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1. A TANÉV HELYI RENDJE  

1.1. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 

sz. esemény / téma felelős időpont tanulók 
felügyeletének 

ellátása 

1. Pályaorientáció Intézményvezető 

7. és 8. o. ofő 

2020. november 11.  szülő 

2. Szakmai nap Intézményvezető 2020. december 12. szülő 

3. Szakmai nap Intézményvezető 2020.december 18. szülő 

4.  Szakmai nap Intézményvezető 2021. február 1.  szülő 

5. Szakmai nap Intézményvezető 2021. március 31. szülő 

6. Szent László Gyermek- és 
DÖK nap 

diákönkormányzat 2021. május 31. intézmény 
pedagógusai 

 

A tanév szorgalmi időszaka 

Első nap: 2020. szeptember 1.     

Utolsó nap: 2021. június 15. 

A szorgalmi időszak első féléve 2020. szeptember 2-től 2021. január 24-ig tart. Az 

első féléves tanulmányi előrehaladásról a tanulót illetve gondviselőjét 2020. január 

31-ig tájékoztatjuk a félévi értesítő által.    

1.2. A szünetek időtartama 

Iskolai tanítási szünetek: 

Őszi szünet: 2020.október 26. – 2020.október 30. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. október 22. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2020. november 2. 

Téli szünet: 2020. december 21. – 2020. december 31. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020. december 18. 

A szünet utáni első tanítási nap: 2021. január 4. 

Tavaszi szünet: 2021. április 1.-2020. április 6. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021. március 31. 

a szünet utáni első tanítási nap: 2021. április 7. 
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Munkaszüneti napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső 

időszakában 

2020. október 23. Nemzeti ünnep 

2021. március 15. Nemzeti ünnep 

2021. május 24. Pünkösd hétfő 

 

További tanítás nélküli napok a 2019. és 2020. évi munkaszüneti napok körüli 

munkarendváltozásból fakadóan  

2020. december 24. 

 

Ledolgozandó munkanapok a szorgalmi időszakban  

2020. december 12. – 2020. december 24. helyett  

 

1.3. A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk 

mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai 

élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében 

meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja 

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi 
mutató 

1. Az aradi vértanúk emléknapja 
(október 6.) 

Pacsi-Fodermayer 
Judit 

2020. október 
6. 

részvétel,fénykép, 
osztályfőnöki 
visszacsatolás 

2. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc ünnepe 

(október 23.) 

Lóránt Zsolt 2020. október 
22. 

részvétel,fénykép, 
osztályfőnöki 
visszacsatolás 

3.  A magyar kultúra napja Dézsenyi Melinda 2021. január 
21. 

részvétel,fénykép 

4. A kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatai emléknapja (február 25.) 

Pacsi-Fodermayer 

Judit 

2021. február 

25. 

fénykép 

5.  Az 1848-as forradalom és 
szabadságharc ünnepe (március 
15.) 

Dézsenyi Melinda 2021. március 
12.  

részvétel,fénykép, 
osztályfőnöki 
visszacsatolás 
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sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi 
mutató 

6. Költészet napja Nagyné Szabó Éva 2021. április 
15. 

részvétel,fénykép 

7. A Nemzeti Összetartozás Napja 
(június 4.) 

Pacsi Krisztián 2021. június 
4. 

részvétel,fénykép 

 

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok 

sz. esemény / téma felelős időpont eredményesség

i mutató 

1. Tanévnyitó ünnepély intézményvezető 2020. augusztus 30. fénykép 

2. DÖK választás intézményvezető 2020. szeptember 
vége-október eleje 

fénykép 

3. Diákpolgárrá avatás 1. és 8. o. 
osztályfőnökök 

2020. szeptember 
vége-október eleje 

fénykép, szülői 
visszajelzés 

4.  Idősek napja 3. osztály 2020. október 1. 
(önkormányzat 

kérésére) 

fénykép, 
települési 

visszajelzések 

5. Ballagás  7. és 8. osztály 2021. június 12. fénykép 

6. Tanévzáró, 
bizonyítványosztás 

1-7. osztály 2021. június 15. fénykép 

 

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése 

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi 

mutató 

1. Az állatok világnapja  Fánerné Mázsi 

Mónika 

2020. október 2. fénykép 

2. Diák    

3. adventi gyertyagyújtások drámapedagógus 2020. nov.-dec. részvétel, fénykép 

4. Mikulás kulturális felelős Dök 2020. december 7. részvétel, fénykép 

5. Luca napi népszokások drámapedagógus 2020. december 14. részvétel,fénykép 

6. karácsonyváró Dök 2020. december 17. részvétel, fénykép 
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7. farsang 7. és 8. osztály 2021. február 12. részvétel, fénykép 

8. nőnap Dök 2021. március 8. fénykép 

9. húsvétváró kulturális felelős Dök 2021. április 6. részvétel, fénykép 

10. anyák napja osztályfőnökök 2021 május első 

hete 

részvétel, fénykép 

11. pedagógusnapi köszöntő Dök képviselők 2021. június 4. részvétel, fénykép 

 

1.4. Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja 

időpont esemény / téma felelős eredményesség

i mutató 

2020. augusztus 28. Tanévnyitó értekezlet intézményvezető  jelenléti ív 

2021. január 22.  Osztályozó értekezlet intézményvezető jelenléti ív 

2021. február 1. Félévi értekezlet intézményvezető jelenléti ív 

2021. június 11. Osztályozó értekezlet intézményvezető jelenléti ív 

2021. június 17.  Tanévzáró értekezlet intézményvezető jelenléti ív 

 

1.5. A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai 

időpont esemény / téma  felelős eredményesség

i mutató 

2020. szeptember 14. Szülői értekezlet 1. o. intézményvezető         
osztályfőnökök 

jelenléti  ív 

2021. február 1. Szülői értekezlet 1.-8. o intézményvezető         
osztályfőnökök 

jelenléti ív 

Folyamatosan 
ill.szükségszerűen, 

alkalomszerűen 

Fogadóóra, egyéni 
konzultáció 

pedagógusok  
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1.6. Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt 

napok tervezett időpontja 

időpont esemény / téma felelős eredményességi 

mutató 

2021. március 3. Nyílt nap intézményvezető részvétel, jelenléti ív 

 

2021. március 10. Nyílt nap a 
nagycsoportos 
gyermekek ill. 
szülei számára 

intézményvezető részvétel 

 

1.7. A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálatok időpontja   

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi 

mutató 

1. Netfit mérés testnevelő tanárok 2021. január 8-tól  mdsz/netfit 

központi 

generálás 
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2. AZ INTÉZMÉNY TANULÓI ADATAI 

2.1. Statisztikai adatok (2019-2020. évi adatok) 

osztály/ 
csoport 

osztály 
létszám 

sa
já

to
s 

n
e
v
e
lé

si
 

ig
é
n

y
ű

 t
a
n

u
ló

k
 

(S
N

I)
 

b
e
il
le

sz
-k

e
d

é
si

, 
ta

n
u

lá
si

 é
s 

m
a
g

a
ta

r-
tá

si
 z

a
v
a
ro

k
-k

a
l 
k
ü

zd
ő

 
ta

n
u

ló
k
 

(B
T
M

) magán-
tanulók 

hátrá-
nyos 

helyzetű 
tanulók 

(HH) 

halmo-
zottan 
hátrá-
nyos 

helyzetű 
tanulók 

(HHH) 

lemor-
zsolódás-
sal veszé-
lyeztetett 
tanulók 

1. 26 3 2 0 4 1 0 

2. 17 3 4 0 0 2 0 

3. 16 1 2 0 1 2 0 

4. 16 3 4 0 6 1 0 

5. 19 4 4 0 4 4 0 

6. 19 1 3 0 3 0 0 

7. 24 1 7 0 3 4 0 

8. 19 2 1 0 1 1 0 

Batyk 10 0 0 0 3 2 0 

Összesen 166 18 27 0 25 17 0 

 

2.2. A tanulók által kedvezményesen vagy ingyenesen igénybevehető 

szolgáltatásokhoz szükséges adatok (2019-2020. évi adatok) 

osztály/ 

csoport 

rendszeres 
gyermekvédelmi 

kedvezmény 
ingyenes étkezés 

kedvezményes 
étkezés  

1. 7 7 6 

2. 1 3 7 

3. 4 4 3 

4. 12 13 1 

5. 7 8 4 

6. 5 5 2 

7. 9 10 2 

8. 4 3 0 

Batyk 5 4 3 

Összesen 54 57 28 
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2.3. Tanulói jogviszonyt szüneteltető tanulók 

Érintett tanulók száma, bejelentés időpontja, oktatási azonosító 

Érintett tanulók: 1 fő 

Bokor Máté                    2. osztály          2015. február 10.         72572455831 

 

 

3. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A TANÉVBEN 

A) Helyzetelemzés 

 Infrastruktúrához (tárgyi 

erőforráshoz) 

 köthető 

Humán erőforráshoz 

köthető 

Jelentős magas bekövetkezési 

valószínűségű 
géppark meghibásodása 

(gyerekszállítás) – 

Önkormányzati fenntartás 

buszsofőr (önkormányzat 

alkalmazásával) 

Mérsékelt, alacsony 

bekövetkezési valószínűségű 
internethálózat rendszergazda 

Egyéb   
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B) Helyzetelemzés 

BELSŐ TÉNYEZŐK 

P
O

Z
IT

ÍV
 

ERŐSSÉGEK 

 együttműködés 

 egyéni bánásmód 

 tanórán kívüli 

foglalkozások 

 sport 

 művészeti oktatás 

GYENGESÉGEK 

 szemléltetőeszközök 

 iskolai belső udvar 

 bútorzat „elavultsága” 

 

 

N
E

G
A

T
ÍV

 

LEHETŐSÉGEK 

 digitális fejlődés 

 kéttanítós modell 

 szaktantermek 

 nyelvi labor 

 

 

VESZÉLYEK 

 tanulói létszám 

 szakemberhiány 

 családmodell, szocális 

hátrányok 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

 

A) Helyzetelemzés 

Szöveges helyzetértékelés a tevezés szenpontjából releváns konklúziókkal. 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka alapelveit, céljait az általános emberi és a 

nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása 

határozza meg. 
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Iskolánkban folyó pedagógiai munka  sajátos jellemzője, hogy az átlagos képességű, 

szociális hátterű, motiváltságú és haladási tempójú  

gyermekek nevelésének és oktatásának kíván teret adni átlagos személyi  és  tárgyi  

feltételekkel. Tevékenységi  rendszerünkben  kiemelt  szerepet  kap  a  tehetséges  

tanulók képességeinek kibontakoztatása ill. továbbfejlesztése, valamint  a  különféle  

háttér  gondokkal (szociális, tanulási,  beilleszkedési,  magatartási)  rendelkező  

gyermekek felzárkóztatása. 

Meghatározónak tartjuk a taníthatóságot, az életközeliséget, a  gyermekközpontúságot, 

a tanulók cselekedtetésének érvényesítését.  

Iskolánk alapvető célja a tanulók egyéni képességeinek, pozitív személyiségjegyeinek 

kibontakoztatása, állandó fejlesztése a tanórai és azokon kívüli kereteken belül az 

iskolai közösségek és a társadalmi környezet szoros együttműködésével. 

A legfőbb általános emberi értékek birtoklása a mindennapi életünk döntéseiben, 

vezetésében nyilvánulnak meg. Kiemelt feladatunk a példamutatás ahhoz, hogy a 

sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé, hogyan szólhatnak gyermekeink 

nyelvén. A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladataink:  

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.  

A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra 

késztető érzelmek kialakítása.  

Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése.  

Tudatos etikus magatartás és életforma kialakítása. 

A tanulók hazaszeretetre, magyarságtudatra nevelése. 

Környezettudatos szemlélet kialakítása. 

 

4. KAPCSOLATRENDSZER  

4.1. Iskola és családi ház kapcsolata 

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

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 a tanulót fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a 

tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják.  



 

13 

 

 a tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

 
 

A szülők és a pedagógusok együttműködése 
 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója, a tagiskola vezetője legalább félévente egyszer a szülői 

munkaközösség választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

 Évente legalább két alkalommal összevont szülői értekezlet 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein  

 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére szolgáló fórumok:  
 

Családlátogatás 

Célja: 

a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a gyermek 

optimális fejlesztésének érdekében. 

 

Szülői értekezlet 

Célja: 

A szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása. 

Feladata: 
 a szülők tájékoztatása  

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,  

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,  

 a helyi tanterv követelményeiről,  

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról,  

 gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról,  

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,  

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,  

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 
iskola igazgatója felé.  

 

Fogadóóra  

Célja: 

A szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni 

fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. 
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Nyílt tanítási nap 

Az iskolában tanulók szüleinek 

Célja: 

A szülők betekintést nyerjenek az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerjék 

meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjanak közvetlenül gyermekük és az 

osztályközösség iskolai életérő. 

A leendő első osztályosok szüleinek 

Célja: 

Az intézmény kínálata, bemutatása munka közben, ismerkedés a leendő elsős 

pedagógusokkal. 
 
A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai 
munkaterv évenként határozza meg. 
Iskolai honlap 

Célja: 

A szülők, érdeklődők naprakész információkat szerezhessenek az iskola tanórai és tanórán 

kívüli rendezvényeiről különböző programokról, a gyermekeket érintő eseményekről, 

feladatokról, lehetőségekről, és igényei szerint tevékeny részesei lehessenek ezeknek. 
 

Írásbeli tájékoztató 

Az iskolában tanulók szüleinek 

Feladata: 

A szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. 
 

A leendő elsősök szüleinek 

Feladata: 

A szülők részletes tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, pedagógiai 

hitvallásáról, szervezeti formáiról, a nevelő-oktató munka mindennapjairól. 

Formája: 

A szokásos módon elhelyezett fontosabb információk közzététele a faliújságokon, a minél 

többirányú figyelemfelhívás céljából. 

 

Kapcsolattartás az iskola partnereivel 
 
Az intézmény rendszeresen tartja a kapcsolatot az alábbi szakmai szervezetekkel: 
 
 

 az intézmény fenntartójával 
 a szülői szervezettel, 
 az iskolai alapítvánnyal, 
 a beiskolázási körzet önkormányzataival 
 járási hivatallal, 
 gyermek és ifjúságvédelmi szervezetekkel, 



 

15 

 

 gyámhatósággal, 
 szakszolgálatokkal, 
 megyei szakmai szervezetekkel, 
 iskola-egészségügyi szolgálattal, 
 rendőrséggel, 
 a beiskolázási körzet oktatási, kulturális és sportszervezeteivel, 
 a körzet civil szervezeteivel. 

 
 
 
A kapcsolattartás fontosabb formái a következők: 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató 

tájékoztat: 

 Tanévnyitó és tanévzáró ünnepségeken 

 Szülői értekezleteken 

 SzM gyűlésen, az együttműködés alkalmával 

 Személyes találkozások alkalmával, fogadóórákon 

Az osztályfőnökök:  

 Szülői értekezletek 

 Fogadóórák 

 Esetmegbeszélések 

 Családlátogatások 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:  

 Fogadóórák 

 Személyes konzultációk 

A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb módjai: 

 Tájékoztató füzet 

 Telefon 

 Elektronikus ill. postai levelezés 

 Elektronikus napló 

 

4.2. A fenntartóval való kapcsolattartás  

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a fenntartóval.  

A kapcsolattartás tartalmi elemei: 

 szakmai irányítás,  

 gazdasági ügyintézés,  
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 kerületi szintű szakmai koordináció,  

 elvi útmutatások,  

 koordinálás és segítségnyújtás. 

A kapcsolattartás módjai: 

- vezetői munkamegbeszélések, 

- személyes beszélgetések, 

- elektronikus és postai levélváltás, 

- egyéb érintkezési formák. 

 

4.3. Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködés rendszere) 

Itt kerül szabályozásra a partneri hálózat tagjaival való kapcsolattartás és annak tartalma az adott 
tanév aktualitásainak megfelelően.    

Az áttatnító tanárok miatt/kapcsán folyamatos kapcsolattartás a környékbeli intézményekkel, közös 
projektek (Határtalanul-Sümegcsehi). 

Intézmenyvezetői értekezletekre közös utazás és szakmai konzultáció. 

 

5. A NEVELÉSI-OKTATÁSI FELADATOK MEGFOGALMAZÁSA  

5.1. A fenntartó által megfogalmazott fő feladatok 

A fenntartó – összhangban az oktatáspolitikai célkitűzésekkel és az irányadó jogsz 

abályokban a nevelésre-oktatatásra vonatkozó, annak szellemiségét megfogalmazó normákkal, 

valamint az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvekkel és más, az intézmény 

működését meghatározó előírásokkal – a 2020/2021. tanév kiemelt feladataként a Komplex 

Alapprogram bevezetését jelölte meg.   

A tanév kiemelt feladata megvalósításának érdekében a tantárgyak és az egyéb foglalkozások 

tematikájában e terület kiemelt hangsúllyal szerepel idén is, támaszkodva az elmúlt tanévek e 

téren szerzett tapasztalataira.  

Célunk, hogy e kimelt cél jelenjen meg: 

 tanórai foglalkozásokon 
 ráhangoló órákon 
 alprogrami órákon 
 a Te órád keretében 

A megvalósítás konkrét részleteit a 4. számú melléklet és a tantárgyfelosztás tartalmazza.        
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5.2. Az intézmény pedagógiai programja alapján kitűzött célok, feladatok 

Iskolánk alapvető célja a tanulók egyéni képességeinek, pozitív személyiségjegyeinek 

          kibontakoztatása, állandó fejlesztése a tanórai és azokon kívüli kereteken belül az iskolai  

          közösségek és a társadalmi környezet szoros együttműködésével. 

 

          Ennek érdekében a következő értékeket tartjuk követendőnek, amelyeket nevelési  

programunk és helyi tantervünk tevékenységrendszerével kívánunk megvalósítani: 
 

 az egyéni képességek, adottságok legteljesebb kibontakoztatását, 
 

 a közösségi célok elérése érdekében, az önismerettel, önbecsüléssel egyidejűleg 
mások jogainak és érdekeinek tiszteletben tartásával a toleranciát, a segítőkészséget, 
az emberi kultúra és tudomány értékeinek megismerését és védelmét, gazdagítását, 

 

 a jelen és múlt egész emberiségre, Európára, más népek életére kiható nagy 
eredményeinek, értékeinek, nyelvének, szokásainak megismerése mellett az egész 
magyarság, országunk és városunk, szűkebb környezetünk kulturális, eszmei 
örökségének és jelenének megismerését és megbecsülését, a velük való azonosulást, 

 

 a kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség- és közösségvállalást. A 
hazánkban élő nemzeti, etnikai kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak 
tiszteletét, kultúrájuk, hagyományaik megismerését és megbecsülését, 

 

 iskolánk hagyományainak megőrzését, jó hírnevének, szellemiségének ápolását, 
öregbítését, 

 

 a természeti és mesterséges környezet iránti felelősségteljes magatartást egyéni és 
közösségi szinten egyaránt, 

 

 a közösségbe való beilleszkedés, a felnőtt életre való felkészülés érdekében a 
demokratikus jogok és kötelességek elsajátítását és gyakorlását, 

 

 a kommunikációs kultúra fejlesztését az anyanyelv és az idegen nyelvek, az 
informatikai ismeretek magasabb szintű megszerzésével, 

 

 a tanulás iránti vágyat, az értelmi képességek kiteljesítését, az önálló 
ismeretszerzésre törekvést, a kreativitást, 

 

 a felnőtt életre, pályaválasztásra való tudatos készülést, 
 

 a testi és lelki harmóniát, az egészséges életvitelt, a boldog családi életre való 
felkészülést. A káros szokások, deviancia elutasítását, 

 

 a megelőzést, a szociális és mentális esélyegyenlőséget szolgáló gyermekvédelmet. 
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Munkánk során szem előtt tartjuk a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, valamint a 
titoktartási kötelezettséget, a személyiségi jogok védelmét. 

 

Az Országos Kompetenciamérésen való intézményi eredményesség az egyik 

legmeghatározóbb célkitűzésünk az idei tanévben is. Számunkra kiemelkedően fontos, hogy 

tanulóink birtokolják azt az „eszköztudást”, amely a sikeres tovább haladásukhoz 

nélkülözhetetlen, illetve képesek legyenek a tudásukat az életben alkalmazni és további 

ismeretszerzésre felhasználni. A felmérés tesztjei ugyanis alapvetően nem a tantervi 

követelmények teljesítésére, hanem valódi problémák, helyzetek megoldására irányulnak.  

Tanulóink  eredményes teljesítménye érdekében kezdeményezünk egy fejlesztő 

munkacsoport megszervezését, egy komplex, tantárgyakon és évfolyamokon  átívelő 

fejlesztési terv, módszertani program  kidolgozására.  Az alsó tagozaton bevezetésre került 

tantárgycsoportos oktatás pedig reményeink szerint tovább erősíti a kulcskompetenciák 

megalapozását. 

 

Beiskolázás, iskolaválasztás 

A Közoktatási törvény a szabad iskolaválasztás jogával ruházta fel a szülőt. E joga alapján 

bármelyik iskolát választhatja az általa ismert állami, alapítványi, magán, vagy egyházi iskolák 

közül. Ebben a versenyben komoly feladat vár ránk a következő tanévben is. 

Célunk vonzóvá tenni iskolánkat, és olyan intézményi légkört teremteni, ahol a gyermek a 

saját természetének, fejlettségének megfelelően élhet úgy, hogy az iskola nem egyszerűen 

„munkahelye”, hanem életének kellemes színtere is tud lenni. 

A demográfiai negatív hullám ellensúlyozása, az intézmény térségi szerepének 

megerősítése érdekében szoros együttműködésre és folyamatos kommunikációra törekszünk a 

Batyki Tagintézményünkkel, illetve a környező települések óvodáival, intézményeivel. Célunk, 

hogy szervesen bekapcsolódjunk a térség oktatási vérkeringésébe. 

 

Pedagógus továbbképzés - szakmai megújulás 

Az egyes gyerekek, tanulócsoportok tanulásának támogatása különböző stratégiákat, 

módszereket igényel a pedagógustól. Az életkori, az egyéni és a csoportsajátosságoknak 

megfelelő, aktivitást, differenciálást elősegítő tanulási-tanítási stratégiák, módszerek 

alkalmazása mindennapi feladataink közé tartozik. Egy pedagógusnak képesnek kell lennie az 

önszabályozott tanulás szintjének megfelelő változatos feladatadásra, támogatnia kell a 

tanulókat egyéni tanulási útjuk megtalálásában. 

Célunk, hogy nevelőtestületünket nyitottá tegyük az új tanuláselméletek, tanulási-tanítási 

módszerek, az IKT új pedagógiai alkalmazásának megismerésére és saját tanulási-tanítási 

folyamatába való beépítésére a pedagógusok szakmai megújulásának támogatásával.   
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 Minőségbiztosítás 

 

A minőségi oktatás megszervezéséhez elengedhetetlen az önértékelési rendszer intézményi 

szinten történő szabályozása. Az intézményi kép tudatos fejlesztésének alapja a kiinduló 

állapot feltérképzése és a célok pontos meghatározása. Ennek érdekében feladatunk, hogy az 

intézményvezetés támogatásával - a nevelőtestület belső kezdeményezésére - egy objektív, és 

könnyen alkalmazható értékelési rendszer kerüljön kidolgozásra. 

Az intézményi minőségbiztosítás célja és egyben eredménye is a partneri elégedettség 

javulása. Ennek érdekében minél szorosabb együttműködésre kell törekedni az intézmény 

külsős kapcsolataival: 

- Az új közvetlen fenntartóval - mely a KLIK Zalaegerszegi Tankerülete – szemben a 

minél személyesebb kapcsolattartásra kell törekedni 

- A helyi önkormányzattal kialakult jó viszonyt tovább kell erősíteni 

- A Batyki Telephellyel konstruktívabb együttműködést kell kiépíteni 

- Javítani kell a szülőkkel, egyházakkal, oktatási intézményekkel való kommunikációt (e-

napló bevezetése – a tanévben kísérleti jelleggel) 

- Erősíteni szükséges a térségi szerepet: a szomszédos települések nevelési intézményei 

felé történő nyitással.  

 

 DÖK támogatása 

 

A mai világban elengedhetetlen, hogy a gyerekek már kisebb korban megismerkedjenek a 

demokrácia fogalmával, elsajátítsák, hogy állampolgárként mit szabad, s mit nem szabad 

megtenni a másik állampolgárral. Ezek az első lépések nemcsak arra alkalmasak, hogy 

megtanulják, hanem gyakorolják is az állampolgári, iskolapolgári jogokat a szűkebb 

környezetükben, az osztályokban, diákönkormányzati üléseken és nagyobb nyilvánosság előtt 

az iskolagyűléseken és a diákmédiában. 

Célunk a helyi DÖK határozottabb és hatékonyabb támogatása. Az ősz folyamán, 

intézményi szinten egységes diákönkormányzatot kívánunk szervezni a diákparlament újbóli 

megszervezésével. Szándékunkban áll csatlakozni az országos kezdeményezéshez  
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5.3. Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a 

tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítése a nemzetiségre 

vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, 

megbecsülése és szeretete 

Pedagógiai rendszerünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék,          

a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozhatók valamely tantárgyban  

elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosít-ható 

a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi 

eredményesség szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex 

személyiség-struktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását 

jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló 

igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit 

és gyengeségeit. Nevelésünk, oktatásunk igazodik a tanulóhoz, és ez azt is jelenti, hogy 

igazodik ahhoz a közeghez, amelynek tanulóink részesei. 

Alapelveink: 
 

o Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos 
tanulásra, információk szerzésére. 

 
o A tanulókkal szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat és ezzel 

harmonizáló feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani. 
 

o A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, 
matematikai, informatikai, természettudományi, társadalomtudományi, 
esztétikai, etikai) birtokába kell juttatni. 

 
Általános céljaink: 

o A kompetenciaalapú oktatás és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
integrációs programjának összekapcsolása (NAT). 

 
o A program a mások iránti nyitottságot és elfogadást, a szorgalmat kiemelt 

értéknek tekinti. Az egész személyiséget fejlesztve tanít. Meghatározó benne a 
gyermekközpontúság, a pedagógus és a tanuló kapcsolata. A tanulókon 
keresztül az iskolába járó gyermekek családjaira is hat. 

 
o Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési- és 

oktatásszervezési keretünket mihamarabb az alábbi kívánalmak jellemezzék: 
 

o Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei 
kibontakoztatásához. Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden 
gyermek értékként képviselheti. 

 
o Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit. 
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o A szülő, a család (mint partner) résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a 
család- iskola- gyermek közötti kommunikáció. 

 
o Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk. 

 
o Megvalósul az oktatásban, nevelésben érintett intézmények szervezett, tudatos 

együttműködése. 
 

o Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk. 
 

o Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, 
módszer-tani repertoárjukat. 

 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek 

figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti 

formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

 

Munkánk során kiemelten kezeljük  
 

 a sajátos nevelési igényű;  

 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 

 a kiemelten tehetséges; 

 a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

 
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, 
integrált formában folyik. 
 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve alapján szervezzük meg. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján 

terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes 

pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények 

szolgáltatásait. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 
 

 gyógypedagógus végzettségű utazó pedagógus,  

 az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi 

tantervének, 

 a megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

 a tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

 képességfejlesztő játékok, eszközök, 

 számítógépek fejlesztő programokkal. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, 

hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, aki 

 
a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 

b) szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet 

biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat 

alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények 

elemzése alapján - szükség esetén - eljárásait megváltoztatja, az adott 

szükséglethez igazodó módszereket megválasztja; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 
– A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 
vevő – a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező – 
gyógypedagógus  az együttműködés során: 
a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet 

kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és 

helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; 

e) figyelemmel kíséri, a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 
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javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, iránymutatásai során figyelembe veszi a 

tanulóval foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 

egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek 

során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

 

 
Munkánkhoz az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények szakmai szolgáltatását, 

az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét vehetjük 

igénybe. 

 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdők segítése (BTMN) 

Célja: 
 

 a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása,  
 

 a pozitív énkép és önértékelés kialakítása,  
 

 a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése,  
 

 a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása,  
 

 a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés.  

A beilleszkedési, és magatartási zavarokkal összefüggő pedagógiai munka eltér a 

„hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem felzárkóztat, hanem olyan 

képességeket fejleszt, melyek a gyermekek iskolai teljesítményét javítják. A BTM zavar 

komplex jelenség, a személyiség problémája, amelyben értelmi, érzelmi és akarati tényezők 

ötvöződnek.  

 

 

A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba 

soroljuk: 

 

– Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrend-szer, 

konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiány, sza bálytartás 

hiánya), illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, elfojtás, 

agresszivitás, stb.  

– Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció-dyslexia, dysgrafia, figyelem-

hiperaktivitás, kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás fejletlensége, csak 

szekunder jellegű memória)  

– Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, szeretet- 
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és figyelemhiány, túlzott elvárások stb.)  

Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi 

fejlődést, a testi–lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és 

környezetével egyensúlyban éljen. 
 
Az esélyegyenlőség előmozdítása a következő feladatok szegmensei terén folynak: 

 kulcskompetenciák fejlesztése; 

 a tehetséges tanulók támogatása;  

 kultúra közvetítés a nemzetiségekre vonatkozóan;  

 a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete.  

 

Az esélyegyenlőség megvalósulását szolgáló legfőbb pedagógiai feladat a tanulók eltérő egyéni 

képességeinek, adottságainak figyelembevételével annak biztosítása, hogy jelentős hátrányok 

nélkül, egyenlő lehetőséget biztosító ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkezzenek a 

társadalomba való sikeres beilleszkedéshez. 

 

Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket: 

 az adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése  
Eszközei:állapotfelmérés, kapcsolattartás, mérések 

 képességek és kulcskompetenciák fejlesztése  
Eszközei: differenciálás 

 a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók támogatása 
Eszközei: intézkedési terv 

 a tehetséges tanulók támogatása  
Eszközei: tehetséggondozás, versenyeztetés 

 a versenyek szervezése  
Eszközei: kapcsolattartás, internet 

 a nemzetiségek kultúrájának megismertetésére helyezett kiemelt hangsúllyal a 
multikulturális tartalmak megismertetése 

 Eszközei:programszervezés, ünnepek 

 a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus 
érzésének kialakítása a tanulókban 

Eszközei:  helyi civil szervezetekkel való közös programok 

 az önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a 
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős 
foglalkozásba való beépülése 

Eszközei: Pályaválasztási Kiállítás, szakmák bemutatása 

A fentiek megvalósításának ellenőrzése a belső ellenőrzési szabályozásban és az Intézményi 

minőségirányítási programban (IMIP) foglaltaknak megfelelően a következő formákban 

történik: beszámolók, fényképek,jelenléti ívek 
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5.4. A tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórákon kívüli 

tevékenységek 

 

 

Tevékenység/
Verseny  

megnevezése 

 

 

Résztvevő 

 

 

Időpont, 
helyszín 

 

 

Felelős 

 

Egyeztetésre került-e 
az véleményezési 

jogkör gyakorlóival a 
felkészítés 

(iskolaszék/szülői 
szervezet, 

diákönkormányzat) 

I/N  

(jkv. szám) 

BTMN 1.o. csütörtök 13.50 Fánerné M. Mónika N 

BTMN 2.o. szerda 13.50 Németh Miklósné N 

BTMN 3.o. péntek 13.50 

csütörtök 14.45 

Péter Szilvia 
Bieder-Ágh Csilla 

N 

BTMN 4.o. hétfő 14.45 

csütörtök 13.50 

Kukorné G. 
Erzsébet 

Borbás Nikoletta 

N 

BTMN 5.o. szerda 12.45 

csütörtök 13.50 

Bieder-Ágh Csilla 

Strack Éva 

N 

BTMN 6.o. kedd 14.45 

szerda 14.45 

Feketéné vass 
Erika 

Németh Miklósné 

N 

BTMN 7.o. hétfő 11.45 Radványi Ottó 

 

N 

BTMN 8.o. csütörtök 14.45 

péntek 12.45 

Feketéné vass 
Erika 

Strack Éva 

N 

Felvételi 
előkészítő 

8.o. hétfő 14.45 Nagyné Szabó Éva N 

Modern tánc 4.,5.,6.,7. 
o. 

kedd 14.45 Borbás Nikoletta N 



 

26 

 

Énekkar 5.,6.,7.,8. 
o. 

kedd 13.50 Johann-né Székely 
Júlia 

N 

Felzárkóztatás 

(matematika) 

2.o. kedd 13.50 Strack Éva N 

Felzárkóztatás 

(matematika) 

4.o. csütörtök 14.45 Borbás Nikoletta N 

Felzárkóztatás 

(magyar) 

1.,2. o. 

Batyk 

hétfő 15.30 Pálné Peitli Erika N 

Felzárkóztatás 

(matematika) 

1.,2. o. 

Batyk 

kedd 13.50 Patakfalvy Pálné N 

Báb szakkör 1.,2.,3. o. 

Batyk 

kedd 11.45 Pálné Peitli Erika N 

Tehetséggondozás 

(matematika) 

2.o. kedd 12.45 Strack Éva N 

Tehetséggondozás 

(matematika) 

3.o. csütörtök 13.50 Bieder-Ágh Csilla N 

Tehetséggondoz
ás 

(matematika) 

4.o. szerda 14.45 Borbás Nikoletta N 

BTMN 3.o. hétfő 13.50 Borbás Nikoletta 

 

N 

Matematika 
felzárkóztatás 

3.o. hétfő 14.35 Borbás Nikoletta N 

Modern tánc 1.o. szerda 14.35 Borbás Nikoletta 

 

N 

Matematika 
tehetséggondozá

s 

3.o. szerda 13.50 Borbás Nikoletta N 

Német szakkör 3.o. hétfő 13.50 

szerda 12.45 

Badics Margit N 

Angol szakkör 3.o. hétfő 13.50 

szerda 12.45 

Nagy Anna N 
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5.5. Az iskolába lépő, első évfolyamos tanulók beiskolázása 

Az első évfolyamosok beiskolázása a jogszabályban meghatározottak alapján, a fenntartó 

döntéseinek és iránymutatásai szerint a kerületi/járási hivatal vezetője által meghatározott 

időpontban történik.  

Előkészítése az intézményvezető-helyettes és az alsós munkaközösség-vezető és leendő elsős 

osztályfőnökök közös feladata, melynek során a leendő elsősök szüleinek tájékoztatása kiemelt 

feladat. 

A leendő elsősök szüleinek megnyerését szolgálják továbbá a nyílt napok, az óvodákkal való 

kapcsolatteremtő munka és a különféle tankerületi kiadványokban megjelenő népszerűsítő 

bemutatkozó írások, valamint az iskolai honlap híradásai.    

 

5.6. Tervezett mérések és vizsgák  

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje 
Az iskolában a települési/kerületi munkaközösségek munkaterve alapján szervezett versenyek 

előtt a szakmai munkaközösségek feladattervében szereplő ütemezés szerint házi versenyeket 

tartunk. 

 

A házi és kerületi versenyek eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik. 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi 

ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját: 

 javítóvizsga (aug. utolsó hete) 

 osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten) 

 pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban) 

 különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció 

alapján)     

 

Külső és belső tantárgyi mérések rendje 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi 

munkatervek (melléklet) szólnak. 

Kiemelt mérések: 

a) Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 
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b) Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei 

c) Félévi szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2021. január 22. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

d) A szövegértés és a matematikai eszköztudás országos mérése a 6. és 8. évfolyamokon 

Határidő: 2021. május 26. 

Felelős: intézményvezető-helyettes 

e) Írásbeli idegen nyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamon 

Határidő: 2021. május 19. 

Felelős:intézményvezető-helyettes 

f) Célnyelvi mérés két tanítási nyelvű osztályokban a 6. és 8. évfolyamon  

Határidő: nem releváns 

Felelős: 

g) Tanév végi szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított 

mérőeszközök segítségével 

Határidő: 2021. május 30. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők, szaktanárok 

h) Nevelési szint felmérése a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök 

segítségével 

Határidő: 2021. május 30. 

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők 

6. PÁLYAVÁLASZTÁS; KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNŐ 

TOVÁBBTANULÁS 

A középfokú oktatási intézményekbe történő továbbtanulás rendjét 2019/2020. tanév rendjéről 

szóló rendelet szabályozza. Az ebben foglaltakat a nevelőtestület és az osztályfőnöki 

munkaközösség ülésén az igazgató ismerteti. A továbbtanulásért felelős kolléga és a 

nyolcadikos osztályfőnökök a tanulók szüleivel való folyamatos konzultációk útján segítik a 

továbbtanulás ügyintézését, annak adminisztrációs feladatait. 

Az iskola igazgatóhelyettesei rendszeresen ellenőrzik a határidők pontos betartását.  



 

29 

 

A pályaválasztás pedagógiai-szakmai jellegű feladatait (pályaorientációs programok) az 

osztályfőnöki és az egyes szaktágyi helyi tantervi programok tartalmazzák (pedagógiai 

program melléklete) 

A tanév tervezése során nagy hangsúlyt feketetünk a a továbbtanulásra felkészítő fakultációs 

illetve más egyéb foglalkozásokra (tantárgyfelosztás).   

 

7. A TANFELÜGYELETI RENDSZERREL KAPCSOLATOS FELADATOK 

ssz. esemény / téma felelős határidő eredményességi 
mutató  

1. Vezetői ellenőrzés 

 

intézményvezető   

2. Intézményi ellenőrzés 

 

intézményvezető   

3. Pedagógiai-szakmai 
ellenőrzés-tanfelügyeleti 
látogatás(Borbás Nikoletta, 
Kukorné Gáspár Erzsébet, 
Pacsi-Fodermayer Judit) 

intézményvezető folyamatos  

8. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI MUNKA TERVEZÉSE 

ssz. esemény / téma felelős határidő eredményességi 
mutató 

1. Burn-out tréning (a zalaszentgróti 
EFI szervezésében) 

Intézményvezető folyamatos fénykép 

2. A Pedagógiai Szakszolgálat 
pályázatához kapcsolódó tanári 
tréning(differenciálás,hiperaktivitás) 

Intézményvezető folyamatos fénykép 
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9. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

9.1. Pedagógus adatok 

Engedélyezett álláshelyek száma: 22 státus (feladatellátási helyenként) 

Betöltött álláshelyek száma: 20 fő (+1 fő pedagógus asszisztens)   

Betöltetlen álláshelyek száma:  0 fő  feladatellátási helyenként) 

Megjegyzés:  

határozott időre kinevezettek száma: 1 fő (Baráth Martin) 

megbízási szerződéssel tanítók: 4 fő (Silye Lilla, Rozina József Tibor,Németh Ágnes Zsuzsanna, 

Johann-né Székely Júlia) 

 

9.2. A pedagógusok minősítési rendszerével kapcsolatos feladatok 

ssz. esemény / téma felelős határidő eredményességi 
mutató 

1. Minősítési eljárás (Péter 
Szilvia) 

intézményvezető 2020. október 
15. 

 

 

2.  Portfólió készítése (Strack 
Éva, Németh Miklósné, 
Nagyné Szabó Éva) 

intézményvezető 2020. november 
25. 

 

  

9.3. Munkakörök aktualizálása, pedagógusok feladatai 

feladat felelős határidő eredményességi 

mutató 

A munkaköri leírások felülvizsgálata intézményvezető 2021. június 
30. 
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9.4. Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási terv aktualizálása 

Továbbképzési programot érintő változások: 

a) szakmai továbbképzések 

b) szakvizsgát adó képzések 

c) költség és finanszírozás  

Beiskolázási programot érintő változások: 

a) szakmai továbbképzések 

b) szakvizsgát adó képzések 

c) költség és finanszírozás  

10. A MAGASABB VEZETŐK HETI ÜGYELETI RENDJE 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

de. 

Pacsi 
Krisztián 

/intézmény-
vezető 

Dézsenyi Melinda 

/intézményvezető-
helyettes 

Pacsi Krisztián 

/intézményvezető 

Dézsenyi 
Melinda 

/intéz-
ményvezető-

helyettes 

Pacsi Krisztián 

/intézményvezető 

du. 

Dézsenyi 
Melinda 

/intézmény-
vezető-
helyettes 

Pacsi Krisztián 

/intézményvezető 

Dézsenyi 
Melinda/ 

intézményvezető-
helyettes 

Pacsi 
Krisztián 

/intéz-
ményvezető 

Dézsenyi Melinda 

/intézményvezező-
helyettes 
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11. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE 

Hónap Ellenőrzés célja 
Ellenőrzött 

területek 

Alkalmazott 

módszer 

Ellenőrzést 

végzők 

szeptember 
munkaköri 
leírások 
aktualitásai 

pedagógusi és 
alkalmazotti kör  
munkaköri leírása 

szöveg 
aktualizálása 

intézményvezető 

október 

évindítás 
adminisztrációs 
teendőink 
nyomon 
követése 

foglalkozási 
tervek, tematikus 
tervek, egyéni 
fejlesztési tervek 
–  
foglalkozási 
naplók, 
törzslapok, KIR és 
más statisztikai 
adatállományok  

dokumentum- 
vizsgálat 

intézményveze-
tő-helyettesek 

november 
első félévi 
óralátoga-tások 

tanórák, 
foglalkozások 

hospitáció 

intézményvezető, 
intézményveze-
tő-helyettesek , 
szakmai 
munkaközösség-
vezető 

december  
második 
negyedéves 
értékelés 

osztálynapló, 
értékelőív, egyéni 
haladási napló 

dokumentum- 
vizsgálat 

intézményveze-
tő-helyettesek 

január 

félévi 
adminisztráció 
megfelelése és 
teljesítése 

naplók, tájékozató 
füzetek, 
beszámolók, 
statisztika 

dokumentum- 
vizsgálat 

 

intézményvezető 
és az 
intézményvezető- 
helyettesek 

február 

középfokú 
beiskolázással 
kapcsolatos 
teendők 

a tanulók felvételi 
dokumentuma-
inak kezelése 

dokumentum- 
vizsgálat 

intézményvezető 
és az 
intézményveze-
tő-helyettesek 
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Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött 
területek 

Alkalmazott 
módszer 

Ellenőrzést 
végzők 

március 
a pedagógusok 
minősítésének 
előkészítése 

minősítési 
dokumentáció 

dokumentum- 
vizsgálat 

intézményve-
zető 

április 
harnadik 
negyedéves 
értékelések  

osztálynapló, 
értékelőív, egyéni 
haladási napló 

dokumentum- 
vizsgálat 

intézményveze-
tő-helyettesek 

május 

erdei iskolák, 
tanulmányi 
kirándulások 
tartalmi 
oldalának 
megszervezése 
és a lebonyolítás 
munkálatai 

programtervek  
dokumentum- 
vizsgálat 

intézményveze-
tő-helyettesek 

június 
tanév végi 
adminisztráció 

naplók, 
törzskönyvek, 
bizonyítványok 
ellenőrzése 

dokumentum- 
vizsgálat 

intézményvezető 
és az 
intézményveze-
tő-helyettesek 

 

12. TÁRGYI FELTÉTELEK 

Az intézmény teljes felújítása után a 10. tanévet kezdjük. Az intézmény újszerű 

állapotán sajnos már látszódnak a folyamatos használat nyomai. A szokásos nyári festés 

megtörtént, kisebb javításokra azonban a tanév során folyamatosan szükség lesz (pl. 

nyílászárók, radiátorok, padozat, bútorzat). 

Az elmúlt tanévben megújult az önkormányzati kezelésben lévő konyha és ebédlő, így 

szép és kulturált környezetben történhet a gyermekek és munkatársak étkeztetése.  

A legutóbbi TÁMOP 6.1.2 (egészségfejlesztés) és TÁMOP 3.1.4 (tanórán kívüli 

foglalkozások fejlesztése) pályázatok sporteszközök beszerzését tették lehetővé, így az iskola 

tornatermi és szabadidős foglalkozásaihoz a kellékek adottak. 

Az elmúlt években TIOP-os pályázatokból jelentősen bővült azinformatikai eszközpark 

(informatika terem, tanári laptopok, irodai eszközök), de további fejlesztésre lesz szükség a 

következő időszakban is. 
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A tanév folyamán tervezett infrastrukturális fejlesztések: 

- informatikai eszközpark fejlesztése (monitorok, asztali gépek, interaktív táblák, tanári 

laptopok) 

- második – kiscsoportos - informatikai terem kialakítása (bútorzat, vezetékelés, 

gépbeszerzés) 

- az intézmény internetes elérhetőségének javítása (weblap, facebook) 

- elavult bútorzat cseréje, javítása 

- „szaktantermi jelleg” bővítése 

- könyvtár kihasználtságának javítása (könyv-, és folyóirattár bővítése) 

- iskolaudvar (füvesítés, virágosítás, padok, szabadtéri játékok) 

 

Hosszú távú fejlesztések előkészítése 

- minden tanterem legyen felszerelve számítógéppel, interaktív táblával, kiegészítő 

eszközökkel 

- iskolarádió beindítása 

- nyelvi labor felszerelése (bútorzat, infokommunikációs eszközök) 

- elektronikus napló bevezetése 

- iskolabusz cseréje, géppark bővítése (Pályázat!) 

- tornaterem felújítása (tető-, padozat, nyílászárók cseréje, öltözők felújítása) 

- tanulói főzőkonyha bővítése 

 

13. PÁLYÁZATOK 

13.1. Folyamatban lévő projektek 

EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a 

hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében  

EFOP-3.3.2-16-2016-00057  „ÉRTÉKTÁR-VÁR” Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért 
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13.2. Fenntartási időszakban lévő projektek 

TIOP -1.1.1-12/1-2012-0001  Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban 

TÁMOP-6.1.2.a-14/1-2014-0001 Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) = Klebersberg 

Intézményfenntartó Központ központi pályázata (intézményünk is részt vett benne) 

 

13.3. Benyújtásra tervezett pályázatok 

Nincs 

 

MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVEI 

14. NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL FONTOSNAK ÍTÉLT SZABÁLYOZÁSI 
TERÜLET 
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15. LEGITMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

Az iskolai munkatervet az intézmény diákönkormányzata 2020. év augusztus hó 31. napján 

tartott ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok.  

Kelt: Türje, 2020. szeptember 03. 

 

 

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

        diákönkormányzat képviselője 

 

 

Az iskolai munkatervet a szülői szervezet (közösség) 2019. év augusztus hó 31. napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet (közösség)  

véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

Kelt: Türje, 2020. szeptember 03. 

 

 

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

   szülői szervezet (közösség) képviselője            

 

                           

Az iskolai munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2020. év augusztus hó 27. napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézmény nevelőtestülete 

véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

Kelt: Türje, 2020. szeptember 03. 

 

 

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

          intézmény nevelületti képviselője                                      
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MELLÉKLETEK (A MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS MÁS RESZORTFELELŐSÖK 

ÉVES MUNKAPROGRAMJA) 

1.  sz. melléklet  DÖK munkaterve 

2. sz. melléklet  Alsós munkaközösség munkaterve 

3.  sz. melléklet  Felsős munkaközösség munkaterve 

4. sz. melléklet  Komplex Alapprogram 

5. ……… sz. melléklet  ……………………. munkaközösség munkaterve 

6. ……… sz. melléklet  ……………………. munkaközösség munkaterve 

7. ……… sz. melléklet  ……………………. munkaközösség munkaterve 

8. ……… sz. melléklet  ……………………. munkaközösség munkaterve 

9. ……… sz. melléklet  ……………………. munkaközösség munkaterve 

10. ……… sz. melléklet  ……………………. munkaközösség munkaterve 

11. ……… sz. melléklet  minőségirányítási munkaterv 

12. ……… sz. melléklet  gyermekvédelmi munkaterv 

13. ……… sz. melléklet  diákönkormányzatot segítő pedagógus munkaterve 

14. ……… sz. melléklet  egyéb foglalkozásként szervezett sportkörök, sportfoglalkozások 

szakmai programja 

15. ……… sz. melléklet  komplex intézményi mozgásprogram tanévi terve 

16. ……… sz. melléklet  iskolakönyvtáros munkaterve 

 

 

  

  

 

 

 



 

38 

 

FÜGGELÉK 

A munkaterv jogszabályi háttere 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 
 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 
EMMI rendelet 

 A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos 
nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) 
EMMI rendelet 

 A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet 

 A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelveinek kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) 
EMMI rendelet 

 A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 
 A 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. (V. 19.) NGM 

rendelet 
 

Tantárgyfelosztás 

A tantárgyfelosztás tartalmazza a pedagógus munkarendjét az egyenlő és arányos 

munkamegosztás szabálya alapján.    

Órarend 

Tanulók, osztályok órarendje 

Pedagógusok órarendje 

Terembeosztási rend 

Egyéb foglalkozások időponja, helye, a foglalkozásvezető neve 



 
 
 
 

Türjei Szent László Általános Iskola 

8796 Türje, Szabadság tér 11-15. 

OM azonosító: 037613 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

munkaterve 
 

2020/2021. tanév 
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Tervezett programok: 
 
 
 

1. Választás (képviselők, DÖK elnök) 

2. Alapdokumentumok felülvizsgálata (SZMSZ, Magatartási Kódex) 

3. Diákpolgár avatás 

4. Iskolarádió 

5. Online rejtvényfejtő nap 

6. Diáknap 

7. Közgyűlés – éves beszámoló 

8. Falfestés, udvarszépítés 



Türjei Szent László Általános Iskola 
8796 Türje, Szabadság tér 11-15. 

OM azonosító: 037613 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alsó tagozatos szakmai munkaközösség 

munkaterve 
 

2020/2021. tanév 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. A szakmai közösség tagjai: 
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A munkaközösséget az 1-4. osztályok osztályfőnökei, a tagozaton szervezett napközis vezetők 
és az osztályokban nagyobb óraszámban tanító pedagógusok alkotják. A napközis nevelők a 
csoportok vezetése mellett részt vesznek a délelőtti oktató-nevelő munkában is.  
 
Türje: 
Radványi Ottó                                    tanító Alsó tagozatos SZMK vezető 
 

1. osztály 
Péter Szilvia    tanító DÖK segítő pedagógus 
Bieder-Ágh Csilla                              tanító 
 

2. osztály 
Borbás Nikolett                                  tanító 
Kukorné Gáspár Erzsébet  tanító Gyermek-és Ifjúságvédelmi felelős 
 

3. osztály 
Fánerné Mázsi Mónika                      tanár-tanító 
Feketéné Vass Erika              tanító  
Nagyné Darabos Gabriella                tanító (jelölt) 
 

4. osztály 
Németh Miklósné   tanító  
Strack Éva                     tanító 
 
Batyk: 1-4. összevont osztály 
 
Patakfalvi Pálné   tanító  
Pálné Peitli Erika   tanító 
 

 

 

II. A szakmai közösség munkájának stratégiai céljai: 
 
Az intézményben folyó nevelő- oktatómunka szakmai színvonalának javítása. 
Az intézmény alsó tagozata szakmai munkájának és hatékony pedagógiai működésének 
folyamatos fejlesztése. 
Az iskolavezetés segítése az egyes szakterületek munkájának tervezésében, szervezésében, 
ellenőrzésében és értékelésében.  
A korszerű, innovatív módszertani kultúra folyamatos fenntartása és fejlesztése. 
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Feladatai: 
 
A szakmai munkaközösség: 
 

 tagjainak javaslataival és az iskolai munkaterv alapján részt vesz a következő tanév 
munkatervének összeállításában; 

 módszertani és iránymutató munkaértekezleteket, megbeszéléseket tart, szervez; 

 törekszik az egységes követelményrendszer kialakítására; 

 az intézmény fejlődése érdekében pedagógiai-módszertani kísérleteket végezhet, 
különböző területeken (online oktatás) innovációkat (új pedagógiai eljárások, 
módszerek) indíthat és próbálhat ki, építhet be a tanítási-nevelési folyamatokba;  

 segíti tagjainak szakmai továbbképzését; 

 részt vesz szakmai pályázatokon; 

 figyelemmel kíséri tagjainak szakmai munkáját, adminisztrációs munkafegyelmét, 
erre vonatkozóan intézkedéseket kezdeményezhet az igazgatónál, javaslatot tehet 
az elmarasztalásra, jutalmazásra, és kitüntetésre;  

 tagjai munka-tapasztalataikat rendszeresen megbeszélik;  

 elvégzi az iskolai munkatervben rögzített eredményméréseket, összegzi és elemzi 
a tapasztalatokat, levonja a szükséges következtetéseket, javaslatokat tesz (az 
érintett pedagógus, valamint az iskolavezetés felé a hiányosságok felszámolására;  

 ellenőrzi a tanórán kívüli, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat. 
Tapasztalatairól rövid írásbeli feljegyzést készít, erről tájékoztatja az igazgatót.  

 félévente összefoglaló tájékoztatást ad, az igazgató igénye alapján adatokat 
szolgáltat. 

 az oktatói, nevelői és egyéb, az intézményi működési feladatokhoz kapcsolódó 
jogszabályokat, (járványügyi védekezés szabályait), az intézmény 
alapdokumentumainak változásait figyelemmel kíséri, betartását, végrehajtását 
felügyeli, az alapdokumentumok módosítására szükség esetén javaslatot tesz, ill. a 
módosításokról az iskolavezetés kérésére szakmai véleményt alkot;  

 szervezi a tagozat tanórán kívüli, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásait, 
folyamatosan fejleszti az online oktatáshoz szükséges szoftver-kezelői ismereteket, 
és felhasználható digitális tananyagokat; 

 tagjai, belső csoportjai tanulmányi és egyéb versenyeket, vetélkedőket, különböző 
projekteket indítanak és valósítanak meg, ill.versenyekre, ünnepélyekre és egyéb 
rendezvényekre készítik fel a tanulókat. 

 összehangolja az alsó tagozatban tanító pedagógusok munkáját, tagjai, csoportjai 
kölcsönösen tapasztalatot cserélnek és segítik egymást. 
 

 
  III. Kiemelt feladataink a tanévben 
 
Az intézményi éves munkatervében rögzített, a tagozatot érintő feladatok végrehajtása. 
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1. Az alsós osztályokban tanítók munkájának összehangolása, tagintézménnyel való 
együttműködés 
- Szakmai, elsősorban módszertani tapasztalatcserék (bevált, ill. új módszerek átadása, 
kipróbálása, beillesztése a tanítási-tanulási folyamatba). 
- Tagozat és osztályszintű tanulmányi és egyéb versenyek megszervezése, lebonyolítása. 
 

2. Komplex Alapprogram bevezetése – foglalkozások megtartása. 
 

3. Kapcsolattartás az óvodákkal, tagintézménnyel, a művészeti iskolákkal, a Művelődési Ház 
munkatársaival, a POK-kal és a Szakszolgálat pedagógusaival. 

   -  Kölcsönös látogatások (nyílt napok, tehetségnap, hospitálások) 
   - Tájékoztatás tartása a beiskolázási körzet óvodáiban iskolánkról 
      (segítségadás a szülőknek,  foglalkoztatók ajánlása) 
   -  Iskolaelőkészítő program (iskolahívogató) 

 
4. Együttműködés a szülőkkel 

- Szülői értekezletek 
- Fogadóórák 
- Nyílt nap 
- Szülők meghívása kiállításokra, ünnepségekre, kirándulásokra, egyéb programokra 
- Szükség esetén családlátogatások 
 

5. Tehetséggondozás 
- Szakkörök 
- Tanulmányi versenyek 
 

6. Egyéni, kiscsoportos foglalkozások 
- Tantárgyi felzárkóztatás 
- BTM-es tanulók fejlesztése 
 

7. A tanórai és tanórán kívüli munkák, programok összehangolása a napközis munkákkal 
- Szakmai tapasztalatcserék (a tanulók egyéni haladásáról) 
- Kölcsönös hospitálások,  

 
8. Egészséges életmódra nevelés 

- Rendszeres testmozgás 
- Helyes táplálkozás 
- Egészségnap 
- Gyümölcsprogram 
 

9.   Levelezős versenyek 
     - A 2020/2021. tanévben az 1-4. osztályokban újra megszervezzük a levelező tanulmányi    
        versenyekre való felkészülést. 
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IV. Az alsó tagozat osztályai által adott műsorok, programok 
 

Program Felelős 
Tanévnyitó 1.-2.o 

 
Első osztályosok diákpolgárrá avatása 1. o, 

(DÖK, Telephellyel együtt) 
Idősek napja 
 

3. o.  

Mikulás (játékos sportverseny) 
 

(DÖK),napközis nevelők 

Karácsony 
 

4. o.  

Farsang 
 

Minden osztály 

Húsvéti játszóház 
 

(DÖK), alsós munkaközösség 

Anyák napja 
 

1-4. osztály 

Pedagógusnap 
 

2. o. 

Tanévzáró versek 
 

1. o. 

 
 
V. Versenyek, programok 
Tagozat- és osztályszinten 
 
1. Háziversenyek: Vers- és mesemondó verseny  

felelős: osztályfőnökök 
 

2. Levelező feladatmegoldó versenyek – egész tanévben  
felelős: osztálytanítók és napközis nevelők 
 

3. Területi versenyek:  
Zrínyi Ilona matematika verseny (3.4. osztály)  
felelős: matematikát  tanítók 

                                                                                                 
      Csokonai Alapműveleti verseny (3.4. osztály)   
      felelős: matematikát  tanítók 

                                                                
4. „Tanévzáró galéria” a tanulók munkáiból, a tanév életképeiből. 

 
Az alsó tagozat munkaközösségi értekezleteit az aktualitásoknak megfelelően félévente két 
alkalommal tartja. Az értekezletek témáit mindig az aktuális nevelési és oktatási feladatok 
határozzák meg. 
 
Türje, 2020. szeptember 03.                                                        Radványi Ottó s.k. 

               munkaközösség vezető 



6 
 

1. sz. melléklet 
 
 
 

Hospitálási terv: 
 

Célja: 
-  alkalmazott módszertani lehetőségek, új, innovatív módszertani megoldások  

(KAP, online oktatás) megfigyelése, továbbadása, átvétele; 
                          
Hospitálási szakaszok: 
- tanítási óra előzménye, látogatási tapasztalatok (elemzés, értékelés) 

 
Időpontok tervezése: 
- előre egyeztetett időpontban, egyéni vagy kiscsoportban; 

 
Elemzés, értékelés: 
- a közös tapasztalatok megbeszélése, a jó gyakorlatok leírása, átvétele, 
módszertani tárház bővítése; a hospitálásokról feljegyzés készül; 
 
A hospitálások egyéni időbeosztással lehetőség és aktuálitás szerint, lehetőleg évente 
legalább 3-4 alkalommal. 
A munkaközösség vezető látogatása (tanóra, napközi) évente két alkalommal. 
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2.sz. melléklet 
 

 
Feladatok ütemezése 

 
Augusztus 

 

Feladat Felelős 

Iskolahívogató - leendő első 
osztályosok játékos foglalkozásai 

1. oszt. o.f. és napközis 
nevelő 

 
 
 

Szeptember 
01. SZMK alakuló értekezlet:  
 
A munkaközösség éves munkatervének összeállítása. 
 
 

Feladat Felelős 

Tanévnyitó műsor 1. o.,2.o. 

Teremrendezés – díszítés 
osztályfőnökök 

Szülői értekezletek, fogadóórák 
idejének egyeztetése, megtartása 

osztályfőnökök 

A levelező feladatmegoldó verseny 
beindítása 

osztályfőnökök 

Házirend ismertetése, Tűz- és 
balesetvédelem, bombariadóra való 
felkészülés 

osztályfőnökök 

Nemzetközi hulladékgyűjtő nap 
minden pedagógus 

Naplók megnyitása 
osztályfőnökök 

Tanmenetek elkészítése, 
taneszközök rendezése minden pedagógus 

Témanap: diáksport napja 1-4. osztályban tanító ped. 

Iskolapolgárrá avatás 1. oszt. oszt.f. 

 



8 
 

 
Október 

 

Feladat Felelős 

Megemlékezés: október 6. osztályfőnökök 

Zenei Világnap osztálykeretben (oszt.f.) 

Játékos vetélkedő osztályfőnökök 

Idősek Világnapja 3. osztály 

Okt. 23-i ünnepség és emlékmű avatás 1-4. oszt. o.f. 

Állatok Világnapja osztálykeretben (oszt.f.) 

Halloweeni játékos pr. 1-4. oszt. o.f. és napk. nev. 

 
 

November 
 

Feladat Felelős 

Fogászati hónap 

Egészséges életmód, fog- és szájápolás 
élőadás, óriásplakát készítése (kiállítás) 

osztályfőnökök 

napközis nevelők 

Nyílt nap 1-4. oszt. o.f. és napk. nev. 

Az adott tantárgyakból 
gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 
felmérése, a további feladatok 
meghatározása 

osztályfőnökök 

Teadélután (11. 21.) 1-4. oszt. o.f. és napk. nev. 
 

December 
 

Feladat Felelős 

Adventi elők. foglalkozás (12. 01.) 1-4. oszt. o.f. és napk. nev. 
Lucázás (12. 03.) 1-4. oszt. o.f. és napk. nev. 
Mikulás (12. 04.) 
 

osztályfőnökök (DÖK) 

DIFER mérés osztálytanítók 
Karácsonyi műsor (12. 18.) 
 

községszintű 

Szakmai foglalkozás 
Közeleg a félév: tanulmányi munka 
megbeszélése, oktatási, nevelési feladatok. 

osztályfőnökök 
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Január 
 

Feladat Felelős 

Szülői értekezlet 
osztályfőnökök 

Magyar Kultúra Napja (közös 
intézményi pr.) 

1-4. oszt. o.f. és napk. nev. 

Félévi osztályozó értekezlet 
Osztályfőnökök, 
munkaközösség vezetők, 
igazgató 

Értesítések tanulmányi eredményről. osztályfőnökök 

Szakmai foglalkozás, félév utáni 
tapasztalatok, előttünk álló oktatási, 
nevelési feladatok. 

osztályfőnökök 

 
 

Február 
 

Feladat Felelős 

Félévi értékelő értekezlet Ig., ig.h., mk. vezetők 

Szülői értekezlet osztályfőnökök 

Farsang  osztályfőnökök 

 
 

Március 
 

Feladat Felelős 

Témahét 1-4. oszt. o.f. és napk. nev. 
Nyílt nap a jövendő elsősöknek és 
szüleiknek, benne beiskolázási 
tájékoztató, „Iskolába hívogató” 
programról 

leendő első osztályt tanító 

 

Húsvéti játszóház Napközis nevelők 

DÖK 
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Április 
 

Feladat Felelős 

Digitális témahét (04.09-04.13.) 1-4. oszt. o.f. és napk. nev. 

Tantárgyi elégtelenre álló tanulók 
létszámának felmérése, intenzív 
korrepetálás megkezdése a 4. osztályban 

osztályokban tanítók 

Szülői értekezlet osztályfőnökök 
 

Május 
 

Feladat Felelős 

Bukásra álló tanulók szüleinek kiértesítése 
levélben 

osztályfőnökök- npk. nev. 

Anyák napja (05. 07.) osztályfőnökök- npk. nev. 

Szakmai foglalkozás, tanulmányi munka, 
magatartás, szorgalom, aktualitások 

osztályfőnökök- npk. nev. 

alsós mkv. 

Idegen nyelvi mérés (05.16.) Nyelvszakos tanár 

Vers- és mesemondó verseny osztályfőnökök 

Egészségheti pr. osztályfőnökök- npk. nev. 

DÖK program-Szent László Diák-és 
Gyermeknap (05.29.) 

Tagintézménnyel közösen 

 
 

Június 
 

Feladat Felelős 

Osztálykirándulás (06. első hete) osztályfőnökök- npk. nev. 

Pedagógusnapi gyermekműsor kijelölt o.f. 

Év végi osztályozó értekezlet (06.11.) Ig.,mkv-k, osztályfőnökök 

Tanévzáró, ballagás Osztályfőnökök,  
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3. sz. melléklet 
 
 

Tervezett osztályprogramok 
 
Az osztályprogramok átfedéseinek oka, hogy a programok többségének tervezését, szervezését 
a munkaközösség tagjai többnyire közösen végzik, a lebonyolításuk osztály- ill. tagozati szinten 
történik. Az éves munkatervben tervezett intézmény, DÖK szintű programokban való 
részvételünk rendszeres. A programok a járványügyi védekezés szabályai miatt változhatnak! 
 

1. osztály 
 Népmese napja -verseny 
 Iskolapolgárrá avatás 
 Álltaok világnapja 
 Aradi Vértanúkra emlékezés 
 Szakmai nap –teadélután 
 Márton napi program 
 Mikulás délután 
 Fenyőünnep 
 Föld napi program 
 Anyák napi ünnepség 
 Madarak és fák napi program 
 Tanulmányi kirándulás 

 
2. osztály 

 Népmese napja -verseny 
 Iskolapolgárrá avatás 
 Állatok világnapja 
 Községi Könyvtár látogatása 
 Színházlátogatás (lehetőség szerint) 
 Aradi Vértanúkra emlékezés 
 Szakmai nap –teadélután 
 Márton napi program 
 Mikulás délután 
 Fenyőünnep 
 Föld napi program 
 Nyusziváró délután 
 Szép- és helyesírási verseny 
 Anyák napi ünnepség 
 Madarak és fák napi program 
 Tanulmányi osztálykirándulás 
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3. osztály 
 
 

 Népmese napja -verseny 
 Iskolapolgárrá avatás 
 Állatok világnapja 
 Községi Könyvtár látogatása 
 Színházlátogatás (lehetőség szerint bábelőadás) 
 Aradi Vértanúkra emlékezés 
 „Őszi mazsolázás” – közös főzöcske 
 Szakmai nap –teadélután 
 Márton napi program 
 Idősek napi műsor 
 Mikulás délután 
 Fenyőünnep 
 Föld napi program 
 Nyusziváró délután 
 Szép- és helyesírási verseny 
 Rejtvényfejtő vetélkedés 
 Anyák napi ünnepség 
 Madarak és fák napi program 
 Tanulmányi osztálykirándulás 

 
 

4. osztály 
 

 Népmese napja -verseny 
 Iskolapolgárrá avatás 
 Állatok világnapja 
 „Pénz hete” - témahét 
 Színházlátogatás (lehetőség szerint bábelőadás) 
 Aradi Vértanúkra emlékezés 
 „Őszi mazsolázás” – közös főzöcske 
 Szakmai nap –teadélután 
 Márton napi program 
 Idősek napi műsor 
 Mikulás délután 
 Fenyőünnep 
 Föld napi program 
 Nyusziváró délután 
 Szép- és helyesírási verseny 
 Anyák napi ünnepség 
 Madarak és fák napi program 
 Egészségnapi program 
 Tanulmányi osztálykirándulás 
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Készítette: Badics Margit 

  munkaközösség vezető 
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A munkaterv összeállítása a következő dokumentumok alapján történt:  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

- az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2017. évi LXX. törvény,   

- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ utasításai, rendeletei,  

- az iskola Pedagógiai Programja, 

 - az intézmény szervezeti és működési szabályzata 

 - a Kormány 5/2020. (I.31.) Korm. rendelete a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, 
bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról                                                                                                                             

- 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről 

 

Munkaközösségünk tagjainak a legfontosabb feladata a tanulók alapkészségeinek, 
valamint kreatív, önálló gondolkodásának a fejlesztése. Törekszünk arra, hogy minden 
tanuló teljesítse a tantervi követelményeket. Különös hangsúlyt fektetünk a 
kompetenciák megfelelő színtű fejlesztésére. Az órákon igyekszünk differenciálni, illetve 
többféle módszert és munkaformát alkalmazni. Az idei tanévben is lehetőséget kapnak 
tanulóink a tanórán kívüli tehetséggondozásra, illetve felzárkóztatásra egyaránt. 

Iskolánkban bevezetésre került a Komplex Alapprogram, melynek legfőbb célkitűzése a 
végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése a prevenció segítségével. Ugyanakkor egy 
olyan pedagógiai ars poetica is, melynek középpontjában az élményalapú tanítás, a 
tanulókat aktívan bevonó pedagógiai szemlélet áll. A Komplex Alapprogram újszerűsége 
a korábbi gyakorlathoz képest az, hogy egységes rendszerbe foglalja a pedagógiai 
gyakorlatban eddig használt, differenciált fejlesztést támogató módszereket; alkalmazza 
a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató, és ezáltal a tanulási motivációt 
növelő programokat, valamint különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek 
fejlesztésére az alprogramok segítségével.  

 

Az órarendben megjelentek a ráhangoló órák és délutánonként az egyes alprogramok.  

- Életgyakorlat alapú alprogram 
- Testmozgás alapú alprogram 
- Digitális alprogram 
- Logika alapú alprogram 
- Művészet alprogram 
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A továbbiakban is ápoljuk hagyományainkat, megtartjuk szokásos ünnepeinket, 
rendezvényeinket (október 6., október 23., pásztorjáték, farsang, március 15., 
gyermeknap, június 4., ballagás…). Színházlátogatásokat, tanulmányi 
osztálykirándulásokat szervezünk. Aktívan részt veszünk az iskolánkban működő 
pályázatok, projektek sikeres megvalósításában. 

Az idei tanévben a 8. osztályos tanulóknál a továbbtanulás koordinálása, az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatás a szülők és a gyerekek felé is különösen fontos, tekintettel azokra 
a változásokra, amelyek a középfokú beiskolázások területén történtek.  

A munkaközösség céljai és feladatai:  

 Az oktató és nevelő munka fejlesztése.  
 A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés 

biztosítása. 
 Online oktatóprogramok hatékonyabb megismerése, szükség esetén azok 

alkalmazása. 
 Korszerű ismeretek nyújtása a világban való eligazodáshoz.  
 Kommunikációs képességek fejlesztése.  
 A tanuláshoz fűződő viszony javítása.  
 A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek a megfelelő segítségnyújtás.  
 Logikus gondolkodás fejlesztése. 
 Olvasási készség, beszédkészség, önkifejezés fejlesztése.  
 Helyes tanulási módszerek megmutatása és kialakításának elősegítése.  
 Egészséges életmódra nevelés. A sport megszerettetése. 
 Bukásra álló tanulóink szüleinek értesítése, felzárkóztatásuk megszervezése, 
 A lemorzsolódás visszaszorítása. 
 Tanulmányi versenyek megszervezése, lebonyolítása, a tanulók felkészítése. 
 Tehetséges tanulóink számára szakkörök szervezése szintén fontos feladata a 

munkaközösségnek, hiszen ezzel hozzásegítjük őket a továbbtanuláshoz 
szükséges egyre magasabb követelményszint teljesítéséhez, ill. a versenyekre 
való felkészüléshez.  

 Más intézmények által meghirdetett tanulmányi, kulturális és sportversenyekre 
való mozgósítás, tanulóink felkészítése.  

 A művészetek iránti érdeklődésre nevelés: kiállítások, színházlátogatások, 
szavalóversenyek.  

 Együttműködés a családokkal: szülői értekezletek, családlátogatások, fogadóórák, 
iskolai rendezvények. 

 A 8. osztályos tanulók továbbtanulásának segítése, felvételire való felkészítés.  
 Segítségnyújtás a pályaválasztáshoz.  
 Az együttélés szabályainak betartása a tanulók körében.  
 Nagyobb felelősségtudat kialakítása önmaguk és társaik irányában.  
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 Értékek tiszteletére nevelés, értékítéletük és igényük fejlesztése.  
 Alapkészségek erősítése.  
 Differenciált bánásmód alkalmazása 
 A motivációs rendszer fejlesztése. 
 A pedagógiai munka egységesítése.  
 Tanulóink felkészítése az országos kompetenciamérésekre.  
 A tanulók aktivizálása a különböző iskolai pályázati programokon való 

részvételre. 
 Félévenként a magatartás-és szorgalom jegyek közös értékelése.  
 Ügyeleti rend megszervezése és pontos végzése. 

 

A munkaközösség tagjai: 

         tanított tárgy 

Pacsi Krisztián  intézményvezető    földrajz, történelem 

Dézsenyi Melinda ig. helyettes      magyar, erkölcstan 

5. osztály  Pacsi-Fodermayer Judit, osztályfőnök földrajz, történelem, termism. 

6. osztály   Dézsenyi Melinda osztályfőnök   magyar 

7. osztály  Badics Margit, osztályfőnök    német 

8. osztály  Lóránt Zsolt, osztályfőnök    matek, fizika, informatika 

Nagyné Szabó Éva   tanár     magyar 

Fánerné Mázsi Mónika tanár     biológia, természetismeret 

Baráth Martin   tanár     testnevelés 

 

Óraadók: 

Johann-né Székely Júlia  tanár-tanító    ének 

Rozina József Tibor  tanár     matematika 

Papp Katalin   tanár     technika 

Németh Ágnes Zsuzsanna tanár     kémia  

Silye Lilla   tanár     rajz 

Nagy Anna   tanár     német, angol 

Nagyné Darabos Gabriella      hitoktató, ped. asszisztens 
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A feladatok végrehajtásának ütemezése 

Szeptember 

- Az éves munkaterv megbeszélése 
- A járványügyi szabályok ismertetése 
- Az oktatásban lezajló változások, törvények értelmezése F: ig. ig. helyettes 
- Ügyeleti rend megszervezése F: munkaközösség vezető 
- Törzslapok megnyitása F: oszt. f. 
- Tanmenetek elkészítése, összehangolása, külön figyelmet fordítva az 5. osztályos 

tanmenetekre F: szaktanárok 
- Osztálydekoráció F: osztályfőnökök 
- Szülők tájékoztatása, lehetőség szerint online szülői értekezletek  
- Tűzvédelmi, balesetvédelmi, munkavédelmi oktatások lebonyolítása 
- Házirend ismertetése F: oszt. f. 
- Szakkörök, felzárkóztatók, alprogramok szervezése F: szaktanárok 
- Elsősök diákpolgárrá avatása F: 1. és 8. oszt. f. DÖK 

 

Október 

- Állatok világnapja F: oszt. f. 
- Nemzeti gyásznap okt. 6. Aradi vértanúk F: 5. osztály 
- Október 23-i ünnepély (iskolai, községi) szervezése F: 8. oszt. 
- Színházlátogatások szervezése F: Pedagógiai asszisztens 
- Halloween F:  

 

November 

- Pályaválasztási projekt F. 7. 8. oszt. f.  
- Pályaválasztási kiállítás Zalaegerszeg, Keszthely F: 7. 8. oszt. f. 
- Fogadóórák  
- Pályaválasztási szülői értekezlet F: 8. oszt. f. 

 

December 

- Mikulás F: oszt. f. DÖK 
- 8. oszt. jelentkezés a központi felvételire F: 8. oszt. f. 
- Adventi gyertyagyújtások 
- Karácsonyi ünnepély 4. o. Énekkar 
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Január 

- Aktualitás: helyi tantervi követelményeknek való megfelelés 
- Központi felvételivel kapcsolatos feladatok szervezése F: magyar és matematika 

szakos tanárok 
- osztályozó értekezlet 
- Félévi értékelés, statisztikák F: oszt. f. szaktanárok 
- Továbbtanulással kapcsolatos feladatok F: 8. oszt. f. 
- A magyar kultúra napja F: szaktanárok 
- Holokauszt F: történelem szakos tanárok 
- Félévi értesítő kiosztása 

 

Február 

- Szülői értekezlet F: oszt. f.  
- Második félévvel kapcsolatos feladatok /ügyelet, órarend/ 
- Felvételi lapok továbbítása a középiskolákba F: 8. oszt. f. 
- Emlékezés a kommunista diktatúra áldozataira F: oszt. f. 
- Farsang F: 7. 8. oszt. 
- Nyílt nap 

 

Március 

- Aktualitások 
- Pénzügyi tudat. hét  
- Március 15-i ünnepély F: 6. oszt. f. 
- A víz világnapja F. szaktanárok 
- Fenntarthat. körny. hét 

 

Április 

- A magyar költészet napja F: szaktanárok 
- Digitális témahét F: szaktanárok 
- Osztálykirándulások tervezése F: oszt. f. 
- Húsvéti készülődés F: oszt. f. 
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Május 

- Anyák napjára ajándék F: oszt. f.  
- Fogadóórák  
- Idegen nyelvi mérés lebonyolítása F: Ig. h. szaktanárok 
- Országos kompetenciamérés F: Ig. h. oszt. f. 
- Gyermeknap DÖK 

 

Június 

- Nemzeti összetartozás napja 
- Tanulmányi kirándulás F: oszt. f. 
- Idegen nyelvi mérés eredményeinek feltöltése F: szaktanárok 
- Osztályozó értekezlet, statisztikák, bizonyítványok F: oszt. f. 
- Ballagás, évzáró ünnepély 7. 8. oszt.  

 

 

A programok megvalósítása ill. elmaradása az aktuális járványügyi szabályoknak 
megfelelően történik. 
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KOMPLEX ALAPPROGRAM 
 

A Komplex Alapprogram az 1−4. osztályban és felmenő rendszerben az 5. osztálytól kerül 

bevezetésre a 2020/2021-es tanévben. 

 

I. ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

 

1. Célok: 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia pre-

venciós célú beavatkozásainak megalapozása; 

 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.  

 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve hozzájá-

ruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. 

Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását. Biztosítsa a 

továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az önművelés képességét. 

 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményező-

készség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzel-

mek kezelése).  

 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme 

a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés 

Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az 

önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra. 

 

2. Alapelvek: 

 

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát 

biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok 

egységes rendszerét.  

A program legfontosabb alapelvei:  

1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság 
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3. Komplex Alapprogram 

 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált fej-

lesztést támogató módszereket; 

 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási moti-

vációt növelő Komplex Instrukciós Programot; 

 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására 

az alprogramok segítségével. 

 

 

 

 

 

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú 

tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív 

élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán 

alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

 

II. FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

 

1. Fejlesztési feladatok: 

Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő elképzelé-

sek) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)! 

 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak 
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 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag meny-

nyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják 

 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatás-

sal lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő stra-

tégiájának kialakításában és megvalósításában 

 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási 

órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pe-

dagógus csak facilitáló szorongásszintet tart fenn. 

 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a 

belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!  

 Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 

 Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (atti-

tűd) kiépítése 

 

2. Kiemelt fejlesztési feladataink: 

 énkép, önismeret, 

 hon-és népismeret, 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra, 

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés 

 gazdasági nevelés, 

 környezettudatosság, fenntarthatóság 

 művészeti nevelés, 

 művészeti eszközökkel történő nevelés 

 a tanulás tanítása, 

 testi és lelki egészség, 

 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe 

 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak 

 

3. További feladatok: 
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A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési el-

járások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

 

 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú taní-

tási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt 

konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfi-

gyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, 

modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). 

 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terhelés-

sel. 

 Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 

 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket! 

 A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.  

 Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi prob-

lémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer köz-

ponti eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. 

 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során 

szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. 

 A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend 

szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és 

szummatív méréseket. 

 Emberléptékű következetes követelés. 

 Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 

 Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a ta-

nuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben 

reálisan képes megoldani. 

 

4- Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök: 

A program szakmai anyagai: 

 Nevelési- oktatási program - KAK 

 Tanítási stratégia - DFHT 
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 Alprogrami koncepciók (5 db.) 

 Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.) 

 Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.) 

 Óraillusztrációk, példák 

 Foglalkozástervek  

 Tankockák 

 

 

5. További tanulást segítő eszközök: 

 Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 

 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 

 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az aktivi-

záló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat. 

 A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem 

szélsőséges) alkalmazása. 

 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs tech-

nikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok 

tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére. 

 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális 

kapcsolatok építése. 

 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 

 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott életkor-

ban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő munka-

formák alkalmazása. 

 

6. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

 

6.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 

 a rend és fegyelem fenntartása 

 tanuló szabadságának biztosítása 

 tanulói viselkedés szabályozása 

 pozitív tanulási légkör biztosítása 

 csoportfolyamatok elősegítése 
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6.2. Alkalmazott módszerek:  

 

6.2.1. A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, 

mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. 

A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált fej-

lesztés heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.  

 

A DFHT célja: 

 

 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.  

 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 

 Az alulmotiváltság mérséklése.  

 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.  

 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.  

 

DFHT koncepciója, módszerei: 

 

Egyénre szabott differenciálás  

 egyedül végzett munka 

 rétegmunka 

 teljesen egyénre szabott munka 

 részben egyénre szabott munka 

Párban folyó munka 

 páros munka 

 tanulópárok munkája 

Csoportban végzett munka 

 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka 

 KIP 

Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.  
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6.2.2. Alapmódszerek: 

 

 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemlélte-

tés 

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer 

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

 

6.2.3. Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer 

 szituációs játékok 
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III. A KOMPLEX ALAPPROGRAM SAJÁTOSSÁGAI: 

 

1. A Komplex Alapprogram alprogramjai: 

 

Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy 

órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti iskolák, sport-

iskolák stb.) 

 

1. A testmozgásalapú alprogram (TA) 

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátél-

mény-szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és 

szemléletét: 

 testnevelés óra 

 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

 szabadidős mozgástevékenységek 

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, tanu-

lástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. 

Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával 

teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni 

felelősség életgyakorlatává.  

Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása. 

Az alprogram tartalma: 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttanter-

vi tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciá-

lásra építve. 

Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása 

osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú 

támogatása iskolai környezetben 
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2. Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA) 

Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely hozzá-

járul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és felelős 

alakításához. 

Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek 

függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. 

 Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához 

igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.  

Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen 

a gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.  

Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló fele-

lősségvállalást. 

Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, 

az egészséges énkép kialakítása.  

A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, 

így az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfele-

lően - kidolgozásra kerülnek. 

Az alprogram tartalma: 

 egészséges életmód, életvezetés 

 környezettudatosság (fenntarthatóság) 

 állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 

 életút-támogató pályaorientáció 

 család, párválasztás 

 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés) 

 

3. A művészetalapú alprogram (MA) 

 Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszköz-

ként felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén 

nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás mérséklésének irányába. 

 A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás megvalósí-

tására. 
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Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős fog-

lalkozások biztosítása a tanulók számára. 

 

Indirekt célok: 

 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén 

 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása 

 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között 

 tanulásfejlesztés a művészetek révén 

 (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú  gyakor-

latokon keresztül 

 Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén. 

 A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni 

sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek al-

kalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására. 

Az alprogram tartalma: 

A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe 

sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel 

alprogramjaik is.  

 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, 

a differenciálásra épülve. 

Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő 

integrálása osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú tá-

mogatása iskolai környezetben. 

 

4. A logikaalapú alprogram (LA) 

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és 

stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az 

iskolai élet területein. 
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Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (le-

gyen az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud 

használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.   

 

Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek segít-

ségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben fej-

lesztő hatásúvá tehető. 

Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra 

építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.  

 

 A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhe-

tő. 

Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, 

hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a 

megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 

A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális 

képességek fejlődése is várható. 

 

Az alprogram tartalma 

 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és algo-

ritmusok. 

 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 

 Játék alapú megközelítések: 

 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése  

 Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése 

 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba 

 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása  

 Játékstrukturált megközelítések: 

 Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.  

 Logikai játékok, logisztorik  

 Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok 
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 Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok 

 

5. A digitális alapú alprogram (DA) 

A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális meg-

közelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű fejlesz-

tését tekinti feladatának.  

Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük 

irányadónak. 

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan 

korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet 

kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a 

digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon. 

Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket 

értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az össze-

tett problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 

Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális 

alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik 

színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns is-

mereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók szemé-

lyiségformálásához is hozzájáruljon. 

Az alprogram tartalma 

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 

 Játékalapú megközelítések 

 Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat 

 IKT-műveltség 

 Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és eszköz-

használat 

 Digitális írástudás  

 IKT alapú óratervezés 

 Személyes tanulási környezet menedzselése 
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2. Komplex óra 

 

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális képessé-

gek együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, ame-

lyekben a tantárgy tananyagának kb. 30%-át (új ismeret) hordozzák. Az éves óraszámhoz 

viszonyítva 10-30%-a dolgozza fel az új ismeretek 30%-át. A közismereti tantárgyak eseté-

ben a tantárgyi és keresztantervi tartalmat (tananyagot) az alprogrami tartalmakkal kapcsolja 

össze, a DFHT óraszervezési eljárásaival megvalósítva a tanórát. Ezen órák esetében a tan-

tárgyakon átívelő transzverzális készségek (a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdemé-

nyezőkészség, a problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az ér-

zelmek kezelése) fejlesztése is megjelenik. 

Tartalmi fejlesztési pontok: 

- legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne 

- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári 

kézikönyvben megjelenített órához 

- minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg 

(össz. komplex óraszám) 

 

 

A Komplex órák felépítése 
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3. Ráhangolódás  

 

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az isko-

lában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 alka-

lommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A tanu-

lási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken vagy 

szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.  

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:  

 Üdvözlés 

 Beszélgetés 

 Közös tevékenység/játék 

 Zárás 

A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc, he-

lye a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején. 

Témái megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv. 

 

4. „Te órád” 

 

„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon 

az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már 

meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, tehetség-

gondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába helyez-

ve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti. 

 

5. Házi feladata 

 

Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez 

nem azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a peda-

gógusnak az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell a 

mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a szükséges 

gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak módosíta-

nia kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen 

szükség otthoni tanulásra. 
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6. Értékelés 

 

Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.  

Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami 

foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a peda-

gógusok.  

 

A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van   

1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 

2. a minősítő (szummatív értékelés) 

3. a fejlesztő (formatív értékelés). 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltár-

ja a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját.  Ez határozza 

meg az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév ele-

jén javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A tan-

év közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, 

hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus 

arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, 

hogy mennyire sajátította el a követelményeket. 

A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró 

dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananya-

got. A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.  

A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, 

fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás támoga-

tása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási cél 

kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni 

haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés alkalma-

zásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe. Folyamatos 

visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a tanulási célo-

kat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét.  A tanuló egyéni hala-

dásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének mindenképpen tar-

talmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további fejlesztést igény-

lő területeket és a teendőket. 
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Az értékelésnek fontos része legyen  

- az önértékelés 

- a társak értékelése. 

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. 

Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. 

 

IV. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAINAK ÁTTEKINTÉ-

SE, ILLESZTÉSE A KOMPLEX ALAPPROGRAMHOZ 

 

A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó dokumen-

tumok (óraillusztrációk) elkészítésével.  

A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása, fog-

lalkozás illusztrációk készítése. 

Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a kollé-

gákkal. 

Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök ki-

dolgozása, közreadása. 

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

V. A SZÜLŐK ÉS A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA 

  

A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről, 

az iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet 

segítségével. 

 

VI. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ MUNKA IDŐKERETÉNEK 

 

1. A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása tekinte-

tében nem tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka továbbra 

is két markánsan elkülönülő egységre oszlik:  

A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:  
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 a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi gyakorla-

ton alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem szabályoz-

za.  

 A tanítási órák 20%-ban azonban javasolt a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási 

stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált 

egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, csoportmunka, dráma-

játék és projektmunka). 

 
o A DFHT esetében a 20% fele a DFHT-KIP (10%), a másik fele (10%) az 

egyéb tanulásszervezési eljárások.  
 

 10-30%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek feldolgozá-

sa történik. 

A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád” több-

nyire a délutáni idősávban valósulnak meg. 

 

 

A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei 

 

 

2. Időkeretek: 

Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT- módszertant alkalma-

zó órák arányait alsó tagozaton és felső tagozaton az alábbi táblázatok mutatják be.  

 

 

 



18 
 

3. Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása  

A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. és 

a NAT 2020 határozza meg.  

A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az intézmény 

sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes tör-

vény által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.  

Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan mó-

don kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartsanak, továbbá ti-

zenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gon-

doskodni kell a tanulók felügyeletéről. Tehát e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész 

napos iskolaként is működhet. 
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NAT 2020 bevezetésének ütemezése 

 

 

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

2020/2021 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2013 
2021/2022 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 
2022/2023 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 
2023/2024 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
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A Komplex Alapprogram minta-hetirendje, 1. évfolyam  

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.50−8.05 Ráhangolódás*    
 

8.055−8.45 Magyar Matematika Matematika Magyar Matematika 

8.55-9.40 Ének-zene Magyar Testnevelés Magyar Magyar 

9.40−10.00 20 perces tízórai szünet 

10.00−10.45 Technika Magyar Viz. kult. Matematika Magyar 

10.55−11.40 Testnevelés Testnevelés Viz. kult. Testnevelés Testnevelés 

11.50−12.35 Szabadon terv. Ének-zene Erkölcstan Szabadon terv. Ráhangolódás 

12.35−13.40 Ebéd és játék 

13.40−14.25 Ebéd és játék 

14.35−15.20 AP-foglakozás AP-foglakozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás 

15.30−16.15 „Te órád” Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret „Te órád” 

16.15−17.00 Játék-felügyelet Játék-felügyelet Játék-felügyelet Játék-felügyelet Játék-felügyelet 

*Ráhangolódás óraszámba nem tehető. 
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A Komplex Alapprogram minta-hetirendje, 2-3. évfolyam 
 

 

  
  

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00-8.45 Ráhangolódás Magyar Magyar Ráhangolódás Ráhangolódás 

8.55-9.40 Magyar Magyar Matematika Matematika Matematika  

9.40-10.00 20 perces  szünet 

10.00-10.45 Ének-zene Matematika Testnevelés Magyar Magyar 

10.55-11.40 Környezetismeret Szabadon terv  Víz. kult. Erkölcstan Magyar 

11.50-12.35 Technika Testnevelés Víz. kult. Testnevelés Szabadon terv. 

12.35-13.40 Ebéd és játék 

13.40-14.25 Testnevelés Játék-szabadidő Játék-szabadidő Ének-zene Testnevelés 

14.35-15.20 AP foglakozás AP-foglakozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás 

15.30-16.15 Játék-szabadidő Te órád Játék-szabadidő Játék-szabadidő Játék-szabadidő 

16.15-17.00 Játék-felügyelet Játék-felügyelet Játék-felügyelet Játék-felügyelet Játék-felügyelet 
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A Komplex Alapprogram minta-hetirendje, 4. osztály  
 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00−8.45 Ráhangolódás Magyar Ráhangolódás Ráhangolódás Idegen nyelv 

8.55−9.40 Magyar Magyar Matematika Magyar Matematika  

9.40−10.00 20 perces tízórai szünet 

10.00−10.45 Ének-zene Matematika Magyar Szabadon terv. Magyar 

10.55−11.40 Környezetism. Testnevelés Viz. kult. Matematika Szabadon terv. 

11.50−12.35 Szabadon terv. Idegen nyelv Viz. kult. Testnevelés Testnevelés 

12.35−13.00  Ebéd  

13.00−13.45 Testnevelés Erkölcstan Testnevelés Ének-zene Technika 

13.55−14.40 Játék Játék Játék Játék Játék 

14.40−15.25 AP-foglakozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás 

15.25−16.20 „Te órád” Szabad időkeret „Te órád” Szabad időkeret „Te órád” 

16.20−17.00 
Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret 
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A Komplex Alapprogram minta órarendje, 5. osztály 

 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00-8.45 Magyar Magyar Matematika Idegen nyelv Idegen nyelv 

8.55−9.40 Term.ismeret. Magyar Magyar Matematika Matematika  

9.40−10.00 20 perces tízórai szünet 

10.00−10.45 Ének-zene Matematika Történelem Szabadon terv. Történelem 

10.55−11.40 Testnevelés Testnevelés Viz. kult. Term.ismeret Tánc és dráma 

11.50−12.35 Oszt.fő./Ráhangolódás Idegen nyelv Testnevelés Testnevelés Testnevelés 

12.35−13.00  Ebéd  

13.00−13.45 Szabadidő Erkölcstan Technika 
  

13.55−14.40 Tanulás Szabadon terv. Tanulás Tanulás Tanulás 

14.40−15.25 AP-foglakozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás AP-foglalkozás 

15.25−16.20 „Te órád” Tanulás „Te órád” Szabad időkeret „Te órád” 

16.20−17.00 
Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret Szabad időkeret 
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Megjegyzés: Amennyiben több osztályból tevődik össze egy alprogrami foglalkozás, s akik nem vesznek részt ezen a foglalkozáson, azoknak 
napközis foglalkozás vagy “Te órád” biztosítható. 

 

 

VII. JELÖLÉSEK AZ OSZTÁLYNAPLÓKBAN 

 

A KRÉTA rendszerben az alábbi lehetőségek szolgálnak a program megvalósításának jelölésére: 

 

 


