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B. Preambulum 

 

Iskolánk a Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Debrecentől nyolc kilométerre, a nagyvárosból 

kitelepülők révén folyamatosan fejlődő kertvárosi jellegű, Debrecen tízezer főt meghaladó 

városrészében, Józsán működik.  

Fenntartónk és működtetőnk a Debreceni Tankerületi Központ. A szakmai alapdokumentumot az 1. 

számú függelék tartalmazza. 

Arculatunkat kettősség jellemzi: a modern programelemek és a régi korok hagyományainak egymásba 

fonódása sajátos harmóniát teremt. 

 

Az iskolai életünk jellegzetessége, hogy a megvalósuló tanulási-tanítási folyamat a tanulók bevonására, 

pozitívumaira épül. Legfontosabb tanulási tevékenységeink a játék, a probléma megoldás, az 

ismeretforrásból tanulás, a konstruktív felfedezés, a csapatmunka. Az egész napos iskola keretrendszere 

szolgálja az egyéni tanulási célok mentén szerveződő egyéni tanulási utak és a szabadidő színvonalas 

eltöltésének biztosítosítását. A nevelő-oktató munkánkban súlyt helyezünk arra, hogy tanulóink 

érdekeltek legyenek a szűkebb és tágabb környezetük védelmében, fejlesztésében.  

 

Nevelőmunkánk fontos alapelve az egyéni bánásmód. Mind a tehetségígéretű, mind a felzárkóztatást 

igénylő gyerekek fejlesztésében érvényesíteni kívánjuk, hogy minden gyerek adaptív nevelésben-

oktatásban részesüljön – összhangban a vonatkozó törvények, és a Gyermekek Jogairól szóló 

Egyezmény előírásaival. 

 

Céljaink megvalósítása érdekében igen nagy súlyt helyezünk a családokkal kialakított együttműködésre, 

vallva a családi nevelés elsődlegességét. Kiemelt feladatunknak tekintjük azt, hogy a szociálisan 

hátrányos helyzetű gyerekek életesélyeit javítsuk. Tevékenységünk során folyamatosan diagnosztizáljuk 

a tanulók fejlődését, eltérő fejlődés, probléma esetén a korai szűrést és fejlesztést tekintjük segítségnek. 

 

Küldetésünk, hogy tanulni vágyó, továbbtanulni akaró, embertársait tisztelő és szerető, 

önmegvalósításra törekvő fiatalok hagyják el iskolánkat, akik akarnak és tudnak tenni önmagukért, 

másokért, a helyért, ahol élünk. Fontos szerepet szánunk a felelős egészség- és környezettudatos 

magatartás kialakításának, a környezetvédelemi szemlélet erősítésének, az egészséges életmódra 

nevelésnek, amely magában foglalja az egészséges állapot örömteli megélését, a kudarcok, a negatív 

hatások, élmények kezelését, feldolgozását; a stressz kezelését, és a harmonikus élet értékként való 

tiszteletét. 
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I) Intézmény bemutatása 

 

Jövőképünk 

Célunk, hogy iskolánkat olyan helyzetbe hozzuk, hogy értékes színfoltja lehessen Debrecen város, az 

ország köznevelési rendszerének, és letéteményese lehessen annak a bizalomnak, amellyel a szülők ránk 

bízzák gyermekeiket. 

Fejlesztési stratégiánk irányai a következők:  

- az intézmény egészére, benne valamennyi iskolahasználóra és a pedagógiai rendszerünkre 

kiterjedő holisztikus szemlélet érvényesítése 

 iskolai nevelő közösségünk minden tagja együttműködik abban, hogy tanulóink jól érezzék 

magukat, sikeresek legyenek az iskolában 

 pedagógusaink változatos, korszerű módszerekkel szeretetteljes légkörben foglalkoznak 

tanulóinkkal 

 munkánkat a hatékonyság, az eredményesség, a partnerközpontúság jellemzi 

 tanulóink képesség- és tudásszintje magas hozzáadott pedagógiai értéket mutat 

 intézményünk minden területen folyamatosan és hatékonyan fejlődik, jellemzi az intézményen 

belüli és az intézmény határain túl mutató tudásmegosztás 

 a helyi társadalom igénye növekszik az intézmény sajátos pedagógiai tevékenységrendszere 

iránt  

 

Az intézmény képzési rendszere 

A ’90-es évek elejétől zajló következetes pedagógiai innováció kiteljesítése az a pedagógiai program és 

helyi tanterv, amellyel ma dolgozunk, s amelynek eredményeként sikeres, versenyképes iskola lettünk. 

Fő sajátosságunk: az egész napot átfogó, tartalmas nevelés, oktatás. 

Kiemelten kezeljük az anyanyelv, matematika, az idegen nyelv és természettudományos tantárgyak 

tanórai és tanórán kívüli tevékenység rendszerét. Az eredményesség érdekében magasabb óraszámot, 

csoportbontást, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat biztosítunk. 

Angol vagy német nyelvet 2. osztálytól, digitális kultúrát 3. osztálytól tanulnak a gyerekek. Városi 

beiskolázásban is választható, emelt óraszámú, gyakorlat orientált, természettudományos tanterv szerint 

dolgozunk. Egyedi magasabb óraszámot biztosító technika és tervezés tantervünk betekintést ad a népi 

kismesterségek, a kertészkedés, a mezőgazdasági termelés, gazdálkodás alapjaiba. A 7. évfolyamon 

önálló tantárgy keretében biztosítjuk tanulóink pénzügyi- gazdálkodási tudatosságának fejlesztését. 

Az iskolakezdést egy egész tanéven átívelő ovi-suli program, a tanulók fejlődésének folyamatos 

követését diagnosztikai-mérési rendszerünk, a fejlesztést gazdag tanórán kívüli tevékenység rendszer és 

partner szervezetek, az eredményes továbbtanulást a 8. osztályos tanulók év végi vizsgája segíti. 

Az alsó tagozatban nagyfelmenő rendszerben, tantárgycsoportos oktatás folyik. Minden osztályt 

legalább két tanító vezet, úgy, hogy a tanórákat és tanórán kívüli foglalkozásokat megosztják egymás 

között – így biztosítva a tanulók egyenletes leterheltségét, egyéni képességeik kibontakoztatását és 

esélyteremtését. 

 

Az intézmény vezetése 

Szervezeti és működési szabályzatunk szerint intézményvezető, és két intézményvezető helyettes látja 

el a magasabb vezetői feladatokat. Munkájukat az intézményi Pedagógiai Tanács közvetlenül segíti. A 

Tanács tagjai az intézmény magasabb vezetői, a munkaközösségek vezetői, az intézményben működő 

gyermek, szakmai és érdekképviseleti szervezetek vezetői.  

Iskolánk vezetése kezdeményezi és támogatja az innovatív folyamatokat, a pedagógusok ilyen irányú 

törekvéseit. 
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Nevelőtestület 

A nevelőtestület iskolánk és a programunk szellemi alapbázisa, szilárd és biztos garancia az iskolai 

programok megvalósítására. Innovatív, önfejlesztő közösség. Színes egyéniségük, sokoldalú 

képzettségük teszi lehetővé az iskola gazdag programkínálatát. Szakvizsgázott pedagógusok, 

tehetségfejlesztők, fejlesztő pedagógusok, mérés-értékelési szakértők, felsőfokú végzettségű 

táncpedagógus, felsőfokú végzettségű népi kismesterek, népi kézműves gyermekklub vezető, felsőfokú 

fazekas, szövő-fonó, nemezelő szakkörvezetők, idegenvezető, a sportági szakedzők, szakértők, 

kamatoztatják alapdiplomájukon kívüli tudásukat. Középfokú nyelvvizsga valamely típusával 17 

pedagógus rendelkezik. Az egyéni képességfejlesztést, a tanulókkal való egyéni törődést a fejlesztő 

pedagógus, pszichológus segíti külön is, a tantestület tagjai mellett.  

 

Tanulók 

Iskolánk jelenleg 8 évfolyamon 16 tanulócsoporttal működik 400-450 fő közötti tanévenként változó 

létszámmal. A tanulók életkora 6 évestől 15 évesig terjed.  

 

Beiskolázási adatok 

Intézményünkben az első osztályt kezdő tanulók számának alakulása: 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.a 27 28 30 31 32 29 

1.b 29 28 29 31 32 30 

Összesen: 56 56 59 62 64 59 

Átlaglétszámhoz (23 

fő) viszonyított % 
122 122 128 135 139 128 

 

Hátrányos helyzetű tanulók aránya: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Létszám 3 4 2 1 1 0 

% 0,007 0,009 0,004 0,023 0,023 0 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Létszám 7 6 8 1 1 2 

% 0,015 0,014 0,018 0,023 0,023 0,047 

 

Szülők  

Iskolánk támogató szülői környezetben működik. Sokat teszünk azért, hogy a Gönczys diákok szülei 

részesei legyenek iskolai életünk hétköznapjainak, ünnepeinek. Gyakoriak a szülő – diák - pedagógus 

együttműködésén alapuló programelemek. A szülők tájékoztatását szolgálja a hagyományos 

rendezvényeken túl iskolánk honlapja és az évente megjelenő Gönczy Irka kiadványunk. 

A Józsai Gyermekekért emlékplakett alapításával és évenkénti odaítélésével hozzájárulnak a 

pedagógusok elismeréséhez.  

 

Intézményi környezet 

Intézményünk debreceni viszonylatban sajátos helyzetben van, mert egy földrajzilag elkülönült 

településrészen, Józsán működik. A településrész város a városban. Debrecen intézményeivel, mint 

közvetlen partnerekkel együttműködünk, rendszeresen hozzájárulunk egymás programjainak 

megvalósításához.  
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Különös gondot fordítunk a város óvodáival való együttműködésre. Az ovi-suli program 

megvalósításában a Gönczy Pál Utcai Óvoda a partnerünk. A beiskolázás szempontjából szoros 

kapcsolatot ápolunk minden óvodával, ahová Józsán lakó gyermek jár.  

 

Pedagógiai programunk megvalósítását az intézményben működő szervezetek segítik:  

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola Diákönkormányzatának fő feladata a tanulók érdekeinek 

képviselete, védelme. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megtanulják az egymáshoz való 

alkalmazkodást, a feladatok megosztásának módját és szükségességét. A Diákönkormányzat 

alapegységei az osztályközösségek, akik megválasztják a vezetőiket, és az iskolai vezetőségre is 

javaslatot tesznek. A DÖNK vezetőjét az első közgyűlés választja.  

 

A Munkaiskola Alapítványt az iskola szülői közösségének kezdeményezésére civil szervezetek 

alapították 1992-ben. Az alapítvány segíti az iskolát nevelési tevékenysége kiteljesítésében, a sokszínű 

diákélet megteremtésében.  

Partnere a Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsának, kezeli a tanács tehetségalapját. Pályázati 

tevékenységével emeli az intézményi nevelés feltételrendszerének színvonalát.  

 

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által regisztrált és kiváló minősítésű Gönczy Tehetségpont (TP 

140 000 036), Európai Tehetségpont és a kiemelt mentori címet viselő Gönczy Tehetségpont 

Tehetségsegítő Tanácsa (TT 710 002 750) jelentősen hozzájárul az intézményi tehetséggondozás 

megvalósításához, a tehetségbarát társadalmi környezet kialakításához. A Tehetség Hálózat keretében 

kiépült partnerkapcsolataink, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségével való 

együttműködéseink jelentősen segítik a folyamatosan magas színvonalon végzett tehetségsegítő 

tevékenységet, tudásmegosztást, a Nemzeti Tehetség Program megvalósítását. 

 

Pedagógiai palettánk gazdagítását szolgálja a zenei tehetséggondozás terén a Kodály Zoltán 

Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégiummal, a mozgásművészet terén a Ritmus Mozgásművészeti 

Stúdióval történő együttműködés. 

 

További szakmai együttműködő partnereink az Országos Ökoiskola Hálózat és az Iskolakert Hálózat. 

Részt veszünk a Határtalanul programban, a Lázár Ervin Programban, helyi szinten Debreceni 

Ökoiskolák együttműködésében és a Kincseink Városi Tehetségprogramban. 

 

Tárgyi környezet 

Központi telephelyünk a Gönczy Pál u. 1-3. szám alatti épület, mely helyet ad a 3-8. évfolyam 

osztályainak, szaktantermeknek és az intézmény hivatalos helyiségeinek. 

Másik két telephelyünk a Rózsavölgy u. 23. és 32-34. szám alatt található, az 1. és 2. évfolyamnak 

biztosít elhelyezést és teret ad a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy műhelyeinek és a gyakorló 

kertnek. 

Itt működik a Rózsavölgyi Gyermekkert Ökológiai Oktatóközpont, mely a természettudományos és 

gyakorlati életre nevelést szolgálja Tevékenységrendszerével. 

 

Intézményi innováció - Tudásmegosztás 

Különösen büszkék vagyunk pedagógusaink innovatív szakmai tevékenységére, arra, hogy ezzel a mi 

tanulóink eredményességén túl, hálózati együttműködésben segíteni tudjuk az érdeklődő intézményeket, 

hogy hozzájárulunk a köznevelési rendszer megújításához, fejlesztéséhez. 
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Eredményeink, elismeréseink: 

- az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként negyedik éve folytatunk rendszeres tudásmegosztó 

tevékenységet 

- nyitott, együttműködő intézményként nyílt napokon betekintést kínálunk munkánkba 

- fejlesztéseinket rendszeresen bemutatjuk a szakmai közönségnek 

- mentori tevékenységet végeztünk a tehetség segítő hálózat fejlesztésében 

- közreműködtünk az egész napos iskola tartalomfejlesztésében, programjainak kipróbálásában 

- számos gyakorlatban kipróbált, folyamatosan megújuló, más intézmények számára elérhető 

módszertani modellel rendelkezünk, melyek közül a legjelentősebbek: 

o az iskola helyi tantervének sajátosságai 

o az egész napos iskola egyedi modellje 

o fenntarthatóságra nevelés helyi rendszere – „A teremtett környezet védelme” 

o tehetséggondozás intézmény modellje 

- az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 2017., 2020. 

- intézményünk nevelőtestülete 2017-ben Debrecen Város Közoktatásáért Díjban részesült 

- ELTE PPK Neveléstudományi Intézet elismerő oklevele az intézmény kimagasló innovációs 

tevékenységéért. 2017. 

- Iskolakertekért Díj 2018.  

- Magyarország legszebb sulikertje 2018. 

- Mentor Iskolakert 2019. 

- Oklevél a Bolyai Matematika Csapatverseny - diákok eredményes szerepléséért. 2014, 2015., 

2017., 2019. 

Munkánkban kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk pedagógusaink folyamatos tanulását, fejlesztését, 

megújulását, ezért rendszeresen szervezünk belső továbbképzéseket, szakmai konferenciákat, 

tudásmegosztó programokat. 

Támogatjuk pedagógusaink szakmai közösségekben, civil szervezetekben történő tevékenykedését, 

szakmai ambícióit mellyel hozzájárulnak az intézmény pedagógiai rendszerének fejlesztéséhez. 

 

Mottónk Weörös Sándor gondolata: 

 

„SZÓRD SZÉT KINCSEID, A GAZDAGSÁG TE MAGAD LÉGY!” 
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II) Nevelési program 

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

 

1. Erkölcsi nevelés  

 

Alapelvek, értékek, célok, feladatok Tevékenységek, eszközök, eljárások Elvárt eredmények 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a 

cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk 

elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük 

elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésük segítése.  

Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és 

életvezetési problémáira.  
Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert 
körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat 

felölelő megértésére, megvitatására.  

Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók 
életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, 

mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az 

együttérzés, a segítő készség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni 

fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.  

A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a 

képzelő tehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással 

lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában 

is. 

Téma szerint az etika/hit- és 

erkölcstan, technika, életvitel és 

gyakorlat, osztályfőnöki tantárgyak 

tanóráin. 

Az intézmény közösségeiben, 

különösen az osztályközösség, a 

diákönkormányzat, a Munkaiskola 

Alapítvány tevékenységrendszerében. 

Munkatervben szereplő 

programelemeken: 

- iskolai ünnepségeken 

- rendhagyó tanítási napokon 

- Gönczy hét programjain 

A tanulókból az értékeket vállaló, 

erkölcsi tartással bíró, kulturált 

magatartású fiatalok váljanak, akik a 

cselekedeteikért, azok 

következményeiért felelősséget 

vállalnak. 

Résztvevő és a tevékenyen 

közreműködő gyerekek száma, 

aránya a szervezett programokon 

megfelel a tervezéskor 

meghatározott elvárásoknak.  

A tanulók szorgalmának és 

magatartásának értékelése 

intézményi szinten „jó” értékelésű és 

stabilitást mutat a tanévek 

vonatkozásában. 

Az igazolatlan hiányzások száma 

intézményi szinten elenyésző. 
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2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

 

Alapelvek, értékek, célok, feladatok Tevékenységek, eszközök, eljárások Elvárt eredmények 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, 

feltalálók, művészek, írók, költők, 
sportolók munkásságát.  

Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 
közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, 

a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki 

bennük a közösséghez tartozás, a haza- szeretet érzése, és az a felismerés, 

hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége.  

Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat 
megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak 

az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről 

és az ezeket kezelő nemzetköziegyüttműködési formákról. 
 

 

Téma szerint: anyanyelv, idegen 

nyelv, történelem, hon- és népismeret, 

technika életvitel, és gyakorlat 

tanórákon. 

Tanórán kívüli tevékenységben:  

- kézműves szakkörökön 

- gyakorlati életre nevelés 

- komplex művészeti nevelést szolgáló 

foglalkozásokon. 

A Gönczy-hét programjain, a 

Határtalanul témanapon és 

kiránduláson, iskolai ünnepségeken, 

rendhagyó tanítási napokon. 

 Partnerintézményi programokon 

történő közreműködés, feladatvállalás, 

részvétel.  

Az iskola tanulóiban erősödjön meg 

a szűkebb és tágabb hazájuk iránt 

táplált azonosságtudat, a hazaszeretet 

érzése, érezzék jól magukat az 

iskolában, ismerjék iskolánk 

hagyományait. 

Résztvevő és a tevékenyen 

közreműködő gyerekek száma, 

aránya a szervezett programokon 

megfelel a tervezéskor 

meghatározott elvárásoknak.  
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3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés  

 

Alapelvek, értékek, célok, feladatok Tevékenységek, eszközök, eljárások Elvárt eredmények 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja 

az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, 

összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. 

Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 
szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. 
 Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a 

főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében 

biztosítja a honvédelmi nevelést.  

A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai 

gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. 

 A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás 

elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő 

tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

 

Diákönkormányzat megszervezése, 

működtetése. 

 

Havonkénti iskolagyűlések 

megszervezése. 

 

Részvétel a döntési folyamatban. 

 

 

Együttműködés a Honvédséggel, 

részvétel a honvédelmi szakkör 

tevékenységében. 

 

Iskolai ünnepségek, megemlékezések 

méltó megszervezése. 

 

Az iskolai programokon a tanulók 

cselekvő részvételének biztosítása, az 

előkészítés, a megvalósítás és az 

értékelés fázisaiban.  

A pedagógusok ellenőrző 

tevékenysége. 

A tanulókból a társadalomba jól 

beilleszkedő, a demokrácia szabályait 

értő, alkalmazni tudó az emberi 

méltóságot és jogokat, valamint a 

törvényeket tisztelő 

állampolgárokká/iskolapolgárok-ká 

váljanak. 

 Tanulóink tevékenyen vesznek részt 

valamely iskolai közösség életében. 

Feladatot vállalnak legalább egy 

ünnep méltó megszervezésében. 

 

A közösen megalkotott házirend 

szabályait tanulóink betartják, 

javaslataikkal közreműködnek az 

évenkénti felülvizsgálatban. 
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4. Az önismeret és társas kultúra fejlesztése  

Alapelvek, értékek, célok, feladatok Tevékenységek, eszközök, eljárások Elvárt eredmények 

Az önismeret a társas kultúra alapja. A tanulók váljanak képessé érzelmeik 

hiteles kifejezésére, az empátiára, a kölcsönös elfogadásra. Életkori és 

egyéni sajátosságaiknak megfelelően fejlődjenek a beiratkozott tanulók 

képességei, kialakuljon helyes önképük. 

 

Széleskörűen fejlődjenek a tanulók önkifejezéshez, tanuláshoz szükséges 

kompetenciái. 

 

Célunk, hogy segítsük tanulóink érzelmi világának gazdagítását, 

sikerélményekhez juttatását. 

 

Képesség- és készség-fejlesztő 

programok tanórák keretében és 

tanórákon kívüli tevékenységekben 

(szakkörök, kézműves foglalkozások) 

 

Az egész napos iskola szervezeti 

struktúrája, működése támogassa az 

egyéni tanulási célok és utak 

kialakítását, megvalósítását 

 

 

Önismeretfejlesztés-intézményi 

egészség-fejlesztési program, 

osztályfőnöki óra, tanóra 

 

 

 

Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás 

(komplex programok rendszere), 

felzárkóztatás, egyéni foglalkozások, 

egyéni fejlesztések rendszere. 

 

Hálózati együttműködések során 

(Ökoiskola, Tehetség, Iskolakert) más 

tanulóközösségekkel szervezett 

programokon való részvétel 

biztosítása. 

Sikerkritérium, hogy 

valamennyi tanuló érjen el 

fejlődést önmagához képest e 

területeken. A továbbtanulási 

mutatók tükrözzék a tanulók 

helyes önismeretét. Sikernek 

tekinthetjük, ha tanulóink 

felismerik értékeiket, 

erősségeiket, fejlesztendő 

területeiket.  Tudatosan 

törekednek a pozitív 

változtatásra, mind a viselkedés, 

mind a tanulás terén. 

Intézményi szinten tanulóink 

magatartásának és 

szorgalmának átlaga legalább 

4,00 

 

Tanulóink tevékenyen 

bekapcsolódnak a kínált 

közösségi programokba, a 

hálózatokban képviselik 

intézményünket. 
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5. A testi és lelki egészségre, családi életre nevelés 

Alapelvek, értékek, célok, feladatok Tevékenységek, eszközök, eljárások Elvárt eredmények 

Alakuljon ki a tanulókban a testi és lelki egyensúly 

megóvásának igénye és képessége, fejlődjenek 

konfliktusok kezelésének technikái. 

Tanulóink ismerjék meg és értékeljék 

- a művészetek, az alkotás szerepét a lelki egészség 

megőrzésében, a stresszkezelésben 

- az ideális, harmonikus családi modellt. 

- a lelkükben és testükben zajló változásokat, 

problémáikat és legyenek készségeik azok 

kezelésére. 

- egészségtudatos táplálkozást. 

- a különböző drogok (alkohol, cigaretta, 

kábítószer) veszélyeit, az egészségre gyakorolt 

káros, sokszor visszafordíthatatlan hatásait. 

A mindennapos testmozgás váljon igényévé 

tanulóinknak.  

 

Az egészség, mint érték. Saját felelősségük 

felismerése, megélése egészségük megőrzésében. 

Arra késztetjük a tanulókat, hogy az iskolában, elsajátított 

ismereteket otthonában alkalmazza és a szüleivel közösen részt 

vegyen a családi munkamegosztás alakításában, az életkori 

sajátosságainak megfelelően feladatokat vállalva.  

Minden tanuló évente legalább egy alkalommal vegyen részt 

ezen tevékenységekhez kötődő programokon, témanapokon. ( 

Az EFOP 3.2.6-16-2016-00001 „A tanulók képesség-

kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési 

intézményekben” című projekt keretében, a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem partnerintézményeként az átvett 

szakmai programok tananyagát, módszertanát alkalmazzuk.  A 

tanórai tevékenységekben (beleértve a fakultációkat, a projekt 

alapú és az epochális tanulásszervezési formákat is), valamint 

a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi 

tantervi és tantárgyi programoknak megfelelően a 

szakkörökben, a szabadidős tevékenységek során, nyári 

táborokban. 

A partner egyetem az átadott tananyagokhoz és módszertani 

támogató dokumentumokhoz a projekt futam idejében és 

annak fenntartási szakaszában korlátlan elektronikus 

hozzáférést biztosít. 

Egészségnevelési témájú foglalkozások megvalósítása 

osztályfőnöki órákon és szabadidőben. 

 

Sportolási lehetőségek biztosítása, házi bajnokságok 

szervezése. 

 

Együttműködés az iskolaorvossal, védőnővel. 

A környezettudatosság mérés 

vonatkozó részeiben 

kimutatható végzős tanulóink 

egészségtudatossága. 

 

Tanulóink magatartására 

jellemző az elfogadás, a 

segítségnyújtás.  

 

Fizikai állapot mérésen a 

tanulók fejlődése kimutatható. 

 

Nem alkalmaznak drogokat, 

nem fogyasztanak alkoholt, 

nem dohányoznak. 

Szokásaik alakulásában, 

döntéseik meghozatalában 

érvényesül az egészségtudatos 

fogyasztói magatartás. 

 

 

Az orvosi vizsgálaton kiszűrt 

problémák kivizsgálását, 

kezelését tanulóink családjukkal 

együtt felelősen kezelik. 
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6. Felelősség vállalás másokért 

Alapelvek, értékek, célok, feladatok Tevékenységek, eszközök, eljárások Elvárt eredmények 

Alakuljon ki a tanulókban a hátrányos helyzetű, vagy 

fogyatékkal élő emberek iránti szociális 

érzékenység, segítő magatartás. A saját élményű 

tanuláson keresztül ismerjék meg ezeknek a 

csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. 

 

Rendszeresen biztosítunk olyan tevékenységeket, 

programokat, ahol lehetőségük van a gyerekeknek biztonságos 

iskolai környezetben döntéseket hozni, felelősséget vállalni. A 

munkaiskola program és a mentordiák tevékenység támogató 

rendszere, lehetőséget biztosít tanulóinknak a programokba 

történő bekapcsolódásra, aktív részvételre.  

A közösségek tagjai elfogadják 

egymást. 

Tevékenyen vesznek részt 

munkamegosztáson alapuló 

programokban, felelősi ügyeleti 

rendszer szervezésében, 

működtetésében. 

Az érintett évfolyamok minden 

tanulója legalább egy 

programelemben részt vesz. 

 

Az iskola elhagyása után 

tanulóink élnek az általunk 

kínált közösségi munkavégzés 

lehetőségével. 
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7. Fenntarthatóság, környezettudatosság  

Alapelvek, értékek, célok, feladatok Tevékenységek, eszközök, eljárások Elvárt eredmények 

A felnövekvő ifjakban alakuljon ki környezettudatos magatartás, életvitel, 

képesek legyenek a maguk területén a környezeti válság elmélyülésének 

megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását. 

A tanulók váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt, legyenek 

képesek a környezeti változások elemi szintű értékelésére, az értékek 

megőrzésére. 

 

Alakuljon ki bennük vonzó jövőkép, erősödjön meg környezetük iránti 

pozitív érzelmi viszonyulásuk, mutatkozzon meg életvitelükben, 

szokásaikban. 

 

Az örökös ökoiskola programban 

meghatározott eljárások. 

 

Környezeti nevelési programban 

megfogalmazott eljárások. 

 

Komplex természettudományi 

tehetséggondozó programok. 

Témahetek, témanapok programjai. 

Környezetkímélő technikák: szelektív 

hulladékgyűjtés, , kézműves 

foglalkozásokon természetes 

anyagokkal való munkálkodás, 

hulladék újrahasznosítása 

felhasználása, komposztálás az 

iskolakertben. 

 

Élő környezetünk védelme: 

állatgondozás, növény-termesztés, 

faültetés, az év madara, fája, növénye 

projektek elkészítése, Föld Napja, Víz 

Hete rendezvényei. 

 

Takarékossági vetélkedő. 

 

Esztétikus környezet kialakítása: 

vizuális kultúra - színvilág, 

térrendezés, kézművesség,  

 

A tanulók ismerik azokat a 

jelenlegi folyamatokat, amelyek 

következményeként környezeti 

válságjelenségek mutatkoznak. 

Hazai példákon is felismerik a 

modernizáció pozitív és negatív 

környezeti következményeit. 

 

Ha lehetséges választás esetén a 

környezetkímélő technikákat 

részesítik előnyben. 

 

Ha termelő, vásárló és 

fogyasztási szokásaik 

környezetkímélőek. 

 

Ha az energiafogyasztás, a 

hulladékkezelés, az élő és 

élettelen környezet védelme, 

ökológikus szemléletű. 

Tanulóink értéknek tekintik, 

óvják és fejlesztik iskolai 

környezetüket. 

 



Pedagógiai Program – Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola   

 
16 

8. Pályaorientáció 

Alapelvek, értékek, célok, feladatok Tevékenységek, eszközök, eljárások Elvárt eredmények 

A tanulók kapjanak átfogó képet a munka világáról, hogy érdeklődésüknek 

és képességeiknek megfelelően kiválaszt-hassák a nekik megfelelő hivatást 

és pályát. 

A tanuló ismerje meg saját képességeit, s ennek megfelelően tudjon 

reálisan orientálódni a középfokú oktatási intézmények felé. 

A tanulók felkészüljenek a reálisan megválasztott sikeres továbbtanulásra, a 

középiskolai követelmények világába eredményesen illeszkedjenek be. 

Célunk, hogy tudatosuljon a tanulóinkban: a fizikai és szellemi munka 

egyaránt értékes tevékenység. 

 

 

Az aktuális tanév középiskolai 

beiskolázás eljárásrendje 

Pályaválasztási témanap szervezése 

 

Pályaválasztási kiállítások, 

rendezvények látogatása 

 

Középiskolai nyílt napok látogatása 

 

Szülői, tanulói pályaválasztási 

fórumok szervezése intézményünkben 

 

Pedagógiai Intézet pályaválasztást 

segítő tevékenységei 

 

Munkaiskola program tevékenységei 

 

Üzemlátogatások szervezése, 

munkahelyek, foglalkozások 

megismerése 

 

Minden tanulót vegyenek fel a 

reálisan megválasztott 

középiskolába, lehetőleg abba 

az intézménybe, ahová az első, 

második helyen jelentkezett. 

A tanulók minél többen és 

önként vegyenek részt az iskola 

életéhez kapcsolódó fizikai 

tevékenységekben pl.: 

hulladékgyűjtés, faültetés 

valamint a munkaiskola 

programban. 
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9. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Alapelvek, értékek, célok, feladatok Tevékenységek, eszközök, eljárások Elvárt eredmények 

Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő 

munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa, a fogyasztás 

területén. 

 

Az ifjak nyitottak, felkészültek legyenek gazdálkodói, vállalkozói, 

munkavállalói szerepvállalásra, önellátásra, a háztartás feladatának 

gyakorlására. 

 

Pénzügyi és gazdálkodási  ismeretek 

(Pénzügyi kultúra) tantárgy   

tanulásának biztosítása a helyi 

tantervben. 

 

Technika, és tervezés tantárgy 

kertészeti technológiák modul 

tanulásának biztosítása a helyi 

tantervben.  

A népi kismesterségek alapjainak 

elsajátítása: nemezelés, agyagozás, 

szövés, textilfestés, gyöngyfűzés, a 

tanórákon és egyéb tevékenységek 

rendszerében. 

 

Az intézmény munkaiskola programja 

 

Az intézményi nevelés tanórán kívüli 

rendszerében kínált rendszeres 

foglalkozások, rendezvények 

 

 

Tanulóink választanak a kínált 

lehetőségekből és tevékenyen 

bekapcsolódnak a szakkörök, 

programokaz egész napos iskola 

tevékenységrendszerébe.  

 

 

  

http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/07_egyeb/index_penzugy.html
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10. Médiatudatosságra nevelés 

Alapelvek, értékek, célok, feladatok Tevékenységek, eszközök, eljárások Elvárt eredmények 

A tanulók váljanak a mediatizált, globális nyilvánosság felelős 

résztvevőivé, értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. 

A tanulók legyenek tisztában a biztonságos internethasználattal. 

Tudjanak különbséget tenni a valós és a virtuális történések között. 

Ismerkedjenek meg a világhálón nyilvános és bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával.  

A médiákban megjelenő reklámokban ismerjék fel a tényleges tartalmat. 

Az életvitelhez szükséges fogyasztói magatartás fejlesztése, 

ismeretközvetítés, készségfejlesztés, attitűd fejlesztése. 

 

Tudatos fogyasztói magatartásra 

nevelő programok működtetése. 

 

Hagyományőrző programjaink. 

 

Diákönkormányzat 

tevékenységrendszere. 

 

A tanórákon közvetített ismeretek és a 

tanórán kívüli foglalkozásokon 

biztosított tapasztalat-szerzés 

együttesen segíti a tanulók 

döntéshozatalát kritikus helyzetekben.  

 

Tanulóink felismerik 

környezetük értékeit. Képesek 

értékeket, létrehozni, fejleszteni 

és őrizni. 

 

Életkori sajátosságaiknak 

megfelelően tanulóink ismerik a 

korszerű kapcsolatteremtő, 

információ közvetítő eszközök 

biztonságos használatát. 
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11. A tanulás tanítása 

 

Alapelvek, értékek, célok, feladatok Tevékenységek, eszközök, eljárások Elvárt eredmények 

A diákokból tanult és tanuló, művelt és művelődő ifjak váljanak, 

felkészülnek az élethosszig tartó tanulásra. 

Az alapműveltség elemeit az elsajátítás szintjéig közvetítsék. Kiemelten 

értve (az iskola sajátos arculatának megfelelően) a kommunikációs és 

matematikai alapműveleti készségeket, az idegen nyelv alapjainak tudását, 

az adott idegen nyelv országának ismeretét, (a haladó nyelvi csoport 

számára az alapvető kommunikációs szint elérését), az olvasóvá nevelést, a 

könyvtárhasználat készségeinek kifejlesztését, a modern 

információhordozók használatának ismeretét, alkalmazását az önálló 

tanulási folyamatban, nemkülönben a népi hagyományok illetve a 

világvallások „betekintő” ismeretét). 

 

A differenciált oktatás keretében a tanulók egyéni képességeiknek, 

fejlettségi szintjüknek megfelelően sajátítsák el az alapműveltség elemeit, 

bontakoztathassák ki egyéni képességeiket. 

 

A nevelő oktató munka szervezése az 

intézményben – az egész napos iskola 

rendszere, a tanórán kívüli 

tevékenységek rendszere, a 

differenciálás rendszere, 

csoportbontások. 

 

Tanulás módszertani foglalkozások 

tartása. 

 

Személyre szabott pedagógia 

alkalmazása, kompetencia alapú 

megközelítés. 

 

Tanulóinknak segítséget nyújtunk 

egyéni tanulási céljaik és útjaik 

meghatározásában (egyéni órarendek 

alkalmazása az 5-8. évfolyamon). 

 

A tanulók megtanulják az 

önálló tanulás technikáit - 

korszerű ismeretekkel, a 

mindennapokban alkalmazható 

tudással, s alkalmazás 

képességével rendelkezzenek. 

A tanulók reprodukálják az 

elsajátított tananyagot, illetve 

produktív feleletekkel adnak 

számot tudásukról, valamint 

kimutatható, hogy ismereteiket 

a mindennapokban alkalmazni 

tudják. 

 

A kommunikációs és 

matematika alapműveleti 

készségek esetében a bukások 

aránya az előző évekhez képest 

csökken, az informatikai 

eszközök használata részévé 

válik a tanulási folyamatnak. 

a gyermekek képességeinek 

fejlődése kimutatható. 
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B. A személyiségfejlesztés pedagógiai feladatai 

 

A személyiségfejlesztés során kitűzött céljaink, meghatározott feladataink Magyarország 

Alaptörvényében meghatározott elvekre, az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatában, A 

Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményben, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezményben megfogalmazott értékekre épülnek. 

Célunk a tanulók személyiségének fejlesztése, képességeinek kibontakozása. E feladat, cél 

megvalósításakor, a nevelőtestület együttműködik a családdal.  

Az alapvető emberi értékek, a társadalmi értékek, a környezeti fenntarthatóság, a teremtett világ védelme 

a teljes nevelési-oktatási folyamatban megjelennek, az egyén integritásának, a közösség kohéziójának 

alapját alkotják. 

Alapvető feladatunk a fejlődés megfelelő feltételeinek megteremtése minden tanuló számára. 

Támogatjuk tanulóinkat a harmonikus egyensúly megtalálásában a következő területeken: 

- önmaga és mások elfogadása, 

- autonómia megélése és közösségi felelősségvállalás, 

- újító kezdeményezésre való nyitottság és a bevált megoldások belátásra épülő alkalmazása, 

- reflektív mérlegelés és aktív, cselekvő részvétel a különböző tevékenységekben. 

Az iskolában folyó nevelő- oktató munka kiemelt feladata a Nemzeti alaptantervvel összhangban 

nemzeti műveltség és a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése, az egyetemes kultúra 

közvetítése, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése. Feladata továbbá a 

tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, 

az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, 

közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése.  

A család és az iskola nevelje tanulókat cselekvő elkötelezettségre, legyenek fogékonyak az igazságra és 

az igazságosságra. Harmonikus személyiségük fejlesztésekor olyan érzelmi, erkölcsi, társas és testi 

képességek kibontakoztatásához segítsük őket, melyek hozzájárulnak, hogy   

 a haza felelős polgárává váljék; 

 kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága; 

 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; 

 megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka világában; 

 törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; 

 legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően; 

 váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 

 ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, 

 folyamatokat; 

 tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. 

 

A családdal, a szülőkkel való együtt működés során a nevelőtestületünk a tanulók nagyobb többségét 

érintő kérdések, programok megvalósítása előtt kikéri a szülői fórum véleményét, számít rá a feladatok 

végrehajtása során. Fontosnak tatjuk, hogy a szülőket sokoldalúan segítsük a tudatos iskolaválasztásban: 

nevelési értékeink céljaink ismeretében hozzák meg döntésüket, hogy közös akarattal, egymást segítve 

valósíthassuk meg céljainkat. 

A tanulók személyiségfejlesztése akkor valósulhat meg, ha mentálisan, pszichésen biztosítjuk számukra 

a nyugodt légkört. Így minden pedagógus feladata, hogy gondoskodjon a tanulók testi épségének 

megóvásáról, erkölcsi védelméről. 

Fontos, hogy a folyamatosan változó világunkban segítse a tanulókat az eligazodásban, ezért az 

ismereteket tárgyilagosan, többoldalúan közvetítse. 
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A személyiségfejlesztés céljaként, olyan egységes és pozitív énkép kialakítását tartjuk fontosnak, amely 

segíti és segíteni fogja tanulóink társadalomba való beilleszkedését. Eredményessége legkorábban a 

sikeres pályaorientációban nyilvánul meg. 

Mivel a személyiség leginkább tevékenységben fejlődik, ezért a pedagógiai munka egyes színterein: 

tanítási órán, osztályfőnöki órán, tehetséggondozó-, felzárkóztató foglalkozásokon, iskolagyűlésen, 

kiránduláson, erdei iskolában, szünetben, kézműves szakkörön, sportfoglalkozáson, diákönkormányzati 

foglalkozáson, szabadidős tevékenység során- a személyiségfejlesztés kiemelt jelentőségű feladat. 

A társadalomba való beilleszkedésen túl a személyiségfejlesztéshez is kötött feladatunk a nemzeti 

kulturális örökségünk megismertetése. Az egyes tanórákon, a nemzeti ünnepek alkalmával rendezett 

megemlékezéseken, a Határtalanul program kirándulásain, a Gönczy-emléknapok rendezvényein, a 

különböző művészeti műsorokon, programokon a tanulók megismerik nemzeti kultúránk értékeit, 

kiemelkedő magyarjaink: politikusok, történelmi személyek, tudósok, művészek, életútját, 

tevékenységét. 

Mindezek az ismeretek példa értékűvé válhatnak, fontos fejezetei lehetnek a tanulók morális 

szereptanulásának és a nemzeti öntudatuk formálásának. 

A tanórákon, osztályfőnöki órákon, az etika/hit- és erkölcstan órákon, és mindennapokban adódó 

élethelyzeteket vizsgálva, elemezve pozitív, több alternatívát kínáló, a választás lehetőségét fenntartó 

megoldásokat keresnek. Fontos, hogy tanulóink legyenek probléma érzékenyek, toleránsak: éljenek 

együtt velük, és segítsék a másság problémájával küzdő társaikat. A személyiségfejlesztés részeként 

célunk, hogy a Gönczy-s diákok megtanuljanak tanulni. Segítjük őket eredményes tanulási módszerek, 

technikák, a digitális írástudás elsajátításával. Célunk felkelteni és ébren tartani érdeklődésüket, 

legyenek nyitottak és fogékonyak az új iránt. Ehhez segítséget nyújt számukra az „egész napos iskola” 

rendszerünk, ahol a tanórákon túl, csoportos és egyéni tanulássegítő foglalkozások, tematikus 

programok biztosítják, hogy megismerjék a számukra legcélravezetőbb tanulási utat. Kialakíthassák 

maguknak a leghatékonyabb és élményt nyújtó tanulási szokásokat. Segítjük a tanulókat abban, hogy 

életkorukhoz igazodóan egyre növekvő felelősséget vállaljanak saját tanulásukért. Képessé váljanak a 

továbbtanulással, az életpálya választással kapcsolatos, érveken alapuló döntéshozásra. 

A társadalomba való beilleszkedés segítésekor fontos a társas érintkezés alapvető szabályainak 

megismerése és betartatása. Ehhez elengedhetetlen fejleszteni a tanulók anyanyelvi kommunikációs 

készségét. 

Végül, de nem utolsósorban az iskolánk nevelőtestülete vallja az „Ép testben ép lélek” igazát. Ezért 

gondot fordítunk arra, hogy már iskolai keretek között, tanulóink gyakorolni kezdjék azokat az 

életvezetési szokásokat, amelyek a testi-lelki egészség hosszú távú megőrzésének alapját képezik.  

 

Támogatjuk tanulóinkat, hogy 

- az egészséges táplálkozás, a sport, a hobbik és a rekreációk lehetőségei mindennapi életük 

részévé váljon, 

- tudatosítsa a prevenció és a korai felismerés fontosságát a betegségek hatékony megelőzése és 

kezelése érdekében, 

- a lelki egészség területén olyan életre szóló szokásokat alakítson ki, amelyek elősegítik, vállalni 

és kommunikálni tudja szükségleteit, olyan értékek és megküzdési készségek/képességek 

birtokában legyen, amelyekre támaszkodva tartózkodik a káros szenvedélyektől, 

- képes legyen szeretet adni és elfogadni, valamint nyitott legyen mások érzéseinek megértésére 

és figyelembevételére. 

Ennek érdekében a tanórákon, az egyéb tevékenységek időkeretében, a munkatervben rögzített iskolai 

programokon minél több olyan alkalmat teremtünk, amely teret és időt biztosít a szabad mozgásra, az 

önismereti és társa készségek fejlesztésére, a kreativitás kibontakoztatására. Tanulóinkat, 
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közösségeinket folyamatosan monitorozva alkalmazzuk a fejlesztő értékelés részeként megvalósuló 

ösztönzést, biztatást, dicséretet, mint a fejlődést segítő visszajelzést. 

E feladatok megvalósításáért, a családra támaszkodva, azzal együttműködve az egyes színtereken az 

adott közösség vezetője felelős, valamint személyes példamutatásával az iskolában dolgozó valamennyi 

alkalmazott. 

 

C. Teljes körű egészségfejlesztés feladatai 

 

A harmadik évezredben egy szabad, magabiztos és produktív társadalom kialakítása lenne számunkra 

kívánatos. Ez a társadalom az emberi méltóságot, testi, lelki és szociális jó-létet valamint az 

alkotóképességet kiemelt fontosságúnak tartja. Az utóbbi évtizedek különféle nemzetközi 

deklarációiban megfogalmazott értelmezés szerint az egészség a fizikai, szellemi, szociális, érzelmi, 

értelmi, egyéni (szakmai) jóllét állapota. Az egészség alapvető emberi jog, amelynek biztosítása és 

fenntartása egyéni és társadalmi cél, ugyanakkor megléte a hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődés 

egyik döntő feltétele. 

Az iskolai nevelés részeként, az ember külső és belső környezete közötti harmónia alakítása, 

helyreállítása az egészségnevelés központi feladatává vált. A pedagógus és az orvos a helyi 

társadalomnak két olyan véleményformálója, akinek saját egészsége – egészségmagatartása – az egész 

közösség számára minta. A szülőkre, családokra kiterjedő egészségfejlesztési modellek az 

esélyegyenlőség irányába történő előrelépés alapkövei.  

Fontos szempont, hogy az esélyegyenlőség elve a mindennapi élet színterein az egészség, az 

egészségfejlesztés tekintetében is érvényesüljön.  

Ha az egészségi állapot javul, ezáltal a meglévő társadalmi, demográfiai szempontok szerinti 

egyenlőtlenségek mérséklődnek, az egészségügyi kapacitások hasznosítása javul. 

Így kerülhetünk közelebb a Pedagógiai programban megfogalmazott alábbi célokhoz: 

 a család mellett az iskola váljék az egészségfejlesztés kiemelkedő színterévé. 

 

Egészségnevelés (WHO): Változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási 

lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást bővíti az egyén és a 

környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében.  

A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység 

Hisszük, hogy az ember, felelős önmagáért és kontrollt, tudatosságot kell nyernie saját viselkedése 

(magatartása) felett. Képessé kell válnia arra, hogy saját egészségét, környezetét, környezetének hatásait 

ismerve tudjon egészséges életmódot folytatni. 

 

1. Az iskola, mint környezet - az épület állaga, higiéniája, bútorzata stb. A személyi higiéné 

iskolai feltételei 

1.1 A személyi tisztaság feltételeinek biztosítására a korábbi években korszerűbb eszközöket 

szereltettünk fel a WC, ivókutak, kézmosók területén. 

Az egészséges öltözködés biztosítását a folyosókon elhelyezett ruhafogasok és cipőpolcok teszik 

lehetővé, amelyek nyitott jellegűek.  

A tantermek bútorzatát az elmúlt tanévekben folyamatosan kicseréltük, tanulóink új, esztétikus, 

ergonómiailag megtervezett, életkoruknak megfelelő bútorok között töltik mindennapjaikat. 

 

1.2 A tanulók egészségi állapota 

- az iskolaorvos által végzett szűrések, vizsgálatok alapján: 

A kötelező szűréseket a 26/1997NM. rendeletnek megfelelően végzi az iskolaorvos és a védőnő. Az 

elvégzett szűrések alapján tanulóink egészségi állapotára az alábbiak jellemzőek: 
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A tanulók egészségi állapota életkoruknak megfelelően alakul. 

A tanulóknak átlagosan 5-6 %-a került kiszűrésre az egyes vizsgálatok során. Mindannyian megfelelő 

szakellátásban részesültek. Jól érzékelhető tendencia a látásélesség romlása.   

Az iskolánkban fogorvosi rendelő működik. A prevenció, a rendszeres szűrés és kezelés eredményeként 

iskolánkban jelentősen javult a tanulók fogazatának állapota, a fogszuvasodás mértékét jelző statisztikai 

mutató, évek óta nullaegésszel kezdődő szám, ami országos szinten is nagyon jónak számít. A tanulók 

fizikai állapotának mérése egészségközpontú fittségmérési-értékelési rendszert. Az új fizikai 

fittségmérési rendszer a NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt elnevezést kapta. 

 

1.3 Az egészségügyi normák betartása (napi terhelés, szabadidő-igény, mozgás) 

A Közoktatási törvény 52. § (10) bekezdésével összhangban kimenő rendszerben az egész napos iskola 

életrendje biztosítja az egyenletes fizikai, szellemi terhelést. 

Az alsó tagozat valamennyi tanulója részt vesz a mindennapos testnevelésben. 

A felső tagozatos tanulók számára a tanórai testnevelés órák mellett minden nap lehetőségük van 

valamilyen sportfoglalkozáson részt venni.  

A tanulók fizikai teherbíró képességének a mérése évente kétszer (ősszel és tavasszal) minden 

évfolyamon megvalósul. Ezek megtalálhatók a Nevelési Program helyi tantervében. 

Iskolánk teljesíti a tanulók megengedett óraterhelésére vonatkozó előírásokat. 

 

1.4 Logopédiai ellátás: 

A józsai óvodák és iskolák logopédiai ellátását 1 fő logopédus végzi. A logopédiai ellátás jellemzője a 

korai szűrés és a korai fejlesztés, lehetőség szerint már óvodás korban.  

 

1.5 Beteg gyermek ellátása, balesetvédelem, baleset-megelőzés rendje: 

 A járványok megelőzésévei kapcsolatos intézkedések  

A légúti fertőző eredetű hasmenések, fejtetvesség, vírusfertőzések észlelésekor pedagógusaink a 

lehető legrövidebb időn belül felveszik a kapcsolatot az orvossal és a védőnővel, azok utasításai 

szerint járnak el. 

 Beteg gyerek ellátása 

A betegség súlyosságától függően a szülő értesítése mellett azonnali orvosi ellátásról intézkedünk. 

 

Alsó tagozaton a tanítók telefonon értesítik a beteg gyermek szüleit. 

Felső tagozatos tanulók esetén közös írásbeli megállapodás született az iskola és a szülők között arról, 

hogy melyik gyermek engedhető haza egyedül rosszullét esetén - amennyiben egészségi állapota engedi. 

 Balesetek ellátása 

Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása után a 

szülő értesítése mellett a tanulót házi gyermekorvoshoz illetve egyéb célintézménybe irányítjuk, 

kísérjük. 

A baleseti jegyzőkönyv felvétele a tanuló felügyeletét ellátó pedagógus feladata. 

 Krónikus beteg gyerek az egészségesek között történő integrált oktatása esetén orvosi vélemény 

szükséges. A felügyelő pedagógus a szülővel együttműködik. 

 Mozgáskorlátozott gyerek 

Tanulóink körében segítőkész, elfogadó attitűd kialakítására törekszünk. Jelenleg nincs 

mozgásában korlátozott tanulónk. 

 Munkavédelem 

Iskolánk dolgozói minden év tanévnyitó értekezletén megismerik a tűz-és baleset megelőzési 

szabályokat, az itt készült jegyzőkönyvet aláírják. 
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A tanulók egészségét, testi épségét veszélyeztető tényezőket a tanév első óráiban, s az adott 

tantárgy (Kézműves technika, testnevelés, kémia, fizika, stb.) körébe tartozókat az év során is 

folyamatosan ismertetjük. 

 Baleset megelőzés - Közúti közlekedés: 

Iskolánkban biztosított a kerékpáros közlekedés ismereteinek elsajátítása, gyakorlása.  

 

2. Egészségfejlesztő ismeretszerzés 

2.1. Tanórai tevékenységek: 

 Jellemzően a biológia és egészségtan, földrajz, kémia, osztályfőnöki, technika, 

környezetismeret, testnevelés órák helyi tantervébe építve. A tantárgyi lehetőségek kihasználása 

minden tantárgy tanításának feladata. 

 Az egészség magatartás kialakításához illeszkedő tanulásszervezési módok kialakítása, (pl. 

erdei iskola, tanulmányi kirándulás, témanap, egészségügyi intézményekbe szervezett órák - 

választható részvétellel) 

 Olyan cselekedtető módszerek alkalmazása, amelyek elősegítik a tanuló együttműködő, 

kooperatív tanulását, a problémamegoldásban való közös közreműködését. Az egyén 

boldogulásához szükséges képességek fejlesztése: magabiztosság, kapcsolatteremtő-készség, 

konfliktustűrés.  

 

2.2. Tanórán kívüli tevékenységek 

A megelőzés egyik leghatékonyabb indirekt módja a pozitív érdeklődési irányt segítő, változatos 

szabadidős tevékenységi formák széles kínálatának kialakítása a jobb híján csellengő és 

veszélyhelyzeteknek kitett tanulók számára. 

 Az egészségneveléshez kapcsolódó jeles napok megünneplése (magunk is szervezhetjük, de 

csatlakozhatunk helyi vagy országos környezetvédő szervezetek akcióihoz is) 

 Szakkörök, önképzőkörök: 

 bekapcsolódás megyei, országos vetélkedőkbe, versenyekbe (lásd 7. függelék, illetve az 

aktuális éves munkaterv szerint) 

 természetismereti tanösvény kialakítása, karbantartása az iskola körül 

 az egész iskolai életre ható, átfogó egészségnevelési projektek, témanapok, témahetek szervezése: 

alapja a holisztikus szemlélet és a tevékenységen, játékon keresztüli tanulás. Iskolánkban jelenleg 

is működő Egészség Hete mellett szeretnénk bővíteni az egészségnevelési projektek sorát.  

 egészségvédő és környezetvédő szokások kialakítása a szülői ház felé is család napok 

szervezése: a korábbi hagyományokra építve a családi vetélkedők mellett a közös kerti munka, 

beszélgetések színesíthetik a programokat.  

 nyári táborok, iskolai kirándulások 

 kapcsolattartás külső segítő partnerekkel 

A közegészségügyi szabályok, feltételek biztosítása és betartatása az intézményvezetés feladata. Az 

oktatási-nevelési tevékenység közegészségügyi normáinak betartása (tanulók terhelése, szabadidő igény 

figyelembevétele, szabadidő-eltöltés módszerei stb.) pedig minden pedagógus feladata. 

 

2.3. Egészségnevelés projekt 

Az iskolai egészségfejlesztési ismeretszerzés rendszerbe szervezése, új oktatási formák, hatékony 

pedagógiai módszerek megválasztása, melyek a tanulói aktivitást helyezik előtérbe. Az egészségnevelés 

központi feladata, hogy az ember külső és belső környezete közötti harmónia alakítása, helyreállítása. 

Különösen fontos ez a mai, napról-napra változó világban, ahol a gyerekeket, családokat rengeteg, 

sokszor egymásnak ellentmondó információáradat éri. Szeretnénk elérni, hogy a tanulók komplex 
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személyiségfejlesztése eredményeként tudatos döntéseket hozzanak az őket és családjukat érintő 

kérdésekben. Különösen az egészséges életmód, a kiegyensúlyozott és harmonikus társas kapcsolatok, 

a nyitott, a másságot elfogadó életszemlélet terén. Az emberek közötti együttműködés a társas mivoltunk 

formálódásához létfontos. Az interperszonális kapcsolatokban az alkalmazkodás folyamata nem 

zökkenőmentes. Gyakran konfliktusok színezik együttes tevékenységeinket. Az emberi kapcsolatok 

stabilitását a konfliktusok nem veszélyeztetik, sőt a kölcsönösen és sikeresen feldolgozott konfliktusok 

még inkább erősítik azt. Az utóbbi években a gyermekeket nevelő szülők, pedagógusok egyre 

tehetetlenebbnek érzik magukat, mert a konfliktushelyzetekhez gyakran kapcsolódik az erőszakosság. 

Különösen kiéleződik ez az eltérő csoportok tagjai között, amelyet a másság táplál. 

 

Fő témáink: 

1. Az emberi természet. Önismeret – lelki egészség. Társas kapcsolatok, konfliktuskezelés. Cél: 

az önismereti tudatosság növelése a társismereti, interperszonális kommunikációs módok 

fejlesztésének keretében, az erre vonatkozó készségek egyidejű fejlesztésével. 

2. Az egészség, mint érték. Az egészség megőrzése. Az egészséges életmód. Cél: Legyenek 

képesek az egészségfogalmat helyesen értelmezni, legyenek motiváltak az egészséges életvitel 

megvalósítására. Egységes prevenciós szemlélet kialakítása, az egészséget támogató életmód 

gyakorlása. 

3. Fiúk-lányok kapcsolata. Kamaszkori problémák. Szerelem, szexualitás. Veszélyek. Cél: 

Tanulóinknak legyenek ismereteik a lelkükben, testükben zajló változásokról. Ismerjék fel 

problémáikat és legyenek készségeik azok kezelésére. Új gondolkodási és együttműködési 

irányok felé nyitottá váljanak, rendelkezzenek mentálhigiénés többlettudással. A gyerekek 

gyakran válnak az értékek versenyének értetlen szemlélőjévé, s mivel nem szoktak a termékeny 

párbeszédhez, az őket igazán érintő kérdésekben próbálkozásaikat ritkán követi valamiféle 

rendeződés.  Szükségük van olyan tudásra is, mely segítséget ad annak az emberi, társadalmi 

közegnek a létrehozásához, melyben testi-lelki egészségüket nem veszélyeztetve, hanem 

növelve munkálkodhatnak együtt.  

4. Élvezeti szerek hatása szervezetünkre. Drogprevenciós program megvalósítása. Cél: Tanulóink 

ismerjék a különböző káros szenvedélyek veszélyeit, az egészségre gyakorolt káros, sokszor 

visszafordíthatatlan hatásait. 

A komplex személyiségfejlesztés során a tanulók életvezetési stílusát kell úgy alakítani, hogy 

képessé váljanak az antihumánus szenvedélyek tudatos elutasítására. 

5. Egészséges környezet – egészséges ember. Ökoiskola program megvalósítása. Cél: Tanulóink 

értsék meg a környezettudatos magatartás lényegét: az ökológiai törvényszerűségeket, a 

természeti környezetbe történő beavatkozás hatásait, a természetvédelem alapjait, a 

környezettechnika alkalmazásának szükségességét. Legyenek tájékozottak arról, hogy az 

élelmiszer, amit naponta elfogyasztunk, honnan és hogyan kerül az asztalunkra, hogyan 

használunk, vagy ártunk vele egészségünknek. 

 

3. Az iskola, mint szolgáltató: étkezés a menzán, -  

A tanulók táplálkozási szokásait csak közvetve tudjuk befolyásolni, mivel a főzőkonyhát nem az 

intézmény üzemelteti. Ismertetjük a helyes táplálkozási szokásokat. Gyakoroltatjuk a kulturált étkezés 

szokásait. Saláta napok, Egészség hetek tartásával igyekszünk megszerettetni a korszerű táplálkozást.  

 

4. Napi testmozgás biztosítása 

Az egészséges életmód kialakításához szükséges tevékenységeket: a mindennapos testmozgás 

testnevelés óra, és iskolai sportköri foglalkozás, valamint együttműködő partnerek által biztosított 

mozgásprogramok keretében tartott foglalkozásokon biztosítjuk tanulóinknak. 
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Az NKT 27.§ (11) bekezdése szerint valamennyi évfolyamon bevezetésre került a mindennapos 

testnevelés. A Debreceni Tankerületi Központ felhatalmazásával, engedélyével és finanszírozásával a 

2017/18. tanévvel kezdődően az alábbi testmozgást biztosító programok kerülnek bevezetésre: 

- korcsolyázás a mindenkori 2. évfolyam tanulói részére tanévenként 10 alkalommal a testnevelés 

órák keretében 

A tanórák és foglalkozások elosztását az órarend, az egész napos iskola rendje biztosítja oly módon, 

hogy lehetőség szerint a hét minden napján egyenletesen elosztva tartjuk a mindennapos testnevelés 

óráit. Ettől csak akkor térünk el, ha a város kínálta lehetőségekkel élve külső helyszínen szervezzük 

foglalkozásainkat (korcsolyázás, úszás, tájfutás, sportversenyek, stb.). Ilyen alkalmakkor lehetőség van 

a foglalkozások tömbösítésére. Lehetőséget biztosítunk – orvosi javaslat alapján könnyített vagy 

speciális testnevelésre. A gyógytestnevelést a városi ellátórendszer biztosítja. 

 

5. Személyiségfejlesztő tevékenységek biztosítása 

5.1 Egészségre káros szokások megelőzésével kapcsolatos tevékenységek: Iskolánknak jól 

körülhatárolható egészségnevelési programja van, melyek megvalósítását a nevelési munkaközösség 

szakmai irányításával pedagógusaink végzik.  

 

5.2 Az iskola mikro/makro környezetének (tanulók, családok) egészségmagatartással összefüggő 

szokásai, szabályozottsága 

Nagy súlyt helyezünk a családokkal kialakított együttműködésre, ugyanakkor az iskola pedagógusai 

tisztában vannak azzal, hogy több esetben szükség van arra is, hogy a gyerekek családi konfliktusai 

érzelmi kezeléshez jussanak az iskolában. Kiemelt feladatunknak tekintjük azt, hogy a szociálisan 

hátrányos helyzetű gyerekek életesélyeit javítsuk. Folyamatosan diagnosztizáljuk a tanulók fejlődését. 

Eltérő fejlődés, problémák esetében a korai szűrés eszközét tekintjük segítségnek.  

Az egészséges életmódra nevelés az egészséges életvitel igényének alapozását és kialakítását már az 

alsó tagozat tanulóinál elkezdjük. A gyermekek testi fejlődésének elősegítésében megfelelő mozgás 

lehetőségének biztosítása fontos feladata iskolánknak. Az edzés az egészség megőrzése érdekében a 

gyermekek szervezetének alkalmazkodó képességét, mozgáskoordinációját fejleszti. Kialakítjuk az 

egészséges életmód, testápolás, az egészségmegőrzés szokásait. Meghatározónak tartjuk az iskola 

pszichés klímája szempontjából a gyermek és a pedagógus közötti kapcsolatot, az osztálytermek derűs 

hangulatát, amely biztonságot és nyugalmat ad. 

 

5.3 Munkaiskola program: a program keretében a tanulóknak lehetőséget kínálunk önkéntes, közösségi 

munkavégzésre, az intézményben különféle feladatokat ellátó dolgozók mellett. Így a tanulók 

hozzájárulhatnak környezetük fejlesztéséhez, megőrzéséhez, programjaik megszervezéséhez, 

mentorként kisebbekkel foglalkozhatnak. A folyamatos és rendszeres munkavégzés során a gyerekek 

megtanulnak felelősséget vállalni tevékenységükért, környezetünkért, megtapasztalják az elvégzett 

munka örömét. A programot a Munkaiskola Alapítvány gondozza, lehetőséget biztosítva volt és 

jelenlegi gönczys diákok együttműködésére. 

 

5.4 Gönczy Tehetségpont – Komplex tehetséggondozó programjainak rendszere 

Ezen programok sajátossága, hogy készség és ismeretfejlesztési rendszeréhez szervesen illeszkednek 

olyan tevékenységek, melyek fejlesztik tanulóink önismeretét, társas kapcsolatait, különösen 

együttműködési készségeiket.  

 

6. Az egészségnevelés alapelvei céljai, feladatai 

 Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása mellett alakuljon ki a tanulókban az egészséges 

életmód igényeinek és képességének kialakítása 
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 A mindennapos testmozgás igényének kialakítása 

 A NETFIT mérések során az egészségzónába kerüljön minél több diák. A meglévő 

edzettségi/fittségi szint megtartása, javítása a cél. Minél többen legyenek az egészségzónában. 

Azok számra, akik a fejlesztés szükséges zónában vannak, útmutatással, segítségnyújtással érjük 

el, hogy tudjanak javítani fizikai/fittségi állapotukon. 

 A testnevelés alól részlegesen felmentett tanulók egészségi állapotának javítása, korrekciója; a 

gyógytestnevelésre kötelezett tanulók - a foglalkozáson érintett – részképességeinek fejlesztése. 

 Téli sportokat igénylő tanulók körére nézve az évszak sajátos viszonyaihoz való alkalmazkodó 

képességfejlesztése.  

 Az úszásoktatásban részesülő tanulók esetében a vízbiztonság megszerzése és egy úszásnem 

alapjainak elsajátítása. 

 A tehetséges, illetve a rendszeres sportági edzést igénylő tanulók számára szervezett 

foglalkoztatás biztosítása atlétika és labdajátékok keretében.  

 Ismerjék a korszerű táplálkozás összetevőit, alakuljon ki bennük a tudatos, megfelelő 

táplálkozás igénye. Tudatformálás révén felnőttkorukban váljanak annak követőivé. 

 Ismerjék a különböző drogok (alkohol, cigaretta, kábítószer) veszélyeit, az egészségre gyakorolt 

káros, sokszor visszafordíthatatlan hatásait, utasítsák el a deviáns magatartási formákat. 

 Az egyén (tanulók) és közösség viszonyának olyan alapokra helyezése, hogy a kortárs 

közösségek negatív irányú befolyásolása ne érvényesülhessen. 

 

7. Az egészségnevelés általános (hosszú távú) céljai: 

 Az iskoláskorú gyermekek helyes egészségmagatartásának kialakítása 

 Egységes prevenciós szemlélet kialakítása: egészséget támogató életmód gyakorlása, 

környezeti károsító tényezők lehetőség szerinti kiiktatása, a betegség megelőzése 

 Az esélyegyenlőség elvének a mindennapi élet színterein az egészség, az egészségfejlesztés 

tekintetében való érvényesítése. Tapasztalatszerzés arról, hogy a tanulók hogyan 

érvényesíthetik jogaikat egészségük megőrzése érdekében, milyen magatartási technikákat 

alkalmazhatnak ehhez, hogyan határolódhatnak el a veszélyhelyzetektől. 

 A mozgás gazdag életmód, a testedzés szerves szükségletté váljon, a sportolás közösségi 

és társadalmi programként általánosan elfogadott legyen. 

 Mentális betegségek megelőzése, a tanulók lelki egészségi állapotának, és életminőségének 

javítása, az egészségtudat fejlesztése, a lelki egészségnek, mint értéknek a felmutatása. 

 Drogtagadás, az egészségre káros szokások mellőzésének segítése, erősítése egészséges 

tevékenységek örömforrásként történő megélésével, mentálhigiénés neveléssel (pozitív 

értékrend, reális énkép, önbizalom, pozitív önértékelés életkor adekvát megvalósítása, 

döntéshozatali, konfliktuskezelői képességek fejlesztése). 

 

8. Az egészségnevelés rövid távú céljai: 

Olyan egészségmagatartás kialakítása a tanulókban, amely az alábbi pilléreken nyugszik: 

Alakuljon ki a személyi higiéné igénye: 

 Legyen ismeretük az élettani alapismereteken túl az egészséges és helytelen táplálkozási 

szokásokról. 

 Váljon igényük a mindennapos testedzés. Legyen ismeretük a mozgás jelentőségéről, a 

mozgáshiány okozta problémák következményeiről. 

 Ismerjék a stressz hatását az emberi szervezetre, a pozitív és negatív hatások feldolgozásának 

lehetőségeit. 

 Ismerjék az otthoni balesetek, iskolában előforduló balesetek, az utcán és a közösségekben 
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megjelenő veszélyforrások elhárításának módjait és alkalmazzák ezeket. 

 Felnőttkori életükre készülve alakuljon ki bennük a kulturált szexuális viselkedés igénye. 

 Ismerjék a dohányzás, az alkohol, drog hatásait a szervezetre, a személyiségre hatását, a szűkebb 

és tágabb társadalmi környezetre. Alakuljon ki bennük maguk és környezetük iránti 

felelősségérzet. 

 Ismerjék az időben orvoshoz fordulás jelentőségét, szűrővizsgálatok fontosságát. 

 Alakuljon ki bennük az egyéni környezet tisztelet, az ember, mint biotikus tényező; az egészség 

ökológiai felfogása. 

 Alakuljon ki bennük a környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteik aktív, cselekvő alkalmazása.  

 

9. Sikerkritériumok: 

 Sikerkritérium: tanulóinknak legyen igénye az egészséges életmód megvalósítására, és képes 

legyen ezért aktívan tenni. Ismerik a korszerű táplálkozás alapjait és a testi higiénia alapvető 

szabályait, igényük az egészséges test formálása, káros környezeti hatásoktól való megóvása. 

 Sikerkritérium: tanulóink rendszeresen mozognak, a mindennapos testnevelésen örömmel 

vesznek részt. 

 Sikerkritérium: a tanulók a NETFIT mérés során a fittségi mutatókban /BMI, testzsírszázalék – 

az egészségzónában vannak, akik a fejleszteni szükséges kategóriában vannak, évről-évre javul 

fizikai állapotuk/  

 Mérhetőség: Tanulóink a szabadon választható sportprogramokra a programnak megfelelő 

létszámban önként jelentkeznek  

 Sikerkritérium: tanulóinkban kialakul az igény, hogy tudatosabban tegyenek annak az alapvető 

szükségletnek az elérése érdekében, amely önmaguk szeretetét jelenti. 

 Mérhetőség: a pozitív beállítódást mutatja az Egészség Hete során tanulóink aktív részvétele a 

kínált programokon, az étkezi szokások változása – egészséges élelmiszerek választása döntési 

helyzetben. 

 Sikerkritérium: A tanulók jól érzik magukat a Gönczy Pál Általános Iskolában, s ezt az iskola 

pszichés klímájáról szóló mérések is visszaigazolják. 

 Mérhetőség: A sikerkritérium teljesül, ha a tanulók ragaszkodnak iskolájukhoz, a meglévő 

közösséghez, szívesen vesznek részt az iskola elvégzése után is a számukra kínált programokon 

valamint a tanulók 70-80 %-a szívesen vegyen részt az iskola szabadidős tevékenységein és ezek 

szervezését saját maguk is kezdeményezzék.  

 

10. Feladatok 

A helyes egészség magatartás kialakítása érdekében az iskola feladata: 

 Készítse fel a gyerekeket arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra 

vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. 

 A sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartás kialakítása. 

 A környezet - elsősorban az iskola, a háztartás, a közlekedés, a veszélyes anyagok - leggyakoribb, 

egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőinek ismertetése. 

 Készítsen fel veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére 

 Készítsen fel az önálló gyalogos és tömegközlekedésre, az utas balesetek elkerülésének módjaira. 

 Nyújtson támogatást a káros függőséghez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol-és 

drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésében. 

 Foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. 

 Fordítson figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. 

 Az iskolai környezet biztosítsa a tanulók egészséges testi, lelki, szociális fejlődését. 
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11. A program megvalósításához szükséges erőforrások 

Tárgyi:  

A gyermekek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet alapvetően 

a megfelelő épületben, megfelelő tárgyi környezetben való neveléssel teljesül.  

Humán: 

Hatékonyabb egészségnevelő tevékenység érdekében segítjük pedagógusaink példamutatását számukra 

biztosított egészségmegőrző, feltöltődést biztosító programok, belső továbbképzések szervezésével. 

 

12. A program értékelése 

A célkitűzések és a sikerkritériumok mentén történhet. 

Az ellenőrzés, értékelés a célkitűzés megvalósításának felülvizsgálatát jelenti. A programokat évenként 

értékeljük, a megvalósítás arányát is vizsgálva. Az értékelés eredménye újabb információt adhat a 

programról. Követhetővé válik, mi az, amit meg lehetett valósítani, melyek voltak a sikeres 

tevékenységek. Ezek alapján módosítható a célkitűzés, megváltozhatnak, eltolódhatnak a hangsúlyok. 

Célszerű egy újabb állapotfelmérést is végezni, majd a fenti információk alapján intézkedési tervet 

készíteni a következő évek egészségnevelési munkájához. 

Az intézményi egészségnevelési rendszerünk szerves részét képezi a környezeti nevelés. Ezért 

pedagógiai programunkban külön fejezetben foglalkozunk a környezeti nevelés programjával. 

 

A környezeti nevelés programja 

1. A környezeti nevelés tartalmi elemei, hagyományai 

A tanórákhoz kötődő tartalmak az iskola Helyi Tanterve szerint valósultak meg. A tanórán kívüli 

tartalmak, hagyományok az alábbiak: 

1.1 Jeles napok megünneplése: 

 szeptember 22. Európai autómentes nap 

 szeptember 3. szombatja: Takarítási világnap  

 október 4.: Állatok világnapja 

 március 22.: A víz világnapja 

 április 22.: A Föld napja 

 május harmadik vasárnapja: A madarak és fák napja 

Vetélkedőkkel, hulladékgyűjtéssel, aszfaltrajz versennyel, egészséges ételek vásárjával, téma napokkal 

emlékezünk e jeles napokra. 

 

A Rózsavölgyi Gyermekkert Ökológiai Oktatóközpontban tevékenykedve a tanulók hasznos 

ismeretekre tesznek szert. A környezettel való közvetlen kapcsolatuk elősegíti természetvédelmi 

szemléletük fejlődését. A feladatok folyamatos végzése növeli a másokért érzett felelősségérzetüket. A 

természetes környezet mellett óvják és védik a régi korok magyar hagyományait. A népi kismesterségek 

alapfogásait elsajátíthatják. Természetes anyagokkal dolgoznak, kifejezhetik magukat munkáikon 

keresztül, ami által fejlődik kreativitásuk, művészeti érzékük. 

A Fenntarthatósági témahét (Föld hete) keretében szervezzük az egész iskola tanulóifjúságára kiterjedő 

hasznos anyaggyűjtést, ami az egész településrészre kiterjed. A lakosság is örömmel adja oda a 

gyerekeknek az elektronikai és papírhulladékot.  

Lehetőség szerint, rendszeresen részt veszünk darulesen a HNP területén. A madárvonulás megfigyelése 

közelről fantasztikus élmény a gyerekeknek, sokszor a szeles hideg idő sem riasztja el őket. 
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1.2. Intézményünk környezetvédelmi szemléletét erősíti, hogy az iskola egész területén külön 

feliratozott tárolóedényekben szelektíven gyűjtjük a hulladékot (papírt, műanyagot és a biohulladékot.)  

 

1.3. Bekapcsolódunk városi, megyei, országos vetélkedőkbe. A versenyekre való felkészülés, a sikeres 

szereplés erősíti a tanulók önbizalmát, közösségét, felelősségét. 

 

1.4. Erdei iskola programot szervezünk évek óta a 3-6. évfolyamok részére, melyet igény szerint ottalvós 

vagy napközis jelleggel szervezünk meg. A Hortobágyi Nemzeti Park, az Erdőspuszták, a debreceni 

Nagyerdő közelsége lehetővé teszi számunkra az olyan vizsgálódásokat. 

 

1.5. 2012-ben iskolánk elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. 

Ökoiskolai tevékenységeink:  

 Intézményünk alapdokumentumai kiemelten és hangsúlyosan jelenítik meg a fenntarthatóság 

pedagógiai törekvéseit. 

 Intézményünk szervezeti működése a lehető legnagyobb mértékben támogatja a fenntarthatóságra 

neveléssel kapcsolatos pedagógiai munkát. 

 Intézményünk pedagógiai munkájának egyik meghatározó eleme a fenntarthatóságra nevelés. 

 Intézményünk működtetése során érvényesülnek a fenntarthatóságra törekvés elvei. 

 Intézményünk belső kommunikációs csatornái (intézményújság, rádió, faliújságok, honlap stb.) 

és külső média megjelenései (újságcikkek, tv-szereplések stb.) tükrözik a fenntarthatóságra 

nevelés céljait és programját. 

 Intézményünk a fenntarthatóságra nevelés céljainak elérése érdekében írásbeli 

megállapodásokban rögzített, megtervezett együttműködéseket alakít ki külső partnerekkel. 

 Intézményünk fenntarthatóságra nevelési tevékenysége illeszkedik a helyi települési közösség és 

önkormányzata fenntarthatósági törekvéseihez, sőt, esetleg orientálja is azt, és hozzájárul az 

intézmény közvetlen környezetének környezettudatos alakításához.  

 Intézményünk fenntarthatóságra nevelési tevékenysége illeszkedik az intézmény egyéni 

arculatához, profiljához, intézménytípusához, specialitásaihoz.  

 

2. A környezeti nevelés alapelvei  

A környezeti nevelés embereszménye a „környezeti polgár”, akinek alapelve, hogy a környezet: 

 Az emberiség közös öröksége 

 Minőségének megőrzése és javítása közös és egyéni kötelesség 

 Az egészségvédelem és az ökológiai egyensúly fenntartásának része 

 Védelméhez minden ember képes hozzájárulni 

 Részét képező erőforrásokat előrelátóan és ésszerűen szabad csak felhasználni 

 

3. A környezeti nevelés céljai, feladatai 

Általános, hosszú távú célok:  

 Elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, hogy a 

felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, 

elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát. (NAT) 

 Kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

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

erkölcsi alapelvvé. 

 Érzékennyé tenni a környezet állapota iránt 

 Bekapcsolni a közvetlen környezeti értékeinek megőrzésébe, gyarapításába 
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 meghatározóvá tenni életmódjukban a természet tiszteletét felelősség vállalását 

 Meghatározóvá tenni a környezeti károk megelőzésére való törekvést 

 Képessé tenni, hogy személyes tapasztalatai alapján együtt tudjon működni a környezeti 

konfliktusok közös kezelése és megoldása terén 

 Elismertetni, hogy közös és egyéni kötelesség: 

 az emberiség közös öröksége; a környezet minőségének fenntartása és javítása, 

 az általános emberi egészségvédelem, 

 az ökológiai egyensúly fenntartása, 

 a természeti erőforrások előrelátó és ésszerű felhasználása, 

 minden egyes ember hozzájárulása a környezet védelméhez, 

 képessé válni az élethosszig tartó tanulásra, 

 rendszerszemléletű gondolkodás, 

 az alternatív, problémamegoldás elsajátítása, 

 a globális összefüggések megértése (Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!), 

 a létminőség választásához szükséges értékek megmutatása, 

 a létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása, 

 a természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése, 

 a szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlődésben,  

 

Rövid távú célok: 

Rövid távú célok Feladatok Sikerkritériumok 

A környezeti nevelés az oktatás 

és nevelés valamennyi területén 

legyen jelen továbbra is. 

A helyi tantervben tan-

tárgyanként való beépítés 

Az iskolai élet egészét átfogó 

környezeti nevelés valósul meg. 

Több környezeti nevelési tartalom 

a tanórákon, változatos tanulási 

módszerek alkalmazása. 

A pedagógusok, a felnőtt 

dolgozók és a szülők személyes 

példájukkal legyenek a 

környezettudatos életvitel 

hiteles terjesztői. 

A környezeti nevelési egész éves 

folyamatában, a tantárgyak 

„zöldítésében” való aktív 

részvétel. 

Minden dolgozó részt vesz a 

környezeti nevelési 

tevékenységben. 

Az iskola tisztasága javuljon, a 

szemét mennyisége 

csökkenjen. 

Munkaiskola program további 

szervezése, szelektív 

hulladékgyűjtés. Intézményi 

működésben növekvő arányban 

szerepeljenek környezetbarát 

tisztítószerek. 

Javul az iskola tisztasága, az 

iskola dolgozói szelektíven 

gyűjtik a hulladékot.  

Csökken az elszállított szemét 

mennyisége. 

Takarékoskodás a vízzel, 

árammal. 

Rendszeres ellenőrzések, 

mérések, számítások, 

következtetések. (gyerekcsoport 

felmérése) 

Nem lesznek nyitva felejtett 

csapok, égve felejtett villanyok. 

Gyerekcsoport dokumentálja a 

felmérés eredményét. 

Legyenek a tanulók 

szülőföldjük védelmezői! 

Örökbefogadási akciók: 

Egy-egy fát, állatot a farmról. 

Gondozás, faültetés, téli 

madáretetés. 

A tanulók kötődnek 

szülőföldjükhöz és érzik a 

környezet megóvásának 

fontosságát. Ismerik szűkebb 

környezetük természeti és épített 

értékeit, híres személyeit. 
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Rövid távú célok Feladatok Sikerkritériumok 

Fejlesszük a tanulók 

problémamegoldó 

gondolkodásmódját, az önálló 

ismeretszerzés képességét, 

megalapozva az élethosszig 

tartó tanulást. 

 Tevékenységközpontú 

tanulásszervezés alkalmazása. 

Egész napos iskola keretrendszer 

biztosítása 

Egyre több gyerek kér feladatot, 

tart kiselőadást, tudja használni a 

szakirodalmat. Egyéni tanulási 

célok és tervek működnek a 

tanulási folyamatban. 

 

4. A környezeti nevelés szervezeti keretei 

4.1 Tanórai tevékenység:  

Az egyes tantárgyak konkrét témakörei és tevékenységei a helyi tantervben találhatók, itt a fő 

tartalmakat fogalmaztuk meg. 

Mindezekhez olyan cselekedtető módszereket alkalmazunk, amelyek elősegítik a tanulók 

együttműködő, kooperatív tanulását a problémamegoldásban való közös közreműködést. Szakítás a 

passzív befogadással. 

Olyan taneszközöket választunk, amelyek megfelelnek a fenntarthatóság pedagógiájának (újra papír, 

füzetek, tartós tankönyvek). 

 

4.2 Nem hagyományos tanórai keretben szervezett tevékenységek 

A valóságos környezet állapotának, változásainak megfigyelésére a környezeti értékek megismerésére, 

a problémák megértésére az emberi tevékenység következményeivel való szembesülésre adnak 

lehetőséget ezek a tevékenységek. 

Terepgyakorlat: Az ismeretszerzésre összpontosít adott megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek 

elvégzésével. (pl. tájékozódási gyakorlat, növényhatározás, vízmintavételezés, talajvizsgálat). 

Időtartama lehet egy tanítási órányi, de szervezhető a tanórák tömbösítésével, illetve ha több tantárgy 

ismereteit integrálja, akkor a bevonható tantárgyak együttes időkerete terhére. 

Témanap, témahét: Lehetőséget ad a tantárgyanként, más-más szempontból megközelített 

problémákról szerzett ismeretek integrálására, a széttagolt ismeretek összekapcsolására egy rendszerré. 

A felkészülés során a tanulók jártasságot szerezhetnek a különböző információhordozók kezelésében, 

alkalmazhatják a különböző tantárgyakban megtanultakat, mozgósíthatják tananyagon kívüli 

ismereteket. 

Tanulmányi kirándulás: A tanulók megismerkedhetnek hazánk, és a határon túli területek tájaival, 

nevezetességeivel, híres személyekkel, jellegzetes helyekkel. Legfőbb célja a közösség, azon belül a 

személyiség fejlesztése. 

Erdei iskola: A tanulók aktív, együttműködő, cselekvő, megismerő tevékenységére épít. Kiemelkedő 

nevelési feladata a környezettel harmonikus egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közös 

tevékenységhez kötődő szocializáció. Tananyagát összeállítjuk tantárgy elemeiből, de egyszerre több 

tantárgyat szolgálva, vagy tantárgyközi tartalommal is szervezhetjük. A részvétel nem kötelező, 

választható. 

Pályázatok: Egy-egy környezetvédelmi probléma önálló kutatása, feldolgozása (dolgozat, rajz, fotó 

vagy irodalmi alkotás készítése). 

Kiállítás: Természeti értékek, helyi problémákat mutathat be, de önálló alkotásokból is állhat 

(szemétszobrászat). 

Kertészeti gyakorlat: Tanulóink –az 4. évfolyam végétől - a tanév során évszakonként vesznek részt 

kertészeti gyakorlaton, melyen az adott évszak kertészeti munkáit gyakorolják, ismerkednek a 

biogazdálkodás alapjaival. A téli gyakorlat helyszíne az üvegház, fő témája a vetés és a palántanevelés. 

A tavaszi gyakorlat helyszíne a gyakorlókert, témája a vetés, a palántázás. A nyári gyakorlat fő célja a 
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gyakorlókert gondozása, a nyáron beérő gyümölcsök, zöldségek betakarítása, komposztálás. Az őszi 

gyakorlat témája a szüret, a betakarítás, a talaj gondozása, felkészülés a téli madárvédelemre.  

Szelektív hulladékgyűjtés: A folyosókon kihelyezett feliratozott gyűjtőedényekbe helyezik el a tanulók 

a hulladékokat. A gyűjtőedények az iskola előtti szelektív gyűjtő konténerébe üríthetők, a szerves 

hulladék komposztálható. 

Vetélkedők, tanulmányi versenyek: Tanulóink részt vehetnek városi, megyei és országos versenyeken.  

 

 

5. A program értékelése 

Az ellenőrző – értékelő tevékenység az alábbi szempontok szerint: 

 Az ellenőrzés bizalomra épüljön és az elért tudásszint megismerésére irányuljon. Ennek 

alapján lehetséges a további célmeghatározás. 

 Mindig biztosítsuk a javítás lehetőségét, mely tükrözze a következetes igényességet. 

 Az értékelés során a nevelő körültekintő, lényegre irányuló, tárgyilagos, egyértelmű 

információkat adjon, mely tükrözi a fejlődés irányát és fokát, minősítse a személyes 

előrehaladást, és határozott instrukciókat adjon a továbblépéshez. 

 Fontos az összefüggések meglátásának segítése. 

 Évente elvégezzük a kimenő évfolyam környezettudatosságának mérését. A mérés 

tartalma: a tanulók ismereteinek, érzelmi elköteleződésének és hétköznapi cselekvéseinek 

vizsgálata. 

 

A környezeti nevelés eredménye nem mérhető olyan egzakt módon, mint a tantárgyi tudás. Az sem 

egyértelmű, hogy mi tekinthető az iskolai és mi a családi nevelés eredményének. A fejlődés folyamatos 

követése és az iskolai célokkal való összevetése alapvető nevelői kötelesség.  

 

D. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

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

személyiség a társas környezethez való alkalmazkodáskor alakul, fejlődik. 

Az iskolai közösségek kialakításában a nevelőtestület együttműködik a szülők közösségével. Az 

együttműködés fórumai: szülői értekezlet, fogadóórák, szülői választmányi gyűlés, közös szabadidős 

programok (családi nap, közös főzés, kirándulás) és a közös munkák. 

Közös feladatunk a közösségi együttműködés szabályainak elsajátíttatása és betartatása. E szabályok 

ismerete a mindennapokban a tanulók viselkedéskultúrájának javulásában mérhető le. Fontos feladatunk 

a felnőttek és az egykorú partnerek személyiségének tiszteletére tanítani tanulóinkat, amelynek 

sikeressége a közösségi kapcsolatokban is megmutatkozik. Ennek fontos eszköze az iskolai együttélés 

szabályait tartalmazó Házirend. 

A közösségfejlesztés feladatának megvalósításakor az egyes gyermekközösségek választott vezetőire, 

az osztályfőnökökre, pedagógusokra fontos feladat hárul, akik a Pedagógiai programban 

megfogalmazott célok, feladatok megvalósítását koordinálják.  

 

Az osztályközösség fejlesztése 

A tanuló szempontjából az osztályközösségben való tapasztalatok a szocializáció részét képezik. Az 

osztályközösség egy olyan csoportot jelent számára, amit nem maga választ – baráti körrel ellentétben 

-, s itt saját kortársaival együtt kell megtapasztalnia és megtanulnia az emberi közösségre jellemző 

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

ezért tenni, cselekedni tudó aktív egyén megerősítése; aki saját véleménnyel, egyéniséggel rendelkező 
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személyiségként vesz részt a közösség életében. Képes kitekinteni, közösségét, világát kívülről látni. A 

cél megvalósításához szükséges az osztályközösség összetételének ismerete. Ehhez segítséget nyújtanak 

a szociometriai mérések. Elsősorban az osztály közösséggé válásának támogatása fontos. Ennek 

eszközei a közös cél érdekében szervezett és elvégzett tevékenységek: projekt feladatok, szabadidős 

közösségépítő programok, a közösségért vállalt önkéntes munkák. Jó alkalmat adnak ezen túl az iskolai 

rendezvényekre, ünnepségekre, szereplésekre vagy versenyek való felkészülések, s az osztálykirándulás 

megszervezése, majd megvalósítása. Az osztály - korosztályának megfelelően - igényli az irányítást, de 

lehetőség szerint, önállóan kell kiviteleznie ezeket a feladatokat, amelyek összekovácsoló erőként 

hatnak rá.  

 

A közösség kialakulására, fejlődésére hat tanítási órákon túl a szünetekben, és a szabadidőben együtt 

töltött idő. Ez felszíni struktúrának számít, ám mégis lényeges. Ez idő alatt ugyanis - a tanári vezetés, 

hatás, befolyásolás nélkül, néha ellenére, - a közösség kialakítja saját normáit, értékrendjét, mely fontos 

csoportalkotó tényező. Nevelési cél ezen a szinten, hogy befolyásoljuk az értékhálózatokat, hisz azok 

teljesen öntörvényűen haladva olyan irányt vehetnek, amely torzíthatja a gyerek személyiségét, kihathat 

későbbi életére. A ilyen befolyásolására alkalmat ad az osztályfőnöki órán való beszélgetés, s indirekt 

módon – különösen a humán tárgyak esetében – a tanórákon felmutatott minták.    

Az osztályban is végbe mennek az emberi csoportokra jellemző folyamatok: a szélsőségek (a kitűnően 

jó vagy a rossz teljesítménynél) a másság kitaszítása; bűnbakkeresés. Az ezzel kapcsolatos eseményeket, 

folyamatokat nem tiltással kezeljük, hanem segítjük, hogy elkezdődjön a jó irányban való tudatosításuk 

az egyénben, a közösségben pedig a pozitív értékek megerősítése. Erre nemcsak az osztályfőnöki órák 

alkalmasak, hanem minden más tanítási óra által kínált lehetőséget meg kell ragadnunk. Megfelelő 

eszközzé a példázatok, példák általi tanítás válhat (különösen az irodalom és történelem, hon- és 

népismeret, művészettörténet, etika tantárgy anyaga nyújt rá lehetőséget), vagy az önismereti és 

csoporttréningek a diákok korához, érettségéhez igazodó gyakorlatokkal. 

Az imént említett folyamatok felismerése, tudatosítása ahhoz segíti a diákot, hogy elkezdjen kiépíteni 

egy védekező- mechanizmust a társadalomban vagy más közösségekben működő befolyásoló 

eszközökkel szemben (politika, hírek, televízió, reklámok, divathullám stb.). 

Végül ügyelnünk kell arra is, hogy az osztályközösség ne váljon teljesen zárt rendszerré. Legyen nyitott 

az információkra, s más osztályokkal, az osztályokba járó diákokkal is létesítsen kapcsolatot, 

kommunikáljon. 

 

Erre lehetőséget nyújtanak az idegen nyelv, informatika, magyar, matematika tantárgyak 

csoportbontásai, a rendezvények, ünnepségek; szabadidőben választható programok, szakkörök, a 

Munkaiskola programjai, ahol a különböző osztályok tagjai közös tevékenységet végezhetnek. 

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a tanulóinkban olyan készségek alakuljanak ki, amelyeknek az 

alapját a pozitív énkép, a hatékony és kiegyensúlyozott társaskapcsolatok jelentik. A társaskapcsolatok 

tanulásának folyamatában kialakuljon a tanulóinkban a megváltozott élethelyzetekhez való 

alkalmazkodás képessége, formálódjon egyéni – a nevelési céljainkban megfogalmazott pozitív értékek 

mentén szerveződő – életmódja. Ennek során külön hangsúlyt helyezünk a szomatikus egészséggel, 

szocio-emocionális jóléttel, biztonsággal, az emberi kapcsolatokkal, a hétköznapi technológiai eszközök 

használatával, valamint a személyes pénzügyi tevékenységek lebonyolításával és a fogyasztás 

megszervezésével kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére.  

 

A Diákönkormányzat (DÖNK) és az Iskolai Sportkör (ISK) szerepe a közösségfejlesztésben 

Az osztályközösség kereteit átlépve a tanulók egy tágabb közösség tagjaivá válnak. Véleményt 

nyilvánítanak az iskola hétköznapjait érintő ügyekben. Különböző korú tanulók választott felnőtt segítő 

vezetésével egyeztetik érdekeiket, véleményeiket. 
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E két gyermekszervezet kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a Pedagógiai Programban megjelölt fő 

céljaink megvalósuljanak. A cél elérése érdekében a közösségek működéséhez a tagságnak betartható 

szabályokat kell hozniuk a különböző demokrácia technikák gyakorlása útján. (pl. Házirend, SZMSZ, a 

Fegyelmi eljárás rendje, Együttműködési megállapodás) 

Nyilvánvalóan ehhez biztosítanunk kell tanulóinknak a köznevelési törvény által biztosított jogokkal 

való élés lehetőségét. Így a véleménynyilvánítás szabadságát, a közösségek tisztségeinek demokratikus 

úton történő megválasztását, a szabályok megalkotásakor a véleményezési jog lehetőségét (pl.: 

Házirend), a döntéshozatalban képviselők útján való részvételt, az iskolagyűléseken a 

véleménynyilvánítást, valamint azt, hogy szabadon dönthet egy tanítás nélküli munkanap 

felhasználásáról, és évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést szervez a tanulói jogok 

érvényesítésének áttekintése céljából. 

 

E. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki óra tartalma, az 

osztályfőnök feladatai 

 

A pedagógus munkájának lényege az, hogy tudását átadva, és a tanítványaiban rejlő képességeket 

kibontakoztatva hozzásegítse őket, az értékeket és javakat teremtő élethez. 

Intézményünkben a pedagógusok helyi feladatai:  

 Feladatai ellátásához szükséges ismereteit, kompetenciáit folyamatosan fejlessze, tudását a 

nevelőtestületben megossza, kollegái szakmai fejlődését segítse. 

 Az iskola értékrendjét képviselje, hagyományait őrizze, megújítsa. 

 Kapcsolataiban –szülő, diák, pedagógus- az együttérzés, együttműködés jellemezze. 

 Munkáját pontosan, felelősségvállalással végezze. 

 Aktívan, kezdeményezően vegyen részt az intézményi tervezési folyamatokban, a tervek 

megvalósításában. 

 Tevékenyen vegyen részt a nevelőtestület közösségépítő programjain. 

 Érdeklődése szerint vegyen részt a nevelési területek szerint szervezett szakmai 

munkaközösségek munkájában. 

 Megőrizze a rábízott szakmai eszközöket, kezdeményezze az intézményi eszközrendszer 

fejlesztését. 

 Ellássa az iskola képviseletét szakmai közösségekben, rendezvényeken, versenyeken.  

 A pedagógusok feladatainak listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. Egy-egy 

tanév konkrét programokhoz kötődő feladatait az intézményi munkatervben rögzítjük. 

 Az osztályfőnöki órák tartalmát helyi tantervünk osztályfőnöki tantárgyának tanterve 

tartalmazza. 

 Az osztályfőnök tevékenysége során az intézményi nevelést a családi neveléssel összehangolja, 

személyre szabottá teszi.  

 Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában. Ennek 

érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, osztályban, egyéb közösségben 

elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről.  

 A helyzetelemzés alapján nevelési tervet, osztályfőnöki munkatervet készít tanévenként, 

melynek megvalósítását a tanév végén értékeli.  

 Fontos feladata a szülőkkel való kapcsolat kiépítése, az iskola és a család közötti közvetítés. Az 

osztály szülői közösségében belül kezdeményezi, irányítja a közösségfejlesztést. 

 Biztosítja a szülői közösség, a családok tájékoztatását. 

 Ellátja osztálya gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatait, szükség esetén 

kapcsolatot tart a családsegítő munkatársaival. 
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 Az osztályfőnök a nevelőtestületben, mint team vezető működik, a teamet mindazok a kollégák 

és egyéb szakemberek alkot(hat)ják, akik az adott tanulócsoporttal foglalkoznak.  

 Intézményünkben speciális feladatot jelent minden osztályfőnöknek az iskolában működő civil 

szervezetekkel történő kapcsolattartás, a nevelési folyamat tervezésében a civil szervezetek 

szerepét, közreműködését segítő eszközként használni. (Diákönkormányzat, Munkaiskola 

Alapítvány). 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év 

végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

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

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

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére.  

 

F. A kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

1. különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

 kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

2. a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

 

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló:  

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Az integrált nevelésre vonatkozó célok: 

 Kiemelt célunk elősegíteni a tanulók alkalmazkodó készségének, akaraterejének, 

önállóságának, érzelmi életének fejlődését. 

 Biztosítjuk a személyi feltételeket  

 Amennyiben a személyi feltételeink hiányosak, utazó gyógypedagógiai szolgáltatást igénylünk 

az arra kijelölt intézménytől. 

 A habilitációs tevékenységünket team munkában kialakított és szervezett folyamatban 

valósítjuk meg. A team munkában a gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és a tanulót oktató 

pedagógusok vesznek részt. 

 Az egyéni igényekhez igazodó foglalkoztatás megvalósulása érdekében rugalmas szervezeti 

kereteket alakítunk ki. A meghosszabbított beszámolás, szóbeli /írásbeli beszámolás lehetőségét 

pedagógusaink biztosítják. 

 Munkánk során arra törekszünk, hogy kihasználjunk minden lehetőséget ép társaik 

személyiségének fejlesztésére, amit a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való együttélés nyújt. 
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 Az elfogadás szemléletét úgy alakítjuk, hogy tartózkodunk minden viselkedésminta adásától, 

amely a sérült gyermekek másságát hangsúlyozza. 

 Fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók és családjaik esetében az 

adatvédelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabályok betartására. 

 

A habilitáció fő területei: 

 az észlelés – vizuális, akusztikus, taktilis, vesztibuláris, kinesztéziás érzékelés- fejlesztése 

 a motoros készségek fejlesztése 

 a beszéd-és nyelvi készségek fejlesztése 

 a szociális készségek fejlesztése 

 a kognitív készségek fejleszt 

 

A habilitáció részben a többi tanulóval végzett munka során, differenciált bánásmóddal és eszközökkel, 

részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg a fejlesztő foglalkozásokon. 

Feladatok: 

 A fejlesztés során a tantárgyi tartalmak közvetítése vegye figyelembe a tanuló fogyatékosságát, 

kognitív képességeit 

 A tantárgyi követelmények igazodjanak a tanuló fejlődési üteméhez 

 A szükséges speciális eszközök elfogadtatása a többi tanulóval 

 A tantárgyi tartalmak, követelmények kijelölése során az egyes tantárgyrészek módosítására, 

elhagyásár vagy egyszerűsítésére nyíljon lehetőség 

 A tanuló számára a törvény által biztosított időkeret megtartása 

 A szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciális 

alkalmazása 

 A pedagógus együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba 

A fogyatékosság típusa szerint: 

 Hallássérült tanuló: BNO kód: H 90.3 

 „Kétoldali idegi hallásvesztés” (Cochlearis implantált) 

a) A siket tanulónál súlyos fokú hallásveszteség áll fenn (a beszédhangok 

frekvenciatartományában mért hallásveszteség 90 dB-nél nagyobb). 

b) A nagyothalló tanulónál (a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 

30–45 dB közötti; közepes nagyothallás: esetén a beszédhangok frekvenciatartományában 

mért hallásveszteség 46–65 dB közötti; 

c) A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlearis implantált) hallássérült 

tanulóknál – egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai 

értelemben közel ép beszédhallás mérhető.  

Célok és feladatok: 

 A tanuló minden segítséget megkapjon hallássérüléséből, gyengébb nyelvi kommunikációs 

kompetenciájából eredő hátrányának, esetleges tanulási nehézségének leküzdéséhez. 

 A pedagógusnak az értékelésnél figyelembe kell vennie a kommunikációs nehézségeket, a 

szókincs esetleges elmaradását, a szóbeli, írásbeli kifejezőkészség gyengébb voltát, az abban 

előforduló grammatikai hibákat és kiejtési problémákat. 

 Ne legyen az értékelés része olyan követelmény, mely a tanuló sérüléséből következően nem 

teljesíthető halló társaival azonos szinten vagy módon (hosszú memoriter, hangsúlyos, ritmusos 

versmondás, tollbamondás utáni esetleges hibák stb.) 

 Értékelésüknél az egyéni fejlesztési terv követelményeit figyelembe kell venni.  
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 A pedagógus segíti a gyermek beilleszkedését a közösségbe; 

 Konzultációs, hospitálási és osztálytermi együttműködési lehetőséget biztosít a 

gyógypedagógus számára; 

 A jogszabályokban foglaltak érvényesítése során mindent megtesz a hallássérült gyermek 

sikeres integrációja érdekében; 

 Megszervezi a törvényben meghatározottak szerint a szükséges egyéni korrekciós órákat. 

 

Kulcskompetenciák fejlesztése: 

Anyanyelvi kommunikáció: 

Az ismeretek megértését segíti a változatos szemléltetés, saját élményen alapuló tevékenységbe ágyazott 

anyanyelvi fejlesztés, a digitális technika nyújtotta lehetőségek kihasználása. A társas kapcsolatokban, 

a társadalmi és kulturális tevékenységek során a különböző kommunikációs helyzetekben társadalmilag 

elvárható, helyes viselkedési formák értelmezése, megértése nyelvi kifejezése valósítható meg. A 

mindennapi helyzetekben előforduló metakommunikációt tanulják meg helyesen értelmezni. Fontos 

feladat, hogy megtanuljanak írásban kommunikálni, a pozitív attitűd kialakítása, mely segíti a 

nyilvánosság előtti magabiztos megszólalásra való törekvést. 

Kiemelt feladatként tűztük ki célul: 

- a beszédértés fejlesztése 

- a szövegértő olvasás fejlesztése 

- konkrét tapasztalatokon alapuló szókincsfejlesztés 

- a beszéd használata 

- az írásbeli kifejezés fejlesztése 

 

Idegen nyelvi kommunikáció: 

Az idegen nyelv elsajátítására való képességet jelentősen befolyásolja a hallássérült tanuló 

hallásállapota, szókincse, nyelvi kommunikációs szintje. Az idegen nyelv tanulásánál a gyermek egyéni 

képességeihez alkalmazkodva a nyelv megismerésére és elsajátítására, illetve a köznapi 

élethelyzetekben megértésére és használatára helyezi a hangsúlyt a pedagógus.  

 

Matematikai kompetencia: 

A matematikai gondolkodás fejlesztését a hallássérülés következtében kialakult szűkebb szókincs, és az 

alacsonyabb nyelvi szint jelentősen befolyásol/hat/ja. A gondolkodás kevésbé flexibilis, esetenként 

gondot okozhat az egyes témakörök, feladattípusok, műveletek közötti váltás. A matematikai fogalmak 

értelmezését segítik a mindennapi élethelyzetek tanórai modellezései valamint verbális 

megfogalmazásai. Kiemelt jelentőségű a speciális szemléltetés és a segédeszközök használata. Az 

auditív csatorna részleges vagy teljes kiesése miatt a matematikai kompetencia kialakulásához a 

pedagógus több időt biztosít a rendszeres gyakorlásra, ismétlésre . 

Természettudományos és technikai kompetencia: 

A hallássérült gyermek/fiatal a környezetéről elsősorban a látás útján szerez információkat. Fontosnak 

tartjuk, hogy az egyes természeti folyamatok megértését, szemléltetés, modellezés, tényleges 

cselekedtetés, kísérletezés útján segítsük. (Pl. terepasztalok, tanulmányi séta, kirándulás, 

természetfilmek, digitális tananyagok, interaktív tábla használata). 

 

Digitális kompetencia: 

A hallássérültek egyik legfontosabb információszerzési, illetve kommunikációs eszköze a számítógép 

és ezen keresztül az internet. Használatát nehezíti szűkebb szókincsük és szövegértési nehézségük. 

Ebből adódóan kiemelt feladatként kezeljük a keresőprogramokkal való megismertetésüket, melyek 
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segítenek a lényegkiemelésben és az írott szöveg megértésében. Mivel a hallássérült tanulók erősen 

motiváltak a digitális eszközök használatában, ezt a motivációt kihasználjuk más tanórákon is.  

 

A hatékony, önálló tanulás: 

A hallássérült tanuló önértékelése esetenként nem reális, szókincs és beszédértési nehézségei miatt az 

önálló tanuláshoz szükséges képességek kialakítása nagyobb figyelmet igényel. Munkába állásuk, 

karrierépítésük a kommunikációs lemaradásuk miatt nehezített, ezért törekszünk megtanítani őket 

munkájuk értékelésére, tanácsok, információk kérésére. A különböző tanulási technikák megismertetése 

elengedhetetlen (szótárak, lexikonok, ezek digitális változatainak használata). Fontos feladat az önálló 

ismeretszerzés igényének kialakítása (lehetőség szerint könyvtár). 

 

Szociális és állampolgári kompetencia: 

A hallássérült gyermeket/fiatalt támogatjuk sérülésének, és ebből adódó esetleges hátrányainak 

elfogadásában, az esetenként kialakuló konfliktusok és stressz kezelésében. A megfelelő társas 

kapcsolatok kialakításának képessége nagy szerepet játszik, az udvarias viselkedés és a későbbi 

társadalmi beilleszkedés során. Individuális beállítódásuk, gondolkodásuk miatt hangsúlyt helyezünk a 

közösségi beilleszkedés szabályainak megismerésére, bevésődésére. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: 

5. osztálytól fontosnak tartjuk az életpálya építést megalapozó, pályaorientációs tevékenységet, hogy a 

hallássérült tanulók és szüleik megismerjék a választható szakmák körét, a továbbtanulási lehetőségeket. 

Kellő figyelmet fordítunk a sikerorientáltság, innovációs készség kialakítására. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: 

A hallássérült tanulók esztétikai nevelése, ízlésük formálása nem csak személyiségük színesebbé tételét 

szolgálja, hanem fontos eszköze társadalmi beilleszkedésüknek, önkifejezésüknek is. Ezért a művészeti 

ágak közül elsősorban a vizuális kultúra, a manuális tevékenységek területén fejlesztjük a tanuló 

önkifejezési eszköztárát, melyek a későbbi megfelelő pályaválasztást is befolyásolhatják. 

 

A fejlesztés kiemelt feladatai:  

 A szociális kapcsolatrendszer, az érintkezési formák pontos értelmezése, nyelvi formáinak 

elsajátítása a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében. 

 Az ismeretek bővítésével kapcsolatos fogalomrendszerek pontos kiépítése, a tudáselemek értő, 

értelmező összekapcsolása a kognitív funkciók (a felfogás, a feldolgozás, a lényegkiemelés, az 

összefüggések meglátása és az alkalmazás) szintjeinek fejlesztésével. 

 A vizuális percepció, az önkifejezés, az önmegvalósítás, a valóság képi feldolgozásának, 

megjelenítésének, értelmezésének folyamatos bekapcsolása a tanulás-tanítás folyamatába a 

személyiség kibontakoztatása, gazdagítása céljából. 

 A magyar nyelv szabályainak megfelelő beszéd komplex, folyamatos fejlesztése. 

 A beszédhallás, a beszédérthetőség fejlesztése az oktatás valamennyi szakaszában. 

 Az információszerzés, az interperszonális kapcsolatok új technikai formáira való felkészítés 

(számítógép, Internet stb.), az írásos kommunikáció, idegen nyelv ismerete, írásos formájának 

hangsúlyos megalapozása és fejlesztése. 

 A tehetségre utaló személyiségjegyek feltárása és gondozása. 

 A beszédértés és mondanivaló kifejezésének fejlesztése. 

 A szövegértő olvasás folyamatos fejlesztése 

 Felzárkóztatás, differenciálás 
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 A tehetséggondozás 

 A mozgás és ritmus intenzív fejlesztése. 

 A továbbtanulás, a szakmaszerzés ismereteinek, lehetőségének alapozása, kitekintés a munka 

világára. 

 

Viselkedésproblémák kezelése: pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló (Iskolai képességek 

kevert zavara BNO kód: F81.3) 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az iskolai 

teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő 

fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik 

figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget 

igényelnek.  

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

 diszlexia, 

 diszortográfia, 

 diszkalkúlia, 

 diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása, 

 a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

 hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

 a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló 

agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az 

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció eltérő 

fejlődésében mutatkozik meg.  

 

Célok, feladatok: 

A tanulók fejlesztése a szakértői bizottság szakvéleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján 

történik.  

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési, 

értékelési formákat 

Kiemelt feladat 

 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 társaskapcsolatok kialakítása, 

 a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

 

Diszlexia 

Az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely önmagában és 

más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő. 

A fejlesztés célja: 

Kialakítani a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét 

A fejlesztés feladatai: 

 a betűbiztonság és az összeolvasási készség,  

 a fonológiai tudatosság, 

 a rövid távú emlékezet, 

 az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 
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 a testséma biztonságának kialakítása, 

 az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló 

módszerrel  

 az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt, 

 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

 az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

 az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi 

írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával 

 speciális olvasástanítási program alkalmazása 

 az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése.  

 

Diszortográfia: 

A helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával,  

A fejlesztés célja: 

Kialakítani a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő helyesírási készségét az írott nyelv 

használatának korosztályi szintű alkalmazását.  

A fejlesztés feladata: 

- a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség 

- a rövidtávú emlékezet fejlesztése 

- a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása 

- a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése   

 

Diszgráfia  

Az írás grafomotoros jellemzőinek zavara. 

A fejlesztés feladatai: 

 a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra 

 a testséma biztonságának kialakítása, 

 a vizuomotoros koordináció fejlesztése 

 az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, másolás, 

önálló írás kivitelezés) 

 a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése 

 sikertudat kialakítása 

 

Diszkalkulia: 

A számolási képesség specifikus zavara. A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, 

matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, 

egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális 

alakzatok azonosításának nehézsége.  

A fejlesztés célja: 

A tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, a számolási-

matematikai műveletek használatára,  

A fejlesztés feladatai: 

 a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése 

 Matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása  

 a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, 

 a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, 
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 a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, 

 a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése 

 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

 a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a 

megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális 

megerősítés, 

 a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő 

technikák, eljárások alkalmazása 

 a diszkalkulia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása  

 az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló:  

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulók pedagógiai segítése:  

 a speciális megsegítést igénylő gyermekek pedagógiai diagnosztizálása 

 fejlesztő pedagógus szakember szükséglet  

 szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítése  

 a tanulási képesség szintjéhez igazodó tanulási módszerek folyamatos alkalmazása 

 tanulási motiváció kialakítása és megerősítése 

 esetkövetés 

 tanulási anyag változatos feldolgozása 

 gyerek sokoldalú cselekedtetése 

  tananyag differenciált feldolgozása 

 az egyéni tanulási ütem tekintetbe vételével kiválasztott feladat  

 teljesítményszintek széles sávjának elfogadása 

 tanári irányítás mellet az együttműködő tanulás, azaz a gyermeki pármunka és csoportmunka 

valamint az egyéni feladatmegoldások sűrű érvényesítése 

 fejlesztő foglalkozásokon való részvétel a szakvéleményben meghatározott óraszámban, vagy 

a törvényben meghatározott órakeret terhére 

 
Tanulási zavarral küzdő tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek során történik: 

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 egész napos iskolai foglalkoztatás; 

 egyéni foglalkozások; 

 felzárkóztató foglalkozások; 

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

használata; 

 továbbtanulás irányítása, segítése 

 fejlesztőfoglalkozásokon való részvétel 

A sajátos nevelési igényű és a tanulási zavarral küzdő tanulók értékelésének formája és módja 

intézményünkben:     
 szóbeli feleltetés 
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 írásbeli beszámoltatás 

A szóbeli feleltetés gyakoriságát és időtartamát meghatározza: 

 a tanulók életkori sajátossága 

 kommunikációs képessége 

 rendelkezésre álló időkeret 

 tantárgy specifikuma 

 a szóbeli feleltetés célja 

Egyéni feleltetés: 

 nyílt kérdések alapján 

 kész vázlat segítségével 

 vázlatkészítéshez kapcsolódó feleltetéssel 

 vázlat nélkül 

 látens felelés (a tanórai aktivitás, megnyilatkoztatás alapján értékeljük) 

Az írásbeli beszámoltatás alkalmazható formái iskolánkban: 

 röpdolgozat 

 feladatlap 

 tantárgyi tesztek, témazáró 

Alkalmazható feladattípusok: 

 feleletválasztásos (zárt végű) feladatok: 

 alternatív választás 

 többszörös választás 

 illesztéses feladatok 

 sorképzés 

Feleletalkotó (nyílt végű) feladatok: 

 kiegészítéses feladatok 

 rövid válasz 

 hosszú válasz 

Az értékelés módjai: 

 szimbólummal 

 pontozással 

 százalékos arányok meghatározásával 

 osztályzattal 

 szöveges minősítéssel, értékeléssel 

 

Mentesülnek az írásbeli beszámoltatás alól: azok a tanulók, akiknek a pedagógiai szakszolgálat, vagy a 

tanulási képességeket vizsgáló bizottság szakvéleményben felmentést adott 

Az írásbeli beszámoltatás alóli mentesítést javasolhatja: 

 tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság 

 tantárgyat tanító gyógypedagógus(ok) 

Az írásbeli beszámoltatás alóli mentesítésről a javaslatok alapján az intézményvezető határozatban dönt. 

Törvényi háttér: 

Nkt.4§ , 47§, Nkt. 27§, Nkt. 56§, Nkt. 6 . melléklet, 20/2012. EMMI 138§, 2/ 2005. (III.1.) OM rendelet, 

32/ 2012. (X. 8.) EMMI rendelet 1., 2., 3..sz. rendelet 
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A lemorzsolódás veszélyének kitett tanulók 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény lemorzsolódással veszélyeztetettnek 

minősíti azt a tanulót, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti 

vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében 

komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé. 

A korai jelzőrendszer a köznevelésben részt vevő tanulók lemorzsolódásának, az iskolai rendszerből 

való kimaradásának megakadályozását, valamint a legalább középfokú végzettség, képzettség 

megszerzésének elérését célozza. 

Intézményünkben minden szaktanár, az osztályfőnökök pedig különösen igyekeznek tenni azért, hogy 

a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számát csökkentsék, a korai jelző- és pedagógiai rendszer 

működtetésével. A rendelkezésre álló intézményi adatok rendszeres elemzésével és értékelésével, a 

tanulási, tanítási folyamatba való visszacsatolásával, a szülők folyamatba való bevonásával igyekszünk 

támogatni a lemorzsolódás veszélyének kitett tanulókat.   

Az egész napos iskola rendszerében a célnak megfelelő pedagógiai eszközök és módszerek 

megválasztásával nyújtunk segítséget. Nyomon követjük az érintett tanulók előrehaladását, erősítjük a 

pedagógusok ezirányú együttműködését, adatot szolgáltatunk az előírt rendszerekben. 

 

Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális 

képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős 

motiváció, elkötelezettség 

A tehetségfejlesztés célja:  

 A tanulóink egy adott területen önmagukhoz vagy a többi tanulóhoz képest kiemelkedő 

teljesítményt nyújtsanak. 

 A tehetség kibontakozását akadályozó külső, belső tényezők megszüntetése 

 Tanulóink személyiségének erősítése 

Feladataink: 

 A tehetség - felismerése 

 Azonosítása 

 Kibontakoztatása  

 Tehetségfejlesztés  

 A tehetséges tanulók iskolai képzése, nevelése  

 Az alulteljesítő tehetségek felismerése 

 Oktatásirányítás, pedagógiai-képzés, 

 Szülők orientálása  

Szervezeti formái, keretei: 

 Individualizáció és differenciálás a tanórákon 

 Tanórán kívüli foglalkozások biztosítása 

 Komplex tehetséggondozó programok rendszere 

 Tanácsadók beállítása  

 Mentortanárok és tanácsadók alkalmazása  

 Intenzív gazdagító programok, táborok szervezése 

 Tehetséges gyerekek részben elkülönített oktatása, versenyeztetése 

 Lazító programok szervezése 

 Gönczy Tehetségségpont és Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanács 

tevékenységrendszere 
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Pedagógiai programunk kiemelten kezeli a magyar nyelvtan, a matematika, az idegen nyelvek (angol, 

német) tantárgyak tehetséggondozását. Ezekből a tantárgyakból tehetséggondozó köröket működtetünk. 

A felső tagozatban lehetővé tesszük, a képesség szerinti csoportbontás alkalmazását. Felkészítjük 

tanulóinkat a munkatervben tanévenként meghatározott versenyekre. Rendelkezésre álló eszközeinkkel 

segítjük a versenyeken való részvételüket. 

A természettudományos tantárgyakból emelt óraszámú illetve gyakorlatorientált képzést kínálunk.  

A tehetséggondozó programjaink alapelvei: 

 A tanulók érdeklődésének felkeltése a különböző tudományterületek iránt 

 Adott témakörön belül a végzett tevékenységek egymással összefüggőek és egymást 

kölcsönösen erősítők legyenek. 

 Lehetőség biztosítása egy résztéma elmélyült tanulmányozására. 

 Programjaink fejlesszék az önálló tanulás képességét. 

 Fejlessze a produktív, absztrakt, komplex és magasabb szintű gondolkodási képességeket. 

 Koncentráljon a többféle választ lehetővé tevő feladatokra, fejlessze a kreativitást, a 

problémamegoldó gondolkodást. 

 Integrálja az alapképességeket és a magasabb szintű gondolkodási műveleteket. 

 Késztesse a tanulókat új produktumok létrehozására. 

 Ösztönözze a tanulókat önismeretük fejlesztésére, a képességeik felismerésén és kihasználásán 

keresztül. 

 Fejlessze a tanulók együttérző, együttműködő készségeit. 

A tehetségígéretű tanulók teljesítményének kibontakozását segítő tényezők intézményünkben: 

 a tehetséggel összefüggő erős oldal támogatása; 

 a tehetséggel összefüggő gyenge oldal fejlesztése; 

 lazító programok szervezése 

 megfelelő légkör biztosítása 

 

Intézményünk tehetség tanácsadó tevékenysége: 

Szülőkkel történő konzultáció: 

Célja: 

 a szülőkben fölmerült kérdések megbeszélése 

 a tehetségességgel kapcsolatosan felmerülő általános problémák megvitatása,(társas izoláció, 

önértékelési gondok, teljesítményszorongás, motiválatlanság stb.) 

 konkrét helyzetekre történő segítségnyújtás, 

 szülő-gyermek kapcsolati nehézségek felderítése, a megoldások közös megtalálása, 

Módjai: 

 egyéni beszélgetések biztosítása 

 szülői értekezletek 

 fogadóórák 

 esetmegbeszélések 

Intézményünkben a tehetséges tanulókkal történő foglalkozás feltételrendszereinek megteremtésével 

meghatározó szerepe van a Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsnak (GTTT). 

A GTTT céljai: a GTTT elfogadja és azonosul a Nemzeti Tehetség Program célrendszerével. Stratégiai 

célja a GTTT működési területén feltalálható tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása és 

társadalmi hasznosulásának elősegítése. 

 Az esélyegyenlőség biztosítása 

 A tehetséges fiatalok közösségeinek segítése 
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 A tehetségsegítők számának növelése 

 

Operatív célok 

 A tehetséges fiatalok megtalálása (azonosítása) 

 Tehetségsegítés  

 Egyéni iskolai fejlesztési programok szervezése 

 Hatékony tehetségsegítő programok generálása 

 Tehetségtanácsadás 

 A tehetségsegítés debreceni-térségi hálózatának fejlesztése 

 Tehetségbarát társadalmi környezet kialakítása. 

 Segítségnyújtás a tehetséges fiataloknak, hogy kerüljenek kapcsolatba a gazdaság helyi 

szereplőivel. 

 A helyi társadalom szereplőinek összefogása/együttműködése a tehetséges fiatalok életpályájának 

segítésében. 

 Erőforrás bővítés. 

A GTTT tagjait tehetségprogramokban részt vevő országos és helyi szakemberek, a térségben 

tehetséggondozást végző oktatási-nevelési intézmények delegáltjai, a tehetséggondozást támogató 

önkormányzati, gazdálkodó, és civil szervezetek delegáltjai alkotják. 

Az intézményben folyó tehetséggondozást összehangolja és szervezeti keretet biztosít a  

 

Gönczy Tehetségpont 

A Gönczy Tehetségpont területi hatókörét tekintve: helyi tehetségpont.  

Általános feladatköre:  

 tehetségazonosítás 

 tehetséggondozás 

 tehetség tanácsadás 

 tehetséggondozó hálózatban való közreműködés. 

A regisztráció időpontja: 2009. július 1. 

Akkreditáció időpontja: 2011. január 18. – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

Akkreditáció megújítása: 2014. – Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

A Gönczy Tehetségpont 2016. október 1-jétől Európai Tehetségpontként is működik. 

 

Komplex tehetséggondozó programjaink: 

1. Ismerd meg az öt elem titkát! 

Tehetségterület Inter- intraperszonális, természeti, térbeli-vizuális,  

Program neve Ismerd meg az öt elem titkát! –saját fejlesztésű komplex 

tehetségfejlesztő program 

Célja A tanulók természettudományos érdeklődésének megalapozása, 

fejlesztése. 

Célcsoport Ált. isk.  

Beválogatás bemutatása A tanulók érdeklődésének, affinitásának feltérképezése, módszere: 

érdeklődéstérkép felvétele, tanítói jellemzés. 

Gondozás bemutatása A program foglalkozásain ismereteket közvetítenek a 

természettudományok, kultúrtörténet, néprajz, kézművesség köréből. 

Főbb témái: víz, föld, levegő, tűz, ember. Egy –egy témával 1 

hónapon keresztül foglalkozunk az élménypedagógia módszereit 

alkalmazva. Az egyes foglalkozásokon kihasználjuk a tartalomhoz 
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kapcsolódó fejlesztési, nevelési lehetőségeket, különösen nagy 

hangsúly helyezünk a természettudományos kompetenciák 

fejlesztésére. 

Hatásvizsgálat bemutatása A program végén elégedettség- és attitűdmérést végzünk a tanulók és 

szüleik körében. Programunk akkor eredményes, ha a diákok és 

családjaik motiváltsága nő, érdeklődnek az intézmény által kínált 

emelt óraszámú természettudományos képzés iránt. 

Program óraszáma 60 óra 

Résztvevők száma 15 fő évfolyamonként 

Megjegyzés A programot minden tanévben a 3. osztályban indítjuk a tavaszi 

időszakban, s a következő tanévben zárjuk a 4. évfolyamon. Így a 

programban tanévenként általában 30 tanuló és 3-6 pedagógus vesz 

részt. 

 

2. Gazdálkodás falun 

Tehetségterület Inter-, intraperszonális, természeti, térbeli-vizuális, logikai-

matematikai, zenei 

Program neve Gazdálkodás falun – saját fejlesztésű komplex tehetséggondozó 

program 

Célja A Gönczy Tehetségpont tehetséggondozó tevékenységét kívántuk 

fejleszteni, bővíteni a „Gazdálkodás falun” című komplex 

tehetséggondozó program megalkotásával, mely program része a 

Gönczy Tehetségpont komplex tehetségfejlesztő rendszerének.  A 

rendszerbe illeszkedve feladata a természettudományos ismeretek 

gyakorlati tevékenységekben történő alkalmazása, a múlt elemeiből 

építkezve a jelen ismereteinek felhasználásával a jövőbe mutatni. 

„Gondolkodva építs kezeiddel egy tisztább, szebb, emberibb világot!” 

Céljaink: 

- ismeretek közvetítése az ökológia, agrotechnika, néprajz, hon-

és népismeret, technika, egészségtan köréből, 

- képességek, készségek fejlesztése, különösen a kritikus 

gondolkodás, kreatív gondolkodás, problémakeresés és 

megoldás, kutatás, döntéshozatal, együttérzés, együttműködés 

körében, 

- attitűdfejlesztés, értékközvetítés. 

A programhoz saját kiadású munkatankönyv is készült. 

Célcsoport Általános Iskola 

Beválogatás bemutatása A tanulók érdeklődésének, affinitásának feltérképezése. Az intézmény 

mérési rendszerében rendelkezésre álló információk, adatok 

feldolgozásával. Mérések: 4. évfolyam komplex tehetségdiagnosztika 

(minden tanulót érintő városi mérés, a Debreceni Egyetem szakmai 

vezetésével), természettudományos kompetenciamérés a Szegedi 

Egyetemmel együttműködve, 5. évfolyam pszichológiai mérés 

(Tehetségközpont), matematikai kompetenciamérés évfolyamonként. 

Gondozás bemutatása A programot az élettér-iskola kínálta speciális szervezeti formában 

valósítjuk meg. 
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Az iskola egyfelől a tanulás helyszíne, másfelől a diákok, 

pedagógusok, iskolai dolgozók élettere. A tanítás, együttélés, 

kommunikáció, iskolai szervezés, vezetés sokoldalú lehetőséget ad egy 

élet közeli és jövőorientált tanulási-tanítási folyamat megvalósítására. 

Jellemzői: 

- gazdag kommunikáció, információcsere 

- problémákkal és konfliktusokkal való foglalkozás, 

rugalmasság és kompromisszumkészség, 

- cselekvésre nevelés, 

- projekt gondolkodásmód 

- csapatmunkára való készség fejlesztése, 

- demokrácia. 

Módszertana az élménypedagógiára épül: 

- felkelteni a lelkesedést, 

- intenzíven odafigyelni, minden érzékszervvel érzékelni, 

- konkrétan megismerni és megélni (megélni – ismerni – 

cselekedni) 

- a megélt és megismert dolgokat másokkal megosztani, 

- fejjel, szívvel és kézzel tanulni, 

- szociális tapasztalatokat is felhasználni (társas kapcsolatok 

fejlesztése) 

A program megvalósítása során központi szerepet kap az alkotó 

tevékenyég. Fontos, hogy a gyerekek olyan produktumokat hozzanak 

létre, amelyek a valódi világban is alkalmazhatók. A program során 

tervezett tárgykészítő tevékenység a praktikum mellett, néprajzi 

értékeket is közvetít, s elvezet a művészetek világába. 

Megvalósítása rendhagyó tanítási napokon történik, lehetőség van 

intenzív egy hetes programmegvalósításra vagy egy lassúbb tempót 

diktáló, öt héten át tartó, heti egy rendhagyó tanítási napot alkalmazó 

szervezési mód választására. 

A foglalkozásokat az adott témákban jártas pedagógusok tartják, 

egymást foglalkozások rendje szerint váltva. Egy rendhagyó tanítási 

nap három-négy pedagógus közreműködésével valósul meg. 

Hatásvizsgálat bemutatása A fejlesztő munka hatékonyságát a következők vizsgálatával 

határozzuk meg: 

 általános intellektuális képességek fejlődése 

 tanulási motívumok változása 

 szorongási mutatók változása  

Naponta egy-egy nyolc órás blokk megvalósítása után kérdőív 

kitöltése, amely tartalmaz:  

 egy rejtvényt vagy totót az ismeretek felidézésére, 

rendszerezésére, alkalmazására, 

 elégedettségmérő kérdéseket 

 attitűdmérésre alkalmas véleményalkotást, igénylő feladatot 

A foglalkozásvezető által irányított feszültségoldó, levezető 

beszélgetés. 
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Program óraszáma 40 óra 

Résztvevők száma 15-20 fő csoportonként, 6. évfolyamon 

Megjegyzés A programot minden tanévben két csoportban megtartjuk.  

 

3. Láthatatlan világ 

Tehetségterület Inter-intraperszonális, természeti, térbeli-vizuális, logikai-

matematikai 

Program neve Láthatatlan világ –saját fejlesztésű komplex tehetséggondozó 

program 

Célja A tanulók természettudományos érdeklődésének fejlesztése 

kiteljesítése. Természettudományos pályaorientáció. 

Célcsoport Általános Iskola 

Beválogatás bemutatása A tanulók érdeklődésének, affinitásának feltérképezése. Az 

intézmény mérési rendszerében rendelkezésre álló információk, 

adatok feldolgozásával. Mérések: 4. évfolyam komplex 

tehetségdiagnosztika (minden tanulót érintő városi mérés, a 

Debreceni Egyetem szakmai vezetésével), természettudományos 

kompetenciamérés a Szegedi Egyetemmel együttműködve, 5. 

évfolyam pszichológiai mérés (Tehetségközpont), matematikai 

kompetenciamérés évfolyamonként. 

Gondozás bemutatása A program foglalkozásain ismereteket közvetítünk a 

természettudományok- fizika, biológia, kémia – köréből. Az 

önállóan, párban végzett kutatások, vizsgálódások során a szabad 

szemmel nem látható dolgok, jelenségek megismerését végezzük. 

Egy –egy témával 10 órában foglalkozunk az élménypedagógia 

módszereit alkalmazva. Az egyes foglalkozásokon kihasználjuk a 

tartalomhoz kapcsolódó fejlesztési, nevelési lehetőségeket, különösen 

nagy hangsúly helyezünk a természettudományos kompetenciák 

fejlesztésére. 

Hatásvizsgálat bemutatása A program végén elégedettség- és attitűdmérést végzünk a tanulók 

körében. Programunk akkor eredményes, ha a diákok motiváltsága 

nő, megalapozott érdeklődéssel fordulnak a természettudományos, 

műszaki továbbtanulási lehetőségek iránt. 

Program óraszáma 30 óra 

Résztvevők száma 20 fő a 7. évfolyamon 

Megjegyzés A programot minden tanévben megtartjuk. 

 

4. Gondolkodva építs kezeiddel! 

Tehetségterület Inter-, intraperszonális, természeti, térbeli-vizuális, logikai-

matematikai, zenei 

Program neve Gondolkodva építs kezeiddel! – saját fejlesztésű komplex 

tehetséggondozó program 

Célja A népi kismesterségek alapjainak elsajátításával a tanulók tárgyalkotó 

tevékenységekhez kötődő ismereteinek és képességeinek fejlesztése. 

Különösen anyagismeret, anyagmegmunkáló műveletek, eszközök 

használata.  
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Problémamegoldó gondolkodás, térlátás, kreativitás fejlesztése, 

önismeret, társas kapcsolatok, együttműködések fejlesztése. Kitartó, 

pontos munkavégzés, feladattudat, felelősségvállalás erősítése, az 

egészség és környezettudatos életvitel hangsúlyozásával. A tanév 

során végzett tehetséggondozás erősítése intenzív szünidei 

szakaszban. 

Célcsoport Általános Iskola 

Beválogatás bemutatása A tanév során végzett vizuális-térbeli tehetséggondozásban résztvevő 

gyerekeknek felkínált program a tanulók érdeklődése szerint. 

Gondozás bemutatása A programot a tanítási év zárása után a nyári szünet elején tervezzük. 

Az egy hetes gazdagító programban részt vevő gyerekek 

forgószínpadszerűen, naponta két műhelyben alkothatnak, 

valósíthatják meg saját elképzeléseiket. A programot 

drámapedagógiai foglalkozás, sporttevékenység és közös szabadtűzi 

főzéssel színesítjük.  

Hatásvizsgálat bemutatása Programunk eredményes, ha tanulóink viselkedésében 

megmutatkoznak az egészség –és környezettudatos cselekvésminták, 

ez az ötödik osztályban (az intézményi mérési rendszer elemeként) 

végzett neveltségi szintméréssel kimutatható. 

Program óraszáma 40 óra 

Résztvevők száma 12-15 fő csoportonként, 1-4. évfolyamon 

Megjegyzés A programot minden tanévben, öt csoportban tartjuk. 

C.  

G. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogainak 

gyakorlási rendje  

 

A következő elvek alapján vehetnek részt a tanulók az intézményi döntési folyamatban: 

Minden tanuló, alanyi jogon képviselői útján részt vehet az érdekeit érintő döntések meghozatalában és 

a nevelési-oktatási intézmény tevékenységeinek irányításában. 

Választó és választható a diákképviseletben.  

Saját és társai ügyében kéréssel, javaslattal fordulhat az osztályfőnökhöz, nevelőihez, az iskola 

vezetőihez osztályfőnöki órán, fogadóórán, szülői értekezleten és diák önkormányzati üléseken. 

Személyesen vagy választott képviselői útján részt vehet az iskola különböző közösségeinek 

munkájában, programjának, működési szabályainak összeállításában. 

A DÖNK gyűlésén, közgyűlésén, egyéb fórumokon személyesen vagy választott képviselői útján 

véleményezési jogot gyakorolhat, amennyiben az ott született döntések a tanulók nagyobb közösségét 

érintik. A tanulók nagyobb közösségének az osztályközösség minősül. 

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

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A 

diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt 

diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének 

véleményét. 
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H. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 

 

1. A szülők és pedagógusok kapcsolattartásának formái: 

Iskolánkban a szülők jogaik érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet 

hoztak létre. A közösség dönt saját működési rendjéről, munkatervéről és tisztségviselőinek 

megválasztásáról. Tanév kezdetén az alakuló gyűlésen szabályaik szerinti szavazással elnököt és 

helyettest választanak. A Szülői Szervezet elnöke fogadóórát tart a szülői értekezletek alkalmával.  

 

Közel két évtizedes hagyomány, hogy a szülői szervezet pedagógus nap alkalmából bronz 

emlékplakettet adományoz a tantestület azon tagjának, aki kiemelkedően sokat tett a Józsai 

Gyermekekért. Az átadás a tanévzáró ünnepségen történik. A díjat a Szülői Szervezet elnöke adja át.  

 

Az iskola honlapján folyamatosan megtekinthetőek az iskola életét szabályozó alapdokumentumok, a 

tanév helyi rendjéhez kötődő aktuális programok, rendezvények, valamint egyéb tájékoztatás. 

 

Szülői értekezletek 

A tanév elején a tantestület meghatározza a tanulmányi időszak szülői értekezleteinek rendjét, és azt a 

tanulók tájékoztató könyvébe rögzítik. Évfolyam illetve csoport részére is szervezünk megbeszélést az 

aktuális problémák rendezésére. Hagyománya van a végzős osztályok pályaválasztását és 

továbbtanulását segítő fórumnak. Kiemelt jelentőségű, a tudatos iskolaválasztást segítő szülői 

értekezletek, tájékoztatók, iskolabemutatók sora, amelyeket a leendő első osztályos tanulók szüleinek 

szervezünk. Rendhagyó szülői értekezletek külső előadóval rendszerint nagy horderejű, aktuális 

témában igény szerint szerveződnek. 

 

Fogadóórák 

Alsó tagozatban minden osztály szülői értekezletét egyéni fogadóóra követi az egész napos iskolában 

tanító pedagógusok irányításával. 

Felső tagozatban a tanév folyamán meghatározott számban szaktanári fogadóórákat szervezünk a 

délutáni-esti órákban. A szülők az ellenőrző könyvben bejegyzett egyéni, napközbeni szaktanári 

fogadórák alkalmával is a felkereshetik a szaktanárt. 

 

Nyílt nap 

A tanév folyamán igény szerint, minden osztályban egy alkalommal kínálunk betekintést a szülőknek 

az iskola hétköznapjaiba. A tanórákon túl lehetőséget biztosítunk a szülő – diák - pedagógus 

együttműködés keretében megvalósuló aktív részvételre vagy szemlélődésre a tanórán kívüli, különösen 

a tehetséggondozó programokon. 

 A 4. évfolyamon tanító pedagógusok bemutató látogatáson vesznek részt a nagycsoportos óvodások 

szülői értekezletén, hospitálnak a csoportban, ismerkednek a leendő tanulókkal és szüleikkel.  

 

Levelezés, üzenő füzet, telefonos értesítés, elektronikus kapcsolattartás 

A szülők felé tájékoztatást jelent még szükség esetén az intézmény által hivatalosan postázott levél. 

Sürgős esetben a telefonos értesítés. 

Gyors, pontos információt biztosít iskolánk honlapja www.gonczy.hu és az elektronikus levelezés 

valamint az e-napló használata. 

Az alsó tagozatos tanulók a hétköznapi információkat az üzenő füzetükbe írják, a szülők így 

tájékozódnak.  

http://www.gonczy.hu/
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Szülői kezdeményezésre közös írásbeli megállapodás született a szülőkkel arról, hogy melyik gyermek 

engedhető haza egyedül enyhe rosszullét esetén – amennyiben egészségi állapota engedi – valamint, 

hogy mely tanuló közlekedhet felső tagozatban önállóan kerékpárral vagy autóbusszal az intézmény 

telephelyei között. 

 

Az iskolai közös rendezvények 

Intézményünkben hagyomány, hogy színvonalas közös ünneplésre hívjuk és várjuk a szülőket: a 

Tanévnyitó és záró rendezvényeinkre, a 8. évfolyamos tanulóink ballagására, az Adventi nap 

eseményeire és az Adventi Gálára. 

A kapcsolattartás kötetlen módja a Rózsavölgyi Gyermekkertben szülőkkel együtt szervezett közös 

szabadidős programok sora (főzés a szabadban, kézműves tevékenységek…) 

Az intézmény partner minden szülői kezdeményezésre szervezett program megvalósításában, mely a 

pedagógiai program megvalósítását, a szülő-diák-pedagógus együttműködését, értékrendünk 

bemutatását, közvetítését szolgálja – így családi nap, egészségnap, önkéntes munka, bál, stb.). 

 

2. A gyermekszervezetek kapcsolattartási formái  

Az iskolában működő gyermekszervezetek képviselőiken keresztül tartanak kapcsolatot a tanulókkal. A 

kapcsolattartást a gyermekszervezet felnőtt vezetője szervezi, az osztályfőnökök segítségével. (DÖNK, 

ISK)  

 

3. Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központjával 

történő kapcsolattartás 

A Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központ munkatársaival 

az intézmény nevelési munkaközösség vezetője folyamatos kapcsolatban áll. Szervezi és irányítja, hogy 

a központ munkatársai az osztályfőnökkel közösen a hátrányos, esetenként a tanulásban akadályoztatott 

tanulóknak és szüleiknek segítséget és tanácsadást nyújtsanak. 

 

4. Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanáccsal történő kapcsolattartás 

Az intézmény vezetője, mint a GTTT alelnöke szervezi a kapcsolattartást a tanáccsal, annak tagjaival. 

 

5. Hálózati együttműködések, programok közötti kapcsolattartás 

A hálózati együttműködéseket a megfelelő munkaközösségek végzik, vezetőik irányításával. 

 Országos Ökoiskolai Hálózat – Ökológiai munkaközösség 

 Debreceni Ökoiskolák együttműködése – Ökológiai munkaközösség 

 Hospice alapítvány Méltóság mezeje programja – Nevelési munkaközösség 

 Kincseink Városi Tehetséggondozó program – Tehetségfejlesztő munkaközösség 

 Határtalanul program – Nevelési Munkaközösség  

 

6. Szakmai partnerekkel történő kapcsolattartás 

 A köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, egyéb szakképző intézmények, 

szakszolgálatok, szakmai szolgáltatók, egyházak, egészségügyi szolgálat, civil szervezetek, gazdasági 

partnerek elérését, az együttműködés tartalma szerinti munkaközösség vagy az intézmény vezetői 

végzik. 
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I. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai  

 

Osztályozó, különbözeti és javító vizsgák 

Az intézmény vizsgáit az aktuális jogszabályok szerint szervezzük, ezen túlmenően külön iskolai 

szabályokat nem határozunk meg. 

Iskolánk a jogszabályokban meghatározott vizsgákon túl a végzős évfolyam tanulóinak saját, 

intézményi vizsgát szervez tanulmányaik lezárására. 

 

J. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

 

Az iskolába való felvétel jelentkezés alapján történik. A szülő köteles a fenntartó által meghatározott 

formában és határidőben kérelmet beterjeszteni a tanköteles gyermeke felvétele érdekében. A 

jelentkezők számára felvételi vizsgát nem szervezünk. Az iskolába való felvételről az intézményvezető 

dönt, a fenntartó engedélyezése után. 

 

Az intézményvezető felvételi kérelmeket, jelentkezéseket az alábbi sorrendben teljesíti: 

1. Közvetlen felvételi kötelezettség körébe tartozó jelentkezők felvétele: 

Iskolánk első évfolyamába azokat a gyerekeket fogadjuk, akik rendelkeznek az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolással s lakóhelyük, ennek hiányában tartózkodási helyük az 

iskola körzetében található, illetve ha felvételükkel a törvényes osztálylétszámot nem haladjuk meg.  

 

2. A kötelező felvételi kötelezettség körén túli jelentkezők felvétele: 

 ha a felvételi kötelezettség teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmek is teljesíthetők, 

akkor először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni: 

 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Debrecenben található. 

 a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál 

- előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában a 

tartózkodási helye Debrecenben található. 

Ha az iskola az összes a fenti sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja 

teljesíteni az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt, melyre az érintetteket meghívja. (A 

sorsolás lebonyolításának eljárásrendje a Házirendben található.) 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül 

is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete 

indokolja. 

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

 testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

 munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 

 az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. 

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. 

 

3. A hasonló típusú iskolából történő átvétel lehetőségei és feltételei 

 „A tanuló joga, hogy kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási 

intézménybe.” Nkt.46.§ (6) bekezdése „n” pontja szerint. 

 1-8. évfolyamon különbözeti vizsga, évfolyamismétlés nélkül folytathat tanulmányt az a tanuló, 

aki hasonló típusú iskolából kéri átvételét. 
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 Abban az esetben, ha a felvételét kérő tanuló korábban nem tanult valamilyen tantárgyat, akkor 

sajátos helyzetét figyelembe véve egyedi támogatást kap a felzárkózáshoz, az eltérésből fakadó 

hiányosságok pótlásához. 

 Azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, tartózkodási helye a körzetben van, köteles az 

intézmény átvenni figyelembe véve a törvényes osztálylétszámokat. A tanuló átvételéről az 

intézményvezető dönt, a fenntartó engedélyezése után. 

 A tanuló átvételére a tanítási év közben bármikor lehetőség van. 

 Az átvételi kérelemkor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az 

elvégzett iskolai évfolyamokat igazoló bizonyítványt. 

Az iskolai átvételi kérelem elbírálásáról értesíteni kell: 

 a kiskorú tanuló szülőjét, (nagykorú esetén a tanulót), 

 az előző iskola vezetőjét, 

 amennyiben a felvett tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem Debrecenben 

található értesíti a lakóhely illetve tartózkodási hely szerinti illetékes kormányhivatalt. 

Az iskolába való felvételről az intézményvezető dönt, a fenntartó engedélyezése után. 

A nem körzetes tanulók átvételének feltétele: 

 magatartás és szorgalom – legalább „jó” minősítése 

 legalább 3,5 –es tanulmányi átlag 

 alsó tagozat szöveges minősítésénél ne szerepeljen „felzárkóztatásra szorul” minősítés egyetlen 

tantárgy esetében sem. 

Ettől eltérni csak az iskolavezetőség mérlegelését követő eseti döntéssel lehet. 

 

K. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának terve 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat. 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli(egyéb) foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának elősegítése 

érdekében 

 az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vöröskereszttel és 

a Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és 

Szakközépiskolával. Tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán 

kívüli vetélkedőkbe; 
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 támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésen. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

 helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

biológia 

o rovarcsípések 

o légúti akadály 

o artériás és ütőeres vérzés 

o komplex újraélesztés 

kémia 

o mérgezések 

o vegyszer okozta sérülések 

o savmarás 

o égési sérülések 

o forrázás 

o szénmonoxid mérgezés 

fizika 

o égési sérülések 

o forrázás 

o elektromos áramütés 

testnevelés o magasból esés 

 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási 

ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat 

felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi 

szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási 

alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

 minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak  

 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára. 

 

L. A Rózsavölgyi Gyermekkert Ökológiai Oktatóközpont helye, szerepe az 

intézményi nevelés rendszerében 

 

Tanórai foglalkozások  

Technika és tervezés tantárgy 

 A tantervben szereplő kézműves tevékenységek biztosítása az 1-2. évfolyamon rendszeresen, a 

3-4. évfolyamon alkalmanként, a műhelyek kínálta lehetőségekre építve.  

 Az 1-2. évfolyamon a környezeti nevelés támogatására a tantárgy keretében – az emelt 

óraszámban – iskolakerti tevékenységeket biztosítunk a természeti környezet, az élővilág 

megfigyelésére, összefüggéseinek felfedezésére, tapasztalásra, élményszerzésre. 

 Az 5-8. évfolyamon a tantárgy tanóráinak, a hozzá kapcsolódó nyári kertészeti gyakorlat 

helyszíne az Ökológiai Oktatóközpont műhelyei – digitális alkotóműhely, fazekas műhely, 

háztartástan terem, textilfestő műhely, nyári konyha - és az iskolakert – Kincses-kert, Főnix-

kert, üvegház. 
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Természettudományos tantárgyak  

 Az 3-4. évfolyam környezetismeret és az 5-6. évfolyam természettudomány tantárgy 

tananyagához szervesen kötődő, az Ökológiai Oktatóközpont életközösségeket modellező, 

bemutató része. Így: a termesztett növények (konyhakert, gyümölcsök), vizek élővilága (kerti 

tó), hegyvidékek élővilága (sziklakert), mérések, megfigyelések a természetben, a talaj 

témakörök tanulási-tanítási folyamatának megvalósításában támogatja a Nat fókuszok 

megvalósítását. Különösen az autentikus (valóságalapú), jelenségalapú, felfedezéses, kutatás - 

probléma alapú, tanulást, különféle projektek megvalósítását. 

 

Hon- és népismeret 

 A Nat2020 alkalmazásával a tantárgyat az 6. évfolyamon tanítjuk. Az Ökológiai Oktatóközpont 

gyakorló terepet kínál a hon- és népismeret tantárgy ismereteinek alkalmazására. Különösen az 

életvitel, életmód, jeles napok, ünnepek, népi kézművesség, gazdálkodás, ház körüli munkák 

tekintetében.  

 

Tanórán kívüli nevelés 

 Különféle kézműves szakkörök, gazdász körök tevékenységének biztosítása, a műhelytermek, az 

iskolakert kapacitásának kihasználásával: 

Az évenkénti tantárgyfelosztásban meghatározott intézményi órakeret keretében szervezett 

tanórán kívüli foglalkozások - hagyományosan fazekas, textilműves és gazdász körök, az új 

technika alkalmazásával digitális alkotóműhely -, melyek az erőforrások és az igény 

függvényében szervezhetők, bővíthetők.  

 

 Az intézmény komplex tehetséggondozó programjainak megvalósítása: 

A Gönczy Tehetségpont komplex tehetséggondozó programjainak megvalósítását egyedi 

feltételrendszerrel segíti a Rózsavölgyi Gyermekkert. Az évek során az egyes elkülönülő 

programok rendszert képezve, az egyes foglalkozások konkrét tevékenységétől függően 

használják ki a biztosított lehetőségeket. 

Programjaink: 

- 3-4. évfolyamon „Ismerd meg az öt elem titkát!” 60 órás program,  

- 5-6. évfolyamon „Kert-ÉP, Kert-ÉSZ” 30+30 órás programpár. 

- 6. évfolyamon „Gazdálkodás falun” 40 órás program, 

- 7-8. évfolyamon „Láthatatlan világ” 60 órás program 

 Szabadidős, közösségfejlesztő programok, szülő – diák – pedagógus együttműködésének 

biztosítása: 

Az iskolakert, mint közösségi tér: 

Minden osztályközösség és szülői közösség szívesen használja az Ökológiai Oktatóközpontot 

szabadidős rendezvények, programok megtartására. Hagyományosan helyszíne az ovi-suli 

programban szervezett rendezvényeknek, melyek a szülők iskolaválasztását, az első osztályos 

gyerekek beilleszkedését segíti.  

 A munkaiskola program tevékenységeinek biztosítása (kertészet). 

Sok éves hagyománya van annak, hogy tanulóink tevékenyen vesznek részt önellátásukban, az 

iskolai környezet megóvásában, fejlesztésében. Ennek egyik kiteljesedése a Munkaiskola 

program, melynek keretében tanulóink önkéntes munkát vállalhatnak. Az Ökológiai 

Oktatóközpontban lehetőséget biztosítunk az üvegházban, a gyakorlókertben végezhető munkára.  
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Bázisintézményi működés 

 Iskolánk 2020-ban pályázatával újabb három évre nyerte el az „Oktatási Hivatal 

Bázisintézménye” megtisztelő címet. Ennek keretében, intézményi pedagógiai, szakmai 

innovációinkat rendszeresen megosztjuk az érdeklődő szakmai közönséggel, rendszeresen 

tartunk a Rózsavölgyi gyermekkertben műhelymunkákat, bemutató foglalkozásokat, kávéházi 

beszélgetéseket, fórumokat a Bázisintézményi munkaterv programja szerint.  

 A Bázisintézményi működéstől nem elválasztható az iskolakerti jó gyakorlatunkkal 

párhuzamosan az Agrárminisztérium „Iskolakerti alapozó” programjában (melyet az 

Iskolakertekért Alapítvány szervez) pályázaton 2019-ben kiérdemelt „Mentor Iskolakert” 

cím, melynek birtokában öt éven át segítjük a köznevelési intézményeket iskolakerti 

tevékenységükben. Ennek részeként bemutatjuk jó gyakorlatainkat nyílt napok megtartásával, 

évenként meghatározott témában szakmai anyagot állítunk össze, közreműködünk a 

minisztérium pályázati projektjében megvalósuló iskolakerti vezetők képzésében. Részt 

veszünk, előadással, kiállítással az országos hálózati találkozókon. 

 

III) Helyi Tanterv 

 

Az intézményben, átmeneti időszakban kétféle helyi tantervet alkalmazunk az alábbi táblázat szerint: 

NAT 2012 Kerettanterve szerint, NAT 2020 Kerettanterve szerint készült helyi tanterv. 

 

Tanév 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

2020/21.         

2021/22.         

2022/23.         

2023/24.         

 

A NAT2012 kerettanterve szerint készült helyi tanterv 2023. szeptember 1-től külön módosítás, 

véleményezési eljárás és jóváhagyás nélkül – jogszabály előírás szerint - törlésre kerül a 

dokumentumból. 
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D. NAT 2020 

Emelt szintű természettudományos képzés 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7        

Irodalom  4 3 3 2 2 2 2 

Magyar nyelv  3 2 2 2 2 1 1 

Idegen (angol/német) nyelv    2 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 

Történelem      2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek        1 

Etika/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1     

Természettudomány     2 2 4 5 

Kémia       1 2 

Fizika       1 2 

Biológia-egészségtan       2 1 

Földrajz-környezettan       2 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

Dráma és színház       *  

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1  

Digitális kultúra   1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 
    1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28* 28 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 1 2 2 2 

Hon- és népismeret      1   

Pénzügyi kultúra       1  

Magyar nyelv   1 1    0,5 

Matematika        0.5 

Idegen nyelv  1 1      

Környezetismeret    1     

Technika és tervezés 1 1       

Emelt szintű oktatás órakerete     2 2 2 2 

Természettudományi gyakorlat     1 1 1 1 

Technika és tervezés - C     1 1 1 1 

Maximális órakeret 24 24 24 25 30 30 32* 32 

Tanulók óraszáma 23 24 24 25 29 29 31 31 
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Alap óraszámú képzés 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7        

Irodalom  4 3 3 2 2 2 2 

Magyar nyelv  3 2 2 2 2 1 1 

Idegen (angol/német) nyelv    2 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 

Történelem      2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek        1 

Etika/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1     

Természettudomány     2 2 4 5 

Kémia       1 2 

Fizika       1 2 

Biológia-egészségtan       2 1 

Földrajz-környezettan       2 1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

Dráma és színház       *  

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1  

Digitális kultúra   1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 
    1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28* 28 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 1 2 2 2 

Hon- és népismeret      1   

Pénzügyi kultúra       1  

Magyar nyelv   1 1    0,5 

Matematika        0,5 

Idegen nyelv  1 1      

Környezetismeret    1     

Technika és tervezés 1 1   1 1 1 1 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30* 30 

Tanulók óraszáma 23 24 24 25 28 28 30 30 

 

*Dráma-színház tantárgy szervezése projektnapok keretében tömbösítve történik. 

A kék szín, a csoportbontott órákat jelöli. 
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A. Az előírt tananyag, követelmények tantárgyanként – külön kerülnek közzétételre 

 

1. Magyar nyelv és irodalom 

1.1. Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam 

1.2. Magyar nyelv 2-8. évfolyam 

1.3. Irodalom 2-8. évfolyam 

2. Idegen nyelv 

2.1. Angol nyelv 

2.2. Német nyelv 

3. Matematika 

4. Történelem 

5. Állampolgári ismeretek 

6. Etika/hit- és erkölcstan  

7. Környezetismeret 

8. Természettudomány 

9. Kémia 

10. Fizika 

11. Biológia-egészségtan 

12. Földrajz-környezettan 

13. Ének-zene 

14. Vizuális kultúra 

15. Dráma és színház 

16. Technika és tervezés 

17. Digitális kultúra 

18. Testnevelés 

19. Közösségi nevelés 

20. Hon- és népismeret 

21. Pénzügyi kultúra 

22. Természettudományi gyakorlat 
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NAT 2012 

A. A választott kerettanterv 

 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet szerint  

1. sz. melléklet általános iskola alsó tagozat 

2. sz. melléklet általános iskola felső tagozat 

 

B. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező, választható tanórai 

foglalkozások és azok óraszámai, az intézményi órakeret felhasználása 

A helyi tanterv a 2020/21. tanévtől felmenő rendszerben kivezetődik a 2023/24. tanév végéig. 

Emelt óraszámú természettudományos képzés óraterve 

Évfolyam 1 2 3 4 5 6 7 8 

magyar nyelv és irodalom 7        

magyar irodalom  4 4 4 2 2 2 2 

magyar nyelvtan  3 3 3 2 2 1 2 

idegen nyelv 1 1 1 2 3 3 3 3 

matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 

etika 1 1 1 1 1 1 1 1 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
    2 2 2 2 

környezetismeret 1 1 2 2     

természetismeret     2 2   

természettudományos 

gyakorlat 
    1    

fizika      1 2 1 

természettudomány- 

fizika gyakorlat 
     1   

pénzügyi és gazdasági  

ismeretek 
      1  

kémia       2 2 

biológia - egészségtan       2 2 

földrajz - környezettan       2 2 

ének – zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

hon- és népismeret     1    

vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

informatika     1 1 1 2 

technika, életvitel  

és gyakorlat 
2 2 1 2 1 2 1 1 

testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

osztályfőnöki     1 1 1 1 

összesen: 25 25 25 27 28 28 31 31 

ebből kötelező 23 23 22 24 26 25 28 28 
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Gyakorlatorientált természettudományos képzés óraterve 

Évfolyam 1 2 3 4 5 6 7 8 

magyar nyelv és irodalom 7        

magyar irodalom  4 4 4 2 2 2 2 

magyar nyelvtan  3 3 3 2 2 1 2 

idegen nyelv 1 1 1 2 3 3 3 3 

matematika 4 4 4 4 4 4 3 3 

etika 1 1 1 1 1 1 1 1 

történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
    2 2 2 2 

környezetismeret 1 1 2 2     

természetismeret     2 2   

fizika       1 2 

természettudomány- 

fizika gyakorlat 
     1   

kémia       2 2 

biológia - egészségtan       2 2 

földrajz - környezettan       2 2 

pénzügyi és gazdasági kultúra       1  

ének – zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

hon- és népismeret     1 1   

vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

informatika     1 1 1 2 

technika, életvitel és gyakorlat 2 2 1 2 2 2 1 1 

testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

osztályfőnöki     1 1 1 1 

összesen: 25 25 25 27 28 28 31 31 

ebből kötelező 23 23 22 24 26 25 28 28 

 

Kötelezően választható órák 

Emelt óraszámú természettudományos képzés 

 1. évfolyam: 2 óra –angol/német nyelv; technika, életvitel és gyakorlat  

 2. évfolyam: 2 óra –angol/német nyelv; technika, életvitel és gyakorlat 

 3. évfolyam: 3 óra –magyar nyelvtan, angol/német nyelv; környezetismeret 

 4. évfolyam: 3 óra - magyar irodalom; környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat 

 5. évfolyam: 2 óra – informatika; természettudományos gyakorlat 

 6. évfolyam: 3 óra – matematika; technika, életvitel és gyakorlat; természettudomány-fizika 

gyakorlat 

 7. évfolyam: 3 óra – kémia; földrajz-környezettan; pénzügyi és gazdasági ismeretek 

 8. évfolyam: 3 óra – informatika; biológia – egészségtan; technika, életvitel és gyakorlat 

Gyakorlatorientált természettudományos képzés 

 1. évfolyam: 2 óra - angol vagy német nyelv; technika, életvitel és gyakorlat 

 2. évfolyam: 2 óra - angol vagy német nyelv; technika, életvitel és gyakorlat 

 3. évfolyam: 3 óra – magyar nyelvtan; angol vagy német nyelv; környezetismeret 

 4. évfolyam: 3 óra - magyar irodalom; környezetismeret; technika, életvitel és gyakorlat 

 5. évfolyam: 2 óra – informatika; technika, életvitel és gyakorlat 
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 6. évfolyam: 3 óra – matematika; technika, életvitel és gyakorlat; természettudomány-fizika 

gyakorlat 

 7. évfolyam: 3 óra – kémia; földrajz-környezettan; pénzügyi és gazdálkodási ismeretek 

 8. évfolyam: 3 óra – informatika; biológia – egészségtan; technika, életvitel és gyakorlat 

 

C. Az előírt tananyag, követelmények tantárgyanként – külön kerülnek közzétételre 

 

1. Magyar nyelv és irodalom 

1.1. Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam 

1.2. Magyar nyelvtan 2-8. évfolyam 

1.3. Magyar irodalom 2-8. évfolyam 

2. Idegen nyelv 

2.1. Angol nyelv 

2.2. Német nyelv 

3. Matematika 

4. Etika  

5. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

6. Környezetismeret 

7. Természetismeret 

8. Természettudományos gyakorlat 

9. Fizika 

10. Kémia 

11. Biológia-egészségtan 

12. Földrajz-környezettan 

13. Pénzügyi és gazdasági ismeretek 

14. Ének-zene 

15. Hon-, és népismeret 

16. Vizuális kultúra 

17. Informatika 

18. Technika, életvitel és gyakorlat 

19. Testnevelés és sport 

20. Osztályfőnöki 

 

D. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a hivatalos 

tankönyvjegyzékben szerepelnek. 

 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük van. Ezek 

a matematika, a vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat/technika és tervezés, testnevelés és 

sport/testnevelés. 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 
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A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév júniusában) az 

iskola honlapján, az első évfolyamon szülői értekezleten tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a 

tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több 

tanéven keresztül használhatóak. 

A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon 

szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

 

Az iskola arra törekszik, hogy nyomtatott taneszköz állományát fejlessze, s ezt az iskolai könyvtárból 

kölcsönzéssel biztosítsa a szociálisan rászoruló, arra igényt tartó tanulóknak.  

 

E. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának szabályai 

 

A Nevelési program a, pontjában megfogalmazott célok, feladatok megvalósításának feltétele a 

céloknak megfelelően szervezett tanulási-tanítási folyamat. Ennek érdekében:  

- olyan tanulásszervezési megoldásokat részesítünk előnyben, amelyek előmozdítják a tanulás 

belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését;  

- a tanulást úgy szervezzük meg, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, előtérbe 

állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, 

alkotóképességüket;  

- a nevelési-oktatási folyamatot úgy szervezzük, hogy az segítse elő a tanulók előzetes 

ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik 

kiigazítására és tudásuk átrendezésére;  

- az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a csoportos, 

kiscsoportos foglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni foglalkoztatása 

során) alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit;  

- tanóráink, foglalkozásaink egyik fő szervező elve a tanulókhoz legjobban alkalmazkodó 

differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az 

ellenőrzésben, az értékelésben;  

- a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazzuk a 

feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikákat;  

- sajátos tanulásszervezési megoldásokat alkalmazunk a különleges bánásmódot igénylő, sajátos 

nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő 

tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában;  

- a tanítási-tanulási helyzeteket, a tanulásszervezési módokat és értékelési eljárásokat úgy 

alkalmazzuk, hogy az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez alakítjuk, 

Célunk, hogy ezek általában is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük 

kibontakoztatását;  

- különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek 

egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat alakítunk ki, mind az iskolák közötti 

együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában.  

- az egész napos foglalkoztatás keretében (az intézményi órakeret felhasználásával) gazdag 

tevékenységrendszert biztosítunk tanulóinknak. 
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Az intézményen kívüli programok megszervezése, lebonyolítása 

A Pedagógiai Programban meghatározott, az iskola által szervezett külső programokat a pedagógusok 

munkaidejük terhére, teljes felelősségvállalással szervezik és bonyolítják.  

Az intézményen kívüli programok a komplex személyiségfejlesztés, az élménypedagógiai hatás 

beépülése, a közösségépítés, a szociális kompetenciafejlesztés színterei. 

 

Az alábbi személyiség és közösségfejlesztő, a tanulás-tanítási folyamat során zajló óra, foglalkozás 

program szerveződhet intézményen kívül is:  

a) kötelező és választható tanórák 

b) szakkörök, érdeklődési körök, az egész napos iskola programjai 

c) iskolai sportkör 

d) tanulmányi, kulturális versenyek, házi bajnokságok 

e) kulturális és sportrendezvények, iskolán kívül szervezett közösségi lehetőségek 

f) komplex tehetséggondozó programok  

g) projektek 

h) erdei iskola 

 

Az intézmény az alábbi intézményen kívüli programokat szervezi iskolai, évfolyam, csoport, osztály 

közösség szinten: 

- Az intézmény Pedagógiai programjában meghatározott erdei iskola illetve az emelt óraszámú 

természettudományos képzéshez, a környezeti neveléshez, a Gönczy héthez, a tehetséggondozó 

programokhoz kötődő projektek is bonyolódhatnak tanítási időben intézményen kívül.  

- Debrecen városon belül kulturális, művészeti, sportlétesítmények (mozi, színház, kiállítóhely, 

múzeum, közösségi házak, játszóház, uszoda, jégcsarnok stb. programján való részvétel 

- Debrecen városon belül tanulmányi séta 

- Debrecen városon belül városismereti portya 

- Debrecen városon kívül évente egy alkalommal, az éves munkatervben meghatározott 

napon  osztálykirándulás 

- egyedi lehetőség esetén intézményvezetői engedéllyel Debrecen városon kívülre szervezett 

kirándulás 

- az iskola által benyújtott, vagy az iskola diákjainak tehetséggondozását támogató civil 

szervezetek nyertes pályázatokhoz, szakmai projektekhez kapcsolódó kirándulás, nyári tábor, 

külső program 

 

A programokat a pedagógusok teljes felelősségvállalással, munkaidejük terhére valósítják meg, a nyári 

táborok kivételével szorgalmi időben, munkanapokon. 

Az eljárásrendet a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

  

F. A mindennapos testnevelés megvalósításának szabályai 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az iskola a mindennapos testnevelést heti öt 

testnevelés óra keretében szervezi meg. 

 A heti öt órából legfeljebb heti két óra a NAT Testnevelés és egészségfejlesztés műveltségterületében 

jelzett sporttevékenységekre, vagy az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően, különféle 

más sporttevékenységekre fordítható. A lehetőségek szerint választott sporttevékenységet az évenkénti 

tanmenet rögzíti. A heti két óra kiváltható továbbá iskolai sportkörben való sportolással, vagy a tanuló 

kérelme alapján sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett sporttevékenységgel. A fenntartó 
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engedélyével és finanszírozásával a mindenkori 2. évfolyam évi 10 alkalommal korcsolyázik, a 3. 

évfolyam asztalitenisz, a 4. évfolyam tenisz oktatáson vesz részt a 2019/2020. tanévtől, felmenő 

rendszerben. Az 5. évfolyam 10 órás úszásoktatáson vesz részt, a 2017/18. évfolyamtól felmenő 

rendszerben. A sportfoglalkozások a fenntartó programja szerint valósulnak meg. 

Városunkban biztosított sportolási lehetőségek (úszásoktatás, korcsolyázás, szabadtéri tornapályák, stb.) 

kihasználása céljából – lehetőség szerint - hetente egy napon két tanórát tartunk.  

 

G. A választható tantárgyak, foglalkozások megválasztásának szabályai 

 

A helyi tanterv óratervi táblájában szerepel, hogy a választható órakeret terhére milyen tantárgyakat 

tanulnak iskolánk diákjai. 

Az intézményi óratervet minden tanuló szülője az iskolaválasztás idején, a beiratkozás előtt megismeri. 

A beiratkozás során tudomásul veszi. 

Az intézményi óraterv a tanulmányok során a következő választási lehetőséget kínálja: 

Idegen nyelv megválasztása: angol nyelv vagy német nyelv tanulása. A választás időpontja az első 

évfolyam megkezdése előtt, a beiratkozáskor, legkésőbb az első osztály végén, az elsősorban és 

másodsorban tanulni kívánt nyelv megjelölésével. A csoportba sorolásról a szülői igények 

mérlegelésével az intézményvezető dönt, a csoportbontás szabályait betartva. 

Etika vagy hit- és erkölcstan tantárgy választása: a vonatkozó jogszabály szerint beiratkozáskor, majd 

tanévenkénti nyilatkozattal. 

Emelt óraszámú természettudományos választása az 5-8. évfolyamra. A választás időpontja a negyedik 

évfolyamon május 20-ig. 

Szülői igény, tanítók javaslata, a reál tanári munkaközösség mérése alapján a csoportba sorolásról az 

intézményvezető dönt, a csoportbontás szabályait betartva. 

Tanórán kívüli foglalkozások megválasztása: 

Az intézmény előzetes igényfelmérés alapján készíti el a következő tanév tantárgyfelosztásának 

tervezetét, minden év április 15-ig. Ez tartalmazza az adott tanév tervezett tanórán kívüli foglalkozásait. 

Fenntartói jóváhagyás után van lehetőség az egyes tanórán kívüli foglalkozásokat meghirdetni. A 

jelentkezéseket minden tanév első hetében fogadjuk. Későbbi beiratkozásra egyedi elbírálás szerint van 

lehetőség. 

Kivételt képez az egész napos iskola, amelyet a beiratkozáskor választhatnak a tanulók szülei. A tanulók 

az 1-4. évfolyamon csoportórarend szerint, az 5-8. évfolyamon egyéni órarend szerint vesznek részt a 

foglalkozásokon. 

 

H. A tanulók ellenőrzése és értékelése. A magatartás és szorgalom minősítésének 

elvei 

 

Célunk, hogy nevelési tevékenységünk során minden tanulót eljuttassunk saját lehetőségeinek 

optimumáig. 

Az ellenőrzés és értékelés során feltárjuk, hogy az adott időszak alatt:  

a) milyen szinten áll a tanuló fejlődése a tantervi követelményekhez, önmagához képest  

b) mely készségei, képességei alakultak már ki  

c) mely területen, milyen fejlesztésre van szüksége.  

Alapelveink:  

1. Minden ellenőrzés és értékelés érthető, kidolgozott követelményrendszerre épül.  

2. Az értékelés legyen pozitív a tanulói személyiség fejlesztésének érdekében.  

3. Adjon útmutatást az egyén fejlesztésének stratégiájához.  
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4. Megbízható, érvényes, folyamatosan követő mérések alapozzák meg.  

5. Az értékelés szolgálja a tanuló önértékelésének, tanulási motivációjának fejlődését is.  

6. Sokféle eszközrendszert változatosan alkalmazzon.  

7. A tanulási folyamatban együttműködő szereplők hatékony kapcsolattartását biztosítsa.  

8. Az értékelés igazodjon a tanuló sajátosságaihoz, vegye figyelembe az egyéni különbségeket.  

 

Tartalmazza 

a) a tanuló saját, megelőző teljesítményéhez képest a fejlődés mértékét, irányát, 

b) a tanuló tanuláshoz való viszonyát, 

c) a gondolkodási műveletekben való gyakorlottságát, 

d) az iskolai tevékenységek szabályainak követését, 

e) az ismeretek követelményeknek megfelelő alkalmazását. 

  

Tartalmazzon javaslatokat ezek fejlesztésére. 

  

ÉRTÉKELÉSI FORMÁK  

Szöveges értékelés  

Az 1. évfolyam tanulóit félévkor és év végén, a 2. évfolyam tanulóit félévkor szövegesen értékeljük.  

A tantárgyak értékelésének formái 1. évfolyamon: 

értékelés megnevezése gyakorisága módja 

Folyamatos szóbeli értékelés Naponta Pedagógus által választott 

szimbólumokkal (piros pont, 

csillag, pillangó stb.) 

Tevékenységek értékelése 

(írásbeli, szóbeli, manuális 

tevékenység) 

A tanmenetnek megfelelően a 

pedagógus dönt gyakoriságáról. 

Szöveges 

Felmérők, tudáspróbák, 

dolgozatok 

A tanmenet haladásának 

megfelelően, a pedagógus dönt 

gyakoriságáról.  

%-ban kifejezett, szöveges 

Általános minősítés Félévkor, év végén Szöveges 

 

 

A tantárgyak értékelésének formái a 2. évfolyam I. félévében: 

értékelés megnevezése gyakorisága módja 

Folyamatos szóbeli értékelés Naponta Pedagógus által választott 

szimbólumokkal (piros pont, 

csillag, pillangó stb.) 

Tevékenységek értékelése 

(írásbeli, szóbeli, manuális 

tevékenység) 

A tanmenetnek megfelelően a 

pedagógus dönt gyakoriságáról. 

Érdemjeggyel 

Felmérők, tudáspróbák, 

dolgozatok 

A tanmenet haladásának 

megfelelően, a pedagógus dönt 

gyakoriságáról.  

Érdemjeggyel 

Általános minősítés Félévkor Szövegesen 

 

A szöveges értékelést a KRÉTA e-napló mondatbankja tartalmazza.  
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Az osztályfőnöki órán tantárgyi értékelés nincs.  

 

 Értékelés érdemjeggyel a 2-8.évfolyamon  

értékelés megnevezése gyakorisága módja 

Folyamatos szóbeli értékelés Naponta Pedagógus által választott 

szimbólumokkal  

Tevékenységek értékelése 

(írásbeli, szóbeli, gyakorlati 

tevékenység) 

Legalább havonta Érdemjeggyel 

Felmérők, tudáspróbák, 

dolgozatok 

A tanmenet szerint, a pedagógus 

tervezi a gyakoriságát.  

Érdemjeggyel 

Általános minősítés A 2. évfolyamon év végén, 

3-8. évfolyamon félévkor és év 

végén. 

Érdemjeggyel 

 

Tanév közben a kimagasló tanulói teljesítmények értékelésére szöveges szaktanári dicséretet 

használunk.  

Az érdemjegyek és osztályzatok a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél a következők:  

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

A kiemelkedő teljesítményt tantárgyanként félévkor és a tanév végén tantárgyi dicséret minősítéssel 

értékeljük. 

Kitűnő tanuló, akinek a magatartás és a szorgalom értékelésén kívül a tanulmányi átlaga 5,00. 

Az érdemjegyek száma minimálisan havonta egy, de javasolt, hogy a havi érdemjegyek száma közelítse 

a tantárgy heti óraszámát. 

 

A számonkérés, értékelés formái: 

írásbeli szóbeli gyakorlati vagy egyéb 

 emlékezetből írás, 

 feladatlap kitöltése, 

 fogalmazás, 

 fordítás 

 házi dolgozat, 

 írásbeli felelet 

 kottázás, 

 másolás, 

 önálló 

feladatmegoldás, 

 projekt, 

 ritmusírás, 

 szövegértés. 

 témazáró dolgozat, 

 témazáró felmérés, 

 tollbamondás, 

 a szabályok reprodukálása, 

 a tanári kérdésekre adott 

válasz, 

 az órai aktivitás megfigyelése, 

 egyéni éneklés  

 felolvasás,  

 fogalmazás szóban, 

 kiselőadás, 

 összefüggő szóbeli felelet, 

 párbeszéd, 

 ritmus megszólaltatása 

önállóan, 

 szókincs (idegen nyelv) 

 topográfia, 

 ábra és modell elemzése,  

 zenefelismerés, 

stílusjegyek,  

 fordítás (idegen nyelv)  

 memoriterek.  

 

 gyűjtőmunka, 

 tanulmányi és sportversenyeken, 

pályázatokon nyújtott teljesítmény, 

 munkadarabok, munkafolyamatok 

(technika), 

 képzőművészeti munkák (rajz), 

 mozgásanyag bemutatása, 

 teljesítménypróbák (testnevelés), 

 hangszeres játék, 

 számítógépen program alkalmazások 

használata 

 tanulói kísérletek elvégzése, 

 projektmunka 
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A különféle számonkérési formáknál alkalmazott értékelések: 

Alapvetően a pedagógus határozza meg, de elvárás, hogy az ellenőrzés során az értékelés 

szempontrendszere előre rögzített, a tanulók által ismert legyen. 

A szakmai munkaközösségek feladata, hogy az azonos tantárgyakat tanító pedagógusok a tantervi 

követelményeket egységesen alkalmazzák, s erre saját rendszert dolgozzanak ki, melyet a pedagógiai 

program függelékében megjeleníthetnek. 

A szülők tájékoztatása folyamatosan az elektronikus napló segítségével és a szaktanári fogadóórákon, 

szülői értekezleteken személyesen, szükség esetén egyéb formákban valósul meg.  

 

Magatartás és szorgalom értékelése 

Magatartás értékelése: 

A magatartási osztályzat a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva fejezi ki a közösséghez, annak 

tagjaihoz való viszonyát. 

A tanuló magatartásának értékelésekor figyelembe vesszük: 

 a házirend ismeretét, a kötelességeik megtartását, a jogainak helyes alkalmazását 

 az osztály életritmusához való alkalmazkodását, beilleszkedését 

 a tanórán és a tanórán kívüli munkához való viszonyát 

 a felnőttekhez, a tanárokhoz és társaihoz való viszonyát, viselkedését 

 önállóságát 

 a közösség érdekében végzett tevékenységét, a közösségi programokban való aktivitását 

 higiénikus környezetre való igényét 

 a magatartásban mutatkozó változásokat, fejlődéseket az életkori sajátosságainak megfelelően 

Példás a magatartása annak a tanulónak, aki:  

 az iskolai házirend előírásait maradéktalanul megtartja 

 lelkiismeretes és segítőkész 

 felnőttekkel és társaival szemben tisztelettudó és figyelmes 

 igényes a tisztaságra, ápoltságra, jó megjelenésre 

 beszéde, viselkedése, kulturált és udvarias 

 állásfoglalásaival, feladatvállalásaival segíti a tanulóközösség pozitív irányú fejlődését 

Jó a magatartása annak a tanulónak, aki:  

 a házirend előírásait megtartja 

 vállalásait, megbízásait teljesíti 

 megjelenése rendes, viselkedése kulturált 

 a közösség érdekében végzett munkára mozgósítható 

Változó a magatartása annak a tanulónak, akinek:  

 közösségi magatartása ingadozó 

 az iskolai házirend előírásait nem tartja be, de nem is árt társainak és a közösségnek 

 vállalásait, megbízásait esetenként elhanyagolja, vagy felületesen teljesíti 

 a kulturált magatartás szabályainak megtartására figyelmeztetni kell 

 helytelen viselkedését, udvariatlan magatartását, csúnya beszédstílusát elismeri, és 

adottságaihoz mérten megpróbálja kijavítani – a tanítási órákat fegyelmezetlen magatartásával 

gyakran zavarja 

Rossz a magatartása annak a tanulónak, aki:  

 közösségi magatartása romboló hatású 

 a házirend előírásait szándékosan és rendszeresen megszegi 

 kötelességeit nem teljesíti 
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 a tanítási órákat fegyelmezetlen magatartásával rendszeresen zavarja 

 felnőttekkel szemben udvariatlan, társaival szemben agresszív 

 a szándékos károkozástól sem riad vissza 

 helytelen magatartásán a figyelmeztetések, büntetések ellenére sem igyekszik változtatni 

 

Szorgalom értékelése  

A szorgalom osztályzata a tanuló egyéni képességeit, és körülményeit mérlegelve fejezi ki a tanuló 

tanuláshoz és az iskola munkaprogramjához való viszonyát. A tanuló szorgalmának értékelésekor 

figyelembe vesszük: 

 A tanítási órán tanúsított aktivitását, érdeklődését 

 Megbízhatóságát és igényességét az iskola munkaprogramjaiban 

 A közösségi programokban való részvételét, aktivitás, pozitív kezdeményezőkészségét 

Példás a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 megbízható, pontos munkát végez 

 képességeihez mérten tanul 

 kötelességteljesítése egyenletes 

 az ismeretszerzés iránt fokozott érdeklődést mutat, ezért vállal plusz feladatokat is 

 tanítási órákon aktív, lehet rá számítani 

Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 tanulásban, tanórán kívüli tevékenységben megbízható 

 kötelességeit rendszeresen teljesíti 

 a tanítási órákon tudásához, képességeihez mérten bekapcsolódik 

Változó a szorgalma annak a tanulónak, akinek: 

 tanulmányi munkája ingadozó, pontatlan 

 felszerelése gyakran hiányos 

 nem képességeinek megfelelően teljesít 

 aktivitása ingadozó 

Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, akinek a: 

 munkavégzése, tanulása megbízhatatlan 

 felszerelése hiányos 

 fegyelmezetlenség, érdektelenség, közömbösség jellemzi 

 tanulmányi munkáját elhanyagolja, kötelességeit rendszeresen figyelmeztetés ellenére sem 

teljesíti, ezért képessége alatt teljesít, félévkor vagy a tanév végén bármely tantárgyból elégtelen 

a teljesítménye. 

 

I. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Intézményünkben a Helyi tanterv b,1. pontjában lévő tantárgyi táblázatokban szürke alányomással jelölt 

tantárgyak óráit csoportbontásban szervezzük.  

Ezek:  

 magyar nyelvtan és magyar irodalom a 7-8. évfolyamon, 
 matematika a 7-8. évfolyamon. 

Mindkét tantárgyból az évfolyam tanulóiból három csoportot alakítunk, létszámuk átlagosan az 

évfolyam harmada. A csoportba a tanulókat eddigi tanulmányi teljesítményük, illetve képességeik 

szerint a szaktanárok javaslata alapján az intézményvezető osztja be. A csoportok átjárhatók, félévkor 
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és hetedik osztály év végén. A csoportváltást a szaktanár, vagy a szülő kezdeményezheti. A 

csoportváltásról a szaktanárok javaslata alapján az intézményvezető dönt. 

 

 Idegen nyelv   
A 2-4. évfolyam tanulóiból évfolyamonként három csoportot alakítunk, melyből egy német nyelvet, 

kettő angol nyelvet tanul. A nyelvi csoportba történő besorolásról a beiratkozáskor történt szülői 

igényfelmérés alapján az iskola vezetője dönt.  

Az angol 1-es csoport az „a” osztályos, az angol 2-es csoport a „b” osztályos, a német csoport az „a” és 

„b” osztályos tanulókból szerveződik.  

Az 5-8. évfolyamon hasonló módon szervezzük a csoportbontást, azzal a különbséggel, hogy az angol 

1 és angol 2 csoportokba a tanulókat eddigi tanulmányi teljesítményük, illetve képességeik szerint a 

szaktanárok javaslata alapján az intézményvezető sorolja be.  

A csoportok átjárhatók a tanév végén, és különösen indokolt esetben félévkor is. 

A csoportváltást (angol2-ből angol1-be) a szaktanár, vagy a szülő kezdeményezheti. Szintfelmérő 

megírása után a szaktanár javaslata alapján az intézményvezető dönt. 

Az angol1 csoport tanulóinak, valamint a német nyelvi csoport tehetséges tanulóinak a tanórán kívüli 

foglalkozások időkeretéből további heti egy óra tehetséggondozó foglalkozást biztosítunk. 

A tanuló tehetséggondozó nyelvi csoportba kerüléséhez szülői kérés és szaktanári vélemény szükséges, 

melynek figyelembe vételével a csoportbeosztásról az intézményvezető dönt. 

Abban az esetben, ha a tanuló a nyelvi csoportot szeretne váltani angol nyelv helyett német, illetve német 

nyelv helyett angol nyelvet szeretne tanulni, akkor a tanév végén osztályozó vizsgát köteles tenni a 

váltást megelőző évfolyamok tananyagából. 

A vizsga sikeres, ha a tanuló teljesíti a helyi tantervben meghatározott vonatkozó továbbhaladás 

feltételeket. 

A kialakított csoportok létszámát a szülők nyelvválasztási szándéka, az 5. évfolyamtól a tanulók eddigi 

eredményei határozzák meg. Átlagosan az évfolyam tanulóinak harmada. 

 

 Informatika/digitális kultúra 
Informatika órákon az osztályból két csoportot alakítanak a pedagógusok. A csoportbeosztás szabályait 

a pedagógusok határozzák meg. A csoportok átjárhatók az érdekeltek egyeztetése szerint. A csoportok 

létszámát a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletének jegyzéke szerint határozzuk meg (II. 

fejezet 10., 13. sor). 

 

 Technika, életvitel és gyakorlat/technika és tervezés 
A tantárgy óráin alkalmazott csoportbontást évfolyamonként eltérő módon szervezhető, igazodva a 

tevékenységek jellegéhez, a tanulók igényeihez.  

Az 5-8. évfolyamon egy osztályból két csoport kerül kialakításra. Az egyik csoport tagjai az emelt 

óraszámú természettudományos tanterv szerint haladó tanulók. A csoportok létszámát a 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete szerint kialakított technikai szaktanteremre (II. 

fejezet, 43., 44., 45. sor) vonatkozó előírások szerint határozzuk meg.  

 

 Az egész napos iskola rendszerében az egyéni tanulási célok és egyéni tanulási utak  

biztosítása áll a középpontban. Ennek egyik letéteményese az egyéb foglalkozások biztosításának 

rendszere. Ha a szülő igényli ezt a típusú foglalkozást, akkor a konkrét tevékenységekre a szülővel 

egyeztetve az osztályfőnök sorolja be a tanulókat. A foglalkoztatás keretei: egyéni 1-3 fő, kiscsoportos 

4-9 fő, csoportos 14 főtől. 
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J. A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

A tanulók fizikai állapotának mérését a vonatkozó előírások szerint Eurofit próbarendszerrel végezzük 

az 5-8. évfolyamon. 

A teszt az egészségben meghatározó szerepet játszó összetevőket méri, így: 

 kardio-respiratorikus állóképességet 

 erőt 

 az izomerő állóképességet 

 testösszetételt 

A mérést a testnevelő tanárok végzik, a tanév helyi rendjében tervezett időpontban, tanévenként egyszer. 

A tanulók fizikai állapotáról, az állapot változásáról a tanulók és a szülők is tájékoztatást kapnak. Igény 

esetén a méréssel kapcsolatban tanácsadást a testnevelők fogadó óráin. 

 

K. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. 

A pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, 

a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, 

gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok kezelésére. A gyerekek, fiatalok 

sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és – amennyire csak lehet – azok szerint éljenek. Az iskola 

feladata az is, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-

megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes 

körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják 

és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A nevelés célja, hogy a természet 

szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett 

elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie 

őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, 

hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, 

válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük természeti és 

társadalmi értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

 

L. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Esélyegyenlőséghez:  

A társadalom hátrányos helyzetű családjainak gyermekeire jellemző az iskolai kudarc, lemorzsolódás, 

amely a további leszakadás esélyét is magában hordozza. 

Az alábbi tényezők nagyban valószínűsítik a kudarcorientált iskolai életutat és ennek 

következményeként a lemorzsolódást: 

A korábbi iskolaévek (osztályok) történései: 

 A tanuló 20 vagy ennél több alkalommal hiányzott az előző tanév során 

 Korábban legalább egy osztályt ismételnie kellett 

 Fegyelmi problémái voltak 

 Gyakran változtatott iskolát 
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Személyiségi és lélektani tényezők: 

 Alacsony önbizalom 

 ADHD – szindróma és tanulási nehézségek 

 Az érzelmi működés problémái, például depresszió 

 Korai szexuális érdeklődés és tevékenység 

 Különféle abúzusok 

Családi háttérben meglévő, esetleg kohéziós problémák: 

 Egyszülős család 

 Túlzott szülői engedékenység 

 Nem megfelelő szülő-gyermek kapcsolat 

 A szülők segélyezettek 

 A szülők munkanélküliek 

 Otthon más nyelven beszélnek (kisebbség nyelvén) 

 A szülők maguk sem iskolázottak 

 Már korábban is volt a családban olyan, aki kimaradt az iskolából 

Iskolai rizikófaktorok: 

 Nem megfelelő/ nem egységes nevelési gyakorlat 

 Túlterhelt pedagógusok, negatív iskolai klíma 

 A tanulók nevelési sajátosságait nem figyelembe vevő módszerek alkalmazása 

 Alacsony vagy épp túlzott elvárások 

 Félelem az iskolai agresszió különféle megnyilvánulási formái miatt 

A hátránykezelés útjai: 

Felzárkóztató programokkal kompenzálni kell az iskolába érkezők hátrányait 

Emancipatorikus szemléletmód, amely szerint a gyerekek közötti különbségek nem deficitként és 

előnyökként, hanem csupán különbségként foghatók fel és az iskolának kell ehhez igazodnia, nem pedig 

a gyerekeket kell egy kiemelt kultúrához hozzáigazítania 

Pályázati lehetőségek kihasználásával forrásteremtés segítése 

Tankönyvtámogatás és étkezési díjkedvezmény igénybevételéről való tájékoztatás, felmérés  

Az intézményben nem érvényesül szegregáció és nincs diszkrimináció.  

 

Esélyegyenlőség 

Az Európai Uniós irányelveknek megfelelően szükséges az esélyegyenlőség biztosítása a társadalmi 

berendezkedés minden szintjén, így az iskolákban is. Az esélyegyenlőséget biztosítani kell, ill. elő kell 

azt mozdítani. A megnevezett két dolog nem helyettesíti egymást, hanem kiegészíti. Az esélyegyenlőség 

biztosítása passzív módon megy végbe. A megvalósulás folyamán valamely kirekesztett csoport 

számára megvalósíthatóvá, ill. elérhetővé válnak bizonyos dolgok. Ezzel szemben az esélyegyenlőség 

biztosítása már aktív cselekedet, melynek eredményeként az estlegesen kirekesztettek már élni tudnak 

a lehetőségekkel, melyek számukra lettek kialakítva. Egyedül abban az esetben beszélhetünk a 

esélyegyenlőség érvényesüléséről, ha annak biztosítása és előmozdítása együtt teljesül, azaz a csoport 

valóban részt vesz a programban. 

Iskolánkban olyan tanulásszervezési és nevelési módszereket alkalmazunk, melyek figyelembe veszik 

a diákok eltérő hátterét, melyek alkalmasak arra, hogy a legkülönbözőbb tanulók együtt legyenek 

nevelve, differenciálva, esetenként személyre szabott értékelési rend szerint haladjanak. 

Ezek úgy vihetők végbe, hogy a tanulók egyenlő bánásmódban részesülnek, megkülönböztetésük tilos, 

mind a diákok, mind a pedagógusok részéről. Az iskola minden tanulója és dolgozója tiszteletben tartja 

az emberi méltóságot, s így az egész iskolai nevelési rendet áthatja a társadalmi szolidaritás. Mindezt 

azért tartjuk különösen fontos feladatnak, mert az iskola mindig leképezi a társadalmat. A gyerekek 
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szociális fejlődése, nevelése az iskola falain belül is folyik. Így tehát, ha a diák már gyermekkorában 

úgy él e „micro-társadalmi” keretek közt, hogy fel sem merül egyes emberek bármilyen módú negatív 

megkülönböztetése, akkor reményeink szerint, ha kikerül az iskolából, akkor sem szemléli majd más 

módon a világot. 

Az esélyegyenlőség biztosítására és előmozdítására irányuló – már évek óta működő – tanulásszervezési 

és működési módszerek a következők. 

Az első és legfontosabb rendezési elv, hogy iskolánkba a város vagy a környező települések bármely 

iskolaérett gyermeke jelentkezhet és felvételt nyerhet, természeten a fenntartó által engedélyezett 

maximális létszámnak megfelelően. 

Intézményünkben alsó tagozaton egész napos tanítási rend szerint folyik az oktatás, így minden tanuló 

egyenlő feltételekkel vesz részt a munkában. 

Felső tagozaton is biztosítjuk a széleskörű tanórán kívüli tevékenységrendszert. Amelyben bármely 

tanuló részt vehet. Célja, hogy mindenki felkészülten vegyen részt az elkövetkező tanórákon, és hogy 

az estlegesen lemaradó tanulók felzárkózhassanak.  

 Az órák szervezésekor különös gonddal figyelünk arra, hogy a különböző képességű gyermekek a 

megfelelő foglalkozásokon részt vehessenek. Több tantárgyból vannak korrepetáló és tehetséggondozó 

órák, melyek a felzárkóztatást, ill. a tehetség kibontakoztatását szolgálják. 

Mindezeken felül azon tanulók, akik meghatározott tanulási nehézségekkel küzdenek, külön fejlesztő 

foglalkozásokon vesznek részt. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatásban vesznek részt, 

továbbá heti rendszerességgel fejlesztő pedagógus segíti őket a tanulásban. 

Az intézményi keretek között kiegyenlítettek az oktatás feltételei, a tanulók mindegyike részt vehet az 

iskola által szervezett szakkörökön, kirándulásokon, egyéb programokon. 

Ugyancsak az esélyegyenlőség biztosítását szolgálja az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének 

munkája. Feladata többek közt a hátrányos helyzetű, ill. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

életének figyelemmel kísérése, kapcsolattartás a diákokkal, családokkal a szociálpedagógiai 

intézményekkel. 

 

M. A tanulók jutalmazásának elvei 

 

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan jó 

tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul 

az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. 

 

Jutalmazási formák 

 Szaktanári dicséret: kiemelkedő tantárgyi teljesítményért a szaktanár adhatja a tanév folyamán. 

 Osztályfőnöki dicséret /szóbeli, írásbeli/: kiemelkedő közösségi munkáért a tanév folyamán az 

osztályfőnök adhatja a szaktanár, szakkörvezetők, gyermekszervezetek vezetői javaslata alapján, 

ill, saját hatáskörben. 

 Igazgatói dicséret: kimagasló tanulmányi, kulturális és sportteljesítményért, közösségi munkáért 

a szaktanár, osztályfőnök, szakkörvezetők javaslatára az iskola igazgatója adhatja. 

 Nevelőtestületi dicséret: kitűnő tanulmányi eredményért, példás magatartásért és szorgalomért, 

közösségi munkáért a nevelőtestület adhatja. 

 Jutalomkönyv, oklevél: Kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredményért kimagasló 

közösségi munkáért a szaktanárok, osztályfőnökök, az ISK-vezető és DÖNK munkáját segítő 

pedagógus adhatja. 
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 Gönczy-plakett: a nevelőtestület adományozza a gyermekszervezetek vezetőinek, az 

osztályfőnököknek a javaslata alapján annak a tanulónk, aki addigi iskolai tanulmányai alatt 

példás magatartásával, kiemelkedő tanulmányi eredményével, közösségi munkájával és 

versenyeken való részvételével és eredményeivel a legjobban teljesített. 

 „Az év tanulója” díjat a nevelőtestület javaslata alapján az iskolavezetőség adományozza annak 

az alsó és felső tagozatos tanulónak, aki az adott tanévben a legkiválóbb eredményeket érte el 

tanulmányi és egyéb versenyeken. 

 Jó tanuló, jó sportoló díj: az ISK adományozza annak a tanulónak, aki az adott tanévben a 

sportteljesítményével kitűnt a társai közül, és a tanulmányi eredménye legalább 4,8. 

 „Szabadon tervezhető témanap, rendhagyó tanítási nap”: az iskolavezetőség által adományozott 

jutalom, amelyet a tanulmányi versenyben legjobb helyezést elért osztály kap.  

  



 

N. Egyéb – mérési rendszer, tehetségdiagnosztikai rendszer 

Mérési-értékelési 

célfeladat a 

tanévek folyamán 

Mérésmód Idő 
Siker 

kritérium 
Felelős 

Nyilvánosság, 

dokumentáció 

Fejlesztések kijelölése 

Ellenőrzés 

Bemenet mérés 

1. évfolyam 
DIFER 

- Írásmozgás koordináció 

- Beszéd-hanghallás 

 - Reláció-szókincs 

- Elemi számolási készség 

- Tapasztalati következtetés 

- Tapasztalati összefüggés 

kezelés 

 - Szocialitás 

Minden tanév 

szeptember 30-ig. 

A mérés elvégzése, 

dokumentálása. 

A fejlesztésbe 

bevont tanulók 

körének 

meghatározása. 

 

Az első illetve a második 

évfolyam tanítói és a 

fejlesztő pedagógus 

Szóban, írásban, 

munkaközösségi meg-

beszélésen. 

 

Egyénekre, csoportokra 

szabott fejlesztési tervek. 

 

Fejlesztési tervek 

megvalósításának  

értékelése. 

Humán tanítói, reál tanítói és 

tehetségfejlesztő munka-

közösség vezetői, intézmény-

vezető 
Visszamérés második 

évfolyamban csak a 

problémás tudás-elemek 

esetében október végéig 

Érdeklődés-

térkép felvétele 

3. évfolyam 

 A II. félév elején A mérés elvégzése, 

dokumentálása. 

A 

természettudományo

k iránt érdeklődő 

tanulók körének 

meghatározása.  

Osztály-tanítók. Szóban, írásban, 

munkaközösségi meg-

beszélésen. 

Tanulók beválogatása az 

„Ismerd meg az öt elem 

titkát!” című komplex 

tehetséggondozó 

programba, a program 

alkalmazása. 

Humán tanítói, reál tanítói és 

tehetségfejlesztő munka-

közösség vezetői, intézmény-

vezető 

Tehetség ígéretű 

tanulók 

kiválasztása  

4. évfolyam  

-A fenntartótól kapott 

egységes mérőeszközzel 

matematikából és magyar 

nyelvtanból 

 - Pszichológiai mérés 

külső szakértő segítségével 

- Az osztálytanító írásos 

jellemzése ad minden 

tanulóról 

A tanév utolsó 

szakaszában a fenntartó 

által meg-határozott 

időben 

A mérés elvégzése, 

dokumentálása 

Tanulóink 10 %-a 

bekerül a tehetség-

gondozó programba 

4. évfolyam osztály-

tanítói 

Az eredmények 

megismerése szóban, 

írásban a következő tanév 

elejéig munkaközösségi 

megbeszélésen. 

 

 

A csoportra szabott 

tehetségfejlesztő program 

alkalmazása. 

Humán tanítói, reál tanítói és 

tehetségfejlesztő munka-

közösség vezetői, intézmény-

vezető 
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Mérési-értékelési 

célfeladat a 

tanévek folyamán 

Mérésmód Idő 
Siker 

kritérium 
Felelős 

Nyilvánosság, 

dokumentáció 

Fejlesztések kijelölése 

Ellenőrzés 

A 

természettudomá

nyos műveltség és 

természettudomá

nyi kompetenciák 

fejlődésének 

mérése 

4. évfolyam  

Bemeneti mérés 

 

Saját, a reál Tanári  

munkaközösség által 

fejlesztett kompetencia 

alapú  

mérőeszközzel  

Április vége A mérés elvégzése, 

dokumentálása. 

 

Osztálytanítók, reál tanári 

munkaközösség-vezetője. 

Szóban, írásban, 

munkaközösségi  

megbeszélésen.  

Helyi tanterv  

alkalmazása az 5-8.  

évfolyamon. 

 

Intézményvezető,  

alsós intézményvezető 

helyettes,  

Humán tanítói, reál  

tanítói és tanári munka- 

közösség vezetői 

A 

természettudomá

nyos műveltség és 

természettudomá

nyi kompetenciák 

fejlődésének 

mérése 

8. évfolyam  

Kimeneti mérés 

Saját, a reál Tanári  

munkaközösség által 

fejlesztett kompetencia 

alapú  

mérőeszközzel  

 

November vége A mérés  

elvégzése,  

dokumentálása.  

 

Bemeneti és 

kimeneti értékek 

alapján a csoport és 

a tanuló fejlődése 

nyomon követhető. 

Természettudomány 

tárgyakat tanítók, reál 

tanári munkaközösség-

vezetője 

A Tankerület és a 

Nevelőtestület tájékoztatása 

a mérés eredményéről 

Helyi tanterv  

alkalmazása az 5-8.  

évfolyamon. 

 

Intézményvezető,  

felsős intézményvezető 

helyettes,  

reál tanári munka- 

közösség vezető 

Országos 

kompetencia-

mérés 

6.és 8. évfolyamon 

Az országos 

kompetenciamérés 

egységes mérőeszközeivel 

6., 8. évfolyamokon 

matematikai és 

szövegértési eszköztudás 

mérése, 

idegen nyelvi 

kompetenciák mérése 

 

A tanév rendjét 

szabályozó EMMI 

rendelet alapján, május 

végén 

A megye-székhelyi 

iskolák átlagának 

elérése a 6. évfolyam 

esetében. 

8. évfolyamon a 

2006. évi méréshez 

képest 60%-al 

kevesebb tanuló 

teljesít az 1. szint 

alatt 

Intézményvezető, helyi 

mérési koordinátor 

Mérési adatok feldolgozása, 

fejlesztési irányelvek 

meghatározása. 

 

Fejlesztési tervek készítése 

egyénekre és csoportokra 

szabottan. 

 

Hozzáadott érték 

meghatározása. 

 

Munkaközösség vezetők, 

intézmény-vezető, mérési 

koordinátor 
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Mérési-értékelési 

célfeladat a 

tanévek folyamán 

Mérésmód Idő 
Siker 

kritérium 
Felelős 

Nyilvánosság, 

dokumentáció 

Fejlesztések kijelölése 

Ellenőrzés 

Helyi 

kompetencia 

mérés 

5-8. évfolyamon 

A munkaközösség által 

fejlesztett mérőeszközzel 

Matematikából, 

mérőeszköz fejlesztés után 

anyanyelvből, idegen 

nyelvből. 

Szeptemberben és 

májusban. 

A tanév során 

hozzáadott 

pedagógiai érték 

kimutatható, több év 

adataiból a csoport, a 

tanuló fejlődése 

nyomon követhető. 

Munkaközösség vezetők, 

szaktanárok 

Szóban, írásban, 

munkaközösségi meg-

beszélésen. 

Személyre, kiscsoportra 

alkalmazott differenciált 

oktatás, tanulást segítő 

foglalkozások tanévenkénti 

óraszámának és tartalmának 

meghatározása.  

Munkaközösség vezetők, 

intézményvezető. 

Környezet-

tudatoság 

neveltségi 

szintmérés 

8. évf. kimeneti 

mérés 

Az Ökoiskolák által 

szerkesztett mérőeszközzel 

ismeret 

attitűd 

cselekvési elkötelezettség 

mérése 

Tanév vége A mérés elvégzése, 

dokumentálása. 

Eredményeink 

viszonyítása az 

országos Ökoiskola 

hálózat adataihoz. 

Pozitív trend. 

Ökológiai 

munkaközösség-vezető, 

technika szakos 

pedagógusok 

Mérési adatok feldolgozása, 

fejlesztési irányelvek 

meghatározása 

Őkológiai munkaközösség 

vezetője, 

Intézményvezető 

Szociometriai 

vizsgálat  

5. évf. 

Legalább három 

kritériumos-három 

választásos vizsgálat 

Szeptember első felében A mérés elvégzése, 

eredmények 

elemzése 

5. osztályos 

osztályfőnökök 

Kölcsönösségi táblázat 

adatainak feldolgozása. 

Fejlesztési irányelvek 

meghatározása, beépítése az 

osztályfőnöki munkatervbe. 

 

Nevelési munkaközösség 

vezetője 
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IV) Az egész napos iskola nevelési-oktatási programja 

 

Iskolánkban hagyománya van, az egész napos iskolai nevelésnek, melynek a 2007-es pedagógiai 

programunkban leírt formáit a 2013/2014-es tanévtől kifutó rendszerben megszűnt az iskolaotthon, a 

napközi és a tanulószoba rendszerének alkalmazása. Helyette az egész napos iskola rendszerét 

alkalmazzuk, melynek alapját az Oktatáskutató Fejlesztő Intézet a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 

számú projekt keretében fejlesztette iskolánk közreműködésével, mely program elérhető a Nemzeti 

Köznevelési Portálon.  

A 2016/17. tanévtől az egész napos iskola rendszerének egyedi modelljét adaptáljuk iskolánkban. A 

program tanévről tanévre formálódik, ezért a rendszer leírását a Pedagógiai program 3. számú függeléke 

tartalmazza. 
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Függelék 

1.számú függelék  

 

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye 

Tankerület megnevezése: Debreceni Tankerületi Központ 

OM azonosító: 031104 

 

Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 

szakmai alapdokumentuma 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, 

figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, az alábbi 

szakmai alapdokumentumot adom ki: 

 

A köznevelési intézmény 

1. Megnevezései 

1.1. Hivatalos neve: Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola 

 

2. Feladatellátási helyei 

2.1. Székhelye: 4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 1-3. 

2.1.1. telephelye: 4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 23. 

2.1.2. telephelye: 4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 32-34. 

 

3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

3.1. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

3.3. Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.4. Fenntartó neve: Debreceni Tankerületi Központ 

3.5. Fenntartó székhelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 

 

4. Típusa: általános iskola 

 

5. OM azonosító: 031104 

 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata 

6.1. 4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 1-3. 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 352 fő) 

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

6.1.1.3. a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, érzékszervi 

fogyatékos – hallási fogyatékos) nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói 

létszám: 36 fő) 

6.1.1.4. emelt szintű oktatás - természettudomány 

6.1.2. egyéb foglalkozások: napközi, tanulószoba 

6.1.3. iskolai könyvtár: iskolai/kollégiumi könyvtár 

6.1.4. mindennapos testnevelés biztosításának módja: saját tornaterem 

6.1.5. a testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja: együttműködésben, 

megállapodás alapján 

6.1.6. Akkreditált Kiváló Tehetségpont Európai Tehetségpont 
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6.2. 4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 23. 

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.2.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 64 fő) 

6.2.1.2. alsó tagozat 

6.2.1.3. a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) nappali rendszerű 

(felvehető maximális tanulói létszám: 6 fő) 

6.2.1.4. emelt szintű oktatás - természettudomány 

6.2.2. egyéb foglalkozások: napközi 

6.2.3. mindennapos testnevelés biztosításának módja: együttműködésben, megállapodás alapján, 

egyéb módon, a feladatellátási helyen tornaszoba van 

6.2.4. Akkreditált Kiváló Tehetségpont Európai Tehetségpont 

 

6.3. 4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 32-34. 

6.3.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.3.1.1. nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói létszám: 64 fő) 

6.3.1.2. alsó tagozat 

6.3.1.3. a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) nappali rendszerű 

(felvehető maximális tanulói létszám: 6 fő) 

6.3.1.4. emelt szintű oktatás - természettudomány 

6.3.1.5. ökoiskola (Regionális Ökológiai Oktatóközpont) 

6.3.2. egyéb foglalkozások: napközi 

6.3.3. mindennapos testnevelés biztosításának módja: egyéb módon, a feladatellátási helyen 

tornaszoba van 

6.3.4. Akkreditált Kiváló Tehetségpont Európai Tehetségpont 

 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 

7.1. 4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 1-3. 

7.1.1. Helyrajzi száma: 26420/3 

7.1.2. Hasznos alapterülete: 1797,18 nm 

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

 

7.2. 4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 23. 

7.2.1. Helyrajzi száma: 26664 

7.2.2. Hasznos alapterülete: 357 nm 

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

 

7.3. 4225 Debrecen, Rózsavölgy utca 32-34. 

7.3.1. Helyrajzi száma: 26614 

7.3.2. Hasznos alapterülete: 350,6 nm 

7.3.3. Intézmény jogköre: ingyenes használati jog 

7.3.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

 

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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2.számú függelék 

Ajánlás tanulmányi osztálykirándulások szervezéséhez 

 Téma - helyszín Ismeretek, lehetőségek Fejlesztés 

1. 
Állatkerti látogatás – Debrecen 

vagy Nyíregyháza 

 Távoli tájak élővilága, 

fajtamentő programok, 

fenntartható fejlődés 

 Környezetismeret: emlősök, 

madarak jellemzői 

 szenzibilitás fejlesztése 

 kombinatív és rendszerező 

képesség 

 társas együttlét 

2. Hortobágyi Nemzeti Park 

 Állatpark – őshonos állatok, 

„Puszta Szafari” – a 

Hortobágy egykori élővilága 

 Hon-, és népismeret, 

Hortobágyi Pásztormúzeum 

 Környezetismeret: a 

Hortobágy állat-, és 

növényvilága 

 információfeldolgozási és 

tudásszerző képesség 

 szenzibilitás fejlesztése 

 természettudományos 

képesség fejlesztés 

3. Parlamenti látogatás - Budapest 

 Magyar állami jelképek – 

Szentkorona, állampolgári 

ismeretek, törvényhozás, 

képzőművészet – építészet 

(neogótika) 

 magyarságtudat erősítése 

 pozitív érzelmi viszonyulás 

 eredményes viselkedéstudat 

elsajátítása és gyakorlása 

4. Történelmi emlékhelyek - Eger 

 Történelmi ismeretek – 

történelmi példa a 

hősiességre, hazaszeretetre 

nevelés 

 Egri vár, irodalmi ismeretek 

(Gárdonyi Géza – 

emlékmúzeum), Dobó tér, 

„Város a város alatt” 

pincerendszer, Egri dóm, 

Liceum (csillagászati 

múzeum) 

 hazaszeretetre nevelés 

 erikai kompetenciák 

fejlesztése 

 kognitív képesség 

fejlesztése 

 önfeláldozás - 

együttműködés 

 empátia 

5. 

Hegyvidék, 

karsztképződmények – 

Aggtelek, Szanticska Kelemér 

 Természettudományos 

ismeretek – 

karsztképződmények, 

karsztosodás, hegyvidékek 

növény és állatvilága 

 Szanticska – népi építészet 

 Keleméri mohos tavak – lápi 

növényzet 

 természettudományos, 

információ – feldolgozási és 

gondolkodási képesség 

fejlesztése 

 tudásszervező és tanulási 

képesség fejlesztése 

6. 

Hegyvidék – Mátra vagy Bükk 

Utazás közben a 35.sz. út 

mentén: Muhi csata emlékműve, 

Archeopark (skanzen) 

 Történelmi ismeretek: Muhi 

csata – tatárjárás 

 Archeopark – népi építészet, 

régészet 

 Mátra: Parád – gyógyvíz, 

földrajzi ismeretek, vulkáni 

utóműködés 

 Mátraszentimre – a Mátra 

élővilága, turista ismeretek 

(térképészet, útjelek, stb.) 

 érzelmi – verbális, 

együttélési képesség 

fejlesztése 

 természettudományos 

képesség fejlesztése 

 tudásszerző – rendszerző 

képesség 

 felelősségvállalás fejlesztése 
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 Téma - helyszín Ismeretek, lehetőségek Fejlesztés 

 Hon-, és népismeret: Hollókő 

– múzeumfalu 

 Bükk élővilága: Lillafüred – 

Szent István barlang/Szent 

Anna barlang, 

Bükkszentkereszt – 

gyógynövények 

(természetismeret 

 Szentlélek – kolostor rom 

7. 

Hátáron túli területek – 

Romániában (testvériskolai 

együttműködésben vagy a 

Határtalanul program 

támogatásával) vagy 

Szlovákiában vagy más, 

tartalmában 

tevékenységrendszerében 

illeszkedő program helyszín 

 Irodalmi és történelmi 

ismeretek (Trianon) 

 Érmihályfalva, az Érmellék 

fővárosa 

 Érmindszent, Ér – Ady Endre, 

Arany János 

 Kalotaszeg: népművészet 

 Kolozsvár: Mátyás király 

szobra, szülőháza, 

Házsongárdi temető (Nemzeti 

emlékhely) 

 Torockó – élő múzeumfalu 

 Székely-kő, Arad, Világos, 

Marosillye – Déva, 

Vajdahunyad, Piski, 

Temesvár 

 Torda – sóbánya, hasadék 

Gyimesek (Magyarország 

történelmi határa, a csángó és 

a székely kultúra),  

 Békás-szoros, Gyilkos tó 

 érzelmi –verbális együttélési 

képesség fejlesztése 

 szociális kompetencia 

fejlesztése 

 empátia fejlesztése 

 érzékorientáció 

 perszonalizáció 

 önfejlesztés 

 individualizálás 

8. 

Történelmi emlékhelyek – 

Ópusztaszer vagy Esztergom, 

Szentendre, Budapest 

 Történelmi, képzőművészeti 

ismeretek: Aquincum – a 

római birodalom, régészet  

 Ópusztaszer: a magyarság 

története 

 Esztergom, Visegrád: Mátyás 

király, reneszánsz, Visegrádi 

vár, Esztergomi bazilika, 

történeti múzeum 

 érzelmi, verbális együttélési 

képesség fejlesztése 

 szociális kompetencia 

fejlesztése 

 empátia fejlesztése 

 érzékorientáció 

 perszonalizáció 

 önfejlesztés 

 individualizálás 
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3.számú függelék 

Egyéb foglalkozások rendszere 

2021/22. tanév 

 

A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 17. § 2. pontja szerint tartott foglalkozások az éves 

tantárgyfelosztásban kerültek meghatározásra. 

 

Egész napos iskola 

Előzmény:  

Iskolánk pedagógusai két (természettudományos nevelés, gyakorlati életre nevelés) munkacsoportban 

2013-tól vettek részt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi 

közoktatás (fejlesztés, koordináció). A kutató-fejlesztő munka három szakaszban zajlott, melynek 

produktumai, eredményei elérhetők a Nemzeti Köznevelési Portálon és az OFI kiadványaiban. A projekt 

zárásaként további tevékenységre kaptunk meghívást, az elmúlt tanévben, mint az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet bázisiskolája az általunk fejlesztett programok alkalmazásán túl a keretrendszer 

adaptációja, további tematikus programok alkalmazása volt a feladatunk. A cél, hogy legyen tapasztalat 

a teljes rendszer alkalmazásáról, illetve más intézményeket segítsünk az ENI adaptációban. 

Az Oktatási Hivatal bázisiskolájaként egyik jó gyakorlatunk az Egész Napos Iskola (ENI) rendszerünk, 

melynek tevékenységéről, munkamódszereiről rendszeresen tartunk tájékoztatókat, előadásokat, nyílt 

napokat érdeklődő intézményeknek, pedagógusoknak. Az ENI rendszer az egyik leghatékonyabb eszköz 

az iskolai lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére. Erőssége abban áll, hogy 

tanulóinknak egyéni tanulási céljuk és útjuk van, melyhez egyénre szabott tanulásmódszertani és 

szaktárgyi segítséget kapnak. A tematikus foglalkozások rendszere motivációs bázist épít, a tanuló 

érdeklődési körére épülve vezeti át a gyermeket egyéb tanulási tevékenységekbe. 

 

Az idei tanévben az egyéb foglalkozások rendszerét, az előző év tapasztalatai alapján alakítottuk ki. Az 

1-4. évfolyamon alapvetően az iskolaotthonhoz hasonlóan működik, nagyobb teret biztosítva az egyéni 

tanulási utaknak (hátránykompenzáció/tehetséggondozás), változatos tevékenységeknek.  

A program az 5-8. évfolyamon a hagyományos napközis, tanulószobás foglalkoztatási rendszerhez 

viszonyítva teljes szemléletváltást követel a pedagógusoktól, szülőktől egyaránt.  

Szülői tájékoztató levél tartalma az 5-8. évfolyamon: 

„Mottónk: „A gyerekek akkor is tanulnak, ha egyszerűen csak jól érzik magukat.” 

 

„Egész napos iskola – ENI rendszer     

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (2) bekezdése, 46. § (1) bekezdés a) 

pontja, valamint az 55. § (1) bekezdése szerint szervezett 16 óráig tartó iskolai foglalkozásokat 

intézményünk az egész napos iskola keretrendszerében szervezi, melyen történő kötelező tanulói 

részvétel alól az intézmény vezetője a szülő kérésére adhat mentesítést.  

 

Iskolánkban az ENI foglalkozások típusai: 

„Tanulást iskolai felkészülést segítő csoportos foglalkozás” – ENI1 

Osztályonként szervezett csoport az 5. évfolyamon. Célja, hogy az alsó és felső tagozat közötti átmenetet 

biztosítsa. Segítséget kapjon a gyermek a napi feladatok elvégzéséhez, öntevékenységének – egyéni 

tanulási célok, utak – kialakításához. Feladat a tanulásmódszertan elsajátítása, önismeret, 

együttműködési készség fejlesztése. A csoport vezetője az osztályfőnökkel együtt követi a tanuló iskolai 

életét, eredményességét. Folyamatosan hátteret, biztonságot nyújt, szükség szerint beavatkozik, 

kapcsolatot tart a családdal. 
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„Felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, a szabadidő 

eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító 

egyéni,…foglalkozás” 

 

ENI2 - Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás. Jellemzően a tantárgyakhoz kapcsolódik, lehetőség 

szerint az osztályban, az évfolyamon a tantárgyat tanító pedagógus tartja. A foglalkozás lehet 

felzárkóztatás (tanulási nehézség, betegség miatti pótlás) vagy tehetséggondozás sajátos formája is. Ezt 

mindig az adott gyermek vagy gyermekek igénye határozza meg. Cél, hogy a tanulók teljesítménye a 

képességeikkel összhangban legyen, ne legyen alulteljesítő tanuló. A különlegesen tehetséges vagy 

valamely téma iránt érdeklődő tanulók fejlesztésére is lehetőséget teremt (gazdagítás, dúsítás, gyorsítás), 

a pedagógusként mentorként vagy facilitátorként működik együtt a gyerekkel.   

 

ENI3 – Tematikus programok, melyet a tanulók érdeklődése szerint kialakított csoportokban szervezzük 

meg. Jellemzően hosszú, tömbösített foglalkozások, havonta egy délután, melyek lehetőséget 

teremtenek az elmélyülésre, az alkotásra. 

 

Hagyományos tanórán kívüli foglalkozásaink: 

Szakkör, énekkar, tömegsport érdeklődő gyerekeknek, tehetséggondozó programok a tehetség 

méréseken beválogatott gyerekeknek.  

 

Egyedi sajátosságunk a MUNKAISKOLA program: 

A programba jelentkező gyerekek egyénileg vagy kiscsoportban (2-3 fő) bekapcsolódnak az iskolai 

környezet fenntartását szolgáló tevékenységekbe, a technikai dolgozók mellett. A programot választó 

gyerekek, az életkori sajátosságaik szerint, félévente 1 alkalommal feladattól függően 1-2 órát 

tevékenykednek, segítve az iskolakertben, az ebédeltetésben vagy a takarításban. A programba 

jelentkező tanulók szülei a jelentkezési lapon jelölhetik, hol szeretne gyermekük tevékenykedni. 

 

4.számú függelék 

 

Munkaközösségek értékelési kritériumrendszere 5-8. évfolyamon 

A humán tanári és reál tanári munkaközösség a témazáró dolgozatok %-os eredményét a következők 

szerint váltja osztályzatra: magyar nyelvtan, magyar irodalom, történelem, angol nyelv, német nyelv, 

természetismeret, földrajz-környezettan, biológia-egészségtan, kémia, fizika, matematika 

tantárgyakból. 

 

 érdemjegy 

0-34% 1 

35-54% 2 

55-74% 3 

75-89% 4 

90-100% 5 
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5.számú függelék 

 

Az 1-4. évfolyam tantárgyainak értékelési rendszere a 2020/21. tanévben 

 

1. évfolyam félév és évvégi záróértékelése 

Magyar nyelv és irodalom, matematika, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, technika és tervezés, 

etika/hit-, és erkölcstan tantárgyakból a tanulókat a következő 4 fokú skála alapján értékeli az alsós reál 

és humán munkaközösség: 

 kiválóan teljesített 

 jól teljesített 

 megfelelően teljesített 

 felzárkóztatásra szorul 

 

2. évfolyam I. félévzáró értékelése 

Magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, 

testnevelés-és sport, technika, életvitel-és gyakorlat, etika/hit-, és erkölcstan tantárgyakból a tanulókat 

a következő 4 fokú skála alapján értékeli az reál és humán tanítói munkaközösség: 

 kiválóan teljesített 

 jól teljesített 

 megfelelően teljesített 

 felzárkóztatásra szorul 

 

2. évfolyam II. félév - 4. évfolyam félév és évvégi záróértékelése 

Valamennyi tantárgyat 1-5 fokozatú érdemjeggyel értékeljük. 

A humán tanítói és reál tanítói munkaközösség a témazáró dolgozatok %-os eredményét a következők 

szerint váltja osztályzatra: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret 

tantárgyakból. 

 érdemjegy 

0-50% 1 

51-65% 2 

66-80% 3 

81-90% 4 

91-100% 5 
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6.számú függelék 

 

MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 

A tudásalapú gazdaság igényeinek kielégítése érdekében az iskolával szemben támasztott reális igény, 

hogy képes legyen felkészíteni a tanulókat arra, hogy tudjanak és akarjanak a mindennapok során 

önállóan boldogulni és sikereket elérni. Ennek érdekében fontos a cselekvést támogató kompetenciák, 

így az általános problémamegoldó képesség, a kritikai gondolkodás képessége, a reális és pozitív 

önbizalom, és a szociális képességcsoportok fejlesztése.  

Iskolánk fontos célja a problémamegoldó gondolkodás és kreativitás fejlesztése, amelyet a következő 

módszerek, programok alkalmazásával kívánunk elérni: 

 

Felfedeztető tanulás 

A tanulási folyamat során a pedagógus olyan problémahelyzet megoldását igénylő szituációkat alakít 

ki, amelyekben a tanuló, a megoldáskeresés érdekében aktívan vesz részt. Az aktivitás formái lehetnek: 

kísérletek tervezése, modellalkotás, érvelés és társakkal való vita. A felfedező folyamatnak a tanuló 

végig aktív szereplője, hisz kérdéseket tesz fel, cselekvési tervet készít, kísérletezik, értékeli a 

tapasztalatokat, ennek tükrében érvel, védi álláspontját. Ebben az aktív tanulási folyamatban a tanár 

folyamatosan jelen van, de nem irányítóként, hanem a folyamatot támogató, segítő szándékkal. Fő cél a 

tanuló gondolkodásának és reflektív készségeinek fejlesztése. 

HEAD program 

 A HEAD program olyan holisztikus megközelítésű (H), együttműködés alapú (EA), és design (D) 

elemeket is tartalmazó nevelési-oktatási program, amely akár a különböző tantárgyak 

együttműködésében, a tervezői gondolkodás lehetőségét használja fel a tanulás érdekében. A 

mindennapi kihívásoknak megfelelően a program a cselekvés pedagógiáját, az aktív tanulás elvét követi, 

azaz a HEAD módszertant alkalmazó foglalkozásokon tanulók a saját tevékenységeiken keresztül, és 

másokkal való együttműködésben, csoportmunkában építik a tudásukat. Iskolánk törekszik rá, hogy a 

tanórai tanulás során is olyan tantárgyakat is összekapcsoló – közös problémamegoldás érdekében 

szerveződő – tanulástervezési szemléletet képviseljen, ami képes a fejlesztés centrikus pedagógiai 

szemlélet érvényesítésére. 

A HEAD módszertan ugyanakkor felhasználja a művészeti nevelés alkotó tevékenységen keresztül ható 

összetett fejlesztő erejét is, hisz a tudomány és művészet összekapcsolásával a design, a tervezői 

gondolkodás értelmezésével teremti meg a művészet eszközével történő tanulás lehetőségét. 

A program alkalmazását a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem szakmai irányításával végezzük. 

Storyline módszer alkalmazása – GAMIFIKÁCIÓ 

A módszer lényege, hogy partneri viszonyt teremt a tanár és a diákok között. A tanár tervezi az 

események vonalát, láncolatát (line), de a diákok alkotják meg, fejlesztik a történet részleteit (story). A 

terv magába foglalja a tantervi tudásanyag elsajátítását és a készségek fejlesztését, ugyanakkor a történet 

alakítása biztosítja a diákok számára a belső motiváció kialakulását, és az érzelmi elköteleződést. A 

tanár és a tanulók olyan forgatókönyvet alkotnak, amelynek keretét a kulcskérdések adják: ebből áll 

össze a történet. A kulcskérdések minden esetben az adott kerettörténet-témához illeszkednek, gondosan 

előkészített, megfontolt, célirányos módon ösztönzik a tanulókat a helyszín megalkotására, a szereplők 

megismerésére, a cselekmény továbbszövését szolgáló események, történések kialakítására. 
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A közös tudásépítés során a diákok közvetlen tapasztalatokat szereznek a körülöttük lévő világról, a 

társaikkal való együttműködésről. A probléma megoldása során véleményt nyilvánítanak, 

érdekérvényesítést tanulnak, kompromisszumot kötnek, közös döntéseket hoznak, melyet viták előznek 

meg. Mindez nagyban fejleszti a szociális kompetenciákat is. 

Diákvállalkozások szervezése – az Egész napos iskola tematikus programjai sorában 

Cél, hogy a gyerekek biztonságos iskolai környezetben vállalkozási tevékenységet modellezve sajátítsák 

el a gazdálkodás, az üzletvitel alapjait. Fejlődjenek azon kompetenciáik, amelyek minden vállalkozó, 

vagy önálló tevékenységet végző munkavállaló számára fontosak. A program során a 7-8. osztályos 

tanulók kis csoportokban egy tanévre szóló, saját vállalkozást modelleznek, amelynek megtervezik 

arculatát és tevékenységét, elsősorban az iskolakerthez kapcsolódó termékek előállításához. 

Komplex instrukciós program – KIP 

A Komplex Instrukciós Program olyan tanítási módszer, mely lehetővé teszi a tanárok számára a magas 

szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és 

kifejezőkészség tág határok között mozog. A program jellemzői: 

A többféle képességet felszínre hozó tananyag összeállításánál elsődleges cél a tanulók magasabb szintű 

gondolkodásának előmozdítása egy központi téma, egy alapvető kérdés köré szervezett csoportmunka 

segítségével. A nyitott végű, több megoldást kínáló feladatok biztosítják a tanulók egymástól független, 

kreatív gondolkodását, problémamegoldó képességének fejlesztését. A módszer egyik legfontosabb 

jellemvonása, hogy a feladatok megoldása különböző képességek alkalmazását teszik lehetővé, tehát a 

különböző szociális háttérrel, tudással rendelkező gyerekeknek alkalma nyílik a feladatok sikeres 

véghezvitelére, a csoportmunka megoldására. 

A speciális munkaszervezés lehetőséget ad a pedagógusnak arra, hogy a feladatok sikeres végrehajtása 

érdekében megtanítsa a gyerekeket a csoporton belüli együttműködési normákra, a munkában a 

meghatározott szerepek elsajátítására. A tanárnak az óra során alkalma nyílik a csoport egésze és a 

csoporttagok egyedi munkájának követésére, és az osztályon belüli hierarchikus rendnek a 

megváltoztatására, mely alapjában véve felelős a csoporton belüli egyenlőtlenség kialakulásáért.  

A Komplex Instrukciós Programban a csoporttevékenység az osztálytermi munka magja, de nem 

kizárólagosan. A csoporttevékenység beépül a tananyagba. A tanárok a módszert akkor alkalmazzák, 

amikor a cél a konceptuális tanulás, a magasabb rendű gondolkodás és a tartalom mély megértése.       

Logikai Táblajáték Program 

A kötelező tanórai és nem kötelező tanórán kívüli logikai- és táblajáték-foglalkozások fő célkitűzései 

között szerepel a gyerekek értelmi képességének, fejlesztése, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a 

társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás.  

A táblás játékoknak a matematikával való szoros kapcsolata nyilvánvaló, hiszen ez a sajátos 

ismeretszerzési módszer logikus gondolkodásra, következtetésre nevel. A matematikatanítás célja és 

feladata a tanulók önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, annak megtanítása, hogy 

a helyes következtetés menetében a premisszák igazsága szükségszerűen maga után vonja a konklúzió 

igazságát, azaz, lehetetlen olyan szituáció, amelyben a premisszák igazak, a konklúzió pedig téves. 

Mindezt az a folyamat biztosítja, amelynek során fokozatosan kiépítjük a matematika belső struktúráját 

fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátításán keresztül, a tanultakat pedig változatos 

területeken alkalmazzuk. A logika feladata azon feltételek tisztázása, amelyek a helyes következtetés 
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szabatos megfogalmazásához szükségesek, azon eszközök megadása, amelyek segítségével 

ellenőrizhetőek, hogy a következtetések valóban helyesek-e. A diszkussziós képesség fejlesztésével, a 

többféle megoldás keresésével, megtalálásával és megbeszélésével a logikus gondolkodást fejlesztjük, 

amely a problémamegoldásban, az algoritmikus eljárások során és az alkalmazásokban egyaránt 

lényeges és feladat megoldással zárul. 

Digitális alkotás – Robotika 

Olyan, jövőbe vezető tevékenységrendszer biztosítása, mely a legkorszerűbb technikai eszközök 

alkalmazásával biztosít alkotó tevékenységet az érdeklődő tanulóknak. Cél a tanulók életében felmerülő 

komplex gyakorlati problémák megoldási készségének kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés 

támogatása. A tanulók a tanulási folyamat során használható (működő, megehető, felvehető stb.) 

produktumokat hoznak létre valódi anyagokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható 

szerszámokat, eszközöket alkalmazva. Módszertana a Designe thinking (tervezői gondolkodás) lépéseit 

követi, melynek alkalmazásakor a gyerekek problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt 

fogalmaznak meg megoldási alternatívákat; A tevékenység eredményeként tanulóink komplex 

szempontrendszer mentén választanak stratégiát, optimalizálnak; holisztikus szemlélettel rendelkeznek, 

az összefüggések megértésére törekszenek; döntéseiket tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegelnek; 

alkalmazzák a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntéseiken változtatnak. Ezt szolgálja 

a „Jövő mérnökei” projekt, a robotika szakköri foglalkozások, versenyek. 
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7.számú függelék 

Versenyek, amelyekre felkészítjük iskolánk tanulóit 

Országos: 

 Arany János magyar verseny 

 Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

 Lotz János országos szövegértési és helyesírási verseny 

 Bolyai János matematika csapatverseny  

 Bolyai János magyar csapatverseny 

 Bolyai János természettudomány csapatverseny 

 Hevessy kémia verseny 

 7-8. o. országos történelemi verseny 

 Mozaik internetes tanulmányi verseny 

 Sportversenyek, diákolimpiák 

 Bendegúz 

 Logika országos matematika verseny 

 Herman Ottó természetismeret verseny  

 Zrínyi matematika verseny 

 Curie környezetvédelmi emlékverseny 

 Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz- és földtan verseny 

 Suliguru 

 Szaktárgyi versenyek 

 

Megyei: 

 Olvasom. Értem! Megyei Szövegértési Verseny Püspökladány 

 Varázsceruza 

 Hatvani Komplex Tanulmányi Verseny 

 Debreceni Karácsony Sándor verseny 

 Sportversenyek, diákolimpiák (megyei) 

 Csapókerti vers - és prózamondó verseny, komplex, műveltségi 

 Debreceni Benedek Elek tanulmányi versenyek 

 Debreceni Dózsa György Általános Iskola idegen nyelvi versenye 

 Lilla Téri Általános Iskola magnóhallgatási, szövegértési, országismereti angol versenye  

 Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola keresztrejtvényfejtő versenye (angolul és 

németül)  

 Idegen nyelvi verseny (Árpád Vezér) 

 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola versmondó és szövegértési és idegen nyelvi 

versenye 

 Történelmi verseny DMK szervezésében 

 Vitéz Bakó István ejtőernyős honvédelmi verseny 

 Robotika versenyek 

 Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI Általános 

írásbeli nyelvvizsga verseny 

 

Városi: 

 Városi szavalóversenyek 

 Vers és Prózamondó angol verseny 
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 Városi – Megyei Népdaléneklő verseny  

 Debreceni Lorántffy népdaléneklő és memoriter versenye 

 Debreceni Bolyai János Általános Iskola matematika versenye  

 Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola városi matematika versenye  

 Debreceni Hatvani István Általános Iskola városi matematika versenye 

 Sportversenyek, diákolimpiák (városi) 

 Debreceni Költészeti Fesztivál (Ibolya Utcai Ált. Isk.)  

 Józsai Közösségi ház rajzpályázatai 

 Csapókerti Közösségi ház rajzpályázatai 

 Ökoiskolák együttműködésében szervezett pályázatok, versenyek, vetélkedők 

 

Saját szervezésű, intézményi versenyek: 

 Országos versenyek intézményi fordulói  

 Iskolai szavalóversenyek (1-4. évfolyam) 2022. március 21-25. 
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8.számú függelék 

 

A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola kitüntetései, elismerései az években: 
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Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

 










































