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Mottó: 

 

 „Egyedül az igazság győzhet, 

 s azt csak kutatás útján lehet 

 megtalálni; 

 a természet felett 

 úgy szerezheted meg 

 az uralmat, 

 hogy megismered.” 

 /Irinyi János/ 
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1. Bevezető 

1.1. Igazgatói bevezető, küldetésnyilatkozat 

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola a település közigazgatási összevonásáig Vértes 

község tanköteles korú gyerekek nevelését, oktatását látta el. Beiskolázási körzete napjainkig sem 

változott. 

A település az utóbbi évtizedben dinamikusan fejlődött, infrastruktúrája kiépült. A számtalan 

közfeladatot ellátó új létesítmények közül nagy jelentőséggel bír a nevelő- oktatómunka 

tekintetében a városi feladatokat is ellátó uszoda, mely lehetőséget kínál a szervezett 

úszásoktatásra a mi diákjaink számára is, valamint a mindennapos testnevelés szervezését is segítő 

szabadidő-park a bitumenes sportpályával.  Az iskolánk mögött létrejött, mintegy 1200 növényi 

fajt bemutató arborétum a település épített értékeivel együtt kézenfekvő helyszínt jelent az erdei 

iskolai program szervezésére, lebonyolítására. 

A településen élők döntő többsége mezőgazdaságból, állattartásból, kisebb hányada 

szolgáltató tevékenységből él, valamint humán- és műszaki értelmiségi, azonban a jövedelemmel 

rendelkezők száma egyre csökken, a munkanélkülieké pedig folyamatosan növekszik.  

Számottevő, bár városrészünkön kevesebb a roma nemzetiséghez tartozó lakosság aránya. 

1991-ben választottuk Irinyi Jánost, a zajtalanul gyulladó gyufa feltalálóját iskolánk névadójának. 

Tettük ezt azért, mert évtizedekig élt településünkön, itt halt meg, sírja a központi iskolaépület 

díszkertjében található, melyet a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánítottak. Személyisége, tettei a 

reformkorban, a szabadságharc, majd az azt követő időszakban a XIX. század nagy egyéniségei 

közé emelte. Tevékenységéből sugárzó erkölcsi érték a ma embere számára is követendő. 

Szellemi öröksége arra kötelezi az iskola vezetését, tanárait, tanítóit, hogy a nevelő- és 

oktatómunkában kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy a tanulók minél teljesebben 

bontakoztathassák ki személyiségüket. Becsületességre, őszinteségre, szavahihetőségre, 

megbízhatóságra nevelünk. Igen fontosnak tartjuk a lakóhely, a nemzet történelmének és 

hagyományainak megismertetését múzeumpedagógiai foglalkozások tartásával is, melyhez az 

Irinyi Kiállítóterem és a Rozsnyai Múzeális gyűjtemény nyújt ideális helyszínt. 

Iskolánk tanulóinak változatos szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagyon eltér. 

Ezért a nevelő és oktatómunka is ehhez igazodik. Tanórán és tanórán kívül tanítóink, tanáraink 

segítik a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, melyhez 

ideális oktatás-szervezési teret nyújtott az egész napos oktatásszervezési  forma alsó tagozaton, 

napközi otthon szervezése a felső tagozaton. Ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük 

a tehetséges, jó képességű gyerekek fejlesztését is. Iskolánk munkarendje tápteret biztosít a színes, 

sokoldalú iskolai életnek, gazdag szakkörkínálatnak a tanulásnak, a mindennapos testedzésnek és 
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a munkára nevelésnek.  „Erőszakmentes és egészségtudatos” iskola, valamint „Örökös Ökoiskola” 

címet viselő intézményként kiemelt figyelmet fordítunk az egészségnevelésre és a fenntartható 

környezettudatos szemlélet kialakítására. 

1.2. Az intézmény adatai, jelképei 

 Az intézmény neve: Létavértesi Irinyi János Általános Iskola  

 címe:    4283 Létavértes, Irinyi u. 8. sz. 

 működési területe:  Létavértes közigazgatási területe  

 Fenntartója:   Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 címe:    1054 Budapest, Akadémiai utca 3. 

Üzemeltetője:   Berettyóújfalui Tankerületi Központ - HB4101 

címe:    4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19. 

 Alapítás éve:   1948 

 Alapító szerv:  Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Intézmény jogállása:  Állami fenntartású köznevelési intézmény 

1.3. Az intézmény telephelyei: 

Helye Tantermek száma Csoportszobák Osztályok Kihasználtság 

Irinyi u. 8.sz 

Központi épület, 

igazgatóság 

5 osztályterem, 

orvosi szoba és 

egyéni 

foglalkoztató 

szobák, 

informatika 

szaktanterem, 

önkormányzat 

által fenntartott: 

étkező és 

tálalókonyha, 

kiállítóterem és 

konferencia terem 

2 1-5 oszt. 

5 csoport 

Egész nap oktatás, 

napközi  

múzeumpedagógiai 

foglalkozások, 

fejlesztő 

foglalkozások, 

szakkörök, 

képzések, 

rendezvények, 

étkeztetés, 

szűrővizsgálatok 

Kassai u. 16. sz. 3 osztályterem 

1 term. tud. 

szaktanterem 

- 6., 7., 8. osztály Napközi 

Kassai u. 5.sz. 1 táncterem 

1 rajz és ének 

szaktanterem 

2 csoportszoba 

2 csoportbontásos 

órák: 

rajz és ének 

tanórák 

Délelőtt tanórák, 

délután művészeti 

oktatás 

együttműködési 

megállapodás 

alapján, 

felzárkóztatók, 

fejlesztők, 

szakkörök 
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Irinyi u. 1. sz. Informatika 

szaktanterem, fiú 

technika, leány 

technika 

szaktantermek, 

csoportszoba 

1 3-8 osztályig 

szakórákon 

Délelőtt tanórák, és 

hit- és erkölcstan 

foglalkozások, 

délután szakkör, 

internethasználat 

Kassai u. 8.sz. Tornaterem és 

városi könyvtár 

iskolai használatra 

is.  

- 1-8 osztályig 

szakórákon 

Délelőtt, délután 

tanórák, könyvtári 

foglalkozások, 

délután 

tömegsport, 

szakkörök 

1.4. Jelképeink 

    

Elnyert címeink 

 

Közösségünk valamennyi tagja által viselt kitűző 

 

Iskolai zászlónk 

 
 

ERŐSZAKMENTES 
EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 

2009 
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Dokumentumokon, levelezéseken használt fejlécünk 

2. Az iskolában folyó nevelő- oktatómunka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 

2.1. Pedagógiai alapelveink 

Alapelvünk lényegét az alábbi törekvések határozzák meg: 

Olyan iskola szeretnénk lenni, kívánunk maradni: 

 Tanulóink érezzék jól magukat iskolánkban, fedezzék fel önmaguk és környezetük értékeit. 

 Váljanak művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárra, és 

boldogságra képes egyénné. 

 Iskolánkból kikerülve tudjanak érvényesülni és beilleszkedni társadalmunkba. 

 Szerezzék meg a továbbtanuláshoz szükséges ismereteket, eszköztudást. 

 Ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, védjék a természet értékeit. 

 Ismerkedjenek meg más népek kultúrájával, szokásaival. 

 Tudjanak különbséget tenni az őket érintő pozitív és negatív hatások között, törekedjenek 

az előítélet mentességre, a toleranciára. 

 Szerezzék meg a szükséges ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat az egészséges 

életvitelhez. 

 Óvják, védjék egészségüket és felismerjék az ártalmas hatások elkerülésének 

szükségességét. 

 Iskolánk magas színvonalú ismeretközléssel emelje tanulóink tárgyi tudását, 

problémamegoldó képességét, kreativitását.  

 Az egészséges nemzeti önbecsülés érdekében meg kell ismerni tanulóinknak népünk 

történelmét, művészetét, a hazai természeti adottságokat, gazdasági lehetőségeinket, 

tudományos és művészeti életben elért eredményeinket, szokásaink, ünnepeink lényegét. 

 Minden pedagógus alapvető feladatának tartja az önálló tanulás technikájának 

elsajátíttatását. 

 iskolánkban megvalósul a munkára nevelés, a hétköznapi életvezetési szokások 

megismertetése.  

Irinyi János 

Létavértesi Irinyi János Általános Iskola  
4283 Létavértes, Irinyi u. 8.sz. 

: 52-585 062; 585 063 
e-mail: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu 

OM azonosító: 031157 
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2.2. Értékeink 

  Jól felkészült innovatív tantestület. 

 Tanulóbarát, családias környezet, meleg, barátságos, biztonságot adó légkör. 

 Integrált nevelés-oktatás. 

 Gyerekszereteten alapuló és a gyermeki jogokat tiszteletben tartó gyermekközpontú 

pedagógia, melyet az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő bánásmód és felelősség 

jellemez. 

 Egész napos oktatás alsó tagozaton, napközi otthon felső tagozaton 

 Erdei iskolai program 3. 6. évfolyam. 

 Úszásoktatás 2-6. évfolyamig 

 „Erőszakmentes és egészségtudatos”, valamint „Örökös Ökoiskola” cím 

tulajdonosaként diákjainkban a környezettudatos magatartás és egészséges életmód 

belső késztetésből fakad. 

 Esélyegyenlőség biztosítása, esély a szociokulturális hátrányok enyhítésére, Útravaló 

programba való bekapcsolódással, valamint ingyenes könyvtár- és internethasználattal. 

 Személyi és tárgyi feltételeink adottak az IKT eszközhasználatra, a digitális 

kompetencia fejlesztésére, informatika szakkörön való részvételre. 

 A múzeumok, arborétum, sportpálya közelsége, melyek lehetőséget adnak múzeum-

pedagógiai órák tartására, gyakorlati tanulásra, a megtapasztalásra, s melyek az erdei 

iskolai program helyszíneként szolgálnak. 

 Művészeti oktatás biztosítása együttműködési megállapodás alapján. 

 Jó külső kapcsolatok. 

 Sokrétű, magas színvonalú, partnereinket is nagy számban bevonó rendezvények. 

Pedagógiai céljainkat, iskolánk arculatának jellemzőit az elfogadó, humánus és 

gyermekközpontú pedagógia, az egyéni képességfejlesztés, biztos alapozás, jól működő belső- és 

külső kapcsolatok határozzák meg. 

2.3. Kiemelt céljaink 

 A harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, 

társas és testi képességek fejlesztése. 

 Hátrányok csökkentése, tehetségek felismerése és fejlesztése. 

 A tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, attitűdök együttes 

fejlesztése, értékálló és a kor igényeinek megfelelő tudás átadása. 
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 Olyan tudás kialakítása, amelyet a tanulót új helyzetekben is képesek alkalmazni.  A 

tanulás tanítása révén célunk a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi 

teljesítményének lehetőség szerinti növelése, tantárgyközi szemlélet kialakítása. 

 Egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, közjóra való törekvés megalapozása. 

 A nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadása, megőrzése. 

 Nemzeti közösségi összetartozás, és a hazafiság megerősítése. 

 Egyetemes kultúra közvetítése. 

 Erkölcsi érzék és a szellemi érzelmi fogékonyság elmélyítése. 

 A családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre nevelés az igazság és az 

igazságosság, a jó és a szép iránt. 

 A közvetlen lakókörnyezet értékeinek megismerése. 

 Tudatos öko -szemlélet fejlesztése. 

 A tanulók megismertetése a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a 

társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és virtuális, a nyilvános és 

bizalmas érintkezés megkülönböztetési módjával. 

2.4. A nevelő- oktatómunka feladatai, eszközei, eljárásai 

A nevelő-oktató munka itt bemutatott feladatai, eszközei, eljárásai az intézményünk alapelveinek, 

közös célkitűzéseinek megvalósítását szolgálják.  

Alapelveinknek megfelelően munkánk középpontjában a személyiségfejlesztés, az önfejlődés 

elősegítése áll. 

Legfontosabb feladatunk, hogy az egyéni sajátosságoknak megfelelő, differenciált pedagógiai 

módszereket alkalmazzunk. Mindehhez olyan széleskörű tevékenységrendszert, eszközöket, 

eljárásokat rendelünk, amelyek segítik a saját élményű tapasztalatszerzést, az alapkészségek, 

kompetenciák fejlődését, a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek megszerzését. 

Feladat Eszköz, eljárás 

 Személyiségközpontú nevelés 

megvalósítása.  

 A tanórai légkör oldottságának, 

feszültség-mentességének biztosítása. 

 Pozitív pedagógiai attitűd, 

bizalomérvényesülése, motiváló értékelés, 

a hiányok, feladatként való megjelölése. 

 Rendszerespozitív megerősítés. 

 Korszerű ismeretek nyújtása, személyre 

szóló készség- és képességfejlesztés. 

 Tapasztalati és értelmező tanulás 

elsajátíttatása.  

 Szilárd alapkészségek kialakítása. 

 Kulcskompetenciák (szövegértés, 

kommunikáció, számolási készség, 

problémamegoldó gondolkodás, 

 Tevékenységközpontú pedagógiák 

alkalmazása, gyakorlatorientált feladatok 

megoldása. 

 Differenciált óravezetés, az adott témának 

megfelelő tanulás-szervezési eljárások 

alkalmazása (frontális, kooperatív, projekt, 

dráma, stb.) szükség szerint felzárkóztató 

foglalkozások szervezése, csoportbontás. 
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Feladat Eszköz, eljárás 

 idegen nyelv, informatika, szociális 

képességek, életpálya építés) 

fejlesztése, alkalmazásképes tudás 

kialakítása. 

 Belső és külső mérések eredményeinek 

figyelembe vétele. 

 Megismerési vágy, önmegvalósítás 

iránti igény felkeltése, kielégítése, 

fejlesztése. 

 Tehetségek kibontakoztatása, 

fejlesztése. 

 Könyvtári búvárkodás, versenyek, tanulók 

számára kiírt pályázatok (tantárgyi, 

művészeti, sport). 

 Szakkörökön való részvétel. 

 Adottságoknak, képességeknek 

megfelelő követelmények támasztása. 

 Rendszeres visszajelzés az 

előrehaladásról a tanulók és szülők 

számára. 

 Követelmények egyértelmű 

megfogalmazása. 

 Tantárgyi értékelések, magatartás és 

szorgalom értékelése (szóbeli és írásbeli). 

 Szülői értekezlet, fogadóóra. 

 Munkához szoktatás, kitartás, 

munkabírás fokozása, akarati nevelés. 

 Aktivizálás, motiválás a tanórákon és 

tanórán kívüli foglalkozásokon. 

 Pozitív értékrend, szabálytudat, 

felelősségvállalás kialakítása, 

fejlesztése. 

 Példaadás, pozitív megerősítés. 

 Tanórai és tanórán kívüli alkalmak 

„teremtése”, kihasználása. 

 Nehézségek, konfliktusok 

megoldásához vezető technikák, utak 

megismertetése, gyakoroltatása. 

 Konfliktuskezelési technikák beépítése a 

nevelőmunka folyamataiba.  

 A tanulók bevonásával történő közös 

esetmegbeszélés. 

 A szülőhelyhez, lakóhelyhez, iskolához, 

névadóhoz való kötődés, identitás-tudat 

erősítése. 

 Ünnepélyek, kirándulások, osztályfőnöki 

és tantárgyi órák.  

 „ Hon-foglaló” szakkör  

 Vetélkedők, Jeles napok, Erdei iskola 

 A közösségi tevékenység iránti igény 

felkeltése, lehetőség biztosítása az 

iskolai közéletben való aktív részvételre. 

 Osztályszintű feladatok, felelősi rendszer 

működtetése. diák-önkormányzati 

tevékenységek 

 Egészséges életmód iránti igény 

felkeltése, az ennek megfelelő 

tevékenységek, sportolási lehetőségek 

biztosítása. 

 Osztályfőnöki órák 

 Iskola tej, iskola gyümölcs biztosítása. 

 Kirándulások, túrák. Mentálhigiénés 

programok. 

 Személyes példamutatás. 

 Preventív védelem. Önfegyelem, az 

iskola szabályainak megfelelő 

viselkedés gyakoroltatása 

 Probléma felismerés- és kezelés. 

 Kapcsolati, beilleszkedési, közösségi 

problémák feldolgozása.  

 Tartós vagy alkalmi viselkedési, 

magatartási problémák, 

teljesítményzavarok felismerése, 

kezelése. 

 Pedagógus közösség, osztályfőnökök, 

 szaktanárok együttműködése,   

egységes    pedagógiai hatások     

érvényesítése. 

 iskolarendőr, védőnő bevonása. 

 Szükség esetén külső segítők: nevelési 

 tanácsadó, pszichológus, családsegítő 

központ, iskolaorvos, Gyermekjóléti 

Szolgálat bevonása. 

 

 A halmozottan hátrányos helyzetű és a 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

nevelésének biztosítása.  

 A tolerancia, a másság elfogadásának 

fejlesztése. 

 Tanórai és tanórán kívüli alkalmak 

„teremtése”, kihasználása. 

 Gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus 

szakemberek bevonása, egyéni fejlesztési 

tervek készítése és alkalmazása. 
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Feladat Eszköz, eljárás 

 A szülőkkel való kapcsolat, 

együttműködés erősítése 

 Családlátogatás, fogadó óra, szülői 

fórumok, közös programok, partneri igény 

– és elégedettség felmérése. 

2.4.1. A pedagógiai szakaszok, a kiemelt céljai, megvalósításának feladatai 

Az óvoda-iskola átmenet: 

 A zökkenőmentes átmenet érdekében kölcsönös hospitálásokat, csoportmegfigyeléseket, 

megbeszéléseket szervezünk. A tanév beindítása előtt augusztus végén „Ebihal” tábort 

szervezünk a leendő első osztályosok hatékonyabb megismerése és az iskolával kapcsolatos 

fenntartások, feszültségek oldása céljából az óvónők és a tanítónők közösen összeállított 

programjaik alapján. 

 Tavasszal a leendő első osztályt tanítók látogatnak az óvodába a gyerekek megismerése 

céljából. 

 Az iskolavezetés és a leendő első osztályos tanítók részt vesznek a nagycsoportos gyerekek 

szüleinek szervezett szülői értekezleten, melynek célja a szülői házzal való kapcsolattartás, 

illetve az iskola pedagógiai programjának, a tanórán használt módszerek, munkaformák 

megismertetése és tanórán kívüli, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló lehetőségek 

felvázolása.  

 Tavaszi szünet után nyílt napot szervezünk az óvónők számára 

  Az óvodás csoportoknak lehetőséget adunk az iskolalátogatásokra. 

 Közös ünnepeken, rendezvényeken veszünk részt.  

 Ünnepélyesen fogadjuk az elsősöket a tanévnyitón. 

1-4. évfolyam: alsó tagozat 

• E szakaszok munkájának középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon, segítve a szilárd 

alapkészségek – olvasás, írás, beszédkészség, számolás - kialakítását, az átlagtól való eltérés 

kezelését. 

• A tanórai tevékenység a gyermekek érdeklődésére, természetes kíváncsiságára, 

mozgásigényére épített legyen. Motivált légkörben fejlődjön felelősségtudatuk, a kitartás 

képességük, érzelemviláguk. 

• A tanulók kapjanak mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és probléma-megoldáshoz, 

segítséget egyéni képességeik kibontakoztatásához. 

•   A negyedik évfolyam végére meg kell alapozni tanulási szokásaikat. 

• Meg kell ismerni a gyermekek azon hátrányainak okait, amelyek szociális – kulturális 

környezetükből fakadnak, törődve ezek csökkentésével. 



13 
 

• Tudatosítani szükséges a gyermekekben a környezetükben található, megismerhető értékeket, 

erősíteni a humánus magatartásmintákat, szokásokat. 

• Az alsó tagozat tevékenységrendszerének a tanulók személyiségének érését, jellemük 

formálását kell szolgálnia. 

5-8. évfolyam: felső tagozat 

• Folytatni kell azt a munkát, amely megkezdődött az első négy évfolyamon a szilárd 

alapkészségek kialakítása érdekében.  Az eszközjellegű kompetenciák közül elsősorban a 

szövegértési, szövegalkotási és kommunikációs képességeket, illetve a problémaazonosító és 

megoldó képességeket kell fejleszteni az alapkészségek megszilárdítása mellett. 

• A tanulási tevékenységek folyamataiban, a tanulói közösségekben helyzeteket teremtve 

fejlesszék a nevelők a gyermekek önismeretét, együttműködési készségét, empátiáját.  

 A tanulás szervezésében a páros és a csoportos munkát igénylő feladatok épüljenek be   a nevelő- 

oktatómunka tevékenységbe. A tanulók megbízhatóságuk, becsületességük, szavahihetőségük 

igazolására kapjanak olyan lehetőségeket, amelyek az érték rangjára emelik ezeket a 

tulajdonságokat. 

 Széles körű tantárgyi alapozás keretében kerüljön sor a kulcskompetenciák fejlesztésére a 

csoportbontások által biztosított támogató környezetben (magyar nyelv és irodalom, 

matematika, angol, informatika, technika). 

• Segítő nevelői magatartással tanítani kell a korosztályt a konfliktusok kezelésére, szükség 

esetén a mentálhigiénés szolgáltatás, a szakszolgálatok segítségének igénybevételével. 

 Pályaorientáció, továbbtanulásra való felkészítés szakember bevonásával. 

A pedagógiai szakaszok kiemelt céljait 1-4. évfolyamon egész napos, 5-8. évfolyamon napközi 

oktatás keretében kívánjuk megvalósítani. 

2.5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Nevelésünk alapfunkciója a személyiségfejlődés segítése. Végcélja az önállóság növekedésével az 

önfejlesztő személyiséggé válás elősegítése. 

Fogalmak az egységes értelmezéshez: 

• Személyiség: külső hatásokra kialakult, belső feltételeknek és öröklött diszpozícióknak 

(adottságok, lehetőségek) az egyénen belül kialakult olyan egyedi, egyszeri, megismételhetetlen 

integrációja, amely meghatározza a viszonyulást, alkalmazkodást a környezethez. 

• Motívumok: cselekvésre késztető belső tényezők, melyek lehetnek öröklöttek vagy tanultak. 

Fajtái: biológiai szükségletek, öröklött viselkedési hajlamok, vágyak, attitűdök, meggyőződések, 

előítéletek, hitek, erkölcsi normák, eszmék stb. 
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• Képességek: a személyiség azon komponensei, amelyektől a döntések kivitelezésének 

eredményessége függ, pl. szokások, minták, ismeretek, készségek. 

A személyiségfejlesztés: 

• igazodjon pedagógiai programunk alapelveihez, cél – és feladatrendszeréhez, 

• helyi sajátosságainkhoz, hagyományainkhoz, 

• a különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, 

kommunikációs, egészséges és kulturált életmód és öko-szemlélet iránti cselekvési 

motívumainak és képességeinek kialakítására, fejlesztésére. 

A feladatokat a nevelés szokásos színtereire – a tanórai és tanítási órán kívülire – értelmezzük.
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 a.)  Az értelem fejlesztése (kognitív kompetencia) 

 

 Az értelem 

kiműveléséhez 

kapcsolódó motívumok 
Fejlesztési feladataink 

Lehetőségek, eljárások, eszközök 

1-4. évfolyam 5-8. évfolyam 

 A megismerési vágy 

felkeltése 

 Változatos, gazdag 

fejlesztőprogram kínálata. 

 A tanulók érdeklődésének 

felkeltése. 

  Különbségek és összefüggések 

felismerésére késztetés a tanítás-

tanulás folyamatában és a tanítási 

órán kívül. 

 mesék, konstrukciós játékok 

 konstrukciók elemei, összeállítás 

 A felfedezési vágy 

fejlesztése 

 A tantárgyaink 

sajátosságainak megfelelő 

felfedeztető tanulás 

megszervezése. 

 A problémamegoldás 

közös élményként való 

megélése. 

 

 kérdéseik megválaszolása („miért” 

időszaka) 

 megfigyelések megtanítása 

3. évfolyamon erdei iskolai 

program keretében 

 a megfigyelések újraértelmezése 

fokozódó önállósággal –  

6. évfolyamon erdei iskolai 

program keretében is. 

 A játékszeretet, 

alkotásvágy fejlesztése 

 Fejlesztő játékok 

megtanítása. 

 Alkotást igénylő feladatok 

megoldása. 

 dramatizálás, 

 dráma szakkörön való 

részvétel 

  népi tánc foglalkozások 

 szerepjátékok 

 rajzpályázatok 

 versenyek 

 dramatizálás 

 dráma szakkörön való 

részvétel 

 művészetek alapjainak tanulása 

– hangszerismeret, kórus, 

zenetanulás, tánc… 

 versenyek, bemutatók, 

pályázatok. 
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b.)  

  

Értelmi képességek Fejlesztési feladataink 
Lehetőségek, eljárások, eszközök 

1-4. évfolyam 5-8. évfolyam 

 A tanulási, 

teljesítményvágy 

optimalizálása 

 A tanulás értelmének 

megmutatása a tanulók saját 

fejlődésén keresztül. 

 Tanulási technikák 

elsajátíttatása.  

 A diákok reális 

teljesítményvágyának 

kialakítása a tanulási 

igényszintjük formálásával. 

Mozgatói: 

 sikervágy 

 elismerésvágy 

 a tanítókhoz való kötődés 

Mozgatói: 

 önfejlesztés igénye – 

továbbtanulásra való felkészítés, 

 sikervágy és kudarcfélelem 

 kötődés 

 kötelességtudat fejlődése 

 A megismerés  A megfigyelés, átkódolás, 

értelmezés, értékelés, bizonyítás 

képességének fejlesztése 

 a megismerési rutinok 

(műveletek) megszilárdítása 

 megfigyelések a helyi 

arborétum és kiállítóterem adta 

lehetőségek kihasználásával 

 szöveges feladatok matematikai 

nyelvre történő fordítása 

 szövegértés 

 megfigyelésekről jegyzetkészítés, 

ellenőrző és kísérleti megfigyelések 

az arborétum és a kiállítóterem adta 

lehetőségek kihasználásával 

 szövegértés – lefordítása 

cselekvésre a tanulás folyamatában 

 kísérletezések  

 érvelés tanulása  

 A kognitív 

kommunikáció 

 Az ábraolvasás, ábrázolás 

fejlesztése minden tantárgy 

tanítása keretében. 

 A tapasztalati és értelmező 

nyelvtudás fejlesztése. 

 ábraolvasás – „mit mond a kép?” 

 ábrázolás – vizuális 

kommunikáció 

 beszédértés 

 olvasás, írás elsajátítása értő 

olvasás 

 technikák biztos használata 

 vázlatírás 

 atlaszhasználat 

 modellek használata 

 fogalmazások készítése 

 A gondolkodás  Tevékenységkínálatunk 

tartalmával a viszonyítás, az 

általánosítás, az osztályozás, a 

problémamegoldó képesség 

formálása. 

 a közvetlen tapasztalatokhoz 

kapcsolódás 

 logikus gondolkodás fejlesztése 

matematika szakkörön 

 tapasztalatokra visszacsatolás 

 értelmezés tanítása 

 logikus gondolkodás fejlesztése 

matematika szakkörön 

 A tanulási 

képesség 

 A tanulók életkorának, 

egyéniségének megfelelő tanulási 

módok ajánlása, tanítása. 

 szemléletes/szemléltető tanítás és 

tanulás 

 értelmező és szemléltető 

tanítás -  tanulás 
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Segítő életmódra  nevelés  (szociális kompetencia) 

 

Szociális értékrend Fejlesztési feladataink 
Lehetőségek, eljárások, eszközök 

1-4. évfolyam 5-8. évfolyam 

 Szociális motívumok  A szociális kompetencia fejlesztése. 

 A pozitív egyéni értékrend és 

képességrendszer kiépülésének 

segítése. 

 Olyan iskolai légkör kialakítása, 

amelyben a tanuló folyamatosan 

megtapasztalhassák az egyének, 

csoportok kölcsönös megértésének, 

segítőkészségének előnyeit, hiányuk 

káros következményeit. 

 Konfliktuskezelő technikák 

elsajátíttatása. 

 Közvetett élmények, hatások 

átadása. 

 szociális szokások, minták 

elsajátítása 

 a viselkedés alapvető 

szabályainak megismerése, 

gyakorlása – szituációs 

játékok 

önkiszolgálás, segítés – 

felelősök szerepe 

 mesék, olvasmányok hősei, 

példaképek 

 a viselkedés alapvető 

szabályainak elsajátítása 

 a szabálytudat formálása – 

versengések, elfogadás, 

győzelem, vereség érzésének 

megélése 

 társak segítése, a közösség 

ereje 

 novellák, regények, történelmi 

korok hősei 

 Szociális szokások  Olyan iskolai életrend kialakítása, 

működtetése, amelyben a tanulók 

biztonságban érzik magukat, mivel a 

magatartási szabályok átláthatók, 

kiszámíthatók, egyértelműek. Az 

elvárás mindenkivel szemben 

következetes. 

 szokásrend kialakítása a 

tanteremben, a tanítási 

órákon, az eszközök 

kezelésében, udvaron, 

ebédlőben, társakkal, 

felnőttekkel szemben – 

gyakoroltatás elsajátítás 

 jutalmazás rendszere 

 szokásrend a tantermekben, 

közösségi programokon, 

rendezvényeken, követő 

magatartás elvárása az iskolai 

élet minden területén 

 könyvtár 

 színház, szituációs játékok 
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Szociális értékrend Fejlesztési feladataink 
Lehetőségek, eljárások, eszközök 

1-4. évfolyam 5-8. évfolyam 

 Szociális ismeretek 

és készségek 

 A lehető legtöbb ismeret cselekvésbe, 

helyzetekbe, szimulatív esetekbe 

ágyazottan kerüljön feldolgozásra, 

gyakorlásra. 

 ismeretek gyűjtése – 

közvetlen 

megtapasztalás 

 irodalom 

 történelem lehetőségei 

 gyakorlás 

 Szociális 

kommunikáció 

 A tanulók kötődési hálójának 

megismerése, indirekt módon 

történő gazdagítása. 

 Pozitív érzelmi légkör kialakítása az 

osztályokban, az iskolában, amelyben 

a gyerekek személyisége optimálisan 

fejlődhet. 

 pozitív érzelmi légkör 

formálása a tanítókhoz való 

kötődés segítésével 

 játékosság a tanítási órákon 

 köszöntések, ünnepi 

készülődések, ünneplések 

az osztályközösségben 

 kötődési háló minősége, 

ereje - követés 

 beszélgetések 

 színházi eladásokról – vita 

 regény, festmény, zenemű 

hatása 

 

 Szociális 

érdekérvényesítés 

 Diákönkormányzat működésének 

támogatása. 

 Segítő együttműködés rendszeres 

alkalmazása a tanítási órákon kívüli 

tevékenységben. 

 A vezetői képességek fejlesztése. 

 A segítő versengés szemléletének 

elsajátítása. 

 testnevelés, versengések 

 közművelődési és 

tanulmányi versenyek 

 a közös és egyéni érdek, 

tolerancia 

 tanulói jogok megismertetése, 

gyakoroltatása 

 DÖK 

 versengések, szabálykövetés, a 

segítés alapszabályai 

c.) Egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés (személyes kompetencia) 

Személyes motívumok Fejlesztési feladataink 
Lehetőségek, eljárások, eszközök 

1-4. évfolyam 5-8. évfolyam 

 Önkiszolgálás  A biológiai szükséglet és a 

komfortszükséglet pozitív 

szocializálása. 

 A hátrányos motívumok – káros 

szenvedélyek, függőségek – 

kialakulása megelőzésének segítése. 

 önellátás gyakoroltatása: 

felszerelés rendje, 

használata 

 kulturált étkezés gyakorlása 

 közlekedés, baleseti 

veszélyek elkerülésének 
technikái 

 szokások, minták 

gyakoroltatásával az első 

szakasz tevékenységeinek 

folytatása, az önellátás 

igényének formálása, 

testápolás, rendszeretet 
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 A tanulók mozgásszükségletének 

kielégítése. 

 játék, sport: tanítási órák, 

szünetek, tömegsport 

 káros szenvedélyek 

kialakulásának megelőzése 

pozitív motivációk erősítésével 

 Önvédelem  Olyan iskolai, osztály légkör 

teremtése, tevékenységrendszer 

kínálása, mely biztosítja a tanulók 

testi-lelki védelmét. 

 az egészséges életmódra 

nevelés lehetőségei 

 konfliktusok megoldásának 

segítése 

 balesetek elkerülésének 

szokásai 

 az egészséges életmódra 

nevelés lehetőségei 

 önvédelmi sportok 

 konfliktusok megoldása, 

önállósulás 

Személyes motívumok Fejlesztési feladataink 
Lehetőségek, eljárások, eszközök 

1-4. évfolyam 5-8. évfolyam 

 Szuverenitás  Olyan szellemiség elfogadása az 

iskolában, amelyben sem a 

pedagógusok, sem a tanulók 

szabadságvágya nem sérül. 

 Az elvárások rendszerének 

kidolgozása egymás szabadságának 

érvényesülését szolgálja. 

 az optimumtól 

feltűnően eltérő tanulók 

kezelése: differenciálás,  

egyéni fejlesztés, 

szakszolgálatok segítése 

 házirend elvárásai 

 serdülőkori konfliktusok 

kezelése 

 házirendnek megfelelő 

elvárások betartása 

 Önértékelés, 

önbecsülés, önbizalom 

 Reális, a képességeket is 

figyelembe vevő 

teljesítményértékelés. 

 gyakorlás, segítő 

szempontok adása, nevelői 

korrekció, a tanulók 

véleményének tisztelete 

 a realitásérzék fejlesztése 

 egyéni érzékenység elfogadása 

illetve kezelése 

 tehetséges tanulók fejlesztése 

 Az egészséges és 

kulturált életmód 

 A mindennapi testnevelési 

lehetőségek, az úszásoktatás és a 

szabadtéri sportolás kínálatával a 

testi képességek kifejlesztése, 

folyamatos karbantartása. 

 A koordinációs képességek, 

kézügyesség fejlesztése. 

 Az önvédelmi, önértékelő 

képességek fejlesztése. 

 testnevelés, úszás, 

tömegsport 

 szokások folyamatos 

gyakorlása 

 gyermekjátékok 

 írástanulás 

 gyurmázás, rajzolás, szövés 

stb. 

 szokások, minták folyamatos 

gyakorlása 

testnevelés, úszás órákon 

 technika, vizuális kultúra, 

tantárgyak lehetőségei 

 „Kreatív otthon” szakkör 

 az énekkar, táncoktatás 

lehetőségei 



 
 

20 
 

 Minden korosztály jusson hozzá az 

életkorának megfelelő élményeihez. 

 „Ügyes kezek” szakkör 

programja 

  tanórán kívüli művelődési 

lehetőségek  

 tanórán kívüli lehetőségek  

Személyes motívumok Fejlesztési feladataink 
Lehetőségek, eljárások, eszközök 

1-4. évfolyam 5-8. évfolyam 

 A környezettel 

harmóniában élő 

személyiség 

 Olyan tevékenységrendszer 

kialakítása, mely képessé teszi a 

tanulókat a környezetük 

megismerésére, a változások 

észrevételére, elemi szintű 

értékelésére. 

 A természet és ember alkotta 

környezet értékeinek felismerése, 

megőrzése, a környezet védelmével 

kapcsolatos jogok gyakorlása a 

fenntartható környezet érdekében. 

 Olyan szokások, életvitel belsővé 

válását segítő magatartásminták 

ajánlása, amelyek a személyiség 

környezeti harmóniája létrejöttének 

irányába hatnak. 

 a konkrét tapasztalatszerzés 

korszaka, ehhez kapcsolódjon 

a napirend kialakítása 

 szokások az egész napos 

iskolában, 

  iskolai hagyományok, akciók: 

Föld Napja; Víz Világnapja; 

Gondoskodj a madarakról; 

környezetvédelmi hét, szelektív 

hulladékgyűjtés, versenyek, 

kirándulások, erdei iskolai 

tábor 

 Öko-szakkör munkájába való 

bekapcsolódás 

 tanítási órákon: helyi tanterv 

szerint 

 megismertetés, az érzelmi 

kötődés formálása 

 Projekthét 

  tények, fogalmak, 

törvényszerűségek összefüggései 

– tantárgyi lehetőségek 

  változások észrevétele, elemi 

minősítések megfogalmazása 

  hulladékok újrahasznosítása – 

szelektív gyűjtés az egész 

tanévben 

  pályázatok 

 iskolai hagyományok, akciók: 

Föld Napja; Víz Világnapja; 

környezetvédelmi hét, szelektív 

hulladékgyűjtés, versenyek, 

kirándulások, erdei iskolai tábor 

 Öko-szakkör munkájába való 

bekapcsolódás 

a helyi tantervünk lehetőségei 
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 d.) Speciális kompetenciák fejlesztése 

Az alkotóképesség 

területei 

Feladataink Lehetőségek, eljárások, eszközök 

1-4. évfolyam 5-8. évfolyam 

 Kreativitás – tágabb 

értelemben vett 

alkotóképesség 

 Tapasztalati 

alkotóképesség 

 Értelmező 

alkotóképesség 

 Azoknak a tantárgyi tartalmaknak 

a feltárása, amelyek lehetővé 

teszik az alkotó tevékenységet. 

 A tanítási órákon kívüli, alkotásra 

alkalmas keretek felhasználása a 

tanulók alkotásvágyának 

kielégítésére. 

 

 az általános alapok 

fejlesztése 

 tananyagtartalmak – sokféle 

út lehetőségének keresése 

 tárgyiasító alkotások 

lehetőségei: grafika és 

ügyes kezek  

 „Ábrázol-lak” szakkör 

 ünnepkörökhöz 

kapcsolódó kézműves 

délutánok, 

múzeumpedagógiai 

foglalkozások  

 szabályhasználat lehetőségei 

 testnevelési órák, 

sportszakkörök és 

szabadidős játékok 

 játékosság a tanítási órákon 

 az általános alapok 

fejlesztése 

 tehetségek felismerése, 

segítése 

 tananyagtartalmak – 

többféle lehetőség vezet a 

helyes megoldáshoz 

 „Ábrázol-lak” szakkör 

 pályamunkák készítése 

 iskolai, városi, megyei, 

országos versenyek, 

vetélkedők 

 városi lehetőségek 
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3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

- Az egészségnevelés célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, 

érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltoztatásából fakadó, az egészségi 

állapotot érintő hatásokat és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a 

veszélyeztető hatások csökkentésére. 

-A nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden gyerek részesüljön a teljes testi-lelki 

jólétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő rendszerszerűen működő 

egészségfejlesztő tevékenységben, mely a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú 

változását idézze elő. 

- Erőszakmentes és egészségtudatos iskolához méltó szemléletmód kialakítása. 

- Segítő nevelői magatartással tanítani kell a korosztályt a konfliktusok kezelésére, szükség 

szerint a szakszolgálatok segítségének igénybevételével. 

- Alakuljon ki tanulóinkban az egészséges életmód, az életkori sajátosságoknak megfelelő 

mentálhigiénés magatartás igénye és képessége.  

- Legyenek tisztában a testedzés fontosságával egészséges fejlődésük érdekében. 

- A korszerű egészségnevelés az egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére, az egészség-érték 

szemlélet kialakítására irányul.  

Ide tartozik például: 

 az egészséges táplálkozás, rendszeres tejtermék és gyümölcsfogyasztás. 

 az aktív szabadidő eltöltés,  

 a mindennapos testmozgás, testnevelés, úszás, 

 a személyi higiéné,  

 a lelki egyensúly megteremtése,  

 betegségmegelőzés 

 a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása,  

 a családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet 

kialakítása,  

 testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedésfüggőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

 a bántalmazás és az iskolai erőszak megelőzése. 
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3.1.Segítő kapcsolatok 

3.1.1. Intézményen kívüli segítők 

3.1.1.1. Család, szülők 

A család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfelelő 

tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola 

egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelmükkel is jelentősen növelik az 

iskolai munka hatékonyságát. A szülők véleményének megismerésére a nyílt nap, a szülői 

értekezletek, fogadóórák alkalmával megfogalmazott problémák, segítségkérések 

összegyűjtése, szakmai szempontú értékelése alapján történik. A témaorientált szülői 

értekezletek, közös rendezvények, (családi nap, őszi gyümölcsnap, egészségnap…) arra is jó 

lehetőséget adhatnak, hogy a résztvevők egymás véleményét megismerjék és az iskolával közös 

értékrendet alakítsanak ki. 

3.1.1.2.Iskolaorvos, háziorvos, védőnő, Érmelléki egészségcentrum 

Az iskola egészségügyi feladatait az orvos és a védőnő közösen látja el. A programkészítés 

időszakában együttműködtek, annak megvalósításában részt vesznek. 

Feladataik:  

 A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és 

intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött 

szűrővizsgálatok a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások 

korai felismerésére is irányulnak. 

 Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése 

 Közreműködés: közegészségügyi - járványügyi, környezet - egészségügyi, táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve.  

 Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 

 Tisztasági vizsgálatok. 

 Pályaorientációs szűrés. 

 Egészségnevelő órák tartása egyeztetett témákban. 

3.1.1.3.Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők 

A gyermekvédelmi munkában valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak 

segítséget nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok és a települési önkormányzat más 

intézményeiben dolgozó segítő foglalkozású szakemberek. 

A nevelési tanácsadó a szűrésben, pályaválasztás segítésében, mentális és a tudás 

elsajátításához szükséges képességek fejlesztésében nyújt segítséget. 
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3.1.1.4.Rendvédelmi szervek 

Településünkön rendőrőrs működik, amelynek munkatársai a bűnmegelőzési programok 

közös kimunkálásában vesznek részt, szükség esetén jogi segítséget nyújtanak iskolánknak. 

Ebbe a munkába bekapcsolódnak a Megyei Bűnmegelőzési Osztály munkatársai is. 

Iskolarendőrünk rendhagyó osztályfőnöki órákat tart bűnmegelőzéssel kapcsolatos 

témákban. 

3.1.2.Intézményen belüli segítők 

3.1.2.1.Diákok 

A diákoktól közvetlenül és közvetett módon lehet információkat szerezni. A közvetlen 

információszerzés a diákok konkrét problémafelvetését jelenti, ebben kiemelt szerepet 

játszik a bizalom. A közvetett információszerzésre szolgálnak a különböző vizsgálatok és 

felmérések. Kérdőívek, rajzos-, szöveges felmérőlapok, kvízjátékok, osztályfőnöki órán 

téma-feldolgozás, irodalmi vagy rajzórai témák, esetmegbeszélések, közös rendezvények 

lehetnek a felmérés módszerei. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy minden esetben a 

személyes adatok védelméről, az adatszolgáltatásról szóló jogszabályok értelmében kell 

eljárni. 

3.1.2.2. Iskolai alkalmazottak, pedagógusok 

 A korszerű egészségfejlesztési szemlélet elterjesztése érdekében az egész iskolát, annak 

minden alkalmazottját be kell vonni a munkába, ezért minden munkatárs véleménye fontos.  

A nevelők egészségneveléssel összefüggő feladatai: 

 az osztálytermek rendszeres szellőztetése 

 tájékozódás a tanulók tanulást is befolyásoló egészségi állapotáról, részképesség 

zavarairól 

 az osztálytermek berendezése megfelel-e az egészségügyi szempontoknak 

 figyeljenek a gyerekek megfelelő testtartására, az ülésrend kialakításánál vegyék 

figyelembe az egyéni adottságokat (pl.: rövidlátás, halláskárosultság) 

 a mozgásigény kielégítése (lásd: mindennapos testnevelési program, úszásoktatás) 

 személyes példamutatás 

 veszélyhelyzet esetén a fenntartó által kiadott kiadott protokoll betartása, betartattatása 
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3.2.Az egészségnevelés iskolai színterei és módszerei 

Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 

lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, 

hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások 

szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területek: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az értékek ismerete  

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, reformétkezési ismeretek 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 a rizikóvállalás és határai 

 a szenvedélybetegségek elkerülése 

 a tanulási környezet alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

 a lélek és a test kapcsolata, kölcsönhatása 

 serdülőkori problémák 

 helyes konfliktuskezelés. 

Tanórai egészségnevelés 

Színterei Módszerei 

- biológia-egészségtan 

- kémia 

- fizika 

- biológia 

- mindennapos testnevelés 

- technika 

- magyar 

- osztályfőnöki 

- interjú 

- felmérések 

- önismereti csoportfoglalkozás 

- problémamegoldó gyakorlatok 

- szituációs játék 

- érveléstechnikai gyakorlatok 

- esetelemzések 

- ismeretátadás 
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Tanórán kívüli programok 

Szinterei Módszerei 

- szakkörök 

- szabadidős tevékenység 

- sportkör, tömegsport 

- egészségnap 

- hétvégi iskolai programok 

(sport- és kulturális programok) 

- kirándulások, túrák 

- iskolatej program 

- iskolagyümölcs program 

- tisztasági mozgalom 

- környezetvédelmi őrjárat 

- szabadidő hasznos eltöltése 

- madárvédelem, virágosítás, parkosítás 

- adatok gyűjtése, feldolgozása 

- sport, kirándulás, egészségnap rendszeres 

szervezése 

- minden tanuló minden nap tejterméket 

fogyaszt (pályázat) 

- rendszeres gyümölcsfogyasztás (pályázat) 

3.3. A baleset megelőzés és első segélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai terv 

Védő – óvó előírások a tanulóbalesetek megelőzésére 

Az intézmény vezetője köteles biztosítani az intézményben a biztonságos munkavégzés 

feltételeit. A feltételek meglétét munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi, 

illetve ellenőrizteti. Minden tanév elején nevelőtestületi és alkalmazotti értekezleten biztosítja 

a balesetvédelemhez szükséges védő-óvó rendszabályok ismertetését a munkavédelmi felelős 

bevonásával. 

Az ismertetés tényét írásban kell dokumentálni és azt megőrizni. 

Az iskola minden dolgozójának ismernie kell, és be kell tartania a Munkavédelmi szabályzat, a 

Tűzvédelmi szabályzat és a Tűz-és bombariadó terv rendelkezéseit. 
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Az iskola pedagógusainak feladatai: 

 A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismeretek 

átadása. 

 Az iskola Egészségnevelési programja alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a 

tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, 

rendszabályokat és viselkedési formákat.  

 Fel kell hívni a tanulók figyelmét minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, tanórán 

vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés 

szabályára, vagy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 

magatartásra.  

 A szakórákon, foglalkozásokon, amelyeken a gyerek bármilyen balesetveszélyes 

eszközzel, tárggyal vagy géppel kapcsolatba kerül, használ, az órát tartó nevelő 

kötelessége tájékoztatni a tanulókat a lehetséges veszélyforrásokról, felhívni a figyelmet 

az eszközök, gépek rendeltetésszerű használatára s annak betartását ellenőrizni. 

 A tornatermekben a tanulók tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. 

 Az informatika teremben a tanulók csak tanári felügyelet mellett dolgozhatnak. 

 A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti 

beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét 

folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési 

szabályokat a tanulókkal betartatni.  

 Tanórai foglalkozás keretében ismertessék meg a tanulókat életkoruknak megfelelő 

segélynyújtással, baleset esetén a segélykérés szakszerű módjával. 

 Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek és újraélesztési technikák elsajátíttatása. 

 Szervezzen szakember bevonásával (iskolarendőr, védőnő) rendhagyó órákat. 

Az iskola alkalmazottainak feladatai: 

 A munkavégzése során észlelt baleseti veszélyforrást azonnal jelenteni az iskola 

igazgatójának vagy helyettesének.  

 Közreműködni az észlelt baleseti veszélyforrás elhárításában. 

 Az általunk használt munkaeszközök, takarítószerek gondos elzárása a tanulók elől. 

Azok használata közben a tanulók nem lehetnek jelen. 
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4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

Tudatosítani kell a közösség demokratikus működésének értékét, és néhány általánosan 

jellemző szabályát, megalapozva a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 

 Célunk a gyermekközösségeknek és az egyes tanulók személyiségének fejlesztése. 

Ehhez olyan iskolai pedagógiai munkára van szükség, amelyben a tanulók tudásának, 

képességeinek, egész személyiségének fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy 

a nevelés, és az oktatás színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység 

számos fóruma is. 

Az iskolai munkát, tanulást, játékot úgy szervezzük, hogy fejlessze tanulóink önismeretét, 

együttműködési készségét, és eddze akaratát, miközben pedagógiai munkánk középpontjában 

tanulóink valamennyi személyiség-komponensének az értelem, az érzelem, a fizikum és a 

jellem harmonikus és differenciált fejlesztése áll. 

4.1. A közösségfejlesztés feladata 

o  A tanórán az ismeretek átadásával, azok számonkérésével olyan objektív 

követelményrendszerbe illeszti be a tanulót, mely az egyénnek, mint a közösség tagjának 

az állandó fejlesztését szolgálja az ismeretek befogadásával. 

o Harmonikus kapcsolat kialakítása a társadalmi környezettel, népünk kulturális 

hagyományainak ismerete, ápolása. 

o Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz.  

o A kommunikációs kultúra fejlesztésének leghatékonyabb lehetősége az ismeretszerzés. Az 

ismeretek gazdagítása révén árnyaltabbá válik a kifejezőkészség és gyarapszik a szókincs.  

o A kommunikációs kultúra fejlesztésének, a demokratikus joggyakorlás megtanulásának 

legfőbb színtere a diákönkormányzat munkájában való részvétel. 

o Eligazodás az információs környezetben. 

o Elfogadó és segítő magatartás a sérültekkel, fogyatékosokkal, a másság tiszteletben tartása. 

o Csapatmunkában való zökkenőmentes együtt dolgozás. 

4.2. Az iskola közösségei: 

Az iskolában 8 évfolyamon integrált osztályok működnek.  

o 1-4. évfolyamon egész napos, 5-8. évfolyamon napközis oktatás 

o A technika, informatika és idegen nyelv, magyar, matematika tantárgyak oktatása 

csoportbontásban szerveződik a helyi tantervnek megfelelően. 
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o Diákönkormányzat: Minden tanévben újraválasztják a tisztségviselőket osztályonként. 

Fontos, hogy osztályszinten feladatot kapjanak, kötelességtudatuk fejlődése érdekében a 

kiadott feladatokat ellenőrizni és értékelni kell. A feladat az, hogy az önállóan észrevett 

problémákat kulturált módon tegyék szóvá. Ha mód van rá, a probléma megoldásába a 

tanulókat is be kell vonni. Az ODB titkárok az osztályok választott funkcionáriusai, akik 

élvezik társaik bizalmát. Fontos feladat a tanulókkal megismertetni jogaikat és 

kötelességeiket. Tudják mi a helyes és helytelen viselkedés, kérjék számon társaikon a 

Házirend betartását. A DÖK lehetőséget biztosít a tanulóknak nyilvános vitákra az iskola 

életével kapcsolatban. 

4.3. Egyéb közösségek: 

o Néptáncosok 1.-5. évfolyamon  

o A fejlesztés és tehetséggondozás során kialakult csoportok 

o Szakköri csoportok 

o Csoportbontásos csoportok 

A közösség szervezése az osztályokban az osztályfőnök feladata. A különböző 

szakterületeknek megfelelő csoportokban a kijelölt csoportvezető felelős a szervezésért. 

Az iskolai közösség szervezésében, formálásában az alsós és felsős diákönkormányzati vezetők 

a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve irányítanak. Törekszenek megvalósítani a 

közéleti demokráciára való nevelést. Tevékenységüket a szervezeti és működési szabályzat 

tartalmazza. 

4.4. A közösségtudatot erősítő hagyományok, ünnepek 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének a megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.  

Hagyományaink között kitüntetett szerepük van a megrendezésre kerülő ünnepeknek: 

o Évnyitó ünnepség 

o Az aradi vértanúk emlékünnepe 

o Október 23-i megemlékezés 

o Karácsony 

o Farsang 

o Forradalom és szabadságharc ünnepe 

o Víz világnapi program 

o Föld napi megemlékezés 
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o Anyák napja 

o Gyermeknap-családi nap 

o Nemzeti Összetartozás Napja 

o Ballagás, tanévzáró ünnepség 

5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, feladatai 

5.1. A pedagógusok feladatai értékek közvetítése 

5.1.1. A műveltséggel, a munkával kapcsolatos értékek: 

o Önmagunk és környezetünk megismerésének igénye és az ezzel kapcsolatos motívumok 

kialakítása (tudásvágy, önfejlesztési igény, kötelességtudat, lelkiismeret, 

értékteremtés). 

o Törekvés a szorgalmas és eredményes tanulásra, a rendszerességre és az esztétikus 

munkára. 

o Törekvés az intellektuális képességek, a kreativitás fejlesztésére, és az önálló tanulás 

képességeinek kialakítására. 

5.1.2. A hazával, a nemzettel kapcsolatos értékek: 

o A szülőföld, a haza megismerése, szeretete, a nemzeti kultúra és a helyi értékeink 

megismerése.   Kiemelten iskolánk névadójának és a reformkor szellemiségének 

megismerése, továbbvitele. 

o Az egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet kialakítása. 

o Más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk tiszteletben tartása. 

o Törekvés az európai kulturális örökség megismerésére, befogadására. 

5.1.3. Az élet értékei: 

o Az élet tisztelete és védelme. 

o Létavértes természetes és épített környezetének megismerése, az értékeink gondozása. 

o A természeti környezet megóvása, az élő és élettelen megismerése, a természet szépsége 

iránti fogékonyság, illetve az erre vonatkozó magatartás formálása. 

o Az egészséges és kulturált életmód iránti igény kialakítása. 

o Az önellátó képességek (tisztálkodás, testápolás, öltözködés stb.) fejlesztése. 

o Az egészségvédő magatartás kialakítása (pl.: balesetek megelőzésének szokásai, 

egészségre káros szokások megismerése). 

5.1.4. A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek: 

o A család tisztelete, a szülők és a nagyszülők megbecsülése. 
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o A tartalmas emberi kapcsolatok iránti igény kialakítása. 

o A szociális értékrend kialakítására vonatkozó igény megteremtése. 

o Szociális készségek (empátia, tolerancia, konfliktuskezelés) tanítása, fejlesztése. 

o A felnőttekkel szembeni tisztelettudó magatartás elsajátítása. 

o A másik ember autonómiájának tisztelete, a kapcsolatokban a megbízhatóság, 

igazságosság, szolidaritás igényének kialakítása. 

o Kulturáltság a magatartásban és a kommunikációban, udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak, tulajdonának tiszteletben tartása. 

o A mindennapi kapcsolatokban fegyelem, önfegyelem kialakítása. 

5.2. Neveléssel összefüggő feladatok: 

o Személyiség fejlesztése 

o Szociális kompetenciák közvetítése 

o Kulturált és egészségtudatos életmódra nevelés  

o Környezettudatos életmódra nevelés 

o Előítéletek kezelése 

o Helyes nevelési módszerek alkalmazása (követelés, meggyőzés, gyakorlás, elismerés, 

elmarasztalás, példakép) 

5.3. Oktatással összefüggő feladatok: 

o A kerettanterveken alapuló tananyag és követelmény rendszer érvényesítése 

o Korszerű ismeretek közvetítése 

o Tanórák szervezése, irányítása változatos módszertani kultúra alapján 

o A tanulók munkájának értékelése szóban, írásban 

o IKT eszközök alkalmazása a tanórán 

o Kulcskompetenciák közvetítése, fejlesztése 

o Felzárkóztatás és tehetséggondozás differenciált órák szervezésével 

o Versenyekre való felkészítés 

o Motiválás 

o Önmegújulás 

o Az iskola és a társadalom által elvárt igények figyelemmel kísérése  

o Továbbképzések való aktív részvétel 

o A 7 évenkénti 120 órás továbbképzés megléte 

o Egyéni foglakozás különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel 
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5.4. Intézményi imázs közvetítése: 

o Pedagógushoz illő életvitel 

o Rendezvények szervezésében, kivitelezésében való aktív közreműködés 

o Kapcsolattartás az iskola partnereivel 

o Az iskola hagyományainak tiszteletben tartása, ápolása 

5.5. Az osztályfőnökök feladata: 

„ Az ember azt szereti, amiért fárad, és azért fárad, amit szeret.” 

Az osztályfőnök szerepének sajátossága, hogy a rábízott kortárscsoportot a létrejöttétől a 

megszűnéséig figyelemmel kísérheti és a csoport dinamikáját az egyes gyerekek fejlesztésének 

érdekében kihasználhatja. Módja van a gyerekek személyes és társas kompetenciájának 

fejlesztésére. 

o Érzelmi nevelés 

o A közügyekben való közreműködés elemeinek megtanítása 

o Kötelesség és felelősség tudat kialakítása 

o A kulturált magatartás alapmintáinak elsajátíttatása  

o Tanuláshoz való viszony formálása 

o Tanulásmódszertani ismeretek közvetítése az osztályfőnöki órákon 

o Szociális kompetenciák fejlesztése rendhagyó osztályfőnöki órák szervezésével 

o Multikulturális tartalmak közvetítése  

o Másság elfogadására való nevelés, előítéletek kezelése 

o Kapcsolattartás az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel  

o A tanulók tanulmányi előmenetelének ellenőrzése az e-napló alapján 

o Az e-napló és az ellenőrző, e-ellenőrző összhangjának ellenőrzése 

o E-napló vezetése 

o Bizonyítványok megírása 

o A szülői házzal való szoros kapcsolattartás 

o Osztályfőnöki dicséretek odaítélése 

o Figyelmeztetések adása 

o A tanulók havi magatartás és szorgalom osztályzatára javaslatot tesz 

o Szükség esetén családlátogatást végez 

o Segíti a 8.-os tanulók pályaorientációját 

o Szülők kérésére a pedagógiai programnak megfelelően osztálykirándulást szervez 

o Szervezi és felkészíti az osztályát az iskolai ünnepségekre (farsang, karácsony) 
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6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenység helyi rendje 

A köznevelés kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembe vétele, egyéni 

képességeikhez igazodó legeredményesebb fejlődésük elősegítése a minél teljesebb társadalmi 

beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. 

6.1. SNI-s tanulók integrált oktatása 

Alapító okiratunknak megfelelően iskolánk integráltan oktatja: 

a) - testi fogyatékos, mozgáskorlátozott 

- enyhe értelmi fogyatékos 

- beszédfogyatékos  

b) – pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (dislexia, disgraphia, discalculia) 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat.   

Fejlesztésükről a törvény által előírt időkeretben a Hajdú-Bihar Megyei Szakszolgálat 

Derecskei Tagintézményének logopédusa, valamint a Klebelsberg Központ által biztosított 

gyógypedagógus gondoskodik, akiknek munkáját segítheti  gyógypedagógiai asszisztensi 

végzettséggel rendelkező tanítónk. 

6.1.1. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése és oktatását segítő, a 

fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program 

Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesül.  

Fejlesztő-nevelő munkánkat a hagyományos pedagógiai elveken túl a sajátos nevelési igényű 

gyermekek iskolai fejlesztésének irányelvei determinálják.  

Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű 

gyermekek személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képesek 

legyenek a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeiket megvalósítva 

kiegyensúlyozott, boldog életet élni. 

6.1.2. A sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének során a legfontosabb szempontok: 

 az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása,  

 a sérült részképességek folyamatos fejlesztése,  

 egyéni szükségletek,  

 társadalmi beilleszkedés elősegítése 
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6.1.2.1. Ennek érdekében a következő pedagógiai alapelvek megvalósítására törekszünk: 

 a sérült személyiség fejlesztése gyógypedagógiai eszközökkel,  

 a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele az oktatás 

és nevelés folyamatában,  

 egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele,  

 támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben,  

 a speciális nevelési szükségletek kielégítése a nevelés-oktatás minden területén.  

 a sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése a hiányosan működő pszichés 

funkciók, sérült részképességek terápiás jellegű korrekciójával,  

 a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és rehabilitációs 

eljárásokkal,  

 az általános műveltség megalapozása,  

 az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése az önálló 

életvezetési technikák elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás kialakítása a 

személyiség gazdagításával, az általános emberi értékek és normák elfogadtatásával. 

6.1.3. Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás fő feladatai a sajátos nevelési igényű 

gyermekek szempontjából: 

 az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok, 

osztályfokok, tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembe vételével,  

 a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott terápiás jellegű 

korrekciójával,  

 az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az 

egyének kondícióinak megfelelően,  

 a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása,  

 a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai 

tevékenység kívánalmainak megfelelően,  

 a fejlesztési szakaszoknak megfelelő szűrő és diagnosztikus eljárások kidolgozása. 

6.2. A pedagógiai célkitűzések, feladatok eszközei és eljárásai 

Az oktatás-nevelés területén eszköznek tekintjük a tanítási órákat és a tanításon kívüli órákat, 

a fejlesztő foglalkozásokat a közös és a részletes követelmények érvényesítésére.  

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása során szoros együttműködést 

megvalósítására törekszünk:  

 a gyermek diagnózisát felállító szakértői bizottság,  

 az iskolánkban a gyermek fejlesztését végző, fejlesztésében közreműködő, a 

pedagógusok munkáját segítő szakmai szolgáltatást nyújtó gyógypedagógus  

 gyógypedagógiai asszisztens 

 a szaktanárok  

 az osztálytanítók 

6.3. Az iskola gyógypedagógusa a szakértői bizottság diagnózisa által készített egyéni 

fejlesztése terv alapján végzi munkáját. Segítséget nyújt a gyermek tanítóinak, tanárainak a 

diagnózis értelmezéséhez, a tanuláshoz szükséges segédeszközök, speciális fejlesztő 

programok kiválasztásához, javaslatot tesz gyógypedagógiai módszerek alkalmazására. A 

rehabilitációs foglalkozások keretében egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. 
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6.4. A tanító, a szaktanár a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak 

- egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait.  

 Az oktatás során individuális módszereket, technikákat (differenciált foglalkoztatás, 

kooperatív csoport és páros munka, fejlesztő programok, speciális tankönyvek, feladatlapok, 

eszközök) alkalmaz.  

A közösségépítés során személyes példájával segíti a sajátos nevelési igényű gyermek 

osztályközösségbe való befogadását.  

A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően érvényesíti a méltányos számonkérési, 

értékelési ill. átmeneti felmentési lehetőségeket minden esetben a gyermek távlati érdekeinek 

figyelembevételével.  

6.5. Minden tanulónknak a fenntartó által meghatározott és engedélyezett órakeretben a 

szakértői véleményben előírtaknak megfelelően biztosítjuk a rehabilitációs időkeretet az 

Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 

gyógypedagógusának bevonásával. 

A habilitációs - rehabilitációs foglakozások egyéni vagy csoportos formában is tarthatók.  

A foglalkozás a gyermek képességeinek, a fejletlen vagy sérült funkcióinak feltérképezésével 

indul. 

A fentiek ismeretében fejlesztési terv készül.  

A foglalkozások anyagának, tapasztalatainak feljegyzése folyamatosan történik.  

Lényeges elem az évenkénti pedagógiai diagnosztizálás, amelyet írásban rögzít a 

gyógypedagógus. 

A gyógypedagógus a rehabilitációs foglalkozásokról egyéni fejlesztő naplót vezet.  

A fejlesztés szervezeti keretei 

A tanulók habilitációs-rehabilitációs foglalkozásainak időbeosztását a gyógypedagógus az 

igazgatóhelyettessel konzultálva határozza meg. 

Intézményünkben az SNI-s tanulók fejlesztése kiscsoportos formában történik. 

A csoportok megszervezésekor meghatározó szempont, hogy azonos vagy hasonló fejlettségi 

szinten álló tanulókból, illetve azonos vagy hasonló nehézségekkel küzdő tanulókból 

szervezzünk homogén csoportokat. 
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6.5.1. Kevert specifikus fejlődési zavar miatt a nevelési, tanulási folyamatban akadályozott 

tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

gyógypedagógiai tanár közreműködésével valósul meg.  

A részképesség zavarok jellegének megfelelően a gyermekek iskolai oktatásában érvényesítjük 

a számonkérési, értékelési, esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői 

és rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az 

értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét.  

Iskolai nevelésük, oktatásuk során kiemelt feladataként kezeljük:  

- az egészséges énkép és önbizalom kialakítását,  

- a kudarctűrő-képesség növelését, 

 - az önállóságra nevelést. 

6.5.2. Diszlexia, diszgráfia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok 

Iskolás korban az olvasás- és írászavarok javításának feladata kialakítani a tanulóban az 

intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejleszteni 

kifejező készségét, segíteni az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében.  

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

ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a 

vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel történik, illetve a Meixner Ildikó-féle olvasás 

és írástanítást is alkalmazzuk tanulóinknál. 

Nagy hangsúlyt fektetünk az aktív szókincs, a beszédkészség, a szövegértés, a testséma, téri 

tájékozódás, a  koordináció fejlesztésére. 

6.5.3. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt 

feladatai  

Alapító okiratunknak megfelelően vállaljuk enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált 

oktatását is. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése, oktatása a fogyatékosság 

típusának megfelelő szakos gyógypedagógus bevonásával történik.  

A nevelésükhöz biztosított feltételek:  

- a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta 

foglalkoztatása,  

 - a szakértői bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása,  

- egyénre szabott haladási tempó és követelményrendszer kialakítása a szakértői véleménynek 

megfelelően,  

- hosszabb időkeret biztosítása egy-egy tanév tanagyának elsajátíttatására. 
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6.5.4. A mozgáskorlátozott tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

A mozgáskorlátozott tanuló nevelésének, oktatásának, mozgásfejlesztésének alapelve, hogy a 

sérülésből adódó hátrányos következményeket segítsen csökkenteni vagy ellensúlyozni.  

A képességek tervszerű fejlesztésnek az egyéni fejlődési sajátosságokhoz szabottan kell 

történnie annak érdekében, hogy a gyermekek mozgáskorlátozottként is meg tudják állni a 

helyüket a környezetükben, a társadalomban.  

Mindig szem előtt kell tartani az önállóságra nevelés elvét, az iskolában - a tanuló állapotának 

megfelelően - biztosítani kell az akadálymentes közlekedést, a megfelelő mozgás- és életteret, 

illetve az ehhez szükséges eszközöket (pl. lejtő, kapaszkodó).  

A mozgássérült tanulók integrált oktatása során törekszünk:  

- egészséges énkép és önbizalom kialakítására,  

- a kudarctűrő képességük növelésére, 

- önállóságra nevelésükre. 

A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi 

károsodás következtében kialakult kommunikációs zavarok és a mozgásteljesítményt igénylő 

feladatok kivitelezése jelentik. Mindkettő befolyásolja az olvasás, írás, beszéd elsajátítását is, 

ezért kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni.  

A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítést igényel. Ennek során figyelembe kell 

venni kommunikációjának formáját, szintjét, a gyermek érzelmi állapotát, értelmi képességeit 

és fizikai adottságait is.  

A speciális módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és a technikai jellegű segédeszközök 

igénybevétele segíti  

- a mozgásbiztonságot,  

- a mozgásreflexek célszerűségét és gyorsaságát,  

- az író, rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra, beszédészlelésre támaszkodó 

tevékenységeket. 

6.6. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

Nagyon fontos a prevenciós tevékenység az iskolába lépéstől kezdve. Az osztályfőnökök a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel felmérik a problémás tanulókat. A település családsegítő 

szolgálatával közösen keresik a megoldás lehetőségeit, elsősorban az osztályközösségben 

próbálják feloldani a feszültségeket. 

Célunk a beilleszkedési nehézségek oldásával megelőzni a magatartási zavar kialakulását. 
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6.6.1. Problémakezelés: 

 Iskolakezdési nehézségek enyhítése, szoktatás, átállás, szorongások, gátlások oldása 

 Személyes törődés, tolerancia 

 Családi hátterek feltárása a szülő, gyermek megnyerése 

 Szociális kapcsolatok feltérképezése 

 Irányított beszélgetések 

 A tanulói értékrend megismerése 

6.6.2. Alkalmazott módszerek: 

 A szülővel való kapcsolat (családlátogatás, fogadóórára meghívás) 

 Tanulói magatartási zavarok szűrése 

 Speciális szakemberekkel való együttműködés (pszichológus, logopédus, 

fejlesztőpedagógus) 

 Iskolai szintű fejlesztőpedagógusi tevékenység 

 Egyéni képességhez igazodó foglalkozások, egyéni bánásmód, differenciált 

foglalkoztatás 

 A tanulóval kapcsolatban álló nevelők együttműködése (esetmegbeszélések) 

Amennyiben ez nem jár eredménnyel, az alábbi intézmények segítségét kérjük: 

 Hajdú-Bihar Megyei Szakszolgálat Derecskei Tagintézmény szakembereinek 

segítségét 

 Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság 

véleményét 

 Létavértesi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

6.7. HH-s, HHH-s tanulók fejlesztése 

Iskolánk célkitűzése, hogy az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulók együttnevelését – 

oktatását maradéktalanul megvalósítsuk.  

Ennek elérése érdekében: 

- A személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával és a közösségfejlesztés segítségével járulunk 

hozzá a tanulási kudarcból a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez. 

- A gyermekek egyéni haladási igényeit vesszük figyelembe. 

- Hozzájárulunk a tanulók egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, 

továbbtanulási esélyeinek növeléséhez. 

- A továbbtanulási esélyek növelése érdekében minden évben pályázunk az „Útravaló- Út a 

középiskolába” ösztöndíjprogramra. 
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- Lehetőségeinkhez mérten gondoskodunk a HH-s, HHH-s, tanulók kulturális rendezvényre 

való eljutásáról. 

- Törekszünk családokkal, szülőkkel és egyéb partnerekkel való jó kapcsolattartásra. 

- Szakkörök 

- Csoportbontások. 

6.8. Tehetséggondozás 

Az egy csoportba (osztályba) kerülő gyerekek csak életkorban állnak közel egymáshoz, ezen 

kívül különbözőek adottságaikban, fejlettségükben, képességeikben, tudásukban, 

felkészültségükben, azaz fejlettségi mutatóikban, mindabban, ami kell ahhoz, hogy az 

intézményi elvárásoknak megfeleljenek. Gyermekeink egy része kimagasló eredményekre 

képes, intellektuális és nem intellektuális tevékenységekben. Ők a kiemelkedő képességűek, a 

potenciális tehetségek. A tehetség felismerésére különböző pedagógiai helyzeteket teremtünk. 

A tehetség sokféle, ezért a tehetséggondozás az egész nevelőtestület feladata. 

Heterogén összetételű osztályainkban a differenciált oktatás, az egyénre méretezett tudásanyag 

biztosítja a kiemelkedő képességűek optimális fejlesztését. Ennek terei lehetnek: 

- könyvtári kutatómunka, 

- differenciált tanórai munka, 

- iskolai, járási, városi, megyei, országos versenyeken való részvétel, 

- felkészítés középiskolai tanulmányokra, 

- személyes beszélgetések, biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése, 

- kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 

fejlesztésükről, 

- versenyeztetés: tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és komplex versenyek 

megszervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten, 

- csoportbontásos órák szervezése (angol, informatika, technika, magyar és matematika 

tantárgyakból), 

- gyűjtőmunka, projektek készítése 

- szakirodalom önálló feldolgozása, értelmezése. 
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6.9. A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola, A Berettyóújfalui Tankerület és az 

Igazgyöngy Alapítvány és AMI együttműködésében, a Képzőművészeti Egyetem EFOP 

3.2.6-16-2016-00001 projektjének hátterével, un. hármas fókuszú vizuális nevelés 

módszertana szerint szervezi a vizuális nevelést az alsótagozatban. 

A módszertan melyet akkreditált képzésekkel is megerősítettek, az alapozó szakaszban, az 

általános iskola első négy évfolyamán segíti a gyerekek személyiségfejlesztését. Nem 

tartalmaz a pedagógiában nem ismert, új elemeket, csupán új struktúrában foglalja a 

fejlesztést, kihasználva az alkotás adta érzelmi többletet a bevésésben, megerősítésben. Olyan 

területeket kapcsol be így a pedagógiai munkába, melyekben hatékonyabban megerősíthetők 

azok a készségek, melyekre a felgyorsult és változó világban kihívásként tekinthetünk.  

A vizuális kultúra tantárgyat holisztikus szemlélettel erőteljesen köti készségfejlesztésében, 

vagy ismeretanyagban a többi műveltségi területhez is. 

A hármas fókusz a következő: 

1. A vizuális kommunikáció előírt fejlesztése, a NAT és a Kerettantervhez igazodva, 

évfolyamonkénti tanmenet alapján.  

2. hátránykompenzálás a tanulási nehézségekre fókuszálva (finommotorika, 

figyelemkoncentráció, vizuális memória, megfigyelési képesség, logikai gondolkodás, 

tantárgyközi kapcsolódások megerősítése más tantárgyak ismeretanyagának 

vizualizálásával). 

3. Szociális kompetenciák fejlesztése (érzelmi intelligencia, önbizalom, énhatékony-

érzés, önértékelés, együttműködési képességek csoportidentitás, tolerancia, 

szolidalitás-érzés). 

A módszer alapja egy olyan tudatosan felépített pedagógiai munka, amely a három fókusz 

egyidejű teljesülését feltételezi, a gyerekek életkorához és érdeklődéséhez igazodó 

feladatokkal és a hozzá kapcsolódó értékeléssel.  

Az iskola első négy évfolyamára elkészített, tanévenként aktualizált tanmenet folyamatos 

fejlesztéssel, rugalmasan igazodik a Kerettantervhez, teljesítve a hármas fókusz célkitűzéseit 

is. 

6.9.1. A tehetséggondozás szervezeti kerete megvalósulhat tanóra, vagy tanórán kívüli 

foglalkozás, szakkörök: 

 alsó tagozat: 

o honfoglaló,  

o dúdoló,  

o ügyeskedők,  
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o ÖKO-diák,  

o okoskodó,  

o ábrázol-lak,  

o dráma, 

 felső tagozat:  

o ábrázol-lak,  

o kreatív otthon,  

o programozás,  

o logiko,  

o Öko-diák,  

o dráma 

o sport szakkör formájában. 

Tehetséggondozó munkánkat igazolják tanítványaink sikeres szereplései a különböző 

versenyeken, valamint a középiskolába lépés eredményessége. 

7. A tanulók részvételi jogai az intézményi döntési folyamatban 

7.1.Diákönkormányzat 

Véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A 

jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

7.2.Az osztályközösségek 

Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 

csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: 
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 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása 

 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba 

 döntés az osztály belügyeiben 

7.3. Iskolaszék 

választott testület, mely az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a 

szülők és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más 

szervezetek együttműködésének előmozdítására alakul. 

A partneri kapcsolattartás formái: 

Szülő, tanuló, pedagógus és az intézmény partnerei együttműködésének, kapcsolattartásának 

formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit 62.§ (1)f), 62.§(1)n), 72.§ (1)(4)(5) bekezdése 

szabályozza. 

8. Az iskolaközösség 

Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és 

kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.  

8.1.A munkavállalói közösség 

Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló 

adminisztratív dolgozókból áll. 

8.2.Iskolai közösségek 

 Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai 

közösségekkel tart kapcsolatot: 

 szakmai munkaközösségek, 

 alkalmazotti közösségek 

 szülői munkaközösség, (osztály, választmányi) 

 diákönkormányzat, 

 osztályközösségek 

Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott pedagógus, vezetők, a 

választott közösségi képviselő segítségével – az intézményvezető fogja össze. 

8.3. A kapcsolattartás formái  

Különböző értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, iskolagyűlések, nyílt napok, 

tanácskozások, fogadóórák. Az intézmény közösségeinek kapcsolattartásában a rendszeres és 

konkrét időpontokat az iskola, éves munkaterve tartalmazza, melyeket az iskola faliújságján ki 

kell függeszteni (a kapcsolattartás helyszíneit valamennyi esetben az intézmény biztosítja). 
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8.3.1. A szülőkkel való kapcsolattartás 

Vezetők és az (óvoda, kollégium) iskolaszék, szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája 

rendje Nkt. 69.§ h)  

 a szülői munkaközösségen keresztül 

 az iskolaszéken keresztül 

8.3.1.1. Szülőkkel való együttműködés, kapcsolattartás konkrét formái: 

 Iskolaszintű: tanévnyitó, tanévzáró ünnepség, szülői választmány tagjainak 

megválasztása, iskolai honlap, iskolai facebook-oldal, KRÉTA, Létavértesi Hírek. 

 Hivatalos találkozások: 

 Osztályközösségben: 

 nyílt nap 

 szülői értekezlet (évi két alkalom) 

 fogadóórák 

 meghívásos fogadóóra egyéni problémák megbeszélésére 

 családlátogatás szükség szerint 

 osztályrendezvények, ünnepségek (Mikulás, anyák napja) 

 írásos üzenetek, értesítések 

 Réteg szülői értekezlet (pl. pályaválasztási, évfolyami, speciális pl. tánc, stb.) 

 Szülői választmánnyal való tanácskozás évi két alkalom, és szükség szerint. 

8.3.2.A tanulókkal való kapcsolattartás 

a DÖK- képviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája, rendje 

  diákönkormányzaton keresztül 

8.3.2.1. Tanulókkal való kapcsolattartás, konkrét, rendszeres formái: 

 iskolai szintű: 

 diákgyűlésen évente, vagy szükség szerint az igazgató tájékoztatást ad 

 diákönkormányzati fórumokon egyeztetés, véleményeztetés 

 faliújságon való tájékoztatás szükség szerint 

 honlapon keresztül 

 iskolai facebook-oldal 

 KRÉTA felület 

 Osztály szintű: 

 Az osztályfőnökök folyamatosan kapcsolatban vannak a tanulókkal. 
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 Osztályfőnöki órákon havonta értékelés (magatartás, szorgalom). 

 Rendezvényeken, kirándulásokon irányítja és felügyeli csoportját, együtt van a 

tanulókkal. 

 Szóban és írásban értesíti a tanulókat, egyéni haladásukat (szaktanári értesítések, 

dicséret, figyelmeztető) 

 osztály facebook-oldal 

 KRÉTA felület 

 Az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei: 

 Véleménykérés szükség szerint. 

 Panaszkezelési eljárás, jelzőrendszer felülvizsgálata. 

8.3.3. A pedagógusokkal való kapcsolattartás 

 Iskolai szintű: 

 Nevelőtestületi gyűlésen, szükség szerinti időpontokban az igazgató tájékoztatást ad. 

 Nevelőtestületi értekezleten, fórumokon egyeztetés, véleményeztetés. 

 Kör e-mail küldése, facebook-csoport, KRÉTA felület 

 Hirdetőkönyvön, faliújságon való tájékoztatás szükség szerint. 

 A munkaközösség-vezetők folyamatosan kapcsolatban vannak a pedagógusokkal. 

 Munkaközösségi gyűléseken néhány havonta. 

 Rendezvényeken, kirándulásokon, szakmai tanulmányutakon („Jó gyakorlat”). 

 Szóbeli egyéni elbeszélgetés esetenként. (Igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-

vezető). 

 Óralátogatások alkalmával és az azt követő megbeszéléskor. 

 Véleménykérés szükség szerint. 

9. Tanulmányok alatti vizsgák 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei, vagy az osztályozóvizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye - a továbbiakban 

tanulmányok alatti vizsga – alapján kell megállapítani. Ezen vizsgák szervezését, lebonyolítását 

a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 64 – 78. §-ában rögzített szabályok szerint 

végezzük. 
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Nem kötelezően előírt vizsga szervezése: 

A törvényben és rendeletben meghatározott tanulmányok alatti vizsgákon túl a szülők kérése 

alapján folytatjuk az iskolánkban kialakult hagyományt, mely szerint 8. osztályos tanulóink 

sikeres középiskolai felvételi vizsgájának megsegítése céljából írásbeli próbafelvételi vizsgákat 

szervezünk. 

Cél: 

A tanulók önbizalmának, határozott fellépésének fejlesztése, új vizsgaszituációban való 

helytállás gyakorlása. Az írásbeli próbavizsga értékelése az érettségi %-ának megfelelően 

történik, eredménye 200%-ban számít a tanuló érdemjegyébe. 

10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről 

a Kormányhivatal közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.  

A hirdetményt a következő helyeken tesszük közzé: 

 Létavértes város  honlapja  www.letavertes.hu  

 Iskolánk honlapja www.irsulilvertes.hu  

 intézményünk facebook oldala 

 Ingyenes városi újság – Létavértesi Hírek 

 Városi hirdetőtábla 

 Óvodai hirdetőtábla 

 Iskolánk hirdetőtáblája 

A felvétellel és átvétellel kapcsolatban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 22. és 24 §-ában 

előírtaknak megfelelően járunk el. 

http://www.letavertes.hu/
http://www.irsulilvertes.hu/
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11. Fenntartóra háruló többletköltségek kimutatása a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola alapdokumentumaiban foglaltak alapján 

 

A feladat megnevezése Tartalmazó dokumentum címe Oldalszáma Költségtípus Egy naptári évre eső költség 

Úszásoktatás 2-6. évfolyamon  

heti 1 óra 

Pedagógiai Program 10., 21. uszodai belépőjegy: 400 Ft/fő 

x 127 fő x 30 hét  

1524000 Ft 

Helyi Tanterv 12. 

SZMSZ 6., 32., 46. Utaztatás az uszodába 

26000 Ft/hét x 30 hét 

780000 Ft 

Erdei iskolai program 3., 6. évfolyam 

részére 

Pedagógiai Program 10., 22. múzeumi belépők, 

foglalkozások: 200 Ft/fő x 50 

fő 

10000 Ft 

Helyi Tanterv 28-49. Szállásköltség a helyi Jurta 

táborban: 1700 Ft/fő x 50 fő 

85000 Ft 

Reggeli költsége a Jurta tábor 

területén: 400 Ft/fő x 50 fő  

20000 Ft 

 

SZMSZ 

 

6 

Arborétum használati díja  

2 hétig; 10000 Ft/hét 

20000 Ft 

Irinyi Kiállítóterem használati 

díja 2 hétig; 20 000 Ft/hét 

40000 Ft 

Helyi sajátosságok megismertetése, 

beépítése a tanórák-, foglalkozások 

menetébe (Pl. Irinyi János munkássága, 

helytörténeti eszközök, tárgyak, 

településtörténeti dokumentumok 

megismerése, Magyarország fásszárú 

növényfajai. 

Pedagógiai Program 5., 9., 11., 

17. Irinyi Kiállítóterem és 

Arborétum használati díja 

tanórákon eseti jelleggel kb. 

50 tanórára vetítve 

30000 Ft 
Helyi tanterv 24. 

SZMSZ 6., 7.,21. 

Pedagógiai Program 6., 43. 
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A feladat megnevezése Tartalmazó dokumentum címe Oldalszáma Költségtípus Egy naptári évre eső költség 

Szakkörök működtetése  

7 alsós 

8 felsős 

Házirend  16. 

Kellékek, alapanyagok 

biztosítása 

160000 Ft Helyi Tanterv 8., 26. 

SZMSZ 7., 45. 

Egyéb múzeumpedagógiai foglalkozások Pedagógiai Program 5. Foglalkozások díja + 

útiköltség 2 évfolyam 

tekintetében. 

50 x 400 Ft foglalkozási díj  + 

2 x 50000 Ft útiköltség 

120000 Ft 
Helyi Tanterv 30. 

SZMSZ 45. 

Összesen: 2789000 Ft 

Egész napos oktatás: Pedagógiai Program 5., 6., 10., 21. oldal 

  SZMSZ: 7., 45. oldal 

  Helyi tanterv: 22-27. old 

Létavértes, 2020.04. 

 Szentmiklósi Miklós 

 igazgató 

 



 
 

48 
 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV ELFOGADÁSÁNAK ÉS 

JÓVÁHAGYÁSÁNAK ZÁRADÉKAI 

A Létavértesi Irinyi János Általános iskola Pedagógiai Programjával és Helyi Tantervével  

a nevelőtestület a magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez 

általános véleményezési jogát korlátozás nélkül a meghatározott határidők biztosításával  

gyakorolta, a dokumentumokat elfogadta. 

Létavértes, 2020. április 

Vályi Éva  Lukács Mihályné 

munkaközösség-vezető  munkaközösség-vezető 

A Létavértesi  Irinyi János Általános Iskola  Pedagógiai Programjával és Helyi Tantervével 

kapcsolatos véleményezését az iskola szülői munkaközössége a 2020. április 1-jén 

megtartott online ülésén  korlátozás nélkül a jogszabályban meghatározott határidők 

biztosításával gyakorolta. A dokumentumentumokkal kapcsolatos ellenvetést nem 

fogalmazott meg. 

Létavértes, 2020. április 

Zsiros József  Cseresznye Erzsébet 

Iskolaszék elnöke  Szülői munkaközösség elnöke 

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Pedagógiai Programjával és Helyi Tantervével 

kapcsolatos véleményését az iskola diákönkormányzat  korlátozás nélkül a jogszabályban 

meghatározott határidők biztosításával gyakorolta. A dokumentumokkal kapcsolatos 

ellenvetést nem fogalmazott meg. 

Létavértes, 2020. április 

Ujvárosiné Slifka Mariann  Katona Lili 

DÖK segítő pedagógus  DÖK titkár 
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A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola nevelőtestülete, nevelőtestületi értekezletén át nem 

ruházható jogkörében a Pedagógiai Programot és Helyi Tantervet megtartott határozatképes 

ülésen 100 %-os igenlő szavazattal, határozatával elfogadta. Az elfogadás tényét a 

nevelőtestület tagjai a csatolt jegyzőkönyvön hitelesítő aláírásukkal bizonyítják. A Pedagógiai 

Program és a Helyi Tanterv az iskola igazgatójának jóváhagyásával a kihirdetés napján lép 

hatályba felmenő rendszerben. 

Dátum: Létavértes, 2020. április 

 Szentmiklósi Miklós 

 intézmény igazgató 
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FENNTARTÓI JÓVÁHAGYÁS 

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Pedagógiai Programját a nevelőtestület 

véleményezte és elfogadta. 

Fenntartói jóváhagyásra megküldve. 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ részéről jóváhagyta: 

 Majosi Pálma 

 Tankerületi igazgató 

Kelt: Berettyóújfalu, 2020.09.01. 
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14. Jogszabályi háttér 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 

 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről; 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; 

 2012.évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről; 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról; 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről; 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról; 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról; 

 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról; 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról; 

 2019. évi LXX. törvény 5.§ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosítása; 

 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és 

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon 

kívül helyezéséről; 

 1042/2019. (II.18.) Korm. határozat a nemzeti identitás erősítését célzó programokról; 

 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról; 

 


