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Óratervek 2014-2015 tanévtől 

 

51/2012-es (XII.21.) EMMI rendelet alapján meghatározott óraterv, felmenő rendszerben 

lépett életbe 2013. szeptember 1-jén, így a 2016/2017-estanévtől a következő óratervek 

vannak érvékben 

 

Alsó tagozat 

 

2016/2017-es tanévtől érvényes  

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1.évf.K 2.évf.K 3.évf.K 4.évf.K 

Magyar nyelv és irodalom 8(7+1szt)       

Magyar nyelv   3 3(2+1szt) 2 

Irodalom    5(4+1szt) 5(4+1szt) 5(4+1szt) 

Idegen nyelvek      3(2+1szt) 

Matematika 5(4+1szt) 5(4+1szt) 5(4+1szt) 4 

Etika / Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 1 

Informatika        1 (szt) 

Testnevelés és sport (3+2 

délután) 
5 5 5 5 

Összesen   25 25 25 27 

 

Tantervként a Minisztérium által elfogadott kerettanterveket használjuk 1-4. évfolyamon és 

minden tantárgynál.(K) (szt szabadon tervezhető órakeretből) 

 

 

Felső tagozat 

 

2016/2017-es tanévtől érvényes 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf.K 6. évf.K 7. évf.K 8. évf.K 

Magyar nyelv  2 2 2(1+1szt) 2 

Irodalom 2 3(2+1szt) 2 2 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4(3+1szt) 4(3+1szt) 4(3+1szt) 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 
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Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2(1,5+0,5szt 2(1,5+0,5szt) 

Kémia     1,5 2(1,5+0,5szt) 

Biológia-egészségtan     1,5 2(1,5+0,5szt) 

Földrajz     2(1,5+0,5szt 2(1,5+0,5szt) 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1(szt)    

Hon- és népismeret  1(szt)     

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1(szt) 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Az egyénileg még 

felhasználható órakeret 
1 0 0 0 

Összesen 27 28 31 31 

 

Tantervként a Minisztérium által elfogadott kerettanterveket használjuk 5-7. évfolyamon és 

minden tantárgynál. (K) (szt szabadon tervezhető órakeretből) 

 

A kerettantervekben fel nem használt 10%-os óraszámot a munkaközösségek döntése 

alapján ismétlésre, összefoglalásra és számonkérésre fordítjuk. 

 

Tantervek 

 

51/2012-es EMMI rendelet mellékleteként kiadott központi irányelvek alapján: 

A tankönyvválasztás szempontjai 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe:  

- Tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tartalmi 

és fejlesztési irányelveknek. 

- a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

- A tudományos pontosság párosuljon az életkori sajátosságoknak megfelelő 

megfogalmazással és az ismeretek jól érthető, értelmezhető megfogalmazásával. Az 

ismereteket rendszerezetten, logikailag összekapcsolható módon közvetítse. 

- Legyen alkalmas arra, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a tantárgy iránt.  

- Szemléletmódjával közvetítse a természeti és a kulturális értékek felismerésének és 

megőrzésének fontosságát, és ösztönözzön a felelős környezeti magatartásra. 
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- A tankönyv tananyag-elrendezése, szerkezete tegye lehetővé a differenciált tanórai és 

tanórán kívüli munka megszervezését.   

- a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, tanítására 

rendelkezésre álló órakeretben;  

- a taneszköz segítségével a kerettantervben megadott fogalomrendszer jól 

megtanulható, elsajátítható legyen 

- a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 

fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására;  

- a taneszköz segítséget nyújtson a megfelelő tantárgyi szemlélet kialakításához, 

ábraanyagával támogassa, segítse a tanulói kísérletek megértését, rögzítését. 

 

Jogszabályi háttér: 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20/2012. EMMI rendelet 

A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény 17/2014. (III. 

12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

Az emberi erőforrások minisztere 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelete a tankönyvvé, 

pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletmódosításáról 

1265/2017 Kormányhatározat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamra történő együtemű 

kiterjesztése. 

A megrendeléseket a könyvtárellátón keresztül a KELLO felületén kell elvégezni. 

 

A mindennapos testmozgás biztosítása: 

 

Alsó tagozat: 

 1-4. osztály 5 testnevelés óra. 

 1 sportkör 

Felső tagozat:  

 5-8.osztály 5 testnevelés óra. 

1 sportkör 

 

NETFIT mérés 

20/2012. (VIII.31.) rendelet módosítása, bevezette a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi 

mérésének rendszerét, szabályozza annak tartalmi kereteit. Jogszabályban meghatározottak 

szerint történik a mérés a tanév során. 

 

Úszásoktatás biztosítása: 

 Kerettantervi előírásoknak megfelelően iskolánkban a 4 és 6. évfolyamra tervezzük, a 

fenntartó lehetőségeinek és engedélyének függvényében. 

 

Egyéb mozgásos tevékenységek biztosítása: 

 A fenntartó lehetőségeinek és engedélyének függvényében történhet. (pl. lovaglás 

oktatása, tájfutás,jégkorong, egyéb küzdősportok) 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása tagintézményünkben 
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Tagintézményünk az alábbi két csoportba tartozó sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését 

tudja felvállalni: 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása a 

szakértői és rehabilitációs bizottság (Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság). szakvéleménye alapján, akiket integráltan lehet nevelni  

a) Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavar) 

b) Érzékszervi fogyatékos- nagyothalló, 

c) Enyhe értelmi fogyatékos. 

  

 

Személyi feltételek: 

 

Az SNI-s tanulók fejlesztő foglalkozásait gyógypedagógus látja el, a nagyothalló gyermek 

fejlesztését szurdopedagógus végzi majd. 

Logopédus igény szerint biztosított. 

 

Tárgyi feltételek: 

Külön termet kívánunk berendezni fejlesztő szobának. Fejlesztő eszközeink jelenleg is 

vannak, fejlesztésüket folyamatosan tervezzük. Az intézmény részben akadálymentes, 

terveink között szerepel a teljes akadálymentesítés. A fejlesztések tárgyi feltételeinek javítása 

a fenntartó lehetőségeinek és engedélyének függvényében történik. 

 

 

 

Kiskőrösi Bem József Általános Iskola Soltszentimrei Tagintézményének IPR melléklete 

 

I. Az alkalmazás feltétele: 

 

1.) Helyi integrációs stratégia 

 

1.1. Helyzetelemzés. 

 

Iskolánk a 2008/2009-es tanévben bevezetett képesség-kibontakoztató és integrációs 

felkészítés rendszerét a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D§ és 39/E§ az 54.§. valamint a 

27.480/2003. sz. oktatási miniszteri közlemény alapján folyamatosan építi. 

E helyzetelemzés elsőrendű célja és feladata az integrációs feltételek, az elvárható 

eredmények szempontjának figyelembevételével készült. 

Iskolánk integrációs pedagógiai rendszerének építése a jogszabályi feltételeknek, előírásoknak 

megfelel. Munkánkat szaktanácsadó segíti szükség szerint.  

Tanulóink integrált szervezeti keretek között, heterogén összetételű osztályokban tanulnak. 

 

1.1.1. A várható eredmények szempontjainak vizsgálata 

 -    Jogszabályi megfelelőség 

 -    Iskolánkat a személyi és tárgyi feltételei képessé teszik a jövőben is arra, hogy a  

       különböző háttérrel iskolánkba érkező tanulókat együttnevelje. 

- A három havonkénti kompetencia alapú értékelés rendszere működik, 

folyamatosan korrigáljuk 
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- A szülőkkel kialakított kapcsolatunk jónak mondható, a hhh-s gyerekek szülei 

kevésbé aktívak. Fontos és segíti az iskola és a szülők közötti kapcsolatot a jó 

információáramlás. Folyamatosan dolgozunk ennek javításán. 

- Évismétlők száma minimális iskolánkban. 

- A hátrányos helyzetű tanulóin közül egyre többen kezdik meg tanulmányaikat 

érettségit adó középiskolában. 

- A kompetenciamérések eredményei kismértékű javulást mutatnak, további 

fejlesztés mindenki feladata. Intézkedési tervek készültek a fejlesztéshez. 

 

1.1.2. Rendelkezünk a kötelező dokumentumokkal. 

 -  Jegyző igazolása a hhh-sokról 

 -  Szülők beleegyező írásos nyilatkozata 

 -  Másolati példányban nyilvántartjuk a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

    gyermekek adatait. 

 

1.1.3. Három havonkénti kompetencia alapú értékelés helyi rendszere 

 

1.1.4. Kimutatás a létszámadatokról 2017/2018 

 

Évfolyam: 1 2 3 4 5 6 7 8 összesen: 

Tanulók száma 10 11 12 8 20 14 15 12 102 

IPR 

programban 

résztvevők 

száma (3H) 0 1 1 1 0 1 0 0 4 

Arányok % 0 9% 8 12% 0 7% 0 0 3% 

SNI-s tanulók 1 4 1 0 1 3 0 2 12 

 

 

 

1.2. Célrendszer megfogalmazása, feladatok 

 

- Az eltérő családi háttérrel, különböző képességgel és fejlettséggel rendelkező 

gyerekek együttnevelése 

- Az IPR feltételrendszerének teljes kiépítése, az esélyegyenlőség érvényesítése és 

az egész életen át tanulás koncepciójának megvalósítása érdekében 

- Az IPR-ben elvárt módszerek beépülése a mindennapi gyakorlatba 

 

 

1.2.1. Ütemterv elkészítése 

 Feladat: Az időarányos teljesítés figyelemmel kisérése, szükség esetén korrekció 

elkészítése. 

 

 

1.2.2. Beiskolázási terv 

 

 Tanév Összesen  Alsótagozat Felső tagozat 

2017-2018. 102 44 58 
2018-2019. 100 48 52 
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2019-2020 98 47 51 
2020-2021 88 45 43 
2021-2022 90 43 47 

 

1.2.3. Erőforrás terv 

 

Humán erőforrás terv 

Az IPR irányítására munkacsoportot hozunk létre, melynek tagjai: 

- Schantlné Farkas Julianna igazgató 

- Gubacsi Márta IPR csoportvezető 

 

Az ő feladatuk a program szervezése, irányítása, folyamatos működtetése, ellenőrzése, 

értékelése. 

Adminisztrációs feladatok elvégzésére: Benkovszkiné Gyöngyösi Aranka iskolatitkár 

 

Tárgyi erőforrás terv 

1. Terem, bútorzat 

Az IPR megvalósításához közösségi teremként a tanulószobai termet, osztálytermet 

használjuk. Ez a terem szolgálja a tanári esetmegbeszéléseket, szabadidős tevékenységet, 

a szülői kapcsolattartás színhelyét. 

2. Taneszközök, technikai felszereltség 

Az alsó tagozatban egy, a felső tagozatban 3 digitális tábla is segíti a munkát. Vásároltunk 

egy fényképezőgépet. A könyvtár állományát folyamatosan bővítjük. A taneszközök 

kiválasztásánál fontos szempontként kell figyelembe venni azt, hogy azok ne jelentsenek a 

halmozottan hátrányos helyzetűeknek nagy terhet. Próbáljunk beszerezni olyan 

eszközöket amelyekhez otthon nem juthatnak hozzá. A számítógépes teremben, 

könyvtárban biztosítunk internet hozzáférési lehetőséget a gyerekek számára 1-1 délután. 

 

Továbbképzési terv 

 

Személyi feltételeink adottak az iskolánkban. Az IPR irányító csoportnak mindent meg kell 

tennie azért, hogy a kollégák tudják azt, hogy mi a feladatuk, mit kell tenniük. 

Továbbképzéseknél előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésével, és a 

velük való foglalkozást elősegítő tanfolyamokon való részvételt, valamint hospitációs 

lehetőségeket biztosítunk../pl. kooperatív tanítás, drámapedagógia/ Bővítjük valamennyi 

kolléga informatikai ismereteit. 

Fontosnak tartunk továbbá minden olyan továbbképzést, amely a pedagógusok önismeretét, 

kommunikációs képességüket, konfliktuskezelési módszereket fejleszt. 

 

IKT eszközökkel támogatott tanórák:  

 
Kiemelten foglalkozunk a digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való 

használatával, a digitális készségek fejlesztésével. A tevékenységet úgy tervezzük meg, hogy 

a közismereti órák 25%-a IKT eszközzel támogatott tanóraként valósuljon meg. 

 

TÁMOP Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása c. pályázat 

megvalósítása iskolánkban 2014.02.01 és 2015.02.01 közötti időszakban történt, a 

nyomonkövetési időszak 2016.02.01-ig tartott. 

Kódszám: TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 és TÁMOP - 3.3.14.B-12/1. 
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HATÁRTALANUL program megvalósítása pályázati keretben történik. 

 A 2017/18. és a 2018/19-es tanévekben  az intézmény az EFOP-3.3.5-17-2017-00040 

azonosítószámú Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 

Program kísérleti megvalósítása projektben szakmai megvalósítóként működött. 

Együttműködésben az Oktatási Hivatallal  - az EFOP 3.2.15-ös , Tematikus Informális és nem 

formális módszertanok megalapozása alprojektben kidolgozott módszertannal   - Iskolai 

Közösségi Programokat valósított meg. Az informális, nem formális tanulási alkalmak 

tematikái a következők voltak: „Mennyire éghető?” „Hogyan működik? ” 

Az intézmény a továbbiakban az intézményi költségvetés feletti más támogatásból, egyéb 

forrás megléte esetén vagy önköltséges  formában szervezhet  a tanulók számára napközis 

vagy bentlakásos Iskolai Közösségi Programokat ezen módszertanok alkalmazásával. 

 

Témahét  

Az oktatás tartalmi megújulása és a használható tudás átadásának egyik új eszközeként 

alkalmazzuk az egy hetes projektet oktató-nevelő munkánk során. Egy témahetet rendezünk 

tanévenként. Ezt a munkatervben meghatározott módon az adott témával összefüggő tanítási 

órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.( pénzügyi és vállalkozói 

témahét, digitális témahét  vagy fenntarthatósági témahét) 

 

2. Az iskolába való bekerülés előkészítése 

 

2.1. Az óvodából az iskolába történő átmenet segítése, szakmai együttműködés kialakítása 

az óvodával 

- Az előkészítő időszakban a tanítónő elvégzi a DIFER mérést, s ezt követően 

konzultál az óvónővel 

- Mikulásnap körül közös bábszínház látogatás vagy mese előadásnézés 

- Az iskolaérettségi vizsgálatokat az óvónő, tanítónő közösen végzi 

- Tájékoztató szülői értekezlet 

- Beiratkozáskor taneszköz lista, iskolai házirend átadása a szülőknek 

- Május utolsó hetében a leendő elsősöket az iskolában fogadja a tanító néni 

- Óvodás évzárón részt vesznek a tanítónők, és az igazgató 

- Nyár végén ismerkedő játékdélutánt szervez a tanító néni az elsősöknek 

- Tanévnyitón az óvónő „átadja” az elsősöket a tanító néninek 

 

2.2. Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően 

 

 

 

3. Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése 

 

3.1. Szülőkkel, szülői házzal. 

 

Iskola valamennyi pedagógusának fontos szerepe van abban, hogy jó kapcsolatot alakítsunk a 

szülőkkel. Fontos, hogy megismerjük igényeiket, meghallgassuk véleményeiket, 

észrevételeiket. Ennek formái: 
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Közvetlen kapcsolat: Szülők észrevételeikkel, véleményükkel, problémáikkal közvetlenül 

fordulhatnak a pedagógus, az osztályfőnök, igazgató felé 

Közvetett kapcsolat: Szülők problémáikat az osztály vagy iskolai szülői munkaközösségen 

keresztül juttatják el a pedagógusokhoz, igazgatóhoz. 

 

Iskolánkban a szülők jogainak érvényesítésére, kötelességük teljesítése érdekében szülői 

szervezetet működtetnek. Osztály szülői munkaközösséget az egy osztályba járó tanulók 

szülei alkotják. Az iskolai szülői munkaközösséget az osztályok szülői munkaközösségeinek 

elnökei alkotják, akik elnököt és helyettest választanak. 

 

Az iskola a szülőkkel való kapcsolattartás formáiként a következő programokat szervezi: 

- osztály szülői értekezletek 

- egyéni beszélgetések 

- családlátogatások 

- fogadóóra 

- nyílt napok 

- rendezvények 

- összevont szülői értekezlet 

- SZMK választmányi értekezlet 

- közös szervezésű rendezvények (iskolabál, karnevál, gyermeknap, kirándulások) 

Az iskola rövid távú és középtávú terveink készítésekor figyelembe veszi a szülői igényeket, 

észrevételeket.  

 

Szülői munkaközösséggel való kapcsolattartás 

 

Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével az osztályfőnök közvetlen kapcsolatot tart. A 

szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői szervezetek 

vezetői vagy a választott elnök juttatja el a tagintézmény-vezetőhöz. 

Az iskolai választmányt a tagintézmény-vezető tanévenként legalább kétszer hívja össze, ahol 

tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői 

véleményeket.  

 

Szülői értekezletek, fogadóórák rendje 

 

Az osztályok szülői részére az iskola 2 alkalommal, munkatervben rögzített időpontban 

osztály szülői értekezletet szervez az osztályfőnök vezetésével. A szeptemberi értekezleten a 

szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor mutatjuk be az osztályban tanító 

pedagógusokat is.  Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az igazgató, az osztályfőnök, 

vagy a szülői szervezet képviselője is a tanulóközösségben felmerülő problémák megoldására. 

Az iskola a tanév mindkét félévében munkatervben rögzített időpontban 1-1 fogadóórát tart. 

Tanulmányaiba, vagy magatartásában visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök vagy az 

igazgató írásban behívhatja az iskolába. Ha olyan probléma merül fel, ami nem tűr halasztást, 

előre megbeszélt időpontban létrejöhet rendkívüli megbeszélés. 

 

3.2.  Együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal és a szakmai és szolgáltató intézményekkel 

 

A nevelő-oktató munka folyamatában az iskola a gyermekjóléti szolgálattal folyamatos 

kapcsolatban van. Ez elsődlegesen a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata, de 

közvetlenül a pedagógus illetve a tagintézmény-vezető is fordulhat segítségért a gyermekjóléti 

szolgálathoz. 
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Különösen oda kell figyelni a védelembe vett gyerekekre.  

Tanulási problémák, magatartási zavarok észrevételezésekor fordulunk a szakmai és 

szolgáltató intézmények felé az igazgatón keresztül. 

A szakértői bizottság vizsgálatainak, javaslatainak dokumentációja, fejlesztési tervek 

elkészítése, a fejlesztések lebonyolítása, kontrollvizsgálatok számontartása a gyógypedagógus 

feladata. 

 

3.3.  Együttműködés az egységes iskolán belüli tagintézményekkel 

 

A nevelőtestület fontosnak tartja az együttműködést a tagintézményi iskolákkal. A kapcsolatot 

elsődlegesen az igazgató tartja, de a munkaközösségi tagok is részt vállalnak benne.  A 

kapcsolattartás érdekében: 

-   Részt veszünk az egységes iskola által megrendezett versenyeken, rendezvényeken 

-  Az utazótanárokkal együtt megbeszéljük az oktatás-nevelés során felmerült problémákat 

 

3.4. Együttműködés az óvodával 

 

Kiemelten fontosnak tartjuk az óvodával való együttműködést, a nevelési elveink 

összehangolását, az iskola- előkészítést és beszoktatást. Az együttműködés érdekében: 

- a beiratkozás előtt bemutatjuk iskolánkat, az itt folyó munkát, szolgáltatásainkat a 

leendő elsősök szüleinek 

- beiratkozás 

- a leendő elsősök ellátogatnak iskolánkba és együtt töltenek leendő tanító nénijükkel 

egy tanítási órát 

- vendégként részt veszünk az óvodai évzárón 

 

3.5. Együttműködés a középfokú iskolákkal 

 

Minden továbbtanuló diák számára fontos, hogy képességének megfelelő középiskolába 

folytathassa tanulmányait. Az iskolaválasztáshoz az osztályfőnök segítséget nyújt. Köteles a 

legszélesebb körű tájékoztatást nyújtani a szülőknek a gyerekeknek a továbbtanulás 

lehetőségeiről, a középfokú iskolákba való továbbhaladásról. Ennek érdekében: 

- az osztályszülői értekezleten az osztályfőnök elmondja a továbbtanulási lehetőségeket, 

időpontokat 

- minden év novemberében pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, ahová 

szaktanácsadót hívunk. 

- biztosítjuk a pályaválasztási kiállításra való eljutást a 8.osztályosoknak. 

- tavasszal a 7. osztályosok a pályaválasztásukat segítő érdeklődés és képesség mérésére 

szolgáló számítógépes tesztet töltenek ki 

 

3.6. Együttműködés az egyházakkal, civil szervezetekkel 

 

Egyházak 

 

A faluban megtalálható mindkét egyház vezetőjével folyamatos és korrekt kapcsolatot 

alakítunk ki és tartunk fenn. Az a célunk, hogy iskolánk minden vallásos tanulója 

hitoktatásban részesüljön, ezáltal gazdagodjon személyiségük. 2013. szeptember 1-től 

Etika/Hit-és erkölcstan tantárgy felmenő rendszerben bevezetésre került. Mindkét helyben 

képviselt felekezet (római katolikus, református), továbbá igény szerint minden elismert 

egyház részére biztosítjuk a hitoktatáshoz a  
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-    megfelelő időpontot, személyes egyeztetés szeptember elején 

-    megfelelő tantermet 

-    tájékoztatjuk a hitoktatókat az iskolai programokról 

 

Soltszentimrei Általános Iskoláért Alapítvány 

 

Az iskolai alapítvány már megalakulásakor is célul tűzte ki az iskola és a tanulók anyagi 

támogatását. Ezért egyértelmű, hogy a kapcsolat mindenki számára fontos. 

Az iskola biztosítja az alapítványnak 

- a helyet a kuratóriumi ülések megtartásához 

- a működéshez szükséges feltételeket segíti /pl. másolási lehetőség, papír, írószer/ 

- a rendezvényeken a pedagógusok segítséget nyújtanak a kuratórium tagjainak 

- segítjük az alapítvány menedzselését /faliújság, iskola újság, honlap, rendezvények 

- évzáró ünnepélyen lehetőséget biztosítunk a kuratórium által kiírt pályázatok 

eredményhirdetésére/ 

 

Egészségügyi Szolgálattal 

 

A helyi egészségügyi szolgálattal a tanulók érdekében szoros kapcsolatot alakítunk ki, 

melynek ápolása minden dolgozó kötelessége.  Minden év elején megbeszéljük, rögzítjük egy 

közös megállapodásban az egészségügyi vizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások 

rendjét, idejét. Ennek a megszervezése a védőnő és az iskolaorvos feladata.  Az iskola fontos 

feladatának tekinti, hogy a tanulók fogászati szűrése teljes legyen. Minden évben két 

alkalommal kerül erre sor, előre egyeztetett időpontban az iskolai fogorvos 

közreműködésével. 

 

 

Rendőrséggel 

 

A rendőrséggel együttműködve folytatjuk a közlekedésbiztonsági tevékenységünket, és a 

káros szenvedélyek elleni megelőző küzdelmet. Teret adunk a DADA programnak is. A 

gyermeknapi programok között mindig szerepel kerékpár ügyességi verseny is. 

 

II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei 

 

 

1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek 

 

1. A önálló tanulást segítő fejlesztés 

- a tanulási és magatartási zavarok 

kialakulását megelőző program 

- Tanulási motivációt erősítő és fenntartó 

tevékenységek 

Fejlesztő foglalkozásokon, egyéni fejlesztési 

terv alapján 

 

Tanulj jobban akció 

1.2 .Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

- tantárgyi képességfejlesztő programok 

- Tematikus programok 

Tanórai  oktatás keretén belül, fejlesztő 

foglalkozásokon  

Karácsony, farsang, húsvét, 

1. 3. Szociális kompetenciák fejlesztése 

- közösség fejlesztő, közösség építő 

programok 

- Mentálhigiénés program  

Tanulószobai, napközis foglalkozások, 

szabadidős foglalkozások, kirándulások, 

sportnapok, karnevál, gyermeknap, 

Egészségnap 



12 

 

2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok 

Művészeti körök Kézműves szakkör, sportkör, origami 

szakkör 

3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek 

- Egyéni haladási ütemet segítő differenciált 

tanulásszervezés 

- Kooperatív tanulásszervezés 

Tanórákon, felzárkóztató foglalkozásokon, 

tanulószobán,napköziben 

 

4. Műhelymunka – a tanári együttműködés formái 

- Értékelő esetmegbeszélések 

- Probléma megoldó fórum 

- Hospitálásra épülő együttműködés 

Egy osztályban tanítók, tanárok között  

nevelőtestületi megbeszélések 

5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 

Szöveges értékelés – árnyalt értékelés, 

egyéni fejlődési napló 

Osztályfőnök, szülő, tanuló 

együttműködésével 

6. Multikulturális tartalmak 

Multikulturális tartalmak megjelenítése Különböző tantárgyakban ( földrajz, 

történelem, rajz) szabadidős programokban 

7. Továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

Pályaorientáció 

 

Továbbtanulásra felkészítő program 

Pályaválasztási alkalmassági vizsgálat. 

Segítségnyújtás a pályaválasztásban. 

Középiskolai előkészítők 

 

II.1. Hagyományok, rendezvények 

 

Iskolánk hagyományainak megfelelően az ünnepeket, iskolai rendezvényeket a tanulók 

iskolánkhoz, településünkhöz való kötődésének erősítésére, a meglévő értékeinek 

megőrzésére neveljük. 

A tanév folyamán a következő iskolai ünnepélyeket, megemlékezéseket szervezzük meg: 

– 1956. október 23-a évfordulója 

– 1848. március 15. évfordulója 

– karácsony 

– tanévnyitó 

– anyák napja 

– tanévzáró  

– ballagás 

– osztálykeretben osztályfőnöki órán az aradi vértanúk emlékezete, kommunista és 

egyéb diktatúrák áldozatainak emlékezete, holokauszt áldozatainak emlékezete és 

a Nemzeti összetartozás Napja (Határtalanul programban is) 

 Rendezvényeink: 

– Gyermeknap diákönkormányzat szervezése 

– Mikulás 

– Farsangi karnevál 

– SZMK iskolabál 

– kirándulások 

 

III. Közösségi nevelés tanórán kívüli tevékenységformái 

 

Az egész napos iskolai tartózkodás során a helyi társadalmi környezet adta lehetőségek, 

tanulói igények, humánerőforrás adottságok figyelembe vételével alakítjuk ki azokat a 

programokat, melyek közül a tanulók választhatnak.  
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Ezek a foglalkozások a tanórai ismeretek, készségek, képességek kialakítására, elmélyítésére 

biztosítanak lehetőséget. A köznevelési törvény előírásainak megfelelően az oktatás 

megszervezése során a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartanak. Részletes foglalkozási 

terv meghatározása az adott év munkatervében található. A meglévő adottságaink 

figyelembevételével a diákok a következő programok közül választhatnak: 

 Sportkörök, sportprogramok 

 Gyógytestnevelés 

 Játék délutánok, játékos vetélkedők, projektnapok, témanapok 

 Egészségnap 

 Szakkörök – kézműves, közlekedési,, népi játék helytörténeti, nyelvi, 

természetismereti, szaktárgyi 

 Énekkar  

 Kirándulások, túrák – elsősorban osztálykeretben 

 Mozi és színházlátogatások 

 Versenyek, versenyfelkészítések 

 Felzárkóztató, tehetséggondozó programok, kompetencia mérésre 

felkészítő programok 

 Tanulószoba/napközi  

 Erdei iskola, nyári tábor (igény esetén) 

 

 

IV. Elvárható eredmények 

 

Az iskolai integrációs program alkalmazása esetén a következő eredményekről lehet számot 

adni: 

- A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási-nevelési intézményben 

megfelel a jogszabályban előírtaknak 

- Az iskola képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel 

rendelkező gyerekek fogadására és együttnevelésére. 

- Multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe 

- Az iskola párbeszédet alakít ki minden szülővel 

- Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer 

 

Ezek eredményeként:  

- Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

száma 

- Csökken az iskolai hiányzások óraszáma 

- Csökken a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében a magántanulók száma 

- Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók száma 

- Az országos kompetenciamérések eredményei javulnak 

 

V. Intézményi önértékelés  
 

 Minden tanév végén iskolai önértékelést végzünk, melyhez felhasználásra kerül a 

kompetenciamérések eredménye és minőségbiztosítási éves feladatok értékelése. 

 

VI. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések 
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A pedagógiai program végrehajtásához szükséges helyiségek, bútorzatok és egyéb 

berendezési tárgyak, valamint egészség és munkavédelmi eszközök felsorolását a nevelési-

oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete 

tartalmazza.  

Iskolánk többnyire rendelkezik az oktató-nevelő munka zavartalan és biztonságos 

megszervezéséhez szükséges tantermekkel, berendezési tárgyakkal, segítő taneszközökkel.   

Az iskolai nevelő-oktatómunkát segítő szemléltetést, valamint a tanulók 

tevékenykedtetését az osztálytermekben és az informatika termekben elhelyezett felszerelések 

és eszközök szolgálják. 

 

VII. KIEGÉSZÍTÉS 

A 2017/18. és a 2018/19-es tanévekben  az intézmény az EFOP-3.3.5-17-2017-00040 

azonosítószámú Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi 

Program kísérleti megvalósítása projektben szakmai megvalósítóként működött. 

Együttműködésben az Oktatási Hivatallal  - az EFOP 3.2.15-ös , Tematikus Informális és nem 

formális módszertanok megalapozása alprojektben kidolgozott módszertannal   - Iskolai 

Közösségi Programokat valósított meg. Az informális, nem formális tanulási alkalmak 

tematikái a következők voltak: „Mennyire éghető?” „Hogyan működik? ” 

Az intézmény a továbbiakban az intézményi költségvetés feletti más támogatásból, egyéb 

forrás megléte esetén vagy önköltséges  formában szervezhet a tanulók számára napközis 

vagy bentlakásos Iskolai Közösségi Programokat ezen módszertanok alkalmazásával. 

VIII. MÓDOSÍTÁS 

 

A tagintézmény nevének változása 2019. szeptember 1-től a KT Bem József Általános Iskola 

Soltszentimrei Általános Iskolája névről a következőre módosul: Kiskőrösi Bem József 

Általános Iskola Soltszentimrei Általános Iskolája 

 

A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület 2019. augusztus 29-i ülésén megtárgyalta 

és a fent leírt részekkel kiegészítette, a nevet módosította. Az elfogadás részleteit az 96/2019. 

számon iktatott jegyzőkönyv tartalmazza. 

 

 

Soltszentimre, 2019.08.30. 


