a mozgósításával, személyiségük tiszteletben tartása mellett. 

 Az oktatásnak olyan kulturális alapokat kell nyújtania a diákoknak, melyeknek segítségével 

képesek a lehetőségekhez képest legjobb értelmezést adni az éppen zajló folyamatokról. Ez 

feltételezi, hogy szelektálni tudjanak az információk tömegében, hogy jobban értelmezhes-

sék közös történelmük eseményeit.  
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„A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely 
váltakozva fordul új és új irányba, s fényt keres, 
napok, holdak, csillagok vagy pislogó gyertyák fényét, 
mit önmagáról visszatükrözhessen.” 
- Vass Albert- 

5. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK NEVELÉSE, A FOGYATÉKOSSÁG TÍPUSÁHOZ 

ÉS FOKÁHOZ IGAZODÓ FEJLESZTŐ PROGRAM 

„VANNAK SEBEK, AMELYEK ANNÁL KÖNNYEBBEN GYÓGYULNAK, MINÉL BÁTRABBAN 

FELTÁRJÁK ŐKET.”5 

A sajátos nevelési igény a szokásostól eltérő mértékű és tartalmú egyéniesítés szükségességét 

jelenti, utal az ehhez szükséges másfajta és többféle szakértelemre, kiegészítő tárgyi és infra-

strukturális feltételekre, továbbá a mindezekhez szükséges többletfinanszírozásra. A különleges 

bánásmódot igénylő tanulók azok, akik sajátos nevelési igényűek, vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdenek, vagy kiemelten tehetségesek.  

Sajátos nevelési igényű az a tanuló, aki különleges bánásmódot igényel, a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogya-

tékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spekt-

rum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzd. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló 

az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problé-

mákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beil-

leszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de 

nem minősül sajátos nevelési igényűnek. A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak 

joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megálla-

pították. A különleges gondozást a gyermek, tanuló életkorától és állapotától függően, a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleményében foglaltak 

szerint kell biztosítani. 

                                                             
5
 VANNAK SEBEK, AMELYEK ANNÁL KÖNNYEBBEN GYÓGYULNAK, MINÉL BÁTRABBAN FELTÁRJÁK ŐKET.” 

Goda Gábor, Magányos utazás 
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Az iskola nevelési programja  

Intézményünkben az iskolai nevelés-oktatást és a habilitációt-rehabilitációt valósítjuk meg 

tanulóink életkorát és annak sajátosságait figyelembe véve (tanulóink életkora: 12-24 év, az 

általános iskolásokat a felső tagozattól fogadjuk). 

Arról, hogy a sajátos nevelési igényű fiatal az e célra létrehozott, a fogyatékosság típusának 

megfelelő gyógypedagógiai intézménybe (külön, gyógypedagógiai csoportba szervezve) vagy 

együttnevelve kortársaival (integráltan) teljesíti-e tankötelezettségét, a szakértői bizottság dönt. 

A döntésnél a bizottság figyelembe veszi a gyermek állapotát (fogyatékosság súlyossági foka és 

típusa, egészségügyi problémái, személyisége, szocializálhatóság, stb.), igényét, az intézményi 

feltételeket és a szülő választását. A köznevelési törvény lehetővé teszi, hogy a szülő választhat 

azon intézmények közül, amelyek rendelkeznek a sajátos nevelési igényű gyermek neveléséhez 

és oktatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.  

Alkalmazott pedagógiai módszerek  

Iskolánk fejlesztési módszerek szerint a tanulókból csoportokat alakít ki. A jó adottságú tanu-

lóknak többletszolgáltatásokat nyújt, míg a gyengébb adottságúaknak a minimális követelmé-

nyek elérését biztosítja. 

A gyengébb adottságúaknál módosítjuk a követelményeket és a szokásostól eltérő, nagyobb 

mértékű, speciális pedagógiai segítséget nyújtunk. Ez a tanórán kívüli tevékenységek során, a 

tanuló egyéni, személyre szabott fejlesztésével valósul meg. 

Alkalmazott módszerek a közvetítési módban: 

 feladat megismétlése a nekik megfelelő nyelvi szinten; 

 feladat kis lépésekre bontása; 

 példa bemutatása, mintaadás; 

 tanítási stílusok váltakozása; 

 több szemléltetés (bekapcsolódás, megtapasztalás, eszközhasználat); 

 szükség esetén több ellenőrzés; 

 feladaton belüli hangsúlyozás; 

 a válaszadás módjainak különbözősége (pl. szóban, írásban); 

 tananyag változatos feldolgozása; 

 tanulószobában, szaktanárral történő fejlesztés, korrepetálás; 
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 kiscsoportok kialakítása, önálló feladatátadás; 

 projektmódszer; 

 kooperatív oktatás. 

 A tananyag tartalmában: 

 változtatás; 

 kiváltás; 

 elhagyás, vagy eltolás; 

 kompenzálás. 

Óraszervezés: 

 frontális helyett csoport, pár, egyéni munka; 

 együttműködés előtérbe helyezése; 

 ösztönző társ megszervezése; 

 tanulók csoportokba rendezése. 

 Tanítási ütem: 

 lassítás; 

 képesség szerinti terhelés. 

Számonkérés módja: 

 hagyományos, standardhoz viszonyítás; 

 tanuló önmagához mért fejlődéséhez; 

 szöveges értékelés. 

Az imént felsorolt módszerek a következő célok elérését segítik: 

 képességfejlesztés; 

 helyes tanulási szokások gyakorlása; 

 önálló tanulás megtanítása; 

 sikerélményhez juttatás; 

 egyéni lehetőségek fejlesztése; 

 együttműködés fejlesztése; 

 önellenőrzésre szoktatás; 

 reális önértékelés kialakítása; 

 tananyagi lényegkiemelés; 

 tantárgyak közötti párhuzamok felismerése; 

 tantárgyi, tananyagrészi mentesítések az értékelés alól. 
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Pedagógiai eszközeink 

 hazafias nevelés terén: történelmi emlékhelyek meglátogatása; iskolai és osztály- keretben 

rendezett ünnepségek, megemlékezések; állami „jelvények” (iskolazászló) megbecsülése; 

 családi életre nevelés terén: felvilágosító, tájékoztató beszélgetések szervezése külső szak-

emberekkel; 

 etikai nevelés terén: szakmai etika kérdései szaktantárgyi keretben való tanítása; az iskolai 

házirend önkéntes megtartására szoktatás; 

 esztétikai nevelés terén: iskolai tárlatok szervezése; színház, hangverseny-látogatás, színját-

szó kör, énekkar működtetése, szereplés biztosítása; 

 testi nevelés terén: úszás, sportversenyek szervezése; a tömegsport feltételei biztosítása; 

 logikus gondolkodásra nevelés terén: szaktárgyi és tantárgyi koncentráció; 

 természettudományos nevelés terén: a tantárgyi programokon túl múzeum  

(pl. term. tud., technikatörténeti, stb…); kiállítás (pl. Csodák Palotája) megtekintése. 

Speciális céljaink 

A sajátos nevelési igényű fiatalok képességfejlesztése, egészségügyi és pedagógiai célú habili-

tációval, rehabilitációval kiegészülve speciális nevelés oktatás biztosításával történik. 

Az ép intellektusú, de sajátos nevelési igényű, gyermekeket és fiatalokat preventív, korrektív 

fejlesztés által, illetve magatartásuk rendezése révén visszajuttatjuk a többségi nevelési – okta-

tási mechanizmusba. 

A nevelés – oktatás valamennyi színterén kiemelt feladatunk a tehetséges gyermekek fejlesz-

tése. 

Új OKJ szakmák és alkalmazása a speciális szakképzésben. Életút-nyomkövetés kialakítása és 

működtetése. 

Az iskola feladatai 

Iskolánknak fő feladata az ép értelmű és a sajátos nevelési igényű fiatalok nevelése oktatása 

és középfokú szakképzése. Ennek megvalósítása érdekében a következő feladatokat kell megol-

danunk: 

Alapozó és továbblépést biztosító jelleggel szilárd alapműveltség nyújtása, valamint a meglévő 

képességek minél teljesebb kibontakoztatása. A tanulóink közösségi magatartásának optimális 
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kialakítása, a későbbi konfliktusmentes társadalmi beilleszkedésének megalapozása. Tanulóink-

ban megfelelő erkölcsi alap kifejlesztése, melyre, egy korunkra jellemző és megbecsült, tisztessé-

ges életvitel építhető.   

Gyakorlati irányultsággal a gyermekek praktikus képességeinek megalapozása, különös te-

kintettel a mindennapi életben szükséges egyszerűbb, de elengedhetetlen tevékenységekre. Az 

esztétikai értékek befogadására, a szépre, annak szeretetére és megóvására való igény kifejlesz-

tése. Edzett, egészséges fiatalok nevelése, a rendszeres sport, a mozgás, az egészséges életmód 

belső szükségletének kialakítása. Önmaguk és a társak irányában tolerancia, kialakítása, a más-

ság elfogadása, tiszteletben tartása.  

Igény a saját és mások kulturális értékeinek befogadására, és az önképzésre, reális pályaori-

entáció nyújtása, valós elképzelés a leendő munkáról és a további életük alakulásáról, az életle-

hetőségekről, a környezet iránti felelősség, minden élő iránti tisztelet, a mindennapi életvitel 

értékrendjében az ökológiai szemlélet megalapozása és fokozatos kialakítása, a hazafias nevelés 

feladatainak megvalósítása, a magyarságtudat elmélyítése, szülőföldünk, népünk értékeinek 

megbecsülése. Nemzeti kultúránk, hagyományaink tisztelete, ápolása, idegen nyelv tanítása, ezen 

belül is kiemelt szerepet tölt be a nemzetiségi oktatás, elősegítve ezzel a tanulók személyiségé-

nek kibontakozását, kulturális beleélési képességeik fejlesztését, ami fontos tényezője a külön-

böző nemzetiségi, etnikai csoportok együttélésének, a környezet iránti érdeklődés felkeltése, a 

közéleti tájékozottság igényének kialakítása. 

Tanulóink képességeikhez mért tájékozottságának fejlesztése korunk technikai, informatikai 

fejlődésében, alkalmazható ismeretek birtoklásában. Pedagógiai céllal és feladattal jó kapcsolat-

tartás a szülői házzal, az otthonnal, és más népcsoportokkal, ezzel segítve az európai integrációt, 

a kiemelkedő képességek pedagógiai támogatása.  

Az értelmi fejlődés rendellenességének korrigálása, megfelelő tanulási - és munkakultúra kiala-

kítása; az erőfeszítések, a kitartó munka vállalása nehezebb helyzetekben is. A tanulók számára 

lehetőség nyújtása tanulmányaik eredményes befejezéséhez vagy fejlettségüknek megfelelő, a 

munkába álláshoz szükséges végzettség megszerzésének biztosítása, esélyegyenlőség megte-

remtése és a hátrányos helyzet csökkentése. 

Az iskolai csoportok szervezésének pedagógiai indoklása 

Pedagógiai Programunk felülvizsgálatánál alapul vettük a heti kötelező tanórák számát, a kö-

telező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások meg-

szervezésének heti időkeretét, valamint a nem kötelező, választható tanórai foglalkozások évfo-
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lyamra lebontott heti időkeretét. A kötelező és nem kötelező tanórai, tanórán kívüli, valamint 

rehabilitációs célú foglalkozásokat az alábbi pedagógiai elvek alapján szervezzük: 

Tanulóink iskolai fejlesztésénél figyelembe vesszük a tanulási nehézségeiket, sajátos nevelési 

szükségleteiket, a tehetséges tanulók kibontakoztathatóságához szükséges feladatokat, amelyek 

kielégítéséhez határozzuk meg a célokat, a fejlesztési tartalmakat és eljárásokat. Mindehhez iga-

zítjuk az iskola belső életét, szerkezetét, a kiegészítő szolgáltatásokat. 

Az egyéniesített nevelést – differenciált tartalmakban, módszerekben – tanórákon, kis-

csoportban, egyéni fejlesztő, tehetséggondozó és rehabilitációs órákon valósítjuk meg. 

Optimális bánásmóddal, a szükséges nevelési többletszolgáltatásokkal, a sajátos nevelési igé-

nyű tanulók fejlesztése eredményhez vezet. A sajátos elvek, célok, tartalmak, és a szervezeti ke-

retek mind a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes nevelését szolgálják. Az integrált, vagy 

gyógypedagógiai csoportba helyezéskor a tanuló fejlettségi állapota, személyisége mellett körül-

tekintően megvizsgáljuk azokat a tényezőket, amelyek a nevelés eredményeit erősíthetik, illetve 

gátolhatják, nevezetesen: a család, amelyben él, a csoport, ahová kerül, (pedagógus személyisé-

ge, csoport közösségi szelleme), az időpont a tanuló számára legoptimálisabb kell, hogy legyen. 

Iskolánkban lehetőség van részleges vagy teljes integrációs formában végezni a tanulók fel-

zárkóztatását, nevelését – oktatását. E lehetőség egyéni elbírálás alapján valósul meg, a fiatal 

adottságaiból kiindulva, a szakértői vélemények figyelembevételével. Valljuk, hogy az integráci-

ós formának optimális esetben igen sikeres eredményei lehetnek, de nem megfelelő feltételek 

esetén a gyermek és a befogadó csoport tagjainak fejlődésére igen negatív hatást fejthetnek ki, 

ami azonnali beavatkozást igényel részünkről.  

A szakmai gyakorlóhelyi csoportok kialakításánál a tanuló egyéni fejlettségét (fejlettségi 

szint, önállóság), egyéb személyes lehetőségeit (lakóhely, közlekedés) is figyelembe vesszük. A 

csoportból való ki és bekerülés, az átjárhatóság a nevelés – oktatás eredményességének függvé-

nyében történik. 

Egységes alapokra épülő differenciálás 

Az iskola nevelői a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatást kívánják elősegíte-

ni különféle – e célt szolgáló – módszerek és szervezeti formák alkalmazásával. A tanulók egyéni 

képességeit figyelembe vevő oktatás – vagyis a differenciálás – elsősorban a tanulási nehézségek 

enyhítésében, a tanulási esélyegyenlőség biztosításában, a felzárkóztatásban és a tehetséggon-

dozásban valósul meg.  

A differenciált tanulásszervezés terén a következő szempontokra vagyunk figyelemmel: 
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 olyan szervezési megoldásokat részesítünk előnyben, melyek segítik a tanulás belső motivá-

cióinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; 

 a tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális kibontakozta-

tása; 

 az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 

nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának 

átrendeződésére; 

Intézményünk, mint befogadó vagy inkluzív iskola oktatási stílusában elsősorban az együtt-

működő (kooperatív) tanulási módszereket, a csoport- és pármunkát alakítja ki. Így igyekszünk 

fejleszteni a tanulókat részlegesen vagy a teljes képzésben.  

Intézményünkben a funkcionális integrációs törekvések érvényesülnek. 

Az integrált nevelés feltételei: 

Iskolánkban az alapító okiratban meghatározottak szerint biztosítjuk a speciális tanterv sze-

rinti oktatást. A fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus szakem-

bert alkalmazunk. A szakértői véleményben foglaltak szerint, a fogyatékosság típusának megfe-

lelően biztosítjuk a tárgyi feltételeket, a tananyag átadásában, az ismeretszerzésben, a számon-

kérésben, az értékelésben tekintettel vagyunk a tanulók speciális igényeire. 

Szakmai kompetencia biztosítása 

Pedagógus felvétel:  

 az iskola vállalt profiljának megfelelő szakemberek felvétele; 

 szakirányú végzettségű pedagógusok biztosítása; 

 a feladatok és az elvárások korrekt ismertetése az intézmény dolgozói által elfogadott belső 

szabályzatok alapján (munkaköri leírás, SZMSZ, stb…). 

Pedagógus továbbképzés:  

 folyamatos képzés biztosítása (továbbképzési terv alapján); 

 az innováció biztosítása, belső és külső előadókkal. 
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Az iskola helyi műhelyei  

Az iskolai szakmai munkaközösségek működése állandó elemző feladatjelölő, értékelő mun-

kafolyamata az esélyegyenlőség a tehetséggondozás érdekében történik. A szakmai műhelyek-

ben együttműködő pedagógusok részéről a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű tanu-

lók tanulási nehézségeinek elfogadása, hatékony módszerek technikák alkalmazása, szükség 

esetén attitűdváltás, folyamatos szakmai megújulás. 
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 „Tulajdonképpen az a normális, ha gyerekkel baj  
van, akkor élénkek, tettre vágyók.” 
- Csányi Vilmos- 

6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG 

„HISZEK, HOGY MEGÉRTSEK”6 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

A diák fejlődésében az első szocializációs színtér a család. Amennyiben az iskolában úgy ész-

leljük, hogy a tanulónak a családi szocializáció során nehézségei támadnak, nehezített csalási 

körülmények között él, akkor meg kell teremtenünk a tanulás egyéb lehetőségeit is. Különleges 

figyelmet fordítunk azoknak a diákoknak a képzésére, akik hátrányos családi helyzetűek, beil-

leszkedési, magatartási nehézségekkel küzdenek. Ha a diákoknak olyan speciális igényeik van-

nak, amelyeket a család nem vesz észre vagy nem tud, nem képes kielégíteni, igyekszünk beavat-

kozni, és olyan irányba terelni a tanulókat, hogy kibontakozhasson személyiségük, tehetségük, 

szorgalmuk.  

A beilleszkedési, magatartási zavarok esetén a viselkedésmódosítás elve a pozitív megerősí-

tés. 

A viselkedés szintjén megnyilvánuló zavarok, s azok rendezésének módszerei: 

 Szorongás  Biztonságérzet kialakítása. Relaxáció. 

 Agresszió  A frusztratív helyzetek kiküszöbölése. 

  Problémamegoldó stratégiák ismertetése, végigjárása (szituációs 

gyakorlatok). 

 Hiperaktivitás  Változatos, rövid ideig tartó tevékenységek biztosítása. Fokozatos 

terhelés. 

 Figyelemzavar A látási-hallási figyelem fejlesztése. 

Beszédben megnyilvánuló zavarok: 

 Dadogás  Kommunikációs stresszhelyzetek kerülése. 

  Az érdeklődési körnek megfelelő spontán beszélgetések kezde-

ményezése 

 Deviancia  A jó tulajdonságok kiemelése, elfogadtatása 

                                                             

6 „Credo út intelligam.” Hiszek, hogy megértsek. 
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 „A gyermeknek nem búzaszemek a vékában, 
a gyermekek mindegyike külön individuum, akinek 
saját törekvése, gondolatvilága, értelmi képessége 
van, ezért külön bánásmódban kell részesülnie.” 
- Nagy László- 

A tehetség, a képesség kibontakozását segítő tevékenység 

A történelemnek olyan időszakát éljük, amikor az egész világ nagy jelentőségű tudományos és 

technológiai újítások, gazdasági és politikai változások, valamint demográfiai és társadalmi 

struktúraváltások színtere.  

Olyan képzett és felkészült egyénekre van szükség, akik szembe tudnak nézni a gazdaság és a 

társadalom igényeivel. Fel kell ismerni a kiemelkedően tehetséges diákok („a holnap vezetői”) 

különleges oktatási igényeit, s a megfelelő választ kidolgozni.  

A kreatív beállítódás és életszemlélet segítségünkre lehet abban, hogy e változó körülménye-

ket uralhassuk, ahelyett, hogy azok uralnának bennünket.  

Minden nevelés, amely a képességeket fejleszti, a tehetséges gyerekeket is fejleszti. Ugyanak-

kor a gyerekeknek szükségük van arra – a tehetségeknek különösen -, hogy elismerjék, speciális 

programokkal formálják, fejlesszék. 

Kiemelkedő tehetség az oktatásban 

A kiemelkedő tehetség támogatása azt jelenti, hogy a diákok képességeihez és igényeihez al-

kalmazkodó oktatási programokat kell kidolgozni. Ezek lehetővé teszik lehetőségeik kihasználá-

sát és kivételes képességeik gondozását. Természetesen arra is ügyelni kell, hogy a tanárok ma-

gas színvonalú pedagógiai képzést kapjanak. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, az azt fogja 

jelenteni a diákok számára, hogy elegendő csak az átlagos szintet elérni tanulmányaikban, s nem 

kell kiemelkedő teljesítményre törekedniük. 

A feladat meghatározása… 

Az iskola kiemelt feladatának tekinti a tehetségekkel való foglakozást. A tehetséges tanulók 

kiszűrése, a tehetségek kutatása, tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozásokon történik a tanulók 

eredményeinek figyelembevételével.  

A tehetség gondozása 

Tehetségkutatás 

Felelősei: osztályfőnökök, szaktanárok, gyakorlati oktatók, gyógypedagógusok. 

Időszaka: folyamatos. 

Módszere: tanulók tevékenységének megfigyelése, mérések eredményeinek elemzése. 
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A tehetséggondozás színterei 

 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások; 

 tanulmányi és sportversenyek, pályázatok; 

A tehetséggondozás módszerei 

 differenciált egyéni és csoportos foglalkoztatás tanórán; 

 egyéni haladási ütemben történő fejlesztés; 

 egyéni és csoportos felkészítő foglalkozás tanórán kívül; 

 tanulmányi és sportversenyek szervezése; 

 nevezés iskolán kívüli versenyekre; 

Módszere 

 egyéni és csoportos megfigyelés, ajánlások megfogalmazása; 

 írásos javaslatok, tematikák összeállítása, kidolgozása, azok közös megvalósítása; 

Feladatok és ajánlások 

 A diákok képességeihez és igényeihez alkalmazkodó oktatási program kidolgozása. 

 Pedagógusok rendszeres szakmai továbbképzése, valamint a téma információs bázisának 

létrehozása. 

 Szaktárgyi versenyeken és a Szakmai Kiváló Tanulója Versenyen való rendszeres részvétel. 
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„Gondolkozatok feleim a példán Ilyen az ember, 
egyedüli példány.”,  
- Kosztolányi Dezső- 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

A tanulási kudarc formája sokféle lehet: ismételt bukások, a tanulás félbeszakítása év közben, 

a lehetőségeket nem nyújtó oktatási intézményekbe való áthelyezés. A fiatalok elbocsájtása zűr-

zavaros helyzetet teremt, és mind erkölcsi, mind emberi, mind társadalmi téren szívfájdító. 

Gyakran olyan kirekesztés kiindulópontja, ami a fiatalt egész felnőtt élete során végigkíséri. 

Az iskolánk elsődleges célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi sebezhető-

ségének csökkentése, a szegénység és a kirekesztettség ördögi köréből való szabadulás elősegítése. 

Történhet úgy, hogy felderítjük a gyerekek családi helyzetéből adódó hátrányokat, vagy pozitív 

diszkriminációt alkalmazunk a legtöbb nehézséggel küzdőkkel szemben. Mindezt ki lehet még egé-

szíteni speciális pedagógiai eszközökkel. Meg vagyunk győződve arról, hogy a halmozottan hátrá-

nyos helyzetűek támogatását az iskolán belül kell megszervezni, például rugalmasabb tanítási 

programok bevezetésével, amelyeket az iskolarendszerhez rosszul alkalmazkodó diákok számá-

ra dolgoztak ki, s amelyek másfajta tevékenységek esetében is használhatók. Ez különleges rit-

musban folyó – intenzív – oktatást és csökkentett elvárásokat teljesítő osztályokat is jelenthet.  

Minden diáknak, szülőnek és tanárnak tudnia kell, hogy senki sincs eleve bukásra ítélve. Min-

denki alkalmas arra, hogy az iskola segítségével felelős közösséget alkosson a többiekkel, amely 

maga irányítja a sorsát. Miután pontosan kialakult, milyennek is kell lennie az iskolának, ez a 

közösség érdekeltté válik az intenzív oktatást nyújtó iskola kialakításában, s a továbbiakban 

megtanulja majd maga megoldani a felvetődő problémákat.  

Pedagógiai tevékenység 

Szűrés, diagnosztizálás 

Felelősei: osztályfőnökök, szaktanárok, oktatók, gyógypedagógus. 

Időszaka: tanév eleje, azt követően folyamatos. 

Módszere: mérések összehasonlító elemzése. 

 

A felzárkóztatás színterei 

 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások; 

 egyéni felzárkóztató foglalkozások; 

 fejlesztő foglalkozások; 
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Ezen foglalkozásokon az iskola minden tanulója részt vehet. Ezt kérhetik a tanulók, a szüleik, 

javasolhatják az iskola nevelői, a gyógypedagógus, illetve külső szervezetek szakértői. 

Az egyéni felzárkóztatás módszerei, eszközei 

 differenciált egyéni és csoportos foglalkoztatás tanórán; 

 egyéni haladási ütemben történő fejlesztés; 

 egyéni felzárkóztató foglalkozás tanórán kívül; 

 egyéni fejlesztő foglalkozások; 

A felzárkóztatás eredményességének vizsgálata 

A felzárkóztatás eredményességét félévente vizsgálja az iskola, a felzárkóztatásban résztvevő 

tanulók egyéni fejlődésének mérésével, elemzésével, kortársaihoz, az iskolai eredményekhez 

való viszonyítással. A vizsgálat eredményességének és a további feladatok megjelölésének sze-

repelnie kell az osztályfőnökök és a felzárkóztatási feladatot ellátó nevelők tanmenetében, tevé-

kenységi naplójában, illetve az intézményi félévi és a tanév végi értékelő beszámolókban. 

A fejlesztő munka főbb alapelvei a következők: 

Diagnosztika 

 tanulási zavarok azonosítása pedagógiai módszerek alkalmazásán keresztül; 

Fejlesztő programok kidolgozása alkalmazása 

 középpontjában az iskolai teljesítmények javulását eredményedző alapkészségek fejlesztése 

áll (nem konkrét tananyag tanítása). 

A tanuló fejlődésének nyomon követése 

 teljesítmény – és beilleszkedési jellemzők követése. 

A fejlesztő munka eszközrendszere 

 a foglalkozások külön e célra kialakított fejlesztőszobában kapnak helyet; 

 speciális eszközök, fejlesztő játékok alkalmazása a foglalkozások során. 

Szervezeti keretek 

A fejlesztő munka változatos kereteken belül valósulhat meg 

 tanórán vagy tanórán kívül (a diákok kiemelésével); 

 egyénileg vagy kiscsoportos formában. 
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A fejlesztő tevékenység dokumentálása 

 dokumentáció készítése (anamnézis, esetleges családlátogatás tapasztalatai, iskolai 

megfigyelések, teljesítményelemzések); 

 fejlesztő tervezet készítése (éves vagy hónapokra lebontott); 

 óratervek, óravázlatok (egyes foglalkozások tartalmának rögzítése). 

A fejlesztő munka szerepe és helye az iskolai környezetben 

 nevelőtestület, különös tekintettel az érintett tanulók osztályfőnökének tájékoztatása; 

 szülőkkel való kapcsolattartás. 

Fejlesztő tevékenység fejlesztő csoportokra lebontva: 

Cél: prevenció, a későbbi tanulási zavarok megelőzése 

Fejlesztő területek: 

 mozgásfejlesztés (nagy- és finommozgások); 

 testséma fejlesztés, téri tájékozódás; 

 percepciófejlesztés (vizuális, auditív, taktilis); 

 verbális fejlesztés. 

Feladatok: reedukációs munka az olvasás, számolás, írás területén 

Területek:  

 olvasás technika, szövegértés, helyesírási készség fejlesztése; 

 számfogalom kialakítása, alapvető számolási műveletek begyakorlása; 

 igény szerint részképesség fejlesztés (Sindelar); 

 dislexia, discalculia reedukáció; 

 részképesség fejlesztés (Sindelar); 

 tanulástechnika ismeretek, technikák átadása. 
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„Nézz hosszan egy gyerekarcra, és látni fogod, ha van 
sors, hát nagyon korán elkezdődik.” 
- Ancsel Éva- 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A gazdaság átalakulásával kapcsolatban önhibáján kívül mind több tanuló kerül olyan anyagi 

helyzetbe, amely az egészséges testi fejlődését és zavartalan tanulását hátráltathatja. Az ilyen 

helyzetbe került tanuló inkább eltitkolni igyekszik körülményeit, ezért körültekintő, tapintatos 

pedagógiai feladat a veszélyeztetett és hátrányos szociális családi helyzetek, problémák okainak 

felderítése és a megoldási lehetőségek számbavétele.  

Az iskola életében fontos kérdés az esélyek kiegyenlítődése, a hátrányok csökkentése, a tár-

sadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. A segítségre szorulók elsősorban az alacsony 

jövedelműek, a munkanélküliek, valamint a szociális ellátásban részesülők köréből kerülnek ki.  

Szociális hátrányok két területen jelentkezhetnek: 

 a család, illetve a diák rossz anyagi körülményei; 

 a család, illetve a diák környezetének a tanulót valamilyen módon gátló mivolta. 

A rossz anyagi körülmények orvoslására szolgálnak a jogszabályokban körül írt és általános-

ságban csak „szociális hálóként” emlegetett intézkedések és lehetőségek. Ennek része az iskolá-

ban működtetett természetbeni és pénzbeli ellátások rendszere, tandíj, térítési díj-kedvezmény 

biztosítása. A lehetőségekről a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős rendszeresen, de legalább 

félévenként ad felvilágosítást.  

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Helyzetfeltárás 

Felelősei: osztályfőnökök, szaktanárok, oktatók, gyermekvédelmi felelős. 

Időszaka: folyamatos. 

Módszere: megfigyelés, információgyűjtés. 

A segítő tevékenység formái 

 tájékoztatás az iskolai szociális támogatások rendszeréről; 

 tájékoztatás, egyéni segítségnyújtás a szociális problémák megoldását segítő intézmények 

működéséről, támogatási rendszerükről, ösztöndíjakról; 

 pályázatok benyújtása. 
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Az segítő tevékenység anyagi formái 

 tankönyvvásárlási támogatás; 

 pályázatokon elnyert forrásokból anyagi segítségnyújtás táborokban való részvételhez; 

 tehetséges tanulók tanulmányi és sportversenyeken való részvételi díjának intézményi térí-

tése. 

Feladatok és ajánlások 

 A tanulók elemi szükségleteinek biztosítása figyelemmel kisérése (élelem, ruházat, tanszer, stb). 

 A tanuló egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az iskola 

orvosi szolgálatán keresztül. 

 A család szociális és anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások  

(pénzbeli és természetbeli) felkutatása, a hozzájutás segítése, támogatása, valamint tanács-

adás a családellátó tevékenységhez. 

 A tanuló bevonása az iskolai tevékenységekbe, felzárkóztatásba, tehetséggondozásba, a 

sportköri munkába és az iskolán kívüli kortárs csoportok tevékenységébe. 

 Felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről, a drogmegelőzési programokba 

való részvételről. 

 Ösztönzés a különféle tanulmányi ösztöndíjak elnyerésére. 

 Kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel. 

 Folyamatos mentálhigiénés tanácsadások, egyéni, segítő beszélgetések a megfelelő szakem-

berek bevonásával.  
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„A lelki rab csak úgy szól, mint haszna vagy 

félelme súgja.” 

- Széchenyi István- 

Gyermek- és ifjúságvédelem 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét azzal a céllal, hogy 

biztosítsa a diákokat megillető jogok érvényesülését, védő-óvóintézkedést tegyen a rászorulók 

érdekében, őrködjön a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű gyerekek elviselhető életlehetőségei 

felett. Feladatunk a tanulók életkori szakaszaihoz kötötten tér el, figyelve az iskoláskorúak igé-

nyeit, szervezve a szülőtársadalom és a szélesebb társadalmi közösség alkalmas erőit.  

Pedagógiai tevékenység 

Szűrés 

Felelősei: osztályfőnökök, szaktanárok, gyermekvédelmi felelős. 

Időszaka: folyamatos. 

Módszere: megfigyelés, mérések, információgyűjtés. 

A prevenció színterei 

 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások; 

 közösségi programok; 

 szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások; 

 külső szervezetek által szervezett foglalkozások. 

Tevékenységformák 

 tananyagba épített ismeretek feldolgozása; 

 hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók tanulmányi eredményeinek, magatartásá-

nak folyamatos nyomon követése; 

 mérések eredményeinek feldolgozása; 

 önismereti tréningek; 

 egyéni és csoportos terápia. 

Együttműködés külső segítőkkel 

 Nevelési Tanácsadók; 

 Rendőrség; 

 Gyermekjóléti Szolgálatok; 

 Családsegítő Szolgálatok; 
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 Kormányhivatalok. 

Az együttműködés kiterjed 

 az iskolai hiányzásra, tanulók elhelyezésére; 

 a prevenciós programok közös kidolgozására, megvalósítására; 

 egyéni segítségnyújtásra, tanácsadásra. 

Módszere 

 konzultáció; 

 továbbképzés; 

 kapcsolatfelvétel. 
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„Az új iskolát keresed, jó ember? Ott van (vagy ott 

sincs) a te osztályodban, a te órádon, ma nyolctól 

kilencig, vagy holnapután tíztől tizenegyig.” 

- Karácsony Sándor- 

 

7. A PEDAÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA 

TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

 „A BÖLCSESSÉG TUD ÉS ÉRT MINDENT”7 

A pedagógusok helyi, intézményi feladatai 

 A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók demokratikus nevelése érdekében végzi 

munkáját. Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát, s kereteit az iskola Pedagógiai Program-

ja, az SZMSZ, valamint a pedagógiai, szaktárgyi útmutatók, módszertani levelek, az iskolai 

munkaterv, a nevelőtestület határozatai, továbbá az igazgató, illetőleg a felettes szerveknek 

az igazgató útján adott útmutatásai alkotják. Demokratikus nevelő-oktató munkáját az in-

tézmény Pedagógiai Programjában lefektetett pedagógia módszereinek szabad megválasztá-

sával végzi. 

 Közreműködik a diákönkormányzat kialakításában és fejlesztésében. Alkotó módon részt 

vállal a nevelőtestület újszerű törekvéseiből, a közös vállalások teljesítéséből, az önkor-

mányzat kialakításában és fejlesztésében. Alkotó módon részt vállal a nevelőtestület újszerű 

törekvéseiből, a közös vállalások teljesítéséből, az önkormányzat kialakításából, az ünnepé-

lyek és megemlékezések rendezéséből, az iskola hagyományainak ápolásából, a tanulók 

egész napos foglalkoztatásának tervezéséből, szervezéséből, irányításából, a tanulók folya-

matos felzárkóztatását s a tehetséggondozást szolgáló feladatokból, a pályaorientációs, pá-

lyaválasztási feladatokból, a gyermekvédelmi tevékenységből, valamint az iskolai élet de-

mokratizmusának fejlesztéséből. 

 Ismeri a pedagógia korszerű elméletét és gyakorlatát, ezeket nevelő-oktató munkájában al-

kotó módon alkalmazza. Tantárgyához kapcsolódóan – öntevékenyen - részt vállal a szertári 

állomány fejlesztésében.  

                                                             
7
 „A bölcsesség tud és ért mindent.” (Bölcs 9,11) 
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 Hivatásából eredő kötelessége, hogy a pedagógiai munkáját fejlessze. ennek érdekében fel-

használja az önképzés és a szervezett továbbképzés alkalmait. Külön jogszabályban megha-

tározott időszakonként részt vesz a szervezett továbbképzésben. 

 Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi. Önálló – folyamatosan készített tematikus, illetve 

éves – tanmenet, vagy - a szükséges kiegészítésekkel ellátott – irányító tanmenet alapján 

dolgozik. Ezt az igazgató által meghatározott időpont(ok)ban, a munkaközösség-vezető vé-

leményével, az igazgatónak jóváhagyásra bemutatja. Ha a tanterv vagy a tankönyv nem vál-

tozik, a bevált tanmenetet – folyamatos kiegészítéssel – több éven át használhatja. Párhuza-

mos osztályok számára közös tanmenet is készíthető, de saját példánnyal minden pedagó-

gusnak rendelkeznie kell. A tanmenetet az ellenőrző személyek kívánságára be kell mutatni.  

 A tanítási órákra és a tanórán kívüli foglalkozásokra egyénileg kialakított vázlattal készül. A 

jól bevált óravázlat – a szükséges kiegészítésekkel – több tanéven át használható. A vázlatot 

az ellenőrző személyek kívánságára be kell mutatni.  

 A minisztérium által jóváhagyott tantervek alapján, a tankönyvek és az egyéb taneszközök 

felhasználásával tanít.  

 Az írásbeli dolgozatokat, a felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb 10 napon belül 

kijavítja, illetőleg kijavíttatja. A felmérő dolgozatok megíratását előre jelzi. A kötelező írásbe-

li házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja és velük együtt értékeli. A pe-

dagógusnak minden tantárgyból helyesírási szempontból is javítani és javíttatni kell az írás-

beli munkákat.  

 Nevelőmunkája során fokozott gondot fordít a diákönkormányzattal való együttműködésre. 

Segíti a DÖK munkáját, látogatja a DÖK mozgalom összejöveteleit; bevonja a fiatalok közös-

ségeit a nevelési problémák megoldásába; támogatja a DÖK-öt programjának megvalósításá-

ban.  

 Munkájának szerves része az egészséges életmódra nevelés, a higiénés körülményekről való 

gondoskodás. Rendszeresen ellenőrzi a tanterem tisztaságát és a szellőztetést.  

 Részt vesz az iskola szülői értekezletein. Három havonként fogadóórát tart. A tanulók maga-

tartásáról és tanulmányi munkájáról – szükség szerint – tájékoztatja az osztályfőnököt és a 

szülőket. 

 Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a foglal-

kozási helyen. Az igazgató útmutatásai szerint ellátja az ügyeleti szolgálatot, a helyettesítést, 

a tanórán kívüli teendőit, a vállalt tisztségeivel kapcsolatos kötelességeit, a munkakörével já-

ró adminisztrációs és gazdasági munkát.  
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 Az igazgatónak bejelenti a lakcímét, lakcímének megváltoztatását és szabadsága idején a 

tartózkodási helyét.  

 Amennyiben munkáját betegsége vagy váratlanul felmerült más ok miatt a megszabott idő-

ben nem tudja megkezdeni, az iskola vezetőségét időben előre értesíti. Távolmaradása ese-

tén, a szakszerű helyettesítés érdekében, tanmenetét az értesítéssel egy időben a vezetőség 

rendelkezésére bocsátja.  

 Az iskola állományába tartozó szaktanácsadót az osztályfőnöki teendőktől mentesíteni kell; 

egyébként mindazokon a napokon, amikor saját iskolájában teljesít szolgálatot, a nevelőkre 

az SZMSZ előírt kötelezettségeknek eleget kell tennie. Részt vesz az iskola tanévnyitó és tan-

évzáró értekezletén. Az iskolai közösségben végzett munkáját az igazgató minősíti.  

 A pedagógusnak a nevelő-oktató munkával és az iskola működésével összefüggő tanítási 

órán kívüli egyéb feladatait az SZMSZ, valamint más jogszabályok alapján az igazgató hatá-

rozza meg. E feladatokat a pedagógus a törvényes munkaidőnek a külön jogszabályban meg-

állapított kötelező óraszám feletti részében látja el.  

A pedagógusok helyi feladatai 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait a személyre szabott munkaköri leírások tartal-

mazzák.  

A pedagógusok helyi feladatai a következők lehetnek: 

 A tanítási órákra, foglalkozásokra való szakszerű felkészülés; 

 A megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradt és a helyettesített órák adminisztrá-

lása (TIK lapok); 

 A Pedagógiai Programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatainak teljesítése; 

 A hivatali titkok megőrzése; 

 A hivatáshoz méltó magatartás tanúsítása; 

 A különbözeti, az osztályozó, javító- és szakmai záróvizsgák lebonyolítása; 

 Tanulmányi versenyek lebonyolítása, összeállítása és értékelése; 

 A vizsgák, a tanulmányi versenyek és az iskolai mérések felügyelete; 

 Az iskolai kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése, felügyelete; 

 Az osztályfőnöki, a munkaközösség-vezetői, a diákönkományzat segítői feladatok ellátása; 

 Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása; 
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 Pontos és aktív részvétel a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken és az éves mun-

katervben meghatározott rendezvényeken; 

 Részvétel a kötelező és a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, valamint folyamatos 

önképzés; 

 A tanulók felügyelete az óraközi szünetekben; 

 A tanulmányi kirándulások, az iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése és lebo-

nyolítása, részvétel a munkaközösségi értekezleteken; 

 A tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munka elvégzése; 

 Az iskolai dokumentumok elkészítésében, átdolgozásában, felülvizsgálatában való aktív köz-

reműködés; 

 Az osztálytermek rendben tartása és dekorálása, állagmegóvás, leltár készítése; 

 A szakleltárak és a szaktantermek rendben tartása; 

 Együttműködés a munkatársakkal, a szülőkkel, más szakmai intézményekkel, szakemberek-

kel; 

 A szakmai vizsgákon a pedagógiai felügyelet és a kérdező tanári feladatok ellátása.  

A nevelőtestület feladatai 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és okta-

tási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

Tagjai: 

A nevelőtestület tagjai a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört be-

töltő alkalmazottja, gazdasági vezetője, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a ne-

velési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyek-

ben, valamint a közoktatási törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben 

döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

A döntési jogkörébe tartozik: 

 Az intézmény Pedagógiai Programjának és módosításának elfogadása; 

 Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának és módosításának elfogadása; 

 Az intézmény éves munkatervének elkészítése; 

 Az intézmény munkáját összefoglaló elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; 
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 A házirend elfogadása; 

 A tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; 

 Az intézményvezetői (igazgatói) pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő 

szakmai vélemény kialakítása; 

 Az intézményi szinten eljáró diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának jó-

váhagyása; 

 A középtávú pedagógus továbbképzési (felkészítési) program elfogadása; 

 A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusok kiválasztása; 

 A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozó vizsgára bocsátása. 

A nevelőtestületi értekezleteket (rendes vagy rendkívüli) az igazgató hívja össze.  

A nevelőtestület értekezletei: 

 tanévnyitó, tanévzáró; 

 félévi és év végi osztályozó; 

 havonként tartott nevelési értekezletek (igazgató tájékoztatja a tantestületet az iskolai élet 

minden eseményéről, folyamatáról); 

 rendkívüli nevelési értekezlet (ha a nevelőtestület 50%-a, valamint a gimnázium igazgatója 

vagy vezetősége szükségesnek ítéli); 

A nevelőtestületi értekezlet előtt előre közzé kell tenni az értekezlet témáit. Ha az értekezle-

ten döntést kell hozni, határozatot kell elfogadni, a döntés, határozat tárgyáról, megoldási javas-

latról, a javaslatváltozatokkal együtt előre tájékoztatni kell a tantestületet. A nevelőtestületi ér-

tekezletekről jegyzőkönyvet kell vezetni.  

A nevelőtestület döntései és határozatai az iskola iktatott anyagába kerülnek.  

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben (kivéve a tanulók magasabb évfolyamba 

való lépése és a fegyelmi ügyeket) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal. 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az osztályfőnök 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg, a munkáját az intézmény Pedagógiai Programja, az 

SZMSZ előírásai, a Házirend, az iskola munkaterve, valamint egyéb iránymutatások alapján 

végzi. 
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Az osztályfőnök tevékenységével kapcsolatos feladatok és elvárások: 

a) nevelőmunkájukat az iskolai Pedagógiai Programban meghatározottak szerint végzi, 

folyamatosan tervezi és szükség szerint módosítja.  

b) eredményes személyiség- és közösségfejlesztő munkája érdekében:  

 együttműködik az osztályban tanító szaktanárokkal, illetve az osztály tanulóival kapcsolatba 

kerülő többi pedagógussal (oktatókkal, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, nevelőotthonnal, 

gyógypedagógussal, stb…); 

 látogatja az osztálya tanítási óráit, a tanítási órán kívüli foglalkozásait, tapasztalatait, észrevé-

teleit és az esetleges problémáit az érintett szaktanárokkal és szakoktatókkal megbeszéli; 

 szükség esetén – az igazgató hozzájárulásával – az osztályban tanító tanárokat és az érintett 

más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze; 

 vezeti az osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken ismerteti és elemzi a tanulócsoport helyze-

tét, neveltségi szintjét, tanulmányi munkáját, megvitatja az addig tapasztaltakat, a következő 

időszak teendőit és minősíti a tanulók tanulmányi munkáját, magatartását és szorgalmát; 

c) az osztályfőnök a közösség és az egyén fejlődése érdekében arra törekszik, hogy a tanulók – 

tanítási órán s azon kívül végzett – tevékenysége, az egyes tanulók személyiségét 

többoldalúan fejlesztő, egységes és arányos rendszerré szerveződjék. Gondot fordít a 

lemaradók felzárkóztatására, a speciális képességekkel rendelkezők megfelelő 

foglalkoztatására és a tehetséggondozására. 

d) a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, a Rendőrség, a Kormányhivatal kérésének 

megfelelően esetenként az osztályba járó tanulójáról pedagógiai véleményt, értékelést 

készít. A pedagógiai értékelés elkészítése során figyelembe veszi a tanulókkal foglalkozó 

pedagógusok észrevételeit és az osztályközösség véleményét, továbbá a gyermekvédelem 

során szerzett tapasztalatokat.  

e) az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, esetleges 

segélyezésére, büntetésére.  

f) tanítványaival tanulmányi kirándulást szervez, kulturális programokon tanulói kíséretet lát 

el. 

g) gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről és amennyiben az 

órabeosztása megengedi, felügyeli az osztályát. 

h) a tanulók személyiségfejlesztése érdekében összehangolja az iskola és a család 

nevelőmunkáját, együttműködik növendékei szüleivel. Ennek során: 

 legalább két-három havonként fogadóórát és szülői értekezletet tart; 
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 ellenőrző könyv (tájékoztató füzet) útján is tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, 

tanulmányi munkájáról, gondosan ügyelve arra, hogy az elismerések és elmarasztalások ne-

velőszándékúak, a tanulók tényleges teljesítményével s egyéb megnyilvánulásaival össz-

hangban legyenek. Ellenőrzi, hogy a szülők tudomásul vették-e az ellenőrző könyvbe beírt 

értesítéseket, nevelői észrevételeket; 

 ez osztálya szülői értekezletén s egyéb alkalmakkor beszámol az osztály neveltségi és tanul-

mányi helyzetéről, ismerteti a soron következő feladatokat. A szülők pedagógiai ismeretei-

nek bővítése érdekében – az iskolai munkaterv nevelési célkitűzéseivel összhangban – egy-

egy nevelési témát is napirendre tűz, tanácsokat ad, a család és az iskola nevelőmunkájának 

összehangolására törekszik; 

 e munkaközösség elnökével együtt irányítja az osztálya szülői munkaközösségét.  

i) szervezi és feladattól függően irányítja az osztályszintű megmozdulásokat 

(diákönkormányzat, kulturális megmozdulások, megemlékezések, stb.), segíti az iskolai 

ünnepségek és megemlékezések lebonyolítását, részvételével hangsúlyozza azok 

jelentőségét. 

j) elvégzi az osztályfőnök ügyviteli teendőit: 

 az osztálynapló (digitális) vezetése, ellenőrzése; 

 félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása; 

 bizonyítványok, törzslapok megírása; 

 hiányzások igazolása a gyermekvédelem felé (heti bezárással); 

 ellátja osztályában a gyermekvédelmi feladatokat, kapcsolatot tart az iskola gyermekvédelmi 

felelősével és a segítő szakemberekkel;  

 rendszeresen tájékoztatja a tanulókat az iskolai feladatokról; 

 közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

l) Engedélyt ad tanulóinak a három napig terjedő indokolt távolmaradásra.  

 

Az osztályfőnöki megbízás egy tanévre szól, amelyért a vonatkozó jogszabályok alapján osz-

tályfőnöki pótlék jár. 
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„Az önkormányzat nagykorúvá tesz.” 

- Kossuth Lajos- 

8. A TANULÓNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMTBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGÁNAK 

GYAKORLÁSA 

 „A MEGISMERÉS MÉLY VÍZÉBŐL MEGITSENEK”8 

 

A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselői útján – a jogszabályban meghatározottak 

szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.  

A döntési jogkört – a nevelőtestület véleményének meghallgatásával – az alábbi területeken 

gyakorolhatják: 

 saját közösségi életük tervezésében, szervezésében; 

 tisztviselőik megválasztásában; 

 jogosultak képviselni magukat a diákönkormányzatban; 

 a tanuló joga, hogy válasszon a Pedagógiai Program keretei között a választható tantár-

gyak, foglalkozások, továbbá a pedagógusok közül. 

A tanulók e jogukkal minden tanév folyamán egy alkalommal élhetnek. A választás a követke-

ző tanévre szól, és az iskola személyi, tárgyi lehetőségeinek figyelembevételével történhet.  

Joggyakorlás 

a. Osztályközösség 

A tanulók az osztályközösség tagjaiból megválasztják tisztségviselőiket, képviselőiket. 

b. Tanulók közösségei 

a) Az intézmény osztályközösségei az iskola tanulóinak közösségét alkotják. A tanulóközössé-

gek döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleménye meghallgatásával saját közös-

ségű életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselők megválasztásában, és jo-

gosultak képviseltetni magukat a diák önkormányzatban.  

b) A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekének képviseletére diákön-

kormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő va-

lamennyi kérdésre kiterjed.  

 

                                                             
8
 „A megismerés mély vízéből merítsenek.” (vö, Péld 20,5) 
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c. Diákönkormányzat 

a) A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol: 

 Az iskolai SZMSZ elfogadásakor és módosításakor (a diákönkormányzatra vonatkozó, vala-

mint a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben); 

 A házirend elfogadásakor és módosításakor; 

 Az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor; 

 A tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor. 

b) A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: 

 Saját működésére és hatásköre gyakorlására; 

 A működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználására; 

 Egy tanítás nélküli munkanap programjára; 

 Tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére; 

 Vezetőinek, munkatársainak megbízására. 

A diákönkormányzat a diákmunkát segítő pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait és 

akár közvetlenül fordulhat az iskolavezetéshez. 
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„Lenyesik szárnyaimat, lábaimon járok, Levágják 

lábaimat, kezemen fogok járni, Kiszakítják keze-

imet, hason fogok mászni, csak használhassak!” 

- Széchenyi István- 

9. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 

KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI  

„… KAPCSOLATAIBAN ÉRTHETI MEG ÖNMAGÁT”9 

Az iskola a céljainak megvalósítását a diákok, szüleik és a nevelők szoros együttműködésével 

szeretné megvalósítani. 

Ez az együttműködés az iskolai élet minden területére kiterjed, a jogszabályokban és az isko-

lai szabályzatokban megfogalmazottak szerint. 

Az együttműködés fórumai 

 osztályközösségek megbeszélései; 

 diákönkormányzati testületek, diákparlament; 

 szülői értekezletek, fogadó órák, családlátogatás; 

 iskolai szülői szervezet értekezletei; 

 iskolaszék; 

 nevelőtestületi értekezletek; 

 kötetlen rendezvények. 

Az együttműködés eszközei, módszerei 

 szóbeli tájékoztatás, konzultáció; 

 írásos tájékoztatás, beszámolók; 

 közös értekezletek, beszélgetések szülői és diák szervezetekkel; 

 egyéni konzultációk; 

 rendezvények; 

 partneri igények, elégedettség mérése. 

Az együttműködés konkrét időpontjait, témáit, az alkalmazott módszereket az érintett felek 

együttműködésével megalkotott munkatervek tartalmazzák. 

                                                             
9
 „A bibliai ember elgondolkodott saját helyzetén, fölfedezte, hogy csak a kapcsolataiban értheti meg 

magát…”(II. János Pál pápa: Fides et ratio, 31. old.) 
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Az együttműködés szabályait, eljárásait az intézményi szabályzatok írják le. 

Az együttműködés formái: 

Tanuló-szülő Igény szerinti rendszeres (napi) kapcsolattartás - ellen-

őrző, üzenő füzet 

Tanuló-iskolai pedagógus Tanév elején meghatározott fogadóórák, illetve igény 

szerinti egyeztetett kapcsolattartás  

Szülői értekezlet 

(Felelős az igazgatóhelyettes) 

Tanuló-kollégiumi pedagógus Telefonon történő igény szerinti kapcsolattartás. 

(Felelős az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős) 

Szülő-iskolai, kollégiumi pedagógus Igény szerinti kapcsolattartás (pl. telefon, levél) 

Ellenőrző könyv 

Szülői értekezlet 

Negyedéves tanulmányi értesítő 

(Felelős az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős) 

Iskolai– kollégiumi pedagógus  Rendszeres kapcsolattartás (telefon) 

Probléma esetén személyes megbeszélés 

Nevelőtestületi értekezletek 

Osztályozó konferencia 

Szülői szervezetek, közösségek 

Az iskolába járó tanulók szülei jogaik érvényesítésére, kötelességeik teljesítése érdekében 

szülői szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet dönt saját működési rendjéről, munka-

tervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. Az iskola szülői szervezetének 

legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői szervezet választmánya, melynek 

tagjai az osztályok szülői szervezetének vezetői. Az iskola igazgatója minden tanévben tájékoz-

tatja a választmányt az iskola feladatairól és tevékenységéről. 

A szülői választmány megválasztja vezető testületét. A szülői szervezet elnöke közvetlen kap-

csolatot tart az iskola igazgatójával. 

 

A szülői szervezet véleményezési joga: 
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Az iskolai szülői szervezet folyamatosan gyakorolja a törvények által biztosított hatásköröket. 

A szülői szervezet részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével, kötelezettségeinek teljesítésé-

vel összefüggésben az iskola által hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbí-

rálásában. 

a) Véleményt nyilvánít: 

 Az intézmény működését érintő kérdésekben; 

 A Pedagógiai Program elfogadásakor. 

b) Javaslattevő jogköre van: 

 Az iskola irányítását érintő kérdésekben; 

 Az iskola vezetőjének személyét érintő kérdésekben; 

 Az intézmény egészét érintő kérdésekben; 

 A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. 

A szülői szervezet jogainak gyakorlását és érvényesítését az igazgató köteles biztosítani. Az 

iskolai szülői szervezet választmánya határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 50%-

a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az osztályok szülői közösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják, akik megválaszt-

ják tisztségviselőiket. Az osztályok szülői közösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az 

osztályban választott elnök, vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskolavezetés-

hez. 

A kapcsolattartás szervezett formái: 

 Szülői értekezlet (évi két alkalommal); 

 Általános fogadóóra (évi két alkalommal). 

Az intézmény többi dolgozója: 

 A nevelési-oktatási koordinátor, a szakképzési koordinátor és a gazdasági koordinátor az 

ügyvitel felelős vezetői. Feladatul az iktatás, irattározás, postázás és egyéb, az igazgató által 

megszabott irodai munka végzése.  

 A koordinátorok feladatait a gazdasági igazgatóhelyettes és a szakképzési igazgatóhelyettes 

állapítja meg. Ha az iskolában nem működik iskolatitkár, a koordinátorok látják el mindazo-

kat a feladatokat, amelyeket az a) bekezdésben felsoroltakból az igazgató kijelöl. 

 Az általános iskola nem nevelői munkakörben alkalmazott egyéb dolgozóinak (portás, taka-

rító) feladatait jogszabályok és az igazgató által megállapított munkarend határozzák meg. 
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 Az iskola nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott dolgozói az iskolai közösség tagja; 

munkájukkal, magatartásukkal segíteniük kell az iskola nevelő-oktató munkáját. Az iskola 

belső életére vonatkozó értesüléseiket kötelesek hivatali titokként megőrizni. 

Az intézmény kapcsolatai 

Belső kapcsolattartás 

 az intézmény hatékony és eredményes működtetése érdekében a vezetés és a testületek 

(szervezeti egységek) egymással szoros kapcsolatot tartanak; 

 az együttműködés során a szervezeti egységek minden olyan intézkedésnél, amely a másik 

szervezeti egységét érinti az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van; 

 a belső kapcsolattartás rendszeres formái az értekezletek és fórumok; 

 a rendszeres és konkrét időpontokat az intézmény munkaterve tartalmazza. 

A kapcsolattartás szabályai külső szervekkel 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozat adásra a kuratórium 

elnöke vagy az általa megbízott személy jogosult; 

 Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, 

konkrét, szabados válaszokat adjon; 

 A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyi-

latkozó felel; 

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek nyil-

vánosságra hozatala az intézmény tevékenységében anyagi vagy erkölcsi kárt okozna; 

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra, a 

vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény érdekeire. 

Adott esetben amennyiben jogszabályban előírt adatszolgáltatási   kötelezettség nem áll fenn, 

nem adhat felvilágosítást azokban a kérdésekben, amelyek „hivatali titoknak” minősülnek és 

amelyek nyilvánosságra kerülése a fenntartó, az intézmény, a munkáltató és a dolgozók érdekeit 

sértené.  
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Vezetői értekezlet 

Hetente ülésezik. Az értekezletet az intézmény igazgatója hívja össze. Az értekezletről emlé-

keztető készül. A feladatokat kitűző állásfoglalásokat nyilván kell tartani, és a végrehajtásáról a 

határidő lejártával be kell számolni.  

Az állásfoglalásokat, döntéseket a szervezeti egység vezetők hozzák a nevelési egység tudo-

mására.  

Nevelőtestületi értekezlet 

a) A nevelőtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tart.  

b) Rendes értekezletek, az osztályozó értekezleten kívül: 

 Tanévnyitó értekezlet a szorgalmi idő kezdetét megelőző héten az igazgató által kijelölt 

munkanapon. Ezen az igazgató a nevelőtestület elé terjeszti az iskolai munkaterv terve-

zetét. 

 A félévi értekezlet február első hetében. Ezen az igazgató elemzi a munkatervben megje-

lölt néhány fontosabb nevelési és tanulmányi feladattal kapcsolatban végzett első félévi 

munkát, értékeli az addig hozott határozatok végrehajtását, előterjeszti a következő félév 

feladatait; 

 A tanévzáró értekezlet legkésőbb június 30. napjáig, az igazgató által kijelölt munkana-

pon. Ezen az igazgató részletesen elemzi az iskola egész évi nevelő-oktató munkáját, a 

tankötelezettséggel kapcsolatos feladatok teljesítését, a tanítási órákon kívüli tevékeny-

séget, a munkatervi feladatok és a tanév közben hozott határozatok végrehajtását. Az ér-

tékelés tükrözze az iskola munkájában mutatkozó fejlődést, változást; elemezze a pozitív 

és negatív jelenségek okait, jelölje meg a továbbfejlődés módját, a következő tanév leg-

főbb munkatervi céljait. A nevelőtestületi vita és határozathozatal után az igazgató is-

merteti az iskola nyári programját, a nyári ügyeleti beosztást, valamint a következő tanév 

előkészítéséhez szükséges tudnivalókat, illetőleg a tantárgyfelosztást; 

 Nevelési értekezlet ősszel és tavasszal a munkatervben meghatározott napon és témából. 

A kijelölt előadó vitaindító előadásában előterjeszti javaslatait is, amelyekről a nevelőtes-

tület határoz. 

c) Az igazgató tanítási időn kívül rendkívüli értekezletet hívhat össze, ha azt valamilyen ha-

laszthatatlan ok szükségessé teszi. Rendkívüli értekezletet hív össze akkor is, ha azt a neve-

lőtestület tagjainak legalább 50%-a kéri.  

d) Az értekezleten a nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – alapos ok ese-

tén – az igazgató adhat felmentést. 
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e) A nevelőtestület tagjai szavazati joggal, más résztvevők tanácskozási joggal rendelkeznek az 

értekezleten. A nevelőtestület a határozatait szótöbbséggel hozza. Egyenlő számú szavazat 

esetén az a javaslat válik határozattá, amelyre az igazgató szavaz. A kisebbség, sőt egyesek is 

kérhetik a különvéleményüknek a jegyzőkönyvhöz csatolását. A különvéleményt az értekez-

let befejezésétől számított 24 órán belül, írásban, kép példányban kell az igazgatónak átad-

ni. Ha az igazgató a többség véleményével olyan kérdésben nem ért egyet, amelyben a neve-

lőtestületnek határozati joga van, a határozat végrehajtását mindaddig függőben tartja, amíg 

az illetékes oktatási szakigazgatási szerv, illetve a fenntartó az ügyben dönt.  

f) Az értekezleten résztvevőkre kötelező a titoktartás. Erre a jelenlévőket figyelmeztetni kell.  

g) Az értekezletekről – a nevelési értekezlet kivételével – jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyző-

könyv vezetője a gazdasági koordinátor vagy az igazgató által megbízott pedagógus. A jegy-

zőkönyvet a nevelőtestület két, erre felkért tagja hitelesíti. A nevelési értekezletek határoza-

tait kell csak írásba foglalni és a munkatervhez csatolni.  

h) A jegyzőkönyv tartalmazza az értekezlet tárgyát, idejét, helyét, a nevelőtestület tagjain kívül 

megjelent személyek nevét, távolmaradásuk okát, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítésre 

felkért pedagógusok nevét, továbbá az értekezleten ismertetett jogszabályok felsorolását, az 

azokkal kapcsolatos intézkedéseket, az előző értekezlet jegyzőkönyvére tett észrevételeket, 

az előterjesztés tudomásulvételét vagy a vitatott témák lényegét, végül a hozott határozato-

kat, szavazás esetén a szavazatok megoszlását. A jegyzőkönyvet az igazgató, a jegyzőkönyv-

vezető írja alá, és a két pedagógus hitelesíti. 

i) A jegyzőkönyvet az értekezletet követő nyolc napon belül kell elkészíteni, csatolva hozzá az 

esetleges különvéleményt. 

j) A jegyzőkönyveket az irattárba kell elhelyezni és az iskola munkájának ellenőrzésével meg-

bízott szervek képviselőinek kérésükre bemutatni. A jegyzőkönyvekbe a nevelőtestület tag-

jai bármikor betekinthetnek. Az értekezletről hiányzó pedagógusok a jegyzőkönyvet utólag 

elolvassák, és az irattári példányt láttamozzák.  

k) Ha valamilyen igazgatói intézkedés másképpen nem valósítható meg, rövid megbeszélést 

lehet tartani. Ha ennek tárgya az iskola munkáját folyamatosan vagy az iskola értékelését 

lényegesen érinti, arról a munkatervhez feljegyzést kell csatolni. 

Szülői értekezlet 

a) A szülői értekezlet formája lehet: 

 iskolai: valamennyi szülő számára azonos témából; 

 évfolyami: a párhuzamos osztályok szülői számára azonos témából; 

 osztályértekezlet: egy-egy osztály szülői számára; 
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b) A szülői értekezletek formáját, idejét, témáját a szülői munkaközösség választmányának 

meghallgatásával a nevelőtestület határozza meg a tanév elején. A szülők meghívásáról az 

igazgató, illetőleg az osztályfőnök gondoskodik legalább egy héttel az értekezlet időpontja 

előtt. 

c) Ha valamely nevelési vagy tanulmányi ok sürgőssé teszi, az igazgató engedélyével az osz-

tályfőnök az érintett szülőket rendkívüli szülői értekezletre is összehívhatja, előtte azonban 

meghallgatja az osztály vagy az iskolai szülői munkaközösség elnökének véleményét. Rend-

kívüli szülői értekezletet az osztály vagy az iskolai szülői munkaközösség elnöke is kezde-

ményezhet. 

d) Az iskolai szülői értekezleten az igazgatónak vagy helyettesének jelen kell lennie. 
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„Az okos ember nem néz annyira háta mögé, mint 

inkább maga elibe, s elveszett kincse siratása he-

lyett inkább azt tekinti s vizsgálja, mit menthetett 

meg, s azzal megelégedni s lassankint többet sze-

rezni iparkodik.” 

- Széchenyi István- 

10.   AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI, SZÓBELI, GYAKORLATI BESZÁMOLTATÁSOK, AZ 

ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE 

„A KÉRDÉS NE LEGYEN A BÍRÓI SZÉK ELÉ IDÉZÉS” 

Az írásbeli számonkérés a tanulók tudásának mérésére szolgáló leggyakoribb mérési eljárás, 

mellyel a tanár ellenőrzi a tanulók elméleti és gyakorlati felkészültségét, feladatmegoldásban 

való jártasságát, problémamegoldó képességét. 

A sajátos nevelési igényű tanulóink között speciális esetben (pl.: dadogás) más beszámoltatás 

alkalmazható,  a tanuló illetve a szülő kérésére. 

Az írásbeli számonkérés formái, rendje 

 év eleji szintmérő dolgozat az évfolyamok számára magyar nyelvből, matematikából és 

írás-olvasás-számolásból, szövegértésből; 

 röpdolgozat; 

 teszt, feladatlap nyílt- és zártvégű válaszokkal; 

 írásbeli feleletek a napi elméleti tananyagból (valamennyi tantárgyban); 

 szódolgozat, szómagyarázat idegen nyelvből; 

 nyelvtani tesztek idegen nyelvből; 

 magyarról idegen nyelvre, idegen nyelvről magyarra fordítás; 

 elméleti tudást felmérő dolgozat valamennyi tantárgyból; 

 számítógépes feladatmegoldás informatikából; 

 otthoni jegyzetelés, tananyagrész önálló feldolgozása; 

 esszédolgozat magyar irodalomból, idegen nyelvből, történelemből; 

 otthon elkészítendő házi dolgozatok, feladatsorok kidolgozása; 

 témazáró dolgozatok minden tantárgyból, amelyek komplex módon ötvözhetik a teszt, az 

esszé, a feladatmegoldás jelleget. Minden tantárgyból alkalmazzuk egy-egy nagyobb tan-

anyagrész befejezése után. Értékelése súlyozottan történik; 

 év végi záró dolgozatok, évfolyamfelmérések. 
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Az írásbeli számonkérés értékelése, súlya 

Az otthoni és iskolai dolgozatokat 10 munkanapon belül kell kijavítani, hogy a diákokat meg-

erősítsük tudásukban, tanulhassanak hibáikból, s az értékelés iránymutató legyen a további ta-

nulmányokhoz. A 9. évfolyamos tanulók év eleji felmérő dolgozatait értékeljük, de nem osztá-

lyozzuk. Az írásbeli számonkérés érdemjegyei egyenértékűek, de a témazáró dolgozatok osztály-

zatait duplán megkülönböztetett színjelzéssel írjuk be, és kétszeres súllyal vesszük figyelembe. 

A javított írásbeli munkák a tanulónak visszaosztásra kerülnek (legkésőbb a tanév végéig). A 

fénymásolatokat 1 évig meg kell őrizni. 

Írásbeli számonkérés korlátai 

 sajátos nevelési igényű vagy nevelési tanácsadói szakvéleménnyel rendelkező esetén a 

szakértői vélemény tartalma és javaslatai alapján: 

- egy tanítási napon legfeljebb kettő, egy tanítási héten belül legfeljebb négy témazáró 

dolgozat íratható; 

- a tanulókat tájékoztatni kell, hogy mi a szerepe, milyen a súlya a házi (beszámoltatási 

céllal készülő) dolgozatoknak, röpdolgozatoknak, témazáró stb. dolgozatoknak. 
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„Az Úr: 

Mondottam, ember küzdj és bízva bízzál.” 

- Madách Imre- 

11. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK  

„FÖLÖSLEGES TUDÁS NINCS A VILÁGON”10 

A tanulmányok alatti vizsgák, amelyeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szó-

ló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet 64-72.§-ok szabályoznak: 

 a javítóvizsga, 

 a pótló vizsga, 

 az osztályozó vizsga (egész éves vagy féléves tananyagból), 

 a különbözeti vizsga (másik osztályból vagy iskolából történő átvétel esetén, az igazgató elő-

írása alapján), 

 a beszámoltató vizsga (1-2 hónapos tananyagból, engedélyezett, igazolt hiányzás esetén) 

Az osztályzatok megállapításához kötelező vizsgát tennie: 

 a magántanulónak, 

 a tantervi követelményeknek egy tanévnél (az előírtnál) - engedéllyel - rövidebb idő alatt 

eleget tévő tanulónak, 

 jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s emiatt érdemjeggyel nem osztá-

lyozható tanulónak, amennyiben azt a nevelőtestület számára engedélyezi; vagy félévkor kö-

telező módon, ha a hiányzása a meghatározott mértéket már addigra meghaladta, és érdem-

jeggyel nem osztályozható, 

 másik iskolából való átvétel esetén, ha az iskola igazgatója előírja, 

 előzetes kérelemre: független vizsgabizottság előtti vizsga esetén. 

Az osztályozó vizsgát a következő tanév tantervi anyagából mindig a tanév megkezdését 

megelőzően kell letenni. 

A tanév rendjébe illesztett vizsgaidőszakok: 

 a tanévkezdést megelőző hét (augusztus utolsó hete): teljes év (évek) tantervi anyagá-

ból /jelentkezési határidő: június 30./,  

 A javítóvizsgák időpontját jogszabály határozza meg: az augusztus 15-től augusztus 31-ig 

terjedő időszakban kell megszervezni. 

                                                             

10 Fölösleges tudás nincs a világon. (Jevgenyij Alekszandrovics Jevtusenko) 
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A számonkérés formája minden tantárgy esetében (a javító-, pótló és osztályozó vizsgákon) 

írásbeli és szóbeli, kivéve az informatikát és a testnevelést, amelyből csak gyakorlati vizsga van. 

A különbözeti és beszámoltató vizsgák (pl. a május-júniusi tananyagból) csak írásbeli (infor-

matika és testnevelés esetén gyakorlati) formában zajlanak. 

Az írásbeli vizsgák időtartama a javító-, pótló, osztályozó és különbözeti vizsgák eseté-

ben 60 perc, a beszámoltató vizsgák esetében pedig 45 perc. A sajátos nevelési igényű, a beil-

leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók időkeretét harminc perccel 

kell növelni, illetve ezen tanulók kérelmükre az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát 

tehetnek. 

Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az is-

kola Pedagógiai Programjának Helyi Tantervében szereplő, az adott csoportra és évfolyamra 

előírt tananyagtartalommal. 

Beszámíthatóság az iskola képzési rendszerébe 

Az OKJ-s képzésben mentességet kaphatnak a tanulók egyes tárgyak (modulok) tanulása, 

illetve vizsgája alól az alábbi rend szerint: 

Vizsga alóli mentesség 

Az egyes OKJ-s szakképesítésnek megfelelően a vizsgát felügyelő főhatóság előírásainak figye-

lembevételével. 

Órák látogatása alóli mentesség 

Abból a tárgyból kapható, amelyet a tanuló más képzési formában tágabb tartalommal és ma-

gasabb óraszámban tanult, és ezt OKJ-s bizonyítvánnyal igazolja, és az adott OKJ-s képzés jog-

szabályi előírásai ezt nem tiltják. 

Adott tantárgy óráinak látogatása alól a szaktanár javaslatára az igazgató adhat felmentést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Mit ér az az ember, ki egész nap ásít, Ülvén gon-
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dolatok here záptojásit! Sok idejét többi, soha ki 

nem tölti; Halott az az ember, halála előtti.” 

- Arany János- 

12. AZ OTTHONI, ÉS A TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI 

FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI 

„SZEREZZ MAGADNAK BÖLCSESSÉGET, SZEREZZ MAGADNAK BELÁTÁST”11 

Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a 

rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen.  

Az ezzel kapcsolatos nevelési feladat annak elérése, hogy diákjaink belássák ennek fontossá-

gát, és törekedjenek minél teljesebb megvalósítására. 

Az otthoni felkészülés szerepe 

 a tanórákon tanult ismeretek bevésése, azok gyakorlatban való alkalmazása; 

 a következő tananyagegység vagy tanóra előkészítése; 

 az összefüggések felismerésének gyakorlása; 

 a problémamegoldó készség fejlesztése; 

 az önellenőrzés, valamint a saját teljesítmény- és tudásszint reális mérési igényének kialakí-

tása; 

 felkészülés a tanórai számonkérés, a tudás-szintmérés különböző formáira; 

 az önálló ismeretszerzés és –alkalmazás készségének kialakítása tanulóinknál; 

 általában az adott műveltségterület, tantárgycsoport vagy tantárgy céljai között meghatáro-

zott készségek és képességek fejlesztése. 

 Az otthoni felkészülés formái 

 az előző tanóra vagy több tanórából álló egység során feldolgozott elméleti anyag megtanu-

lása az iskolai oktatás során tanári irányítással elkészített füzetbeli vázlat, az órán el-

végzett feladatok és a tankönyv segítségével; 

 az elméleti tananyaghoz kapcsolódó, a szaktanár által megszabott gyakorló feladatok írásbeli 

megoldása (kötelező házi feladat); 

 

                                                             
11

 „Szerezz magadnak bölcsességet, szerezz magadnak belátást.” (Péld 4,5) 
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 nagyobb, hosszabb felkészülést igénylő, pontos tanári szempontsorral, formai és tartalmi 

megkötésekkel ellátott írásos feladat (házi dolgozat); 

 a szaktanár által ajánlott gyakorló feladatok részbeni vagy teljes írásbeli megoldása (ajánlott 

házi feladat); 

 a diák által önállóan választott, a tananyaghoz kapcsolódó feladatok elvégzése, önálló, belső 

motivációjú ismeretszerzés (szorgalmi házi feladat); 

 felkészülés tanórai önálló kiselőadásra szaktanári szempontok és szakirodalom alapján; 

 átfogó komplex ismétlés az addig tanult elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával és 

kiegészítésével témazáró nagydolgozat vagy vizsga előtt. 

A felkészülési formák alkalmazása, azok gyakorisága az adott tantárgy jellegétől függ. 

Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése 

 tanulás-módszertani ismeretek nyújtása szakórákon és osztályfőnöki órákon; 

 kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, információ-feldolgozó ismeretek átadása és 

képességfejlesztés - elsősorban magyar nyelvi órákon; 

 speciális tanulási módszerbeli tájékoztató minden újonnan belépő tantárgy esetén. Ez a ké-

sőbbiek során különösen tanárváltás, vagy a követelmények radikális változása, valamint új 

felkészülési formák első alkalmazása esetén felelevenítendő, megismételendő, kiegészíten-

dő; 

 az otthoni felkészülés formáinak gyakoroltatása a szakórákon és korrepetáló, felzárkóztató 

foglalkozásokon; 

 a szaktanár minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra fel-

adott tananyagot, az írásbeli feladatokat, tisztázza jellegüket (pl. kötelező vagy aján-

lott), rögzíti azok elvégzésének határidejét, értékelésük, számonkérésük módját; 

 a szaktanár minden otthoni felkészülési forma esetén feldolgozási szempontokat ad ki, for-

mai, tartalmi követelményeket és javaslatokat tesz. 

 Az otthoni felkészülés ellenőrzése 

 a számonkérés különböző formái, melyeket az ellenőrzés-értékelés fejezet tartalmaz; 

 a kötelező házi feladat elvégzését osztályszinten az óra elején ellenőrizzük. Ennek funkciója 

az esetleges problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, kiemelése. Ha a tanuló a 

kötelező házi feladatot nem készítette el, azt a szaktanár által meghatározott határidő-

re pótolnia kell, vagy a házi feladat anyagából tudásáról a tanórán kell számot adnia. 

Egyéb esetben ezt a tanulói teljesítményformát nem osztályozzuk, csak szóban értékeljük; 
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 a házi dolgozat értékelésének elvei megegyeznek az órai írásbeli számonkéréssel; 

 ajánlott házi feladatot, szorgalmi feladatot, kiselőadást csak abban az esetben osztá-

lyozunk, ha azt a tanuló külön kéri, illetve ha annak nehézségi foka megfelel a tantárgy 

követelményszintjének, szóbeli értékelést azonban minden esetben adunk. 

Az otthoni felkészülés koordinációja 

 a feladatok kijelölésénél törekedni kell arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos 

képességű, rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 2-3 órát. Az 

átlagosnál több időt igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt kell 

adni, a határidőn belül kiadott egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva meg, hogy a napi fel-

készülési idő ne növekedjen; 

 az órarend összeállításánál - az objektív lehetőségek figyelembe vételével - a nagyobb és 

kisebb otthoni felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására 

törekszünk; 

 tanév elején az osztályfőnök órarendelemzés alapján javaslatot tesz a tanulóknak otthoni 

felkészülésük egyenletes heti elosztására. Javaslatát a szülőkkel is egyezteti; 

 a napi összes maximális felkészülési idő figyelemmel kísérése az osztályban tanító szakta-

nárok, szülők jelzései alapján az osztályfőnök feladata; 

 ha az osztályfőnök tudomására jut, hogy valamely tantárgynál olyan hirtelen, de elkerülhe-

tetlen feladatmennyiség-növekedés következett be, amely a napi összes maximális felkészü-

lési időt 3 óra fölé növelné, a feladatok átmeneti mérséklése érdekében konzultációt kezde-

ményez más, az osztályban tanító szaktanárokkal; 

 a hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében pénteken csak annyi feladatot adunk ki, 

amelynek mennyisége nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Ugyanígy járunk el 

hosszabb tanítási szünet esetén is. 
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„Van mértéke a dolgokban, végre is vannak hatá-

rok.” 

- Horatius- 

13. AZ ISKOLAVÁLTÁS, A TANULÓ FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 

„AZ IGAZSÁG KERESÉSÉNEK ÚTJÁN”12 

Az iskolarendszerű szakképzésbe a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény szerint az általános 

iskola 8. évfolyamának vagy a Köznevelési Hídprogram elvégzésével lehet bekapcsolódni.  

 A szülő a szabad iskolaválasztás jogán gyermekét bármikor átírathatja másik iskolába. 

 A szakképzésbe a felvétel kizárólagos feltétele, hogy a jelentkező tanuló az adott szakképesí-

tésre a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt egészségügyi, pályaalkalmassági követel-

ményeknek megfeleljen.  

 A speciális szakiskolában a felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői 

bizottsági szakvélemény alapján történhet [20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 28.§ (4).]. 

 A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján a beíratás napján jön létre. 

 Iskolánk minden ideiglenes és állandó csepeli lakóhellyel rendelkező tanulót az általános 

iskolai osztályaiba a Csepel Önkormányzatával kötött közoktatási szerződés alapján a 

2015/2016-os tanévet bezárólag felveszi. 

Ha az átvett tanuló iskolájának Pedagógiai Programja lényegesen eltér az iskolánk Pedagógiai 

Programjától (például más a tantárgyi struktúra) a tanuló különbözeti vagy osztályozó vizsgára 

kötelezhető, amelyhez felzárkóztató segítséget kaphat, vagy a vizsga letételére szükség esetén 

türelmi időszakot biztosítunk. A vizsga jellegéről, módjáról, időpontjáról az intézmény vezetése 

a szülőt az átvételkor írásban értesíti.  

A felvételi eljárás külön szabályai 

Különleges helyzetű lehet az a tanuló, akinek: 

 testvére már az intézménybe jár; 

 testvére az azonos székhelyű többcélú intézmény intézményegységébe jár; 

 ideiglenes vagy állandó csepeli lakos. 

A más oktatási intézményből a felvétel és átvétel előtt a tanuló a hatékony és eredményes 

tanulás érdekében a szüleivel előzetes pályaalkalmassági beszélgetésen vesz részt. 

                                                             
12

 „Az igazság keresésének útján.” (ApCsel 17, 22-23) 
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„Az egészségvédelem nemcsak orvosi, de pedagó-

giai  

feladat is: ha többet nevelünk, kevesebbet kell 

gyógyítanunk.” 

- Fodor József- 

14. AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 

 „MI AZ EMBER ÉS MIRE VALÓ? MI JÓ ÉS MI ROSSZ NEKI?”13 

A felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelésében nagy felelősség és számos feladat 

hárul a családokra és a pedagógusokra egyaránt. Az egészséges életmódra nevelés, a humanista 

értékrend kialakítása mindannyiunk közös feladata, felelőssége. Az egészségügyi ismeretek, az 

egészségügyi kultúra fejlesztése az általános műveltség szerves részét képezi. Az 

intézményünkben a testi-lelki egészségnevelésért az iskolában dolgozó valamennyi 

pedagóguson kívül az alábbi szakember felel: 

 Az iskolaorvos, aki hetente egyszer délelőttönként rendel az iskolában 

 Iskolai védőnő hetente kétszer 

 Szabadidő-szervező 

 Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős 

Az egészségnevelési programunk három pilléren áll: 

 Maga az egészségnevelési tevékenység, mely az osztályfőnöki órák keretén belül valósul meg  

 A mindennapos testedzés, sport, mely a testnevelés órákon, valamint tömegsporton, és 

egyéb délutáni sportolási lehetőségeken alapszik  

 A környezeti nevelés, mely szorosan kapcsolódik a természettudományos tantárgyakhoz  

Egészségnevelés 

Kiemelt figyelmet fordítunk: 

 Az egészséges életmód követelményeinek megismertetésére, elfogadtatására 

 Az egészség megvédésére 

 

                                                             
13

 „Mi az ember és mire való? Mi a jó és mi a rossz neki?” (Sir 18,8) 
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Célunk: 

 Tanulóink korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártassá-

gokkal rendelkezzenek egészségük védelme érdekében 

 Diákjaink ismerjék fel azt, hogy milyen fontos összefüggés van az életmód, a viselkedés és az 

egészségi állapot között 

 Támpontokat, értelmezési kereteket adjunk, az életmódbeli döntések meghozatalához, ezzel 

is segítve, hogy az egészséget támogató magatartásformák, megoldási módok alternatívaként 

jelenjenek meg mindennapi életükben 

 Tanulóinkat az alkohollal, dohányzással, drogokkal kapcsolatos ellenállásra, fogyasztást ösz-

tönző ingerekkel szemben aktív elutasításra neveljük  

 Az egészséges életmódra nevelés, felvilágosítás terén együttműködjünk az iskolaorvossal, a 

kerületben lévő egészségügyi szolgálatokkal 

 Segítjük tanulóinkat az esetlegesen felmerülő egészségügyi problémáik megoldásában 

Az egészségnevelést az alábbi területeken kívánjuk megvalósítani: 

Az egészségnevelési terület Felelős 

Az élet és a testi épség védelme nevelőtestület 

Az egészség védelme, és fejlesztése iskolaorvos, védőnő 

Az egészséges táplálkozás biztosítása nevelőtestület, iskolaorvos 

Elegendő mozgáslehetőség, rendszeres testedzés testnevelő tanárok 

Aktív szabadidő-eltöltés biztosítása osztályfőnökök 

Drog-prevenciós tevékenység megvalósítása nevelőtestület, védőnő, 

gyermekvédelmi felelős 

Tanórai lehetőségek: 

Az egészséges életmódra nevelés ugyan minden pedagógus feladata, de ennek szervezeti ke-

reteit, szakmai tartalmát az osztályfőnöki munkaközösség tevékenysége biztosítja. 

A tanórán kívüli lehetőségek: 

 Mentális gondozás: a gyermekvédelmi felelős és az iskolaorvos rendszeresen foglalkozik az 

egyéni mentális problémákkal küzdő tanulókkal 

 Kortárs segítő tanulók egészségnevelő munkája: káros hatások (alkohol, drog stb.) megelő-

zését szolgáló felvilágosító munka 
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 Különböző felvilágosító programokon való részvétel: szexuális felvilágosítás, drog, AIDS, 

hepatitis, dohányzás alkohol  

 Pályázatokon való részvétel 

 Versenyeken vetélkedőkön való részvétel 

 Kiállítások  

 Tanulmányi kirándulások  

 Kapcsolattartás külső segítő partnerekkel  

Mindennapos testnevelés és sport 

A mindennapos testneveléssel és sporttal tanulóinkat aktívabb szerepvállalásra neveljük.  A 

sport sajátos eszközeivel önkifejezésre, önmegvalósításra késztetjük diákjainkat, melyek egyben 

speciális kognitív, affektív-emocionális és motoros tudást is biztosítanak. 

A mindennapos testnevelés és sport műveltségi terület céljaiban elsődleges: 

 Az egészségfejlesztő, egyben az egészség stabilitási tartományát növelő, a biológiai érést, a 

gyermekek egészséges testi fejlődését támogató 

 Az edzettséget, a testi és lelki alkalmazkodást, a fizikai és lelki kondíciót fejlesztő 

 A sport- és mozgáskultúrával összefüggő ismereteket átadó 

 Szórakozást, örömkeltést, a versenyzési vágy kiélését biztosító funkció 

A mindennapos testedzés programja 

A mindennapos testnevelés célja a tanulók testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás 

eszközeivel. A testnevelés és sport keretei között az egészségnevelés, a társakkal történő 

együttműködés, a csapatmunka az egymás iránti érzékenység egyaránt fejleszthető, ezért a test 

kulturális képzésnek kiemelt helyen kell szerepelnie e fiatalok nevelésében. 

A mindennapos testedzés területei iskolánkban: 

• Testnevelés óra 

• Iskolai sportköri foglalkozások 

• Tanórák közti szünetekben mozgáslehetőség biztosítása 

• Versenylehetőség biztosítása 

• A diákok mindennapos egyéni testedzési igényeinek biztosítása 
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Környezeti nevelés program 

Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészít-

jük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő, és élettelen ter-

mészet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. 

Ezért a környezeti nevelés: 

 Megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő-, 

illetve élettelen környezettel 

 Kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére 

 Felkelti az igényt, képessé tesz: a környezet változásainak felfogására 

 Összefüggő rendszerben történő értelmezésére  

 A rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére 

 A problémák megkeresésére, okainak megértésére 

Környezeti nevelés színterei iskolánkban 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozáso-

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

Nem hagyományos tanórai keretben 

A tanév során az osztályok intézmény-és múzeumlátogatásokat szerveznek. Az itt folyó mun-

ka a tanév szerves része. 

Tanórán kívüli programok: 

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

így elmélyíthetik elméleti tudásukat 

 Kiállításokat rendezünk jeles alkalmakra 

 Évente rendezünk iskolanapot. Az egész iskola részvételével diákjaink megismerik közvetlen 

környezetüket, hagyományainkat, értékeinket 

 A tanulmányi kirándulások szolgáltatják a leghatásosabban a környezet megismerését, vé-

delmét „építését”  
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 „A tárgyi eszközök nem úgy értendők, hogy fizi-

kai eszközök segítségével nevelünk, hanem úgy, 

hogy konkrét tényerőket állítunk a nevelés szol-

gálatába.” 

- Marczell Mihály- 

15. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-OKTATÓ 

MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

Az eszközök és felszerelések jegyzéke a központilag kiadott tájékoztató a „Funkcionális tan-

eszköz-jegyzékről” című ajánlás alapján készült. A tanév megkezdése előtt a tanulók jelentkezé-

sének függvényében indított szakmákat, figyelembe véve az ott tanító pedagógusok által összeírt 

eszközök ütemezett beszerzése.  

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, az adott tanévben induló szakmák gyakorlati kép-

zését külső céggel kötött Együttműködési megállapodás alapján szervezzük meg, kiemelt fel-

adatként szem előtt tartva a központi programokban előírt helység és tárgyi eszköz feltételek 

meglétét. 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete figyelembe vételével szereztük be 

az iskola helységeinek bútorzatait és egyéb berendezési tárgyait. 

Szigorúan figyelembe vesszük a tanévkezdéshez elengedhetetlen, feltétlenül szükséges tan-

eszközök, tárgyeszközök biztosítását. A tárgyi eszközök beszerzésének ütemezést az erre vonat-

kozó fejezet tartalmazza. 

Elméleti órákhoz 

 tanításra alkalmas tanterem, szaktanterem; 

 tanterv; 

 tanmenet; 

 óravázlatok; 

 tankönyv, segédanyagok, mellékletek; 

 funkcionális eszközök; 

 audiovizuális eszközök; 

 vizuális eszközök; 

 szemléltető eszközök; 

 műszaki szakkönyv bázis; 

 eszközök tárolására alkalmas szertár. 
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Gyakorlati órákhoz 

 gyakorlati oktatáshoz szükséges tanműhelyek és oktatóhelyek; 

 az oktatáshoz szükséges segédanyagok, szerszámok és gépek; 

 audiovizuális eszközök; 

 vizuális eszközök; 

 szemléltető eszközök; 

 tankönyv, segédanyagok, mellékletek. 
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16. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

  

1. A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat a 2016. október 6-i ülésén vélemé-

nyezte, és elfogadásra javasolta. 

Budapest, 2016. október 7. 

  

  

Diákönkormányzat vezetője                                                           

  

2. A pedagógiai programot a szülői munkaközösség iskolai vezetősége véleményezte, és elfo-

gadásra javasolta. 

Budapest, 2016. szeptember 20. 

  

  

Iskolai szülői munkaközösség vezetője                   

  

3. A pedagógiai programot a nevelőtestület a 2016. szeptember 16-i ülésén elfogadta. 

Budapest, 2016. szeptember 19. 

  

  

 Szénásy Zoltán 
 Igazgató 

  

4. A Szabóky Adolf Általános és Szakképző Iskola pedagógiai programját a Csepel-sziget Hu-

mánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvány kuratóriuma jóváhagyta. 

  Budapest, 2016. október 10. 

 

  

 Kosik György 
 Kuratórium elnöke 

 


