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BEVEZETŐ 
 
“Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron 
el kell érnünk.” 

 (Marie Curie) 
A Szentistváni Általános Iskola több mint kétszáz éves múltra tekint vissza. A vert földből 

készült, olajos padlózatú, hiányos bútorzatú egy tantermes iskolából a XX. század végére több 
épületből álló, tornacsarnokkal és számítástechnikai termekkel rendelkező oktatási intézmény 
lett, mely küzd a kor minden bajával és próbálja kihasználni az adott lehetőségeket. Az egykor 
itt dolgozó iskolamesterek, nótáriusok, kántortanítók gazdag hagyományt bíztak az utókorra, 
amit nekünk, a ma élő pedagógusoknak tisztelnünk és ápolnunk kell. Tovább kell vinnünk a 
sokszor nehézségekkel, nyomorral, értetlenséggel küzdő elődeink példás munkásságát, 
emberségét, gyermekszeretetét. Nekik köszönhető, hogy mezítlábas, vászontarisznyás, 
palatáblás szentistváni kisdiákból, tudományokban jártas, számítógépet kezelni tudó, okos, 
értelmes gyermek lett. 

Az elmúlt húsz esztendőben Magyarországon több emberöltőnyi változást éltünk át. 
Egyetértünk azzal, hogy az iskolarendszer gyökeres változtatásra szorul, hogy jobban szolgálja 
a jövőt, gyermekeink és az ország jövőjét. Nem tanulóinknak kell megváltozniuk, hogy 
“megfeleljenek” az iskola igényeinek, hanem az iskolának kell változnia, hogy valóban alkalmas 
legyen gyermekeink sokirányú és egyenként eltérő képességeinek kibontakoztatására. 
Pedagógusaink számára kihívást jelentenek az újítást akaró reformtörekvések, s bízunk benne, 
hogy ennek eredményeként intézményünk külső és belső képe, állaga nevelő-oktató munkája 
valóban 21. század iskoláját tükrözi.  

Azon leszünk, hogy a Szentistváni Általános Iskola továbbra is a szűk és tágabb körzetének 
ismert és elismert iskolája maradjon. Olyan közoktatási intézmény, amelyben a tanulmányaikat 
itt megkezdő és itt folytató gyermekek, azok szülei, elégedettek legyenek képzési 
színvonalunkkal, az általunk meghatározott pedagógiai irányvonallal, amely ebben az 
alapdokumentumban is megfogalmazásra került. 

A Magyar Országgyűlés 2011. december 19-i ülésnapján elfogadta a Nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvényt. 

Az új törvény lényeges eleme, hogy szakított a közoktatás addigi rendszerével, és a 
közoktatásból a köznevelésbe való átállást, a hatályba lépett és lépő rendelkezések 
meghozatalával biztosítja. 

A köznevelésről szóló törvény megváltoztatta a felelősségi rendszert, a döntési szinteket és 
jogosultságokat, az intézmény-fenntartási jogköröket, az intézményrendszer struktúráját, az 
egyes intézmények felépítését, a nevelő-oktató munka szerkezetét, az intézmények belső és 
külső irányítását, kapcsolatrendszerét, a nevelő és oktató munkában részt vevő pedagógusok 
munkavégzésének szabályait. 

A nemzeti köznevelési törvény értelmében 2013 szeptemberétől felmenő rendszerben 
hatályba lép az új Nemzeti alaptanterv, amely teret ad az új kerettanterveknek, az új 
jogszabályokhoz igazodó intézményi pedagógiai programoknak és helyi tanterveknek. 

Ugyanakkor folytatódik a mindennapos testnevelés kiterjesztése, a szülők által választott 
erkölcstan vagy hit-és erkölcstan bevezetése az első és az ötödik osztályokban, a nemzetiségi 
nyelv oktatásához kapcsolódó népismeret tantárgy önálló bevezetése, a pedagógusok új 
munkaidő-számítása, a tanulók kötelező iskolában tartózkodása 16.00 óráig, az új szakmai 
ellenőrzés, a tanfelügyelet megszervezése, a pedagógusok egzisztenciális felemelkedését, a 
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társadalmi tisztelet és megbecsülés előmozdítását szolgáló életút program bevezetése, a 
pedagógusképzés megújítása, a szakszolgálatok átszervezése. 

2013. január 1-jével a települési önkormányzatok köznevelési (korábban: közoktatási) 
feladatai az óvodai nevelés kivételével megszűntek és ezzel egyidejűleg állami feladattá váltak. 

 A törvénymódosítás értelmében, megalakult az új állami intézményfenntartó központ, 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ néven.  

 2013. január 1-től megkezdte a működését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(KIK) Bajai Tankerülte is. A Tankerület, szakmai irányító tevékenysége mellett, munkáltatói 
jogkört gyakorol az intézményvezető, a nevelőtestület és a nevelő-oktató munkát segítők 
fölött.  

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jelentős átszervezést vitt véghez 2013. 
szeptember 1-től. Alapos előkészítő munka után,  a Szentistváni Általános Iskolához 
tagintézményként rendelte a csávolyi és a felsőszentiváni általános iskolát. 

A gesztoriskolából és két tagiskolából álló intézmény új neve Bajai Szentistváni Általános 
Iskola lett. 

Tagintézmények új elnevezései:  

Bajai Szentistváni Általános Iskola Arany János Tagintézménye -  Felsőszentiván 

Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézménye – Csávoly 

Sajátosságként fogható fel, hogy a gesztor iskola és a két tagintézmény viszonylag távol 
helyezkedik el egymástól, ami speciálissá teszi a kapcsolattartást. A tagintézmények közepes 
nagyságú településen helyezkednek el, ami meghatározza az iskolák gyermeklétszámait. 

Mindhárom iskolában nemzetiségi nyelvoktatás folyik. 

2013 augusztusában a Magyar Országgyűlés módosította a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. CXC. törvényt. 

Az új hatályba lépett törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos Kormányrendeletek kitérnek a 
pedagógus munkakörben foglalkoztatottak besorolásához szükséges követelményekre, a 
gyakornoki idő és a mentor kérdésére, a minősítő vizsga és a minősítési eljárás lefolytatására, a 
szakmai gyakorlati idő számítására, az átsorolás időpontjára, az illetménypótlékokra, a 
pedagógusok munkaidejének beosztására, a magasabb vezetői és vezetői megbízások körére, a 
köznevelési intézményekben alakítható finanszírozott létszámokra, - egyszóval, a pedagógus 
pályamodell bevezetésének érvényesítésére. 

Pedagógiai Programunk aktualizálását e törvényi változások, Baja Város Képviselő-
testülete, Csávoly Község Képviselő-testülete, illetve Felsőszentiváni Község 
Képviselőtestülete döntései az intézmények fenntartásáról tették szükségessé. 
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1.  HELYZETELEMZÉS 
 
1.1.  A Bajai Szentistváni Általános iskola működésének tárgyi, személyi feltételei  

Tárgyi feltételek 
Épületek: 

Iskolánk 4 épületben működik. „A”, „B”, „C”, „D”, melyek közül az „A”, „B” 
tantermeknek ad helyet, a „C” épületben 2 tanterem mellett melegítő konyha és ebédlő van. 

Az 1988-ban épült létesítményünk a tornacsarnok („D” épület).  

Az iskola összes alapterülete 2013 m2, melyhez 2 udvar tartozik. Az épületekben 20 
tanterem van, melyek közül 1 könyvtárként, 2 számítástechnikai teremként működik. Az iskola 
dolgozóinak (nevelők, technikai személyzet) 5 helyiség áll rendelkezésre. A tornacsarnok 
öltözőkkel, orvosi szobával, szertárral, vizesblokkal (zuhanyzók, WC-k) ellátott. Az ebédlőnk 
egyszerre 75 gyerek számára biztosít férőhelyet. (Az étkezés turnusokban történik.) 

Iskolánk 1997-ben ünnepelte fennállásának 200. évfordulóját. Sajnos ez az állagán is 
észrevehető, mivel hosszú idő óta a tisztasági meszeléseken kívül nem volt anyagi lehetőség 
jelentősebb felújításra, tatarozásra. 

Iskolánkban a tantermek délelőtti és a délutáni kihasználtsága 80%-os. Délelőtt 
mindegyikben tanítás zajlik, illetve nyelvi, informatikai bontások vannak. Délután napközis 
foglalkozások, fejlesztő foglalkozások, szakköri foglalkozások folynak a termekben. A 
tornacsarnok kihasználtsága 100%-os. Délelőtt testnevelés órák, délután tömegsport 
foglalkozások, a mindennapos testnevelés órái, illetve különböző edzések folynak. 

Eszközök: 
A tanításhoz használt oktatási szemléltető eszközeink: térképek, fóliás sorozatok, 

videokazetták, hangkazetták, modellek, faliképek, kísérleti eszközök, CD-k, DVD-k, 
projektorok, interaktív táblák, írásvetítők, laptop-ok, magnók, DVD-lejátszók. 

A 2007-2008-as tanévben pályázat útján sikerült felújítani szemléltető eszközeink egy 
részét, illetve a HEFOP 3.1.4. pályázat keretében jelentős számban bővült eszköztárunk 
oktatást segítő informatikai eszközökkel. (projektorral, digitális táblákkal, laptopokkal) Ezeket 
az eszközöket bérletbe kaptuk a BÁCSMEPI-től. 

A TIOP 1.1.1-07/1-2008-0369 pályázat keretén belül az intézmény 9 057 500 Ft értékben 
kapta a következő kizárólag oktató-nevelő tevékenységben használható IKT eszközöket: 10 
db iskolai PC, 6 db tantermi csomag (interaktív tábla, projektor, hangfalpár, laptop), 3 db SNI 
csomag (speciális eszközök, laptop), 1 db WIFI csomag. 

Az eszközbeszerzéshez hozzá tartozott egy tantestületi oktatás, melynek során a 
pedagógusok az IKT eszközök mindennapi használatára készültek fel. 

Ennek ellenére eszközeink többsége a sokévi igénybevétel miatt elhasználódott, selejtezésre 
és pótlásra szorulnak, az audiovizuális-eszköz ellátottság közepes. A még hiányzó eszközöket 
és felszereléseket adott terv alapján pályázatok segítségével pótoljuk, illetve bővítjük. 

Az iskolatitkár és a gondnok munkáját 1 fénymásoló, 3 számítógép segíti. A fénymásolót a 
nevelők is használhatják feladatlapok sokszorosítására.  

A nevelők munkáját a tanáriban 2 számítógép, az iskolavezetés munkáját 2 számítógép a 
könyvtáros és az iskolatitkár munkáját 1-1 számítógép segíti. 



Pedagógiai Program  Szentistváni Általános Iskola 
 Baja  

 7

Személyi feltételek: (2013. szeptember 1. állapot/. ) 
A nevelőtestület összetétele: 

1   fő   intézményvezető 
2   fő   intézményvezető-helyettes 
20 fő   pedagógus  
1  fő    könyvtáros tanár 
1  fő    iskolatitkár 

Az iskolai alkalmazottak (KIK- státuszszám): 
 

KIK Pedagógusok száma 23,17 
KIK Nevelő-oktató munkát segítő szakalkalmazottak: iskolai könyvtáros   1 
KIK iskolatitkár   1 
Önkormányzat alkalmazásában: gondnok   0,5 
Önkormányzat alkalmazásában : karbantartó   0,5 
Önkormányzat alkalmazásában: udvaros   0,5 
Önkormányzat alkalmazásában: konyhai dolgozó  2 fő   1 
Önkormányzat alkalmazásában: takarító   3 
Összesen: 30,67 
 
A Szentistváni Általános Iskola Arany János Tagintézményének nevelőtestülete: 
1 fő  tagintézményvezető 
14 fő pedagógus 
1 fő iskolatitkár 
1 fő rendszergazda 
 
A Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézményének nevelőtestülete: 
1   fő  tagintézményvezető 
14 fő pedagógus 
Az intézményben a szakos ellátottság nem megfelelő. Emiatt „áttanítási rendszerben” 
utazó szakos pedagógusok tanítják az adott órákat. 

1.2. Az intézmény szervezeti felépítése 
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1.3.  Az intézmény vezetője   

A köznevelési intézmény vezetője – a köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az 
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért és dönt az 
intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem 
utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire 
vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség 
megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a 
pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a 
gyermek - és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató 
munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek 
megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

 Az intézmény élén a magasabb beosztású intézményvezető áll, aki 
 felel a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért és összehangolásáért, 
 gondoskodik a pedagógiai programja magvalósításának személyi, tárgyi, valamint 

módszertani feltételeiről, 
 az általános iskola intézményvezetői teendőit is ellátja, megszervezi és ellenőrzi 

végrehajtásukat, 
 vezeti és előkészíti a szak-alkalmazotti értekezletet, 
 gyakorolja - az illetékes tagintézmény-vezető egyetértésével - az alkalmazással és a 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos kizárólagos munkáltatói 
jogkört, valamint a közvetlen irányításához tartozó közalkalmazottak tekintetében a 
teljes munkáltatói jogkört, 

 irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés 
folyamatosságát és gazdaságosságát, 

 gondoskodik a tanulói és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos, valamint a 
munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról, 

 dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat 
jogszabály vagy az SZMSZ nem utalja más szerv hatáskörébe, 

 eleget tesz a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettségeinek a közalkalmazotti 
tanáccsal kapcsolatban, 

 gondoskodik az intézményi Szülői Szervezet működési feltételeinek biztosításáról, 
vele tervszerű együttműködést alakít ki, 

 gondoskodik a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosításáról, 
 együttműködik az egyházak képviselőivel, 
 teljes körűen képviseli az intézményt külső szervek előtt, de a képviseletre – 

meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, 
 ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt, és át nem ruházott 

feladatokat. 
 Beszámolási kötelezettsége van az Intézményi Tanács felé 

A köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét 
esetenként az intézmény más munkavállalójára átruházhatja. 
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1.4. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók 
jogosultak:  

 az intézményvezető minden olyan oktatáshoz kapcsolódó ügyben, amelyben 
kötelezettségvállalás nem történik, 

 az igazgatóhelyettesek minden olyan oktatáshoz kapcsolódó ügyben, amelyben 
kötelezettségvállalás nem történik, 

 és az tagintézmény vezetők minden olyan oktatáshoz kapcsolódó ügyben, amelyben 
kötelezettségvállalás nem történik,   

 az iskolatitkárok a munkaköri leírásukban, szereplő ügyekben, 
 az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a 

félévi tanulmányi 
 értesítő iratba való beírásakor. 

1.5.  Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend 
Távollétében az általa megbízott igazgatóhelyettesek, illetve tagintézmény-vezetők járnak 

el. Az intézményvezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az 
igazgatóhelyettesekre, a tagintézmény vezetőkre, az iskolavezetés vagy a tantestület más 
tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik. 

1.6. Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök 
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat  az 
intézményvezető helyettesek  és a tagintézmény vezetők számára: 

 a szakmai munkaközösségek felügyeletét 
 a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal történő kapcsolattartást 
 a partnerszervezetekkel történő kapcsolattartást 
 az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak és egyéb 

foglakozások meghirdetésének jogát,  
 a tagintézmények felvételi körzetében a tanulók felvételi ügyeiben való döntést,  
 az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény 

képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát,  
 az ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását, 

szabadságuk kiadásának jogát. 

1.7. Az intézményvezető közvetlen munkatársai: 
 igazgatóhelyettesek 
 a tagintézmény vezetők, 
 az iskolatitkárok. 

Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az 
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen 
munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási 
kötelezettséggel. 

1.8. Az intézményvezető folyamatos munkakapcsolatot tart: 
 Bajai Tankerülettel 
 Baja Város Önkormányzatával és Képviselő-testületével 
 Csávoly és Felsőszentiván Önkormányzatával és Képviselő-testületével 
 Intézményi Tanáccsal 
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 Bajai Oktatási és Kulturális Bizottsággal 
 Szülői Szervezetekkel 
 Az intézményt segítő Szülői Alapítványokkal 
 Alsó- és középfokú oktatási intézményekkel, az Eötvös József Főiskolával, Ady Endre 

Könyvtárral, közművelődési intézményekkel 
 Pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményekkel 
 Helyi, megyei és országos nemzetiségi önkormányzatokkal 
 Magyarországi Horvátok Szövetségével 
 Horvátországi testvérváros /Labin/ Ivo Lola Ribar Általános Iskolával 
 Sportegyesületekkel 
 Egészségügyi intézményekkel 
 Civil szervezetekkel 
 Egyházak 

1.9. A tagintézmény-vezetők 
Az e szabályzatban biztosított jogkörük alapján biztosítják a települési szakmai igények 

megvalósítását, a szakmai minőség növekedését, a helyi társadalom és helyi hagyományok 
alapján történő tagintézményi működést az intézmény működésével összhangban. 

Az tagintézmény vezetőket a tantestület véleményezési jogkörének biztosításával a 
tankerület, határozott időre bízza meg. 

Az tagintézmény vezetők feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon 
területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg felel az intézményvezető 
által rá bízott feladatokért. 

Az tagintézmény vezető távolléte vagy egyéb akadályoztatásuk esetén, az általa megbízott 
munkaközösség vezető veszi át feladatkörét. 

Felelős: 
 az tagintézmény munkatervében meghatározott szakmai program megvalósításáért, 
 a munkaidő-törvényességéért, 
 előkészítő tevékenységek: szabadságolási ütemterv, továbbképzési terv, munkába 

járás igazolása és nyilvántartása, statisztikai adatgyűjtés és szolgáltatás, 
 a túlmunka igazolásáért, melyet az intézmény intézményvezetője rendelhet el, 
 az ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer működéséért,  
 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,  
 a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, 
 tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért,  
 a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

 

1.10.  Az intézmény vezetősége 

 Az intézmény vezetőségének tagjai: 
 az intézményvezető, 
 igazgatóhelyettesek, 
 tagintézmény vezetők. 

Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal 
rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek 
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képviselőivel, így a szülői szervezet választmányával, a diákönkormányzatok, a 
közalkalmazotti tanács vezetőjével.  

Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott 
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. 

Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével 
érvényes. 

Feladatköre: 
 dönt saját munkaprogramjáról, 
 javaslatot tesz az intézmény éves munkatervének összeállítására, ajánlást tehet vagy 

tagintézmények közötti munkaközösségek által vizsgálandó kérdésekre, 
 állást foglal a közalkalmazotti tanács elé terjesztendő belső szabályzatok 

tervezetéről, a képzési, továbbképzési, szabadságolási tervről, 
 véleményezés után dönt a belső szabályzatok és a tervek elfogadásáról, 
 vizsgálja a személyi és tárgyi feltételek alakulását, 
 állást foglal, illetve dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az intézményvezető 

előterjeszt, 
 a vezetői testület munkaprogramja szerint, vagy szükség esetén tartja értekezleteit, 
 érdemi állásfoglalásának kialakításához tagjainak 2/3-os részvétele és a 

jelenlevőkegyszerű szótöbbsége szükséges. helye van a különvélemény 
fenntartásának, 

 az ülések érdemi előkészítéséért, az állásfoglalások megvalósításának szervezéséért, 
szükség esetén a döntésre illetékes szerv elé terjesztéséért az intézményvezető a 
felelős. 

 

1.11. A tagintézmény vezetőségének tagjai: 
 Tagintézmény-vezető 
 Munkaközösség vezető(k) 
 DÖK-vezető. 

Az tagintézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő 
tevékenységét) segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. 

 

1.12.  Az iskola helyi sajátosságai  
Intézményünk elvégezte az irányított önértékelést és a partneri igény- és elégedettség 

mérést, melynek során képet kaptunk partnereink igényeiről, elvárásáról, együttműködési 
készségükről, elégedettségükről. 

Ezeket az eredményeket felhasználtuk a Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv írásakor. 

Iskolánkban a sok éves átlag alapján a nyolcadikosok 13%-a gimnáziumban, 37,5%-a 
szakközépiskolában, 49,5%-a szakiskolákban tanul tovább. Az iskolák visszajelzése alapján 
tanulóink megállják a helyüket a választott iskolatípusban az első évben, 70%-uknak 
érdemjegye nem romlik. 

Iskolánkban az elmúlt évekhez képest egyre több a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók száma. A családok nagy része a mezőgazdaságban és az ipari üzemekben 
dolgozott, mivel ezek a munkahelyek megszűntek, sokan váltak munkanélkülivé. 
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A felmérések, a tájékozódások alapján a hátrányos helyzet okai a következők: 
 egyre fokozódó munkanélküliség, 
 csonka család, 
 egészségkárosodás (rokkantság), 
 szülői gondoskodás hiánya. 

A veszélyeztetettség okai: 
 a szülők alkoholizmusa 
 a teljes gondoskodás hiánya. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos, illetve a veszélyeztetett tanulóinkat az osztályfőnök 
fokozott figyelemmel kíséri.(családlátogatások, egyéni elbeszélgetések, szülővel, tanulóval). 

Új problémaként jelentkezik az iskolában, hogy egyes szülők nem tesznek eleget annak a 
kötelezettségnek, hogy gyermekét rendszeresen járassa iskolába. Ennek következtében nőtt az 
igazolatlan órák száma és több esetben feljelentéssel kellett élnünk. 

A szülők iskolai végzettsége nagyban befolyásolja, hogy tanulóink milyen ismeretekkel 
érkeznek iskolánkba. Ez a hozzáadott érték megállapításánál fontos kiindulási pont. Kihatással 
van később a gyermekek pályaválasztására is. 

 Ebből adódóan iskolánk egyik fontos feladata, hogy az ilyen szociális háttérrel rendelkező 
gyermekeket felkészítse a képességüknek megfelelő iskolatípusra.  

 

1.13. A képzés szerkezete, a tanulás szervezeti formái 
A Templom utcai óvoda és a Benhart S. úti óvoda nagycsoportosaiból tevődik össze 

legnagyobb részt (94%-ban) első osztályosaink létszáma. Az óvodák és az iskola kapcsolata 
szoros és nagyon jó. A jó kapcsolattartás érdekében a két óvoda és az iskola több közös 
programot szervez az év folyamán (játékos sportvetélkedő, farsangi bál, szöszmötölő 
foglalkozások, stb.). 

A beiskolázás előtt nem kis gondot jelent, hogy azok a gyermekek, akik mentálisan 
egyébként igen jó képességűek, beszéd-és részképesség-zavaraik további megléte miatt 
képesek lesznek-e megállni helyüket a jó szintű anyanyelvi fejlettséget kívánó 
iskolarendszerben. A gyermekek között igen nagyok a képességbeli különbségek. Fontos a 
sajátos nevelési igény, a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet mielőbbi kiszűrése, 
illetve segítése. 

A TÁMOP 3.1.4 keretében a hagyományokra támaszkodva „jó gyakorlatként” kidolgoztuk 
az óvoda – iskola átmenet programunkat, „ A kímélő iskolakezdés”- t.  

Célja az iskolai tanuláshoz szükséges kompetenciák megalapozása az alábbi területeken: 
 mozgásfejlesztés (nagymozgások, keresztmozgások, finommotorika, téri 

tájékozódás, testséma) 
 kommunikáció-és anyanyelvi fejlesztés (szókincs, ritmus, szájmotorika, 

légzéstechnika) 
 percepció fejlesztése (vizuális, akusztikus, taktilis, kinesztéziás) 
 szociális kompetenciák (önismeret, énkép, együttműködés, önkiszolgálás) 
További cél az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, partneri együttműködés erősítése 

szülőkkel, óvónőkkel. 
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Az iskolánk által alkalmazott képesség-és készségfejlesztő módszerek bemutatásával az 
intézményünk vonzóvá tétele. 

A tanítónők készség, képességfejlesztő „szöszmötölő” foglalkozásokat tartanak az 
óvodások számára. Nyílt nap keretében a szülők is megtekinthetik e játékos foglalkozásokat. 
Ezek a foglalkozások jó alkalmat nyújtanak a megfigyelésekre, adatgyűjtésre és a 
tevékenykedésen keresztüli sokoldalú fejlesztésre. Az iskolában tartott nyílt tanítási napok a 
szülőknek adnak lehetőséget az iskolában folyó oktató-nevelő munka módszertanába való 
bepillantásra. A tanév végén a leendő iskolások interaktív órán vehetnek részt az elsősökkel. 

A tanév elején az óvodások és elsősök szüleikkel együtt az iskola tornacsarnokában közös 
vidám családi sportnapon vesznek részt, melynek szervezését és lebonyolítását az óvónők a 
tanítókkal együtt végzik. 

Minden év decemberében az iskola alsó tagozatosai az óvodásokkal együtt Luca-napi 
ajándékkészítésen vesznek részt. 

A télűző kiszebáb égetés is remek alkalmat teremt az óvoda-iskola kapcsolat erősítésére. 
Zenével, tánccal, dallal egybekötve közösen szórakoznak intézményünk gyermekei.. 

A pedagógusok és az óvónők kölcsönösen látogatják egymás nyílt óráit, ami a szakmai 
továbbfejlődés mellett a gyermekek megismerését segíti elő, illetve az óvónők fejlődési 
lapokat vezetnek az óvodás gyermekekről, melyeket a leendő osztálytanítók megismernek. 
Ezen kívül az óvónők a tanítókkal egy értekezlet keretén belül megbeszélik, megosztják 
tapasztalataikat a további hatékony oktató-nevelő munka érdekében. 

 A beiskolázási szülői értekezletek a leendő elsős szülők számára is a szülői kapcsolattartás 
egyik formája, mely során a szülőkkel elbeszélgetve igényeiket, elvárásaikat is megismerhetjük. 
Képet kapunk a családi körülményekről, szokásokról, jutalmazások, büntetések formáiról, 
szülői attitűdökről. Ezeken az értekezleteken részt vesznek: az iskolavezetés és a leendő első 
osztályos tanítók, napközis nevelő.  

Iskolánk 8 évfolyamos és nemzetiségi horvát nyelvet oktató intézmény. 
Intézményünkben több mint 200 éve folyik kisebb-nagyobb megszakításokkal horvát 

nemzetiségi nyelvoktatás. Mindezt a lakókörzet nemzetiségi összetétele is indokolttá teszi. 
Küzdve az utóbbi évtizedek súlyos asszimilációja ellen, minden törvényes eszközt 
felhasználunk, hogy a nemzetiségi nyelvoktatás ne szakadjon meg. Mivel intézményünkben 
adottak a szakmai feltételek (diplomával rendelkező, anyanyelvi szinten beszélő pedagógusok, 
vezető) a nyelvoktatás már az iskola beiskolázási körzetébe tartozó Templom utcai óvodában 
elkezdődik, majd folytatódik az iskolában. 

Iskolánkban hagyomány, hogy nyolcadik osztályos tanulóink az év végén záró vizsgát 
tesznek matematikából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, nemzetiségi horvát 
nyelvből és a tanult idegen nyelvből. A záró vizsga tantárgyait a nevelőtestület közösen 
választotta, mert véleményük szerint ezek az alappillérei a továbbtanulásnak, és itt rendszerezik 
négyévi tudásukat. A vizsga szóbeli és írásbeli részből áll. A szóbeli alatt a nyolcadik osztályos 
tanulók mentesülnek a tanóra látogatása alól, és naponta egy tantárgyból vizsgáznak. A vizsga 
eredményről tanúsítványt kapnak. Az elért eredmény beleszámít az év végi tantárgyi 
osztályzatba. (kétszeres témazáró értékű). Horvát nyelvből csak a nyelvet tanuló diákok 
vizsgáznak. 

A tanulók érdeklődése és a kollégák vállalásai alapján alsó és felső tagozaton szakköröket 
működtetünk a tehetséges tanulók fejlesztésére. 

A gyengébb tanulóinknak a korrepetálási órákon, a fejlesztő foglalkozásokon, és a napközis 
foglalkozás keretében biztosítjuk a felzárkóztatást.  
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Az egészséges életmódra nevelést a testnevelési órák (úszás), a mindennapos testnevelés, a 
tömegsport foglalkozások, szabadidős foglalkozások (túra, korcsolyázás), osztályfőnöki órák, 
védőnő foglalkozásai is biztosítják.  

Iskolánkban a Liszt Ferenc Zene Iskola kihelyezett tagozata működik. 

 
1.14. Az intézményi hagyományok ápolása 

1.14.1. A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola 
hírnevének megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A 
hagyományok ápolásával kapcsolatos aktuális feladatokat, időpontokat, valamint a felelősöket 
a nevelőtestület az iskola éves munkatervében határozza meg. 

1.14.2. Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei 

 A legjelentősebb történelmi eseményekről való megemlékezés iskolai ünnepély 
formájában minden esztendőben megtörténik. A tanulóközösség a feladatra felkért 
pedagógusok koordinálásával műsort készítenek. 

 Az iskolai ünnepély keretében, műsorral történő megemlékezések helyi szinten, az 
éves munkatervben szabályozottak, mint pl. az Aradi vértanúk mártírhalálának 
évfordulójáról, az 1956-os forradalomeseményeiről, március 15. a Nemzeti 
Összetartozás napjáról való méltó megemlékezés. 

 A tanév első napján az első osztályosok fogadása/iskolába kisérése a 4. osztályosok 
részvételével történik. Ugyanakkor tartjuk tanévnyitó ünnepélyünket is. 

 A tanévzáró ünnepélyünk keretében osztjuk ki a jutalomkönyveket, és a 
bizonyítványokat. 

 A ballagási ünnepélyünk keretében méltó módon búcsúztatjuk el a végzős 
tanulóinkat. 

 Iskolaközösség keretében is megünnepeljük a karácsonyt. 
 Közkedvelt hagyományos rendezvényünk a farsangi bál. 
 A tantárgyi hagyományaink főként konkrét tantárgyakhoz kötődnek. Tanulmányi és 

sportversenyeket rendezünk iskolai és városi szinten. Lehetőségünk szerint 
bekapcsolódunk a helyi, a megyei és az országos tanulmányi-, kulturális- és 
sportversenyekbe. 

 Értékelési hagyományaink erősítik kiemelkedő tanulóink elismerését. Az évközi 
munkáért igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári, diák-önkormányzati dicséretet 
kaphatnak tanulóink. A tanévzáró ünnepélyen a kitűnő tanulmányi eredményt elért, 
példás magatartású és szorgalmú és az öt igazgatóit kapott diákjaink 
könyvjutalomban részesülnek. Minden évben megválasztásra kerül az „Év diákja”és 
az „Év sportolója”.  

 Az iskolai élet eseményeiről, eredményeiről rendszeresen beszámol a diák-
önkormányzati faliújság, az iskolai évkönyv, a Bajai Televíziók, Baja rádió, országos 
horvát média. 
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2.  NEVELÉSI PROGRAM 
 
 2.1. Az iskolában folyó nevelő – oktató munka alapelvei 
 
Küldetésnyilatkozatunk: 
Olyan iskolát szeretnénk, amely kölcsönös megelégedettségen alapuló rugalmas és 
alkalmazkodó partnerközpontú iskola, melyben a gyermekközpontúság a vezérlő elv. 

Alapelveink: 
1. Intézményünkben mindenki azért dolgozik, hogy tanítványaink testi, értelmi, 

érzelmi, erkölcsi fejlődése, közösségi szelleme, emberi minősége napról napra 
pozitív irányba változzon. Mindezeket a szülővel, a családdal együttműködve kell 
megvalósítani.  

2. Intézményünkben a hátrányos megkülönböztetés tilalma alapján minden olyan 
intézkedés, magatartás, mulasztás kizárt, mely sérti az egyenlő elbánás elvét. 

3. Az intézmény vallási és világnézeti kérdésekben semleges, de biztosítja a vallási 
ismeretek, világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését. 

4. Szabályainkkal szemben támasztott követelmény, hogy elfogadható, érthető, 
teljesíthető, emberért való, közösen kialakított legyen. 

5. A kitűzött feladat megoldásának a feltétele a valós helyzetnek az ismerete, az egyéni 
fejlődés biztosítása. 

6. Minden tanítványunknak meg kell felelnie a helyi, illetve a központi dokumentumok 
követelményeinek – kiemelten az alapkészségeket – tekintve, megszerezzék azokat a 
kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas 
alkalmazkodáshoz. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden 
egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív 
állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. 

7. Szakmánk a megtanítás, a fejlesztő motívumok megtalálása, az aktivitás életre 
keltése, a játékosság, a differenciák felismerése és kompenzálása.  

8. Az eszköz, a tempó, a módszer megválasztása, a tananyag súlypontozása, a 
fejlesztés strukturálása, a törvényben is megfogalmazott pedagógiai szabadság. 

9. Minden fajta tevékenység kiinduló eleme a motiváció. Első helyen kell említeni a 
sikerélményt, mert a siker megerősíti a tanulót, abban, hogy jó tanulni, érdemes 
dolgozni. 

10. A pedagógiai munkánk fontos eleme, hogy visszacsatolást adjon a teljesítményekről. 
Ennek érdekében az ellenőrzés, értékelés, az osztályozás legyen rendszeres, 
folyamatos, előre mutató. 

11. Az értékelés személyre szóló, a követelmények ismeretében kiszámítható, fejlesztő 
legyen. 

12. A tanulónak a megfelelő illem, magatartási és erkölcsi normák elsajátításához a 
nevelő személyes példamutatása elengedhetetlen és szükséges. 

13. Különösen fontos a szociokulturális hátránnyal rendelkező, tehetséges tanulók 
fokozott egyéni megsegítése, az eredményesség méltó elismerése, jutalmazása. 
Mindezek érdekében felhasználjuk a kompetencia alapú oktatás támogató 
környezetét, és eszközrendszerét (differenciált fejlesztés különböző módjait). 

14. A gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme a sokoldalú személyiség- 
fejlesztést, közösségfejlesztést kell, hogy szolgálja, annak érdekében, hogy ez az 
emberi cselekvő képesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódjon. 
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2.2. A nemzetiségi nevelés és oktatás szerepe és célkitűzései 
Iskolánk sajátos arculatának legfőbb eleme a német és a horvát nemzetiségi nevelés és 

nyelvoktatás. A Bajai Szentistváni Általános Iskolában nemzetiségi horvát és idegen nyelvi 
német, míg tagintézményben, Csávolyon és Felsőszentivánon német nemzetiségi nyelvoktatás 
folyik, melynek hosszú időre visszanyúló hagyománya van. 

Feljegyzés a csávolyi németek történetéből 
A 150 éves török hódoltság után 1686 Buda visszavívását követően került sor arra, hogy a 

Magyar Korona Országaiba a középkortól több betelepülési hullámban érkeztek német 
területről a németek, délről meg a szlávok a hazai gazdaság újjáépítésének részeként. Ekkor 
kezdődött itt a felemelkedés. A németség sorsa ettől kezdve összefonódott a magyarság 
sorsával. 

Bartóknak volt igaza, amikor azt mondta, hogy a népek képesek együtt élni, és ha előítélet 
mozgatja is néha gondolataikat, nem acsarkodás, nem a másik iránti gyűlölség a 
mozgatórugója, népek közötti gyűlölséget mindig kormányok, uralmon lévők szítanak. 
Hazánknak olyan kormánya van, mely alaptörvényben biztosítja a nemzetiségi jogokat!  

A mai Csávoly alapítását 1734-ben mondták ki a bunyevácok. A földesúr a Kalocsai 
Érsekség volt. Hamarosan magyarok is csatlakoztak, valamint belső migrációval 1782-ben a 
németek. Így, azóta befogadó nemzetiségi telepes falu vagyunk. A németek hamarosan 
fölénybe kerültek, mely meg is maradt az 1947. évi kitelepítésig. A felvidéki magyarok 
idetelepítésével megváltozott a község etnikai képe, s így ma többségi magyarok lakják. A 
német gazdák jólétét elsősorban a „sváb erényeknek”, a szorgalomnak és takarékosságnak 
tulajdonítják. A németek számára legtragikusabb fejezet volt a második világháború utáni 
időszak. Csávolyon ez 1944-ben kezdődött.  

A csávolyi iskolában alakulásától kezdve német nyelvoktatás volt. A háború időszakában 
nemzetiségenként szétválasztották a tanulókat, s így tagozatonként volt az oktatás. Az 
anyanyelv oktatása, használata és ápolása minden nemzet, etnikai csoport fennmaradásának, 
társadalmi fejlődésének, a nemzeti tudat létezésének egyik alapvető feltétele. A nemzetiségek, 
nemzeti kisebbségek esetében, pedig ez a kollektív nemzetiségi jogok gerincét alkotja. 
Csávolyon csak akkor szűnt meg a német világnyelv oktatása, amikor a kötelező oroszt 
vezették be. Annak megszűntével újból a német nyelvoktatásra került sor. A bunyevácoknak 
külön önálló iskolájuk volt helyben is. A nemzeti érzés, a nemzetiségi hovatartozás szabad 
eldöntésének fontos elvi biztosítékát jelentette, hogy a magyar parlament 1948-ban törvénybe 
foglalta a nemzetiségi hovatartozás büntetőjogi védelmét. Az anyanemzetekkel való 
kultúrcsere és érintkezés engedélyezett. 

1949-1950 folyamán megszülettek azok a jogszabályok, amelyek megszüntették a német 
nemzetiségi lakosság emberi és állampolgári jogkorlátozásait Magyarországon. „A magyar 
állampolgárok egy tekintet alá estek.” Az ötvenes évek végén már szép eredmények voltak.  

A fentiekhez hasonlóan a csávolyi nemzetiségek kulturális téren is eredményesek voltak, 
műkedvelő szinten ápolták, ápolják a hagyományaikat. Csávolyon hivatalosan 1937-ben a mai 
iskola építésének avatásán mondták ki az iskolában hivatalos nyelvnek a magyart. 

 A korabeli magyar érzelmű sváb bíró úgy fejezte ki magát, hogy „Csávoly népe három 
nyelven dicséri Istenét, s egy szívvel szereti hazáját, Magyarországot”. 

(Dr. Mándics Mihály helytörténész, múzeumvezető feljegyzése alapján) 
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A nemzetiségi oktatás feladatai 
Nemzetiségi iskola lévén kiemelt feladatunk: a nemzetiségi kultúra megismertetése, annak 

ápolása, a hagyományok őrzése, a német és a horvát nemzetiség történelmi, földrajzi és 
népismereti tan-anyagának, a német és a horvát nyelvnek minél magasabb szintű elsajátítása, a 
legjobbaknak az alapfokú nyelvvizsga megszerzése a 8. osztály végére. 

A nemzetiségi nevelés-oktatásban kiemelt szerepe van a nemzetiségi nyelv tanulásának. A 
nyelv lehetővé teszi a német és a horvát nemzetiség és az anyanemzetek irodalmi értékeinek 
megismerését, és fontos közösségalakító, és - megtartó erő. 

Ennek érdekében törekszünk: 
 a német és a horvát nyelv szóbeli és írásbeli megértésének, illetve használatának 

kifejlesztésével a német és a horvát nyelvnek művelt köznyelvi szinten történő 
elsajátításának elősegítésére; 

 a hazánkban élő német és horvát nemzetiség népköltészetének, zenei, irodalmi és 
képző- és iparművészeti alkotásainak, szokásainak és hagyományainak 
megismertetésére és ápolására; 

 a német és a horvát nemzetiség történelmének, anyanyelvi kultúrájának, hon- és 
népismeretének oktatására; 

 Németország és Horvátország életének, kultúrájának és történelmének, valamint a 
német és a horvát nyelvterület országainak megismertetésére; 

 a különböző kultúrák értékeinek bemutatásával toleranciára, a másság elfogadására, 
vállalására és megbecsülésére nevelni. 

A nemzetiségi nevelés-oktatás tartalma 
 A nemzetiségi nyelv tanulásának biztosítása, 
 A nemzetiségi népismeret oktatása, 
 A nemzetiség nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája, 
 A nemzetiség történelemalakító és kultúraformáló szerepe,  
 A kisebbségi jogok megismerése és gyakorlása 
 A kisebbségi önismeret kialakítása. 

A nemzetiségi tartalmak az óratervben önálló tantárgyként (a német és horvát nyelv és 
irodalom, valamint népismeret), de tanórán kívüli tevékenységként (szakkör, népdal-, tánc- és 
színjátszó körök, játszóház, zenekar, kirándulások stb.) is megjelennek. A nemzetiségi 
népismeret oktatásának egy-egy részterületét az önálló tantárgy mellett az 1-4. osztályokban a 
környezetismeret, rajz, ének és a technika és életvitel tantárgyakban, az 5-8. osztályban a 
testnevelés, illetve természetismeret, történelem, földrajz, rajz, technika, ének tantárgyakban 
tantárgyai koncentráció formájában jelenik meg, továbbá népismereti tartalmak a német nyelv 
és irodalom tantárgy ismeretanyagában is szerepelnek. 
 
2.3.Nemzetiséghez nem tarozó tanulók részére, a településen élő nemzetiségek 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyagok, elsajátításuk módja  
Célok és feladatok 

• A hon és népismereti tananyag, a helyismereti moduláris oktatási programcsomag 
szükség szerinti bővítése, kiegészítése, lehetőséget teremt a nemzetiséghez nem 
tartozók számára, a lakóhely és környéke nemzetiségeinek életkornak megfelelő 
megismerésére. 

•  A tanulók először ismerkedjenek meg a magyarországi nemzetiségek legfontosabb 
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hagyományaival, életmódjával és kultúrájával. 
5 -8. évfolyam 
A tanulók: 
 Nyerjenek betekintést egy nemzetiség lakta település életébe. 
• Ismerjék a naptári évhez és a valláshoz kötődő legfontosabb ünnepeket, maguk is 

gyűjtsenek szokásokat, tudják a tanult szokásokat felsorolni és röviden ismertetni. 
Ébredjen fel érdeklődésük más kultúrák iránt, tiszteljék azokat. 

• Legyenek alapvető ismereteik a legfontosabb paraszti munkákat, kézműves 
mesterségeket, ételeket és ruhadarabokat. Ismerjék az akkori és mostani étkezés és 
öltözködés közti különbségeket, a magyarországi nemzetiségek “lakó- 
hagyományait”, és a hasonlítsák össze a magyarokéival. 

• Fedezzék fel és elevenítsék fel a nemzetiségi hagyományokat, ismerjék a 
nemzetiségek közötti kapcsolatokat, értsék meg a magyarországi nemzetiségek 
nemzetközi kapcsolatait. Ismerjék a Magyarországon élő nemzetiségek legfontosabb 
jogait. 

 Tiszteljék a magyar nép és az országban élő más kisebbségek kultúráját, ismerjék fel a 
népek közötti kapcsolódási pontokat. 

• A nemzetiségek történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani 
ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz a tényhez, hogy a kisebbség 
sokszínűségével és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. 

• A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak 
felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában. 

• A történelemi témakörök a történelem tantárgy óráin kerüljenek feldolgozásra. 
• Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség 

előnyeire és a saját, valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. 
 
1 – 4. évfolyam 

Az általános iskola alsó tagozatában a nemzetiségismereti tartalmak közvetítése kizárólag 
cselekvésközpontú legyen. Ne tanítsunk adatokat, meghatározott ismereteket. 

A tartalmak egyrészt integrálhatók a tantárgyakba: ének-zene, környezetismeret, technika, 
művészeti nevelés. Ebben a korban célszerűbb az integráció, több motivációs lehetőséget 
biztosít. 
A tanulók: 

• Nyerjenek betekintést a nemzetiségiek jelenébe és múltjába élmények alapján, 
szerezzenek alapvető ismereteket azok életéről és mindennapi munkájáról. 

• Tudatosuljon bennük – főként a szokások terén – az emberek mássága. 
Ismerkedjenek meg legalább két különböző szokással. 

• Kapjanak indíttatást mondókák, dalok, játékok gyűjtésére, ismerjék meg a 
népköltészet értékét és szépségét. 

• Mutassanak érdeklődést a hagyományok iránt. 
• Ismerjék fel a hagyományápolás fontosságát. 
• Tantárgyakba integráltan sajátítják el a tananyagot. 
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2.4. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai  

A következő értékekhez igazodva kívánjuk elérni kitűzött céljainkat. 

A kitűzött célok megvalósításának a feltétele a valós helyzetnek az ismerete és az önismeret. 

Az értékek felsorolása nem sorrendiséget takar, mert számunkra ezek ez értékek 
egyenrangúak. 

A nevelési célkitűzések új eleme a tanulók osztályközösségi szintű foglalkozási időkeretének 
meghatározása, a napközi biztosítása az1-4. osztályig, illetve a tanulószoba megszervezése 1-8. 
osztályig. 

Partnerközpontúság 
Cél:  
A rugalmas és a partnerek igényeihez alkalmazkodó iskola, amelyben a gyermek, a szülő, a 
pedagógus, a technikai dolgozók egyaránt jól érzik magukat, mely a hagyományokból 
építkezik, és a jövőre figyel. 
Feladat: 
Ismerjük meg partnereink igényeit, elvárásait. 
Teljesítési kritérium: 
Iskolánkban a partnerek elvárásainak figyelembe vételével folyik a nevelő- oktató munka. 
Eszközök: 
Kérdőívek, interjúk 
Eljárásmód: 
Partneri igény- és elégedettségmérés eljárásrendje 

Gyermekközpontúság 

Cél: 
Fejlődjön pozitív irányba a gyermekek személyisége. 
Feladat: 
A nevelő példamutatásával segítse elő a tanulók személyiségének pozitív irányú fejlődését. 
Teljesítési kritérium:  
A tanulók többsége megismeri és elfogadja a pedagógusok által képviselt és bemutatott 
viselkedési normákat. 

Cél: 
Ismerje és alkalmazza a helyes erkölcsi szabályokat és a megfelelő viselkedési kultúrát. 
Feladat: 
Ismertessük meg és fogadtassuk el a tanulókkal az iskolai élet szabályait és ennek megfelelően 
viszonyuljanak a közösséghez. 
Teljesítési kritérium:  
A tanulók 80%-a ismeri és be is tartja a házirend szabályait 

Cél:  
Fejlődjön a tanulók kötelességtudata, önállósága. 
Feladat: 



Pedagógiai Program  Szentistváni Általános Iskola 
 Baja  

 20

Adjunk a tanulóknak tantárgyi kutatómunkát, közösségi, szervezési feladatokat. Értékeljük az 
elvégzett munkát. 
Teljesítési kritérium:  
A tanulók önállóan vesznek részt a kutatómunkában. A rájuk bízott közösségi és szervezési 
feladatokat elvégzik. A tanulók részvételével értékeljük tevékenységüket. 

 
Cél: 
Fejlődjön a tanulók versenyszelleme. 
Feladat: 
Indítsuk el tehetséges tanulóinkat magasabb szintű (városi, megyei, területi) versenyeken, a 
gyengébb képességű tanulóinkkal is biztosítsunk lehetőséget versenyzésre. (házi versenyek) 
Teljesítési kritérium: 
Tanulóink 40%-a aktívan részt vesz a versenyeken. 
Eszköz: Versenynaptár 
Eljárásmód: A folyamatos adatgyűjtés, ennek értékelése a diákok, a szülők, a pedagógusok, a 
KIK számára. 

Cél: 
Pozitív irányba fejlődjön tanulóink egészséges életmódhoz való viszonya. 
Feladat: 
Szervezzünk sportfoglalkozásokat, túrákat. Ismertessük meg a tanulókat az egészséges 
életmóddal a tanórákon, osztályfőnöki órákon és azokon kívül is. 

Teljesítési kritérium: 
Tanulóink szívesen és aktívan vesznek részt sportfoglalkozásokon és túrákon. Mindennapi 
életükben alkalmazzák az egészséges életmódról tanultakat. 

Cél: 
Pozitív irányba fejlődjön tanulóink környezetükhöz való viszonya. 
Feladat: 
Vegyenek részt a gyerekek iskolánk, városunk környezetének szépítésében. 
Teljesítési kritérium: 
Tanulóink igényesek a környezetükre. Az adott alkalmakkor részt vesznek az iskola 
környezetének szépítésében és a városszépítési megmozdulásokon. 

Cél: 
Pozitív irányba fejlődjön a tanulók munkához való pozitív viszonya. 
Feladat: 
Alakítsuk ki a tanulókban a munkához való pozitív hozzáállását. 
Teljesítési kritérium: 
Tanulóink többsége elvégzi az elvállalt és rájuk bízott feladatokat. 
Eszközök: 
Szituációs játékok, tevékenységek… 
Eljárásmód: 
Közösségi élet színterei (kirándulások, DÖK- programok, versenyek, szakkörök, egyéb 
szabadidős tevékenységek, ügyeletesek és hetesek munkája) 
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Ismeret 

Cél: 
A NAT, a kerettanterv által kitűzött követelményeket elsajátíttatjuk tanulóinkkal és tegyük 
nyitottá őket a további ismeretek befogadására. 
Feladat: 
Az értő olvasás minden tantárgy kiemelt feladata legyen! 
Tanulóinkat ösztönözzük, hogy önálló ismeretszerzésük fejlődjön. 
Teljesítési kritérium: Az OKÉV mérésekor elérjük az országos átlagot. 

Cél: 
Már az első évfolyamtól kezdődően legyen lehetősége az érdeklődő tanulóinknak a számítógép 
használatának megismerésére. 
Feladat: 
A számítógép használatának alapismereteit elsajátíttatjuk a meglévő tárgyi eszközök maximális 
kihasználásával. 
Teljesítési kritérium: 
A tanulók életkoruknak megfelelő szinten és rendeltetésszerűen tudják használni a 
számítógépet. 

Cél: 
Keltsük fel tanulóink érdeklődését az idegen nyelvek illetve nemzetiségi nyelv iránt már az első 
évfolyamtól kezdve. 
Feladat: 
Tanulóink számára a legmegfelelőbb tankönyvcsaláddal, sok játékkal, szituációs gyakorlattal, 
csoportbontással segítjük és ösztönözzük az idegen nyelv tanulását. 
Teljesítési kritérium: 
Adott szituációban tudjon cselekvéssel, vagy szóval reagálni tanára vagy társa kérdéseire, 
utasításaira életkorának megfelelő szinten. 
Eszközök: 
A könyvtár eszköz állománya, a rendelkezésre álló számítógépek, internet – használat, 
audiovizuális eszközök; iskolán belüli és kívüli hagyományőrző rendezvények, kulturális 
események. 
Eljárásmód: 
Egyéni képességfejlesztés szakkörökön, korrepetálásokon, tanórákon, versenyeken, 
rendezvényeken. 
 
Cél: 
Erkölcstan, Hit-és Erkölcstan tantárgyakon belül megismertetni a tanulókkal az erkölcsi, 
magatartási normákat, a hitismereteket. 
Feladat: Erkölcstan és Hit-és Erkölcstan bevezetése az 1. és az 5. osztályokban, felmenő 
rendszerben. 
Teljesítési kritérium: A kiváló, jó, megfelelt szöveges értékelés elérése. 
Eljárásmód: Szoros együttműködés az egyházakkal, ismeretek és értékelések összehangolása. 
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Képesség 

Cél: 
A tantárgyakon belül fejlődjön tanulóink minden képessége. 
Feladat: 
Biztosítsuk gyermekeink széleskörű fejlesztését egyéni bánásmóddal, mely igazodik az egyes 
tanulók fejlettségi szintjéhez, haladási tempójához. A hozzáadott érték mérése az országos 
kompetenciamérés segítségével. 
Felkészítjük tanulóinkat úgy, hogy a képességüknek megfelelő középiskolában is megállják a 
helyüket.(Korrepetálások, fejlesztő foglalkozások, szakkörök, tömegsport, napközis 
foglalkozás, tanulószoba, záró vizsga nyolcadikosoknak, különböző szintű tanulmányi- és 
sportversenyek) 
Teljesítési kritérium: 
Csökken a bukások száma. 
A fejlődésükben lemaradó tanulókat sikerül a megfelelő tudásszintre felhozni. 
A tehetséges tanulóink részt vesznek tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, 
eredményesen szerepelnek azokon. 
Tanulóink megállják helyüket a következő iskolafokon. (A középiskolák visszajelzései alapján 
mérni tudjuk az általános iskolai felkészítés eredményességét. 

Cél: 
Fejlődjön a tanulás-tanítás folyamatában az együttműködési kompetenciájuk. 
Feladat: 
A nevelő bátorítsa a tanuló önálló kezdeményezéseit akár tantárgyi, akár közösségi területen. 
(DÖK fórumok, tananyaghoz kapcsolódó érvelések, az osztályközösségek, az iskola, az iskola 
partnerei által szervezett rendezvények által.) 
Teljesítési kritérium: 
Ha tanulóink elmondják a véleményüket, tiszteletben tartva a másik felet. 
Ha az önálló kezdeményezésüket megvalósítják. 
Eszközök: 
„ A kímélő iskolakezdés”, fejlesztő foglalkozások, szakkörök, napközi, tömegsport. OKÉV 
által történő mérések, rendezvények. 
Eljárásmód: 
A pedagógia program, a helyi tanterv valamint a házirend meghatározott folyamatszabályozása 
alapján. 

Hagyományok 

Cél: 
Tanulóink tiszteljék, ápolják és vigyék tovább iskolánk meglévő hagyományait. 
Feladat: 
Megismertetjük tanulóinkkal a hagyományokat. 
Teljesítési kritérium: 
Tanulóink megismerik és elfogadják az iskolai hagyományokat, és az ezekhez tartozó 
ismereteket, részt vesznek a fentiek fenntartásában, ápolásában, továbbvitelében. 

Cél: 
Erősödjön és fejlődjön az egy közösséghez való tartozás érzése. 
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Feladat: 
Erősítjük a tanulócsoportokon belüli közösséget. 
Teljesítési kritérium: 
A színvonalasan megrendezett iskolai és iskolán kívüli programokon közösen részt veszünk. 
 

Cél: 
Ismerjük meg és erősítsük a városrész kulturális életét. 
Feladat: 
Különböző rendezvényekkel emeljük a városrész kulturális életének színvonalát. 
Teljesítési kritérium: 
Tanulóinkkal együtt egyre többen látogatják intézményünk kulturális rendezvényeit. 

Cél: 
Ápoljuk a nemzetiségi hagyományokat. 
Feladat: 
Megismertetjük és őrizzük a nemzetiségi hagyományokat. 
Teljesítési kritérium: 
Növekszik a nemzetiségi programokon résztvevők száma. 
Eszközök: 
Kulturális programok, rendezvények, kiállítások, iskolai ünnepélyek. 
Eljárásmód: 
A programok lebonyolítása előre meghatározott forgatókönyv szerint történik.  
 

 

2.5.  A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 
feladatok 

2.5.1. A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 
osztályfőnökök feladatai 

A pedagógusok intézményi feladatait a hatályos jogszabályokon túlmenően az iskola 
alapdokumentumai, a Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési szabályzat, a Házirend 
részletesen tartalmazza, illetve szabályozza. 

A munkavégzésre vonatkozó tanévi feladatokat az intézmény éves munka terve 
szabályozza. 

A feladatok tanévi meghatározása teljes alkalmazotti körre, munkaközösség vezetőkre, 
osztályfőnökökre vonatkozóan, továbbá egyéni megbízás formájában jelenik meg. 

A tervezés dokumentumai az elvégzett munka értékelésére is tartalmaznak elvárásokat, 
feladatokat. 

2.5.2 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai: 

Az osztályfőnöki munka tartalmát a hatályos köznevelési jogszabályok általánosságában 
tartalmazzák. Az intézményi sajátosságokat a Bajai Szentistváni Általános Iskola 



Pedagógiai Program  Szentistváni Általános Iskola 
 Baja  

 24

alapdokumentumai szabályozzák. Ennek megfelelően éves munkatervezéssel, osztályfőnöki 
nevelési terv alapján az osztályfőnökök kiemelt feladatai: 

 A tanévi osztályfőnöki munkaterv elkészítése 5-8. évfolyamokon, illetve helyzetelemzés 
az 1-4. évfolyamokon. 

 Az osztályközösségek sajátosságainak feltérképezése (szociometriai vizsgálat), az 
életkori jellemzőknek megfelelő alakítása, 

 A gyermekek szociokulturális hátterének megismerése, szükség esetén, lehetőség 
szerint segítségnyújtás, vagy annak kezdeményezése. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok tartalmi és szerkezeti feladatainak beintegrálása 
az osztályfőnöki feladatok közé 

 A normakövető magatartás, szokásrend kialakítása. 
 A negatív tanulási, viselkedési szokások lehetőség szerinti megakadályozása, kedvező 

irányú befolyásolása. 
 Szülői kapcsolatok kialakítása, ápolása (szülői értekezletek, fogadóórák, eseti 

konzultációk). 
 Osztályszintű szabadidős programok szervezése. 
 A tanulók tanulmányi előrehaladásának nyomon követése, szükség esetén konzultáció 

kezdeményezése szaktanárokkal, fejlesztő pedagógusokkal. 
 A tanulók iskolai és iskolán kívüli életének figyelemmel kísérése, a tapasztalatok 

érvényesítése a közvetlen nevelőmunkában. 
 

2.5.3. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogának gyakorlási 
rendje 

 Tanulói részvétel, diákönkormányzat 
A DÖK felépítése és működése: 

Az iskola diákönkormányzata alulról építkező közösségi szervezet, amelynek tevékenysége 
a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

Legfontosabb feladatának az iskolai közösségi élet szervezését, a nevelőtestület 
véleménynek meghallgatásával annak mind színvonalasabb segítését, valamint a diákok 
érdekeinek képviseletét tartja. 

A tanulókat jogaik gyakorlásában és képviseletében a diákönkormányzat segíti. 

Szervezeti felépítése a következő: 

A diákönkormányzat munkáját az iskolában tanító tanár segíti, aki eljár-hat a diákok, 
diákönkormányzat képviseletében. 

Osztály diákbizottságok: 2–3 fő, akik az osztályfőnökkel együttműködve a kétirányú 
információáramlás legfőbb bázisai. 

Diáktanács: az osztály–diákbizottságok 2– 2 tagjából, választott küldöttekből áll. 

A diáktanács vezetősége: 8 főből áll, akiket a diákok legalább 50%-a támogat. 

A diáktanács vezetősége képviseli a diákközvéleményt, tartja a kapcsolatot az 
iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzatot segítő tanárral. 

A diáktanács megbeszélt időpontokban – évente legalább négyszer ülésezik, de szükség 
esetén bármikor összehívható. 
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A diáktanács összehívását kezdeményezheti a diáktanács vezetősége, a diákönkormányzatot 
segítő tanár és az iskola vezetése. 

A diáktanács üléseire meghívhatók az iskola diákjai, a nevelőtestület tagjai és az iskola 
vezetése. A meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt az üléseken. 

Diákfórum (iskolagyűlés) összehívása: évente 1 – 2. alkalommal, szükség esetén többször is 
összehívható fórum, melynek résztvevőire és témájára a diáktanács, a nevelőtestület és az 
iskolavezetés is tehet javaslatot. 

A diákönkormányzat működésére vonatkozó jogokat az oktatási törvény tartartalmazza. 
A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleményének 

meghallgatásával: 
 saját közösségi életük megszervezésében, 
 tisztségviselőik megválasztásában, 
 a diákönkormányzat képviselőjének (küldött) megválasztásában. 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 
 működéséről, 
 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 
 hatásköre gyakorlásáról, 
 egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 

A diákönkormányzat a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan véleményt nyilváníthat, 
javaslattal élhet a nevelési–oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos 
kérdésekben: 

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 
 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 
 a könyvtár, a stúdió, a tornacsarnok működési rendjének kialakításához 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, 
illetőleg amelyekben egyetértési jogkört gyakorol, továbbá ha a diákönkormányzat képviselőjét 
a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, meghívót – ha a jogszabály másképp nem 
rendelkezik – a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat 
részére. 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben: 
 jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési 
 szabályzat megalkotásakor és módosításakor, 
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, (táborozások, 

osztálykirándulások támogatása) 
 a házirend elfogadásakor 

Közszolgálati diákszerepek az iskolában: 
Az iskolánkban a társadalmi munka, a rendezvények szervezése, lebonyolítása a DÖK 

feladata, melyet részletesen a DÖK éves munkaterve tartalmazza. Az ügyeletesi teendőket az 
iskola házirendje tartalmazza. 

A DÖK szervezeti felépítését és működési rendjét a diákönkormányzat SZMSZ-e szabályozza.  

2.5.4.  A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnereinek kapcsolattartási formái 
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A nevelés-oktatás folyamatában az iskola a szülőkkel való egyenrangú kapcsolat 
kialakítására törekszik, mivel az iskola a szakmaiságot, a család pedig a biztos “hátországot” 
jelenti. 

A kettő harmonikus egységében tud a legeredményesebben fejlődni a gyermek. Ezért 
fontos, hogy az iskola és a család a legfontosabb alapértékekben megegyezzen, és hogy 
rendszeres információcserére és kölcsönös együttműködésre törekedjen mindkét fél. 

A tanulók jogait és kötelességeit az iskola házirendje tartalmazza.  

Intézményünkben iskolaszék nem működik, a szülői szervezet (szülői közösség) biztosítja a 
szülők véleményének képviseletét. A szülői szervezet az intézményi közösség szerves része. 

 Segíti az intézményi és a családi nevelés összehangolását, biztosítja szülők részvételét 
az intézmény életében. 

 Mozgósítja a szülőket a nevelő- oktató munka megsegítésére. 
 Részt vállal a pályaválasztás és a gyermekvédelem teendőiben. 
 Társadalmi munkával hozzájárul az intézmény tárgyi és esztétikai fejlesztéséhez, sport 

és kulturális programjainak megvalósításához. 

A szülői szervezetnek joga, hogy a tanulók érdekeinek képviseletében nyomon kövesse a 
pedagógiai munka alakulását, a tanulói jogok érvényesülését az intézményben.  

A szülőket érintő iskolai dokumentumok az iskola könyvtárában hozzáférhetők. 

A szülői szervezet SZMSZ-e tartalmazza a szülői közösség jogkörét. 

Az együttműködés a szülői szervezet és az intézmény valamennyi dolgozója között akkor 
eredményes, ha egymást egyenrangú és közös célért tevékenykedő partnernek tekinti. 

A pedagógust és a nevelő - oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási 
kötelezettség terheli, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan adatot, tényt, 
információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során tudomást szerzett. A titoktartási 
kötelezettség határidő nélkül fennmarad.  

A titoktartási kötelezettséget csak a szülő és a tanuló közösen oldhatja fel.  

A titoktartási kötelezettség nem tejed ki a törvény alapján kezelhető és továbbítható 
adatokra. 

 

2.6.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
A személyiség- és közösségfejlesztés az iskolai élet minden területét áthatja, prioritást élvez.  

A nevelés, a pedagógia fő feladata a személyiségfejlődés segítése. A személyiségfejlődés 
segítésében kiemelt szerepe van a motívumok kialakításának és a képességek fejlesztésének. 

A kivitelezés eredményességét a szokások, magatartási minták, az ismeretek és a készségek 
segítik. 

Ezért a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladataink között első helyen 
jelöljük meg a szokások kialakítását, minták adását és elemzését a megfelelő viselkedés 
megvalósításához. 

A személyiségfejlesztés segítésének alapja a gyermeki személyiség fejlettségi szintjének 
feltárása, megismerése és ebből kiindulva a feladatok megfogalmazása. 
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Alapfeltétel a nyugodt, kiegyensúlyozott iskolai, osztályközösségi klíma biztosítása, 
amelyben a tanulók érzelemvilága, személyisége,és ezáltal a közösség egésze a 
kortársközösségi jellemzőknek megfelelően optimálisan fejlődhet. 

Kiemelten: 

 Az értelem fejlesztése, a műveltség megalapozása, a művelődés, önművelés 
igényének   felkeltése, fenntartása. 

 A tanulók közti különbözőségek korai felismerésével – a lehetőségek függvényében 
- egyéni haladási ütem biztosítása, a különbözőségek hatékony kezelése. 

 Inkluzív nevelés-oktatás megvalósítását. 
 Az egészség-, környezetmegóvó szemléletmód kialakítását. 
 Az érzelmi nevelés és a szocializáció segítését.  
 A pozitív mintaadást (eredményes továbbtanulás, sikeres életút) kortársak és 

felnőttek bevonásával.  
 A személyiség erkölcsi arculatának formálása a helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával, elősegítve a felnőtté válás folyamatát, a 
társadalmi életbe való későbbi beilleszkedést. 

 A tanulás, a munka örömének megtapasztaltatása, sikerhelyzetek teremtése a pozitív 
megerősítés dominanciájának biztosításával. 

 A kompetencia alapú oktatás eszközrendszerével (különböző területek, különösen a 
szociális kompetencia eszközrendszerének alkalmazása az eredményes szocializáció 
segítése érdekében. 

 Helyes énkép, reális önértékelés kialakításának segítése. 
 Kiemelt feladatunknak tartjuk a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló 

területeket: 
 A szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztését 
 Tanulási motívumok fejlesztése: érdeklődés, megfigyelési késztetés, értelmezési 

késztetés, játékszeretet, alkotó vágy, sikervágy, elismerésvágy, kötelességtudat, 
ambíció 

 Kognitív képességek fejlesztése: megfigyelés, értékelés, viszonyítás, általánosítás, 
osztályozás, problémamegoldás 

 Egyéni szociális értékrend fejlesztése: kötődés, csoportképzés és hovatartozási 
kötődés, családi lét és utódnevelés 

 Szociális érdekérvényesítés fejlesztése, segítőképesség fejlesztése, együttműködési 
képesség fejlesztése, vezetésképesség fejlesztése, versengés képességének fejlesztése 

 A  társadalmi érzékenység, a nyitott, befogadó és empatikus személyiség kialakítása,a  
társas aktivitás 

 Kreativitás fejlesztése a játék az önkifejezés eszközeinek széleskörű alkalmazásával. 

2.6.1. A személyiségfejlesztés tanórai lehetőségei: 

 Differenciált képességfejlesztés.  
 Kommunikációs képesség fejlesztése. 
 Tanítási tartalmak feldolgozása során a kíváncsiság, az érdeklődés kielégítése   

mellett az akaraterő, kitartás, felelősségtudat fejlesztése, érzelmek gazdagítása. 
 A tanulás, a munka örömének megtapasztalása, sikerhelyzetek teremtése. 
 Önállóságra való törekvés segítése. 
 Kreativitás fejlesztése. 
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 Esztétikai érzék fejlesztése. 
 Helyes énkép kialakítása. 
 Társas kapcsolatok kibontakoztatása. 

2.6.2. A személyiségfejlesztés tanórán kívüli lehetőségei:  

 Tehetséggondozás, önmegvalósításra törekvés fejlesztése, erősítése. 
 Öröm, sikerérzés biztosítása, önbizalom növelés. 
 A kudarc helyes kezeléstechnikáinak megismertetése. 
 Értékítélet, kritikai érzék alakítása. 
 Együttes élmény átélése az osztálytól eltérő közegben. 
 Együttműködési képesség alakítása. 
 Helyes konfliktuskezelés és döntési készség elsajátíttatása. 
 Test és a lélek harmonikus fejlesztése. 
 Mozgásigény kielégítése, mozgáskultúra megalapozása. 
 Egészséges életvitel, helyes fogyasztói szerep alapvető ismereteinek közvetítése. 
 Kulturált versengési stílus kialakítása. 
 Kosárlabda, atlétika, labdarúgás, úszás, küzdősportokban tehetséges gyermekek 

fejlesztése, menedzselésük (utánpótlás-nevelés). 
 Fejlesztő beszélgetések az önismeretet fejlesztésére. 
 Kulturált magatartásformák gyakorlása. 
 Másság elfogadtatása, tolerancia.  
 Európaiság, hazaszeretet, nemzeti öntudat formálása. 
 Tiszteletadás az ember teremtette értékek iránt. 
 A társas kapcsolatok illemének, etikájának gyakorlása (barátság, szerelem). 
 Az elutasító magatartás kibontakoztatása a káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol,      

drog, ) vonatkozásában. 

 

2.7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 
rendje 

  2.7. 1. A gyermekek esélyegyenlőségét segítő tevékenységek 
A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése, a szegregációmentes környezet kialakítása, 

fenntartása alapvető jelentőségű. Az egyenlő bánásmód elveinek betartása intézményünk 
kiemelt prioritása.  

2.7.2. Az egyenlő bánásmód követelményét intézményünkben érvényesíteni kell, különösen: 

 az oktatásba történő bekapcsolódás, a felvétel, a nemzetiségi nyelvoktatásba való 
bekapcsolódás során, 

 a követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 
 a teljesítmények értékelése, 
 a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 
 a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 
 a nevelésben-oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése 

során. 

2.7.3. Esélyegyenlőségi célkitűzések 
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 A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának 
biztosítása. 

 Az oktatás szervezésében, napi gyakorlatában esetlegesen érvényesülő hátrányos 
megkülönböztetés megakadályozása. 

 Hatékony gyermek- és ifjúságvédelem, szoros együttműködés a feladatellátásban 
érintett intézmények, civil szervezetek között mind a hátránykompenzációban, mind 
a prevenciós munkában. 

 A halmozottan hátrányos tanulók eredményes oktatása, szociális hátrányaik 
lehetőség szerinti kompenzálása, esélyegyenlőségük előmozdítása. 

Feladatok: 
A célkitűzések megvalósításában teljes intézményi szinten az alkalmazottaknak szorosan 

együtt kell működniük. 
E tevékenység tervezéséért, intézményi dokumentumokba történő beépítéséért, a 

végrehajtásért, annak ellenőrzéséért az intézmény igazgatója felelős. 
Az intézmény feladata, hogy működését és pedagógiai munkáját érintő, és az 

esélyegyenlőségi szempontból fontos szolgáltatásokat meghatározó dokumentumba 
beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 
kötelezettségek és célkitűzések. 

Folyamatos visszacsatolással és értékeléssel jelenjenek meg garanciák az egyenlő bánásmód 
és esélyegyenlőség elveinek és gyakorlatának érvényesítésére.  

Tevékenységek: 
Az érintett kör meghatározása, tanévenkénti illetve szükség szerinti felülvizsgálata, 

aktualizálása, intézményi szintű naprakész nyilvántartás vezetése az érintett gyermekekről, 
családokról, a kompenzációs, - esélyegyenlőségi tevékenységbe bevont külső szervekről, 
szervezetekről. 

Esélyegyenlőségi szempontból érintetteknek tekintjük: 
 A jelentős szociokulturális hátránnyal rendelkező családok gyermekeit  
 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket.  
 A sajátos nevelési igényű tanulókat.  
A beiskolázási időszakban, továbbá új tanuló érkezésekor törekszünk az érintett tanulók 

osztályközösségi arányának kiegyenlítésére. 
A nemzetiségű nyelvoktatást valamennyi azt igénylő számára biztosítjuk. 
Tanévenkénti szociometriai vizsgálat elvégzése, a közösségben elfoglalt hely, elfogadottság 

nyomon követése. 
Az osztályfőnöki nevelési terv részeként, a fejlesztésben érintett szakemberek 

közreműködésével egyéni fejlesztési terv készítése. A fejlesztést végző pedagógusok által 
vezetett haladási napló vezetése. 

Ingyenes tankönyvellátás biztosítása. 
Étkezési díjkedvezményt, ingyenesség biztosítása. 
Napközi otthoni ellátás igénybevételének ösztönzése. 
Lehetőség szerint a kirándulások, térítéses közösségi programok költségeinek biztosítása az 

alapítványok, külső patrónusok, a kisebbségi önkormányzatok támogatásával. 
Az osztályfőnökökön, illetve a rendelkezésre álló információs csatornákon keresztül, a 

szülők rendszeres tájékoztatása a szociális támogatások igénybevételének lehetőségeiről 
formáiról.  

Pályázatok figyelemmel kísérése, különös tekintettel az ösztöndíj pályázatokra.  
A szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknál szorgalmazzuk a különböző tehetséggondozó 

és felzárkóztató foglalkozásokon való részvételt.  
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Különösen odafigyelünk a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásában lévő tanulókra. 
Szükség esetén az osztályfőnökkel, indokolt esetben védőnővel együtt családlátogatást 

végez. 

2.7.4. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  
A munkanélküliség, a létbizonytalanság megnövekedése, a szülők megélhetés utáni 

törekvése, a társadalom erkölcsi válsága miatt megnőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik 
fokozottabb odafigyelést, törődést igényelnek. 

Célok és feladatok:  

Az iskolában a gyermekvédelmi teendők ellátása az intézményvezető, a pedagógusok 
feladata. 

Az intézményvezető felel a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és 
ellátásáért, így feladatkörébe tartozik a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása. 

Minden pedagógus kötelessége, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi 
feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 
feltárásában és azok megszüntetésében. 

Az osztályfőnökök nyilvántartják a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulókat. 
Figyelemmel kísérik tanulmányi eredményüket, magatartásukat és mulasztásukat. Tanácsot ad 
tanulóknak, szülőknek. 

Veszélyeztetettségnek tekintjük az olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény 
következtében kialakult – állapotot, mely a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését 
gátolja vagy akadályozza. 

A gyermekvédelmi problémák súlyossága alapján különböztetjük meg a hátrányos és 
veszélyeztetett helyzetű gyerekeket. Hátrányos helyzetű tanulóknak azokat tekintjük, akiket a 
különböző környezeti tényezők akadályoznak az adottságaikhoz mért fejlődési lehetőségük 
elérésében – elsősorban kulturális, tanulmányi szempontból. Vagyis a hátrányos helyzet 
következménye a tanuló esélyegyenlőtlensége, míg a veszélyeztetettségé a tanuló 
személyiségének károsodása.  

Egyéb feladatok: 
 szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknak karácsonyi játékgyűjtés szervezése, 

gyermekvédelmi karácsony, húsvét, gyermeknap előkészítése, gyermekvédelmi nyári 
tábor szervezése 

 csomagosztás a szociálisan rászorulók részére 

Az iskolai gyermekvédelmi felelős feladatai: 

 Segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. 
 Szülők, tanulók széleskörű tájékoztatása saját tevékenységéről és az iskolán kívüli 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézményekről. 
 Nyilvántartást vezet az iskola tanulóiról (szociális helyzet, hátrányos, veszélyeztetett 

állapot, részképességzavar, hiperaktivitás, deviáns magatartás, egészségügyi állapot, 
étkezési kedvezmény, egyéb pénzügyi támogatások vonatkozásában). 

 Napi kapcsolatot tart az érintett szülőkkel.  
 A veszélyeztetett helyzetű tanulóknál az osztályfőnökkel közösen családlátogatást 

végez.  
 Keresi a lehetőségeket a problematikus helyzetek enyhítésére, megoldására, 
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 Kapcsolatban áll a gyermekjóléti szolgálattal, részt vesz a havonkénti 
esetmegbeszéléseken. 

 Biztosítja, szervezi az egészségnevelési és drogmegelőző programok lebonyolítását. 
 Tájékoztatja a tanulókat a szabadidős programokról. 
 Az osztályfőnökkel együttműködve a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén, 

támogatások igénybevételét kezdeményez.  

Az együttműködés formái: 

Iskolán belül:  
 gyermekekkel,  
 szülőkkel, 
 osztályfőnökkel,  
 tanulókkal,  
 iskolavezetés tagjaival, 
 osztálytanítókkal,  
 szaktanárokkal, 
 Diákönkormányzat munkáját segítő tanárral, szabadidő-szervezővel.  

Iskolán kívül: 

 Szülőkkel, 
 Nevelési Tanácsadóval, 
 Polgármesteri Hivatal illetékes osztályaival (szociális osztály, gyámügy), 
 Gyermekjóléti Szolgálattal, 
 Rendőrséggel, Ügyészséggel, 
 Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, 
 Védőnővel, Iskolaorvossal, 
 Tisztiorvosi Szolgálattal, 
 Polgári védelemmel. 

 
2.8.  A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A tehetség korai felismerése és speciális képzése a tehetség kibontakoztatásának és 
fejlesztésének feltétele. Nem köthető életkorhoz, bizonyos alapképességek, készségek 
birtoklása után válhat egyértelművé. A tehetség valamely tevékenységi kör átlagosnál jóval 
eredményesebb művelésében jut kifejezésre, ezért minél sokszínűbb tevékenységek végzésére 
kell lehetőséget adnunk a tanórákon, a szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon és a 
szabadidőben. 

2.8.1. A tehetségfejlesztés feladatai, formái: 

 A tehetséges tanulók felismerése, a tehetség mibenlétének megállapítása, a szülőkkel 
közösen fejlődésük folyamatos nyomon követése (osztályfőnök, tanítók, 
szaktanárok), az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételrendszer meg teremtése. 

 Személyre szóló differenciált feladatokkal éljék át tanulóink a nehezebb feladatok 
megoldásával járó örömöt (tehetség előcsalogatása, motiválás). 

 Olyan légkör biztosítása, amely ösztönzi a problémamegoldást, a kreativitás 
fejlődését. 

 Kommunikációs képesség fejlesztése. 
 Önművelés igényének erősítése, vállalkozási kedv felélesztése, fenntartása. 
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 A könyvtárhasználat, az információszerzés képességének elsajátíttatása 
(projektfeladatok, gyűjtőmunkák, kutatások, tanulói előadások előkészítése, Internet 
stb.). 

 Az éves órakeretben biztosított lehetőségek kerete között csoportbontásos oktatási 
forma alkalmazása. 

 Szakkörök, fejlesztő foglalkozások szervezése érdeklődési kör, igény alapján. 
 A napközi otthon, valamint a tehetséggondozásra biztosított órák hatékonyabb 

felhasználása. 
 A tömegsport foglalkozások, a mindennapi sportolás feltételrendszerének 

biztosítása, a testkultúra fejlesztése. 
 Versenyeztetési, szerepeltetési, pályáztatási lehetőségek biztosítása, a tehetséges 

tanulók menedzselése. 
 Iskolán kívüli tehetséggondozás megszervezése, a tanulók specifikus képességének 

megfelelően (vizuális iskola, zeneiskola, sportegyesületek). 

2.9. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok 
A tanulási kudarccal küszködő tanulók segítése kiterjed az általános iskola teljes képzési 

időszakára. Már az első osztályban megkezdődik a tanulási-gondolkodási képesség mérése. 
Alapos megfigyelés után, tanulási kudarc esetén a szülővel folytatott konzultációt követően, az 
osztályfőnök kezdeményezi az érintett tanulók vizsgálatát (részképesség-zavar vizsgálat, 
időszakonkénti szakvizsgálatok, egészségügyi vizsgálatok). 

2.9.1.Megfigyelést, vizsgálatokat végző intézmények: 

 nevelési tanácsadó, 
 gyermekjóléti szolgálat, 
 tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, 
 mentálhigiénés központ, 
 iskolaorvosi szolgálat. 

A vizsgálati eredmények, a rendelkezésre álló feltételek függvényében kerül meghatározásra 
a fejlesztésterápia.  

Iskolánkban az e célra fordítható órakeret, valamint a fenntartó által tanévenként biztosított 
ez irányú óraszám maximális kihasználtsága mellett, a hatályos törvényi szabályozás 
figyelembevételével az alábbi szervezett formában történik a tanulási nehézségekkel küzdő 
tanulók felzárkóztatása: 

 egyéni haladási ütem, tantárgyak tantárgyrészek értékelése alóli mentesség 
biztosítása bizottsági vélemény alapján, 

 teljes vagy részleges integrációval, az alapító okiratban meghatározott problémakör 
esetén, a rehabilitációhoz szükséges óraszám függvényében, bizottsági vélemény 
alapján, fejlesztés a „sajátos nevelési igényű” tanulók számára, 

 jogilag alátámasztott esetekben, egészségügyi okból „magántanulói” jogviszonyba 
kerülő „sajátos nevelési igényű” gyermekek fejlesztő felkészítése,   

 felzárkóztatást segítő célirányos tanórai és otthoni feladatok, 
 felzárkóztató foglalkozás az osztálytanítóval, felső tagozaton szaktanárral, 
 csoportbontásos oktatási forma,  
 napközi, tanulószoba biztosítása. 
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Az SNI tanulók egyéni fejlesztését a szakszolgálat gyógy- és a tantestület fejlesztő 
pedagógusai végzik.  
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2.9.2. A tanulási folyamat során az alábbi lehetőségeket mozgósítjuk a fejlesztés érdekében: 

 több lehetőséget biztosítunk a személyes kapcsolatok alakulására, különös tekintettel a 
pedagógus-diák és a pedagógus-szülő viszonyra; 

 nagyobb szabadság megteremtésével adunk lehetőséget a diákoknak idejük szabadabb 
beosztására, a feladatok közötti választásra; 

 csökkentjük a tanulás verseny jellegét, erősítjük az együttműködést;  
A frontális tanulásszervezést kiegészítjük kooperatív és más tanulásszervezési eljárásokkal, 

módszerekkel. 

 

2.10. Beilleszkedési és magatartási problémák kezelése 

Beilleszkedési, magatartási nehézség, zavar az általános társadalmi normáktól eltérő 
viselkedést jelent. Az alkalmazkodás hiánya szembetűnő lesz. Kialakulásának okai a lelki 
fejlődés zavarában, öröklött, korai károsodásban kereshetők. 

Az iskola és a jól vagy rosszul szocializált gyermek összetalálkozása, az elvárt munka 
feltételrendszerének ugrásszerű megváltozása a gyermek életkor – specifikus, lelki, illetve 
társas lélektani konfliktus-lehetőségein kívül egy sor nehézséget hozhat a felszínre: 
teljesítményzavar, magatartászavar, kapcsolatzavar. 

Célunk: 
 Lehetőség szerint alkalmassá tenni ezeket, a tanulókat az „együttélésre”, 

együttműködésre. 
 A perifériára szorulásuk, antiszociális helyzetbe való lecsúszásuk megelőzése. A 

toleranciaképességének fejlesztése (tapintat, empátia, udvariasság tisztelet, 
érdeklődés). 

Feladataink: 
 A beilleszkedési- és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felismerése, vezető 

tüneteik kiválasztása.  
 Vizsgálati kérelem a Nevelési Tanácsadótól. 
 Meg kell keresnünk a tanuló értékeit, 
 A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs jelzéseinek 

megfelelő érzékelésére. 
 Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 

érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében. 
 A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának, 

önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) megismerése 
siker vagy kudarc esetén. Ennek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs 
csoportba való beilleszkedésének segítése. 

 A tanulóinkban az önismeret, az önértékelés, és a pozitív énkép igényének 
 kialakítása elengedhetetlen. 
 Következetességre nevelés és a kivárás képességének alakítására. 
 A gyermekkel kapcsolatban lévő nevelők egymást segítik 
 munkájukban, közös megbeszéléseket tartanak.  
 Együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 
 A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 
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2.10.1. A megvalósulás színterei 
 iskola, osztályközösség, tanórák, osztályfőnöki órák, 
 napközi, tanulószoba, 
 rehabilitációs célú egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások egyéni terv szerint, 
 felzárkóztató jellegű foglalkozások egyéni terv szerint, 
 szakkörök, különösen a készségtantárgyak köréből, 
 szabadidős foglalkozások, 
 családlátogatás, fogadóórák, szülői értekezletek. 

2.10.2. A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdők beilleszkedését segítő folyamat fő 
tevékenységi formái: 

 csoportmunka 
 egyénre szabott differenciálás 

A NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában 
lehetséges. 

Sikerkritérium  a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása. 

2.10. 3. Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottság: 
A Nevelési Tanácsadó vagy a szülő által a Bizottsághoz vizsgálatra küldött tanuló esetleges 

sajátos nevelési igényéről a Bizottság jogosult dönteni (írásos szakvéleményében). 

Nevelési Tanácsadó: 
 ha felmerül az értelmi fogyatékosság gyanúja, illetve súlyos tanulási nehézséggel 

küzd a gyermek, továbbá kevésbé súlyos tanulási, magatartási, beilleszkedési 
nehézség gyanúja esetén, a pedagógus a szülő beleegyezésével a tanulót vizsgálatra 
küldi 

 a szülő is élhet jogával és magánúton is elviheti vizsgálatra gyermekét 
 a fejlesztést ilyenkor a Nevelési Tanácsadó végzi 
 a Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottság is irányíthatja a Nevelési 

Tanácsadóhoz a gyermeket, ilyenkor ott kapja meg az egyéni fejlesztést 
 a Nevelési Tanácsadóval félévente eset megbeszélést és egyeztetést tartunk a BTM-s 

tanulókkal kapcsolatban  

2.11. A tanítás-tanulás folyamatát segítő tevékenységrendszer- napközi 

2.11.1.A napközi otthon alapelvei: 
 alakítson ki nyugodt, meleg, szeretetteljes légkört, amelyben a gyerekek jól érzik 

magukat 
 az életpálya-építési kompetenciák eredményes fejlesztése érdekében a pedagógusnak 

törekednie kell az iskola és a család folyamatos együttműködésének biztosítására is 
 nevelőmunkában egészséges arányban fonódjon össze az egyéni és közösségi, 

valamint a szervezett keretek közt folyó és a kötetlen tevékenységek 
 biztosítja a tanulók számára a napi ritmust, ezzel együtt a szokásrend elsajátításával 

alakítson ki biztonságérzetet délutáni elfoglaltságukban 
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 az ott folyó munka erősítse a tanulókban az aktivitást, alakítson ki bennük pozitív 
munkaszokásokat, gyakoroltassa az emberre jellemző magatartást a közösségi 
érintkezésben 

 alakítson ki olyan szegregációmentes együttnevelési környezetet, amelyben a 
gyerekek képesek beilleszkedni a különböző szűkebb vagy tágabb csoportokba, 
közösségekbe, ezekben találják meg helyüket. Fejlessze szociális motívumaikat 
(szociális kompetencia fejlesztése). 

 a napközi otthonos tanulmányi munka hatékonyan segítse a tanulók házi feladatainak 
elkészítését, alakítson ki jól alkalmazható, célszerű tanulási módszereket, fejlessze a 
kompetenciákat, szervezze meg a gyakorlást 

 alakítsa úgy a tanítás-tanulás nevelés folyamatát, hogy rendszeressé váljanak az 
alkotó jellegű feladatok. Vezessen be újszerű tanulásszervezési eljárásokat a 
csoportmunka és pármunka szervezeti formák alkalmazásával. 

 teremtsen lehetőséget az életkori sajátosságok figyelembevételével a pihenésre, 
regenerálódásra, szabadidő igényes eltöltésére, művelődésre 

 a napközi otthon szabadidős foglalkozások szervezésével valósítsa meg a tanulók 
személyiségének többoldalú (értelmi, erkölcsi, testi, esztétikai) fejlesztését, 
teremtsen élményszituációkat, melynek révén aktív, öntevékeny, kreatív képességek 
kialakítását segíti elő 

 tervezzen olyan szórakoztató és izgalmas tevékenységeket, melyek kapcsolódnak az 
iskolai projekthez, illetve témahéthez 

 a napköziben következetes neveléssel valósuljon meg a környezetéhez 
alkalmazkodni tudó, az iskolai és a társadalmi normákhoz igazodó, fegyelmezett, 
illemtudó gyermek  

 a napközi otthonban folyó munka igazodjon az előzetesen elkészített (éves, heti, 
havi, napi) tervekhez, de mindig tartsa szem előtt a rugalmasság elvét, igazodva a 
tanulók fejlettségi szintjéhez és igényeihez 

2.11.2. A napközi otthon munkáját meghatározó célok: 
 Gyermekközösségek demokratikus működtetése 
 A gyermekek egészségi állapotának és életminőségének védelme, megőrzése 
 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése, összehangolása az 

egészségnevelési és környezeti nevelési programmal 
 Stabil és színvonalas oktatómunka biztosítása, kompetencia alapú oktatás bevezetése 

a tanóra keretein belül 
 Kulturális érdeklődés kielégítése és fenntartása 
 Életkorhoz igazodó pihenés, ellazulás, játék biztosítása. 

2.11.3.A napközi otthon fő tevékenységi rendszere: 
 Egészséges életmódra nevelés: személyi-és környezethigiénia, étkezési kultúra 

kialakítása, mentális higiénia elősegítése. 
 Erkölcsi nevelés: preferált magatartásmódok kialakítása, viselkedéskultúra 

fejlesztése, negatív irányú személyiségfejlődés kiküszöbölése. 
 Szociális nevelés: az együttélés (társas-közösségi kapcsolatok) és az önálló 

életvezetés szabályainak kialakítása az együttműködés, tolerancia, szolidaritás, 
felelősségtudat jegyében. 

 Sikeres munkaerőpiac alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 
megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. 



Pedagógiai Program  Szentistváni Általános Iskola 
 Baja  

 37

 Hatékony tanulásszervezés, differenciált tanulásirányítás, egyéni különbségek 
figyelembe vétele, tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése. 

 Szabadidős foglalkozások szervezése 

2.11.4. A napközi működési rendje: 
 tanórákat követően gyülekező a napközis teremben 
 játék, szabadidő az udvaron 
 tisztálkodás, étkezés az ebédlőben 
 kötetlen, ill. kötött foglalkozások  
 játék, tisztálkodás, ráhangolódás a tanulásra, gyakorlás 
 14.00-15.00-ig védett tanóra, házi feladatok elkészítése 
 (felső tagozaton ezt követően hazaindulás) 
 uzsonna, szakkörök, szabadidős tevékenységek, játék, levegőzés 
 16.00-16.30 rendrakás, elköszönés, hazaindulás. 

2.11.5.Képességfejlesztés a napköziben: 
Kulcskompetenciák kialakítása a napközis komplex tevékenységrendszer közben: 
 egészséges életmód, helyes életvezetés képessége 
 konstruktív együttműködés képessége, tolerancia, szolidaritás 
 lényegkiemelő képesség 
 hatékony problémamegoldó képesség, önállóság 
 sikeres kommunikációs képesség, önbemutatás 
 gazdag kifejező képesség 
 felelős, adott helyzetnek megfelelő döntési képesség, önérdek-érvényesítés és 

konfliktuskezelés 
 kudarctűrés 
 szabálykövető képesség, sportszerűség 
 

2.12. A könyvtár szerepe 
Az elmúlt években a könyvtár állománya négy –nem állandó- forrásból volt gyarapítható. A 

fenntartói támogatás tulajdonképpen a benyújtandó pályázatok önrészét tette ki, emellett 
lehetőség kínálkozott a visszamaradó tankönyvvásárlásra kiutalt összeg egy részét is könyvtári 
dokumentumvásárlásra fordítani. Anyagi szempont szerinti legkisebb mértékben pedig 
könyvajándékozásával bővült állományunk. 

Az állomány összetételének alakulása: 

Az intézet könyvtára állományát saját gyűjtőköri szabályzata szerint alakítja. Az utóbbi 
tanévekben különösen nagy súlyt fektettünk arra, hogy a szaktanárok által kért kötelező 
olvasmányok megfelelő példányszámban meglegyenek, továbbá megvásároltunk olyan nem 
kötelezően elolvasandó –magyar és külföldi- szépirodalmi műveket, melyek az olvasóvá 
nevelést segítik. Ezeket erős válogatással és alkotásonként egy-két példány vételével tettük. 

Az ismeretterjesztő irodalom beszerzésénél két alapelvre építünk. Elsőként a gyűjtőköri 
szabályzatnak megfelelően polcra szándékozunk rakni könyveket minden jelentősebb 
tudományterületről, másodszor pedig olvasói igényeket veszünk figyelembe. 
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Az úgynevezett kézikönyvtári részleg –helyben használatos szakkönyvek- bővítése nem az 
elvárható mértékben történik, ami az ilyen jellegű könyvek árával magyarázható. Kevés 
kivétellel csak az alapművek találhatók meg. 

A közelmúltig periodika vásárlásaink több éves hagyomány alapján a Könyvtárellátó 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően 
folytak. Az elmúlt időszakban beszerzéseink a legfontosabb pedagógiai-módszertani lapokra, 
valamint egy-két szaklapra, közlönyre és ifjúsági magazinra redukálódtak. Helyi folyóiratot 
egyet járat az iskola könyvtára, emellett saját időszakos kiadványt- iskolaújság, majd az ezt 
felváltó évkönyv formájában- jelentetünk meg. Anyagi forrás hiányában könyvtárunk 2013. 
január 1-től nem járat folyóiratokat. 

Médiatárrá való alakulásunk megfelelő mértékben történik. A technika fejlődésével 
bizonyos audiovizuális adathordozók megvételét már nem tartjuk fontosnak, így ezeknél csak a 
meglevők használata folyamatos. Vásárlásainkkor CD-ROM-ok, DVD lemezek közül 
válogatunk, szépirodalmi klasszikusok filmfeldolgozásait, ismeretterjesztő filmeket és igényes 
szórakoztató meséket, digitális tananyagokat szerzünk be. A dokumentumok pedagógusaink és 
diákjaink számára egyaránt kölcsönözhetőek. 

Iskolai könyvtárként működünk, ezért a diákoknak ingyenesen kiosztandó tankönyvek 
úgynevezett tartós tankönyvként kapnak részt a könyvtár állományában. Mennyiségük kétezer 
darab körüli. Természetesen ez a szám tanévről tanévre változik az amortizáció miatti 
selejtezések és az új beszerzések következtében. A jogosult tanulók ezeket egy tanév 
időtartamra kölcsönzik. A törvényi és tantervi változások értelmében 2013. szeptember 1-től 
belépő évfolyamainkon felmenő rendszerben ingyenes tankönyvellátást biztosítunk. 
Az olvasók könyvtárhasználata: 

A Szentistváni Általános Iskola Könyvtárának működése SZMSZ-ben rögzített. Ennek 
mellékletei a következők: gyűjtőköri szabályzat, könyvtárhasználati szabályzat, könyvtáros 
tanár, könyvtáros munkaköri leírása, katalógus szerkesztési szabályzat, tankönyvtári 
szabályzat. A beiratkozott olvasók az itt leírtaknak megfelelően használják a könyvtárat. 
Elsődleges funkció a dokumentumkölcsönzés. Pedagógusaink egyrészt a könyvtárba járó 
folyóiratokat keresik, másrészt saját tanóráikra való felkészüléshez kérnek irodalmat, 
audiovizuális dokumentumot. 

Tanulóink könyvtár látogatási szokásai némiképp más jellegűek. A tanulás-tanítás folyamata 
által keltett információigényüket főként helyben olvasással elégítik ki. Otthonaikból általában 
hiányoznak a lexikonok, adattárak, szótárak egyéb szakkönyvek, így a kézikönyvtárra utaltak 
egy-egy házi feladat vagy kiselőadás elkészítésében. A diák olvasók számítanak a könyvtár 
állományára akkor is, amikor különböző házi-, városi-, levelezős versenyekre készülnek. Azok 
a kölcsönzések, melyek a szabadidő színvonalas eltöltését segítik életkoronként változó 
jellegűek. Alsó tagozaton a legkisebbek szinte mindig mesét választanak, míg a kilenc-tíz éves 
korosztály már az ismeretterjesztő irodalom felé nyit. Legkeresettebbek az állatvilágot és az 
emberiség technikai vívmányait bemutató könyvek. Ők azok továbbá, akik DVD lemezeket is 
szívesen visznek. Felső tagozatos könyvtárlátogatóink döntően szépirodalmi műveket –
kötelező olvasmányokat vagy azok szerzőinek másik írását- választanak. Az szépirodalmi 
olvasmányok további megismerését segíti a könyvtár által szervezett, egész tanéven át tartó, 3-
6. évfolyamnak szóló olvasási verseny. Ismeretterjesztő irodalom keresésekor, kérésekor már 
konkrét szempontok vagy egy meghatározott információ megismerése vezérli őket. 

A tanórák ideje alatti könyvtárhasználatnak két módja van. Felső tagozaton kötelező 
jelleggel folyik könyvtárhasználati ismeretek oktatása előzetesen elkészített tanterv alapján. A 
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kis óraszám miatt az egymásra épülő tananyag minden évfolyamon kevés elméleti és több 
gyakorlati foglalkozáson kerül elsajátításra. Értékelésképpen a tanulók az informatika 
tantárgyhoz tartozó osztályzatot kapnak 

Más tantárgyak könyvtári szakórája nem jellemző. Alsó és felső tagozaton egyaránt 
kizárólag magyar órák keretében történik könyvtárlátogatás. 
 
2.13..  A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK  

Napjainkban egyetértés van abban, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, 
lelki, szociális jól-lét, ill. a szervezet és a környezet közötti dinamikus egyensúly állapotát fejezi 
ki. 

Az Egészségügyi Világszervezet az egészséget alapvető emberi jognak, “az élethez 
szükséges erőforrásnak” tekinti, amely egyben társadalmi befektetés is.  

2.13.1. Egészség és egészségfejlesztés 

Napjainkban az egészség-megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye az embereket 
arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet törődjenek az 
egészségükkel, és mindezekhez rendelkezzenek a szükséges kulcskompetenciákkal, első sorban 
természettudományos, személyközi és állampolgári, digitális, kulturális kompetenciákkal. Így 
az egészségmegőrzés a mindennapi élet részévé válik, amely magába foglalja az emberi 
szervezet működésével, testi és szomatikus betegségek megelőzésével, a tudatos életvezetéssel 
kapcsolatos egyéni ismeretek bővítését. 

2.13.2. Egészségfejlesztés céljai és feladatai: 
 Támaszkodjunk minden korcsoportban a tanulók meglévő ismereteire. 
 Folyamatosan értelmezzük az egészségnevelés fogalmát. 
 Az egészségnevelésre vonatkozó fogalomkészletüket bővítsük, tegyük egyre 

differenciáltabbá. 
 Az egészség és a magatartás szempontjából kritikus területeket ( táplálkozás, 

mozgás, az alkohol, a dohányzás, a kábítószer, a családi és kortárs kapcsolatok, a 
környezetvédelem, a személyes higiéné, és a szexualitás) nem egymástól 
elszigetelten, összefüggéseikből kiragadva, hanem kölcsönös 
kapcsolatrendszerükben foglalkozzunk. 

 Törekedjünk a test és a lélek harmonikus fejlődésére, a szocializáció folyamatainak 
elősegítésére, az alapműveltség továbbépítésére, a tanulási stratégiák fejlesztése. 

 Fejlődjön magabiztosságuk, a jövővel szembeni pozitív látásmódjuk. 
 Fokozatosan fejlődjön mozgásigényük, és ezzel együtt állóképességük. 
 Helyes erkölcsi szemlélet fejlesztése. (társadalmi, nemi – és családi élettel 

kapcsolatban.) 
 Fejlődjön szociális érzékük. 

2.13.3. Az iskola szerepe és lehetősége 
Az iskolában folyó egészségnevelés kiterjed a testi (szomatikus) egészség védelmére, a lelki 

(pszichés) egészség védelmére, a szociális egészség védelmére, a társas társadalmi kapcsolatok 
harmóniájának alakítására. 

Az egészségnevelés egyik legfontosabb színtere az iskola, melynek elsődleges fontosságát 
bizonyítják: 
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 Minden korosztály hosszú évekig az iskolához kötődik, az általános iskolák 
tanulóinak személyiségfejlődése, az értékek és az ismeretek elsajátítása 
szempontjából még olyan periódusban vannak, amelyben érdemi hatást lehet elérni a 
későbbi életideálok, preferenciák kialakításában. Ennek a korosztálynak az 
egészségmagatartása határozza meg a jövő felnőtt lakosságának egészségi állapotát. 

 Az iskola gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, az egészségtámogató 
magatartásmódok kialakulásának kitüntetett színtere az intézmény. 

 Az iskola nem elszigetelten tevékenykedik, hanem más társadalmi intézményekkel és 
szervekkel állandóan tartja a kapcsolatot, és együttműködik. Így 
egészségnevelésével hatást gyakorol az intézmény szűkebb és tágabb környezetére. 

2.13.4. Az egészségnevelés területei: 
 Szomatikus testi nevelés 
 Higiénés nevelés 
 Személyi higiénére nevelés 
 Környezet higiéniára nevelés 
 A betegségek megelőzésére nevelés 
 A kondicionális testedzés 
 Baleset-megelőzésre nevelés 
 Az egészséges életvezetés 
 Stressz elhárítás 

2.14. Érzelmi nevelés  

2.14.1. Szociohigiénés (harmonikus társkapcsolatokra történő) nevelés 

Helyzetkép: 
Belső környezet: Az intézmény több mint 200 éves múltra tekint vissza. Az iskola két 

épületének külső képe rendezett, belső tereinek állaga elavult, felújításra szorul. A Szemünk 
fénye program keretében 2009-ben felújították az intézmény összes helyiségének világítását. 
Az „A” épületben megtörtént az elavult mellékhelyiségek korszerűsítése a Szülői Szervezet 
kivitelezésében. Nincs az iskolán belül nagyobb helyiség, amely közösségi programok 
lebonyolítására alkalmas. A tornaterem 22 éve épült, azóta a tetőcserepeket cserélték ki, azon 
kívül jelentősebb felújítás nem történt. Az ebédlő épülete higiéniai szempontból nem felel meg 
az elvárásoknak, átalakítása elkerülhetetlen. Az „A” épület udvarának kisebb részén esztétikus 
burkolat van, nagyobb része viszont rendezetlen, az időjárástól függően poros, vagy éppen 
sáros. Az itteni tereprendezés nélkülözhetetlen. Szülők segítségével kerékpárok tárolására 
alkalmas kerékpártartókat helyeztünk el a „C” épület mellett, ahol a diákok nagyobb 
biztonságban tudhatják a bicikliket. A „B” épület udvarán betonozott kosárlabdapálya 
található, azonban, szabványoknak megfelelő palánkok nincsenek. A távolugró gödrön kívül, 
balesetveszély miatt más jellegű sportfoglalkozásokat nem lehet tartani.   

Külső környezet: az intézmény Baján, a szentistváni városrészben található, az 51-es főút 
mellett, ahol jelentős a forgalom. Az itt található gyalogátkelőhely mellett nélkülözhetetlen a 
rendőrlámpa elhelyezése. Az iskola épületei között újonnan kialakított tér található, esztétikus 
térburkolattal, sok növénnyel, padokkal. A teret első koronás királyunk, Szent István szobra 
díszíti. Ez a közterület alkalmas a szabadtéri rendezvényeink megtartására. A közelben 
biztonságos játszótér nincs. Az iskola tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. 

 



Pedagógiai Program  Szentistváni Általános Iskola 
 Baja  

 41

2.15. Tanulásszervezés és tartalmi keretei 

2.15.1. Tanórai keretek: 
A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő egészségnevelési 

vonatkozásokat. 

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

Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a 
diákoknak is köze van. Különböző kooperatív, interaktív módszereket használva, differenciált 
feladatokkal adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A 
szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, 
alkalmazzuk. Így az élményszerű tanulásra nyílik lehetőség.  

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 
kívüli foglalkozás feladata. 

Ennek megvalósítását a tantárgyi tanmenetek tartalmazzák. 

Módszerek: előadás, elbeszélés, vita, megfigyelés, szerepjáték, kísérletezés, faliújság, 
plakát, kiállítás, beszélgetések, kiselőadások, tisztasági verseny, sportvetélkedők, 
rendezvények, témanapok, témahét, projekt, kooperatív technikák, differenciált 
tanulásszervezés. 

2.15.2. Az iskolai környezet: 
A példamutató iskolai környezet tényezői: 

 termek, folyosók, mellékhelyiségek, udvar tisztasága és esztétikus kialakítása 
 növények, élősarok kialakítása 
 környezetbarát iskolaműködtetés 
 gyalogos és kerékpáros közlekedés ösztönzése 
 szelektív hulladékgyűjtés 
 az iskolában dolgozók példamutatása 

2.15.3. Ellenőrzés, értékelés 

A tanulókat az egészségnevelési programokban végzett munkájuk alapján értékelni kell. Az 
ellenőrzés rendszeres munkára, önellenőrzésre ösztönzi a tanulókat. Kötelességtudásra nevel, 
és fejleszti a tanulók önértékelő képességét. Az értékelés történhet: szóban, írásban, 
iskolarádión és iskolaújságon keresztül. Kérdőívek évenkénti kitöltése és értékelése javasolt. 

2.15.4. Továbbképzések 

Belső: nevelési értekezletek, tanfolyamok 
Külső: városi, megyei, országos konferenciákon, rendezvényeken való részvétel, ill. 

akkreditált képzések  

2.16. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának terve 
A mindennapok során számos alkalommal találkozunk potenciális veszélyforrással, mely 

akár súlyosan károsíthatja egészségünket. Nem csupán a sérüléssel járó balesetek tartoznak 
ide, hanem a szervezetünkben hirtelen kialakuló változások, melyek gyors lefolyásukkal 
jelentenek fokozott veszélyt az emberre. Súlyos állapotú beteg esetében rendkívül lényeges az 
ellátást megkezdők gyorsasága és hatékonysága Késlekedés esetén csökken a beteg túlélési 
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esélye, illetve nő a maradandó egészségkárosodás valószínűsége1. Megoldhatatlan azonban, 
hogy ilyen esetben a szaksegítség azonnal a helyszínen legyen, így az első észlelő szerepe 
kulcsfontosságú. 

Az elsősegélynyújtás szerepe a betegség/sérülés kimenetelét tekintve kulcsfontosságú, 
azonban Magyarországon igen kevés alkalommal történik meg. Ennek javítására 
gyermekkorban elkezdett elsősegélynyújtással foglalkozó programok alkalmasak és hatásosak 
lehetnek. 

Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás esetén annak 
elhárítása, vagy a további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az észlelő személy. 
Legfontosabb szerepe, hogy helyes alkalmazásával lehetővé válik az időveszteség minimálisra 
csökkentése, mely a maradandó egészségkárosodás nélküli túlélés alapvető feltétele. 

Célja: 

Az elsősegélynyújtás életkornak megfelelő ismeretanyagának elsajátítatása, a hajlandóság 
kialakítása. 

A vészhelyzetbe került emberek megsegítése, a számukra nyújtott lehetőség és képesség 
szerinti elsősegély-nyújtása már gyermekkorban magától értetődővé váljék. 

A program keretében a 6 és 14 év közötti gyermekek részére elsősegély-nyújtási 
ismeretekkel rendelkező szakember által végzett oktatás, szervezeti tartalmi 
feltételrendszerének megteremtése. 

Tartalma: 

A Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti alaptanterv alapján készült kerettantervek 
elsősegély-nyújtásra vonatkozó tantárgyi tartalmi elvárásainak maradéktalan teljesítése. 

Az elsősegély-nyújtási ismeretek tanévi feladatainak megjelenítése az intézményi 
munkatervben és egészségfejlesztési programban, annak tanévi értékelésben. 

Az intézményi egészségfejlesztési projektek kiegészítése elsősegély-nyújtási tartalommal. 
A képzés gerincét a szituációs gyakorlatok adták. A gyakorlatok esetmegbeszéléssel 

zárultak, mely a feladatok közös elemzése nyomán lehetőséget nyújtott a helyesen megoldások, 
megfelelő teljesítések megerősítésére, illetve az esetlegesen előforduló hibák, tévedések 
korrekciójára.  

Kiemelt jelentőségű feladat a szituációs játékok során megélt pszichés élmények 
feldolgozása, az elsősegélynyújtóra nehezedő stressz kezelésének elsajátítatása. 

2.16.1. Együttműködő partnerek, motiváló programok: 
Iskola egészségügyi szolgálat, védőnő, mentőszolgálat 
Támogatott versenyek: 

- A Magyar Vöröskereszt felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenye 
- Országos elsősegély-ismereti verseny 

 

2.17. A KÖRNYEZETI NEVELÉS RENDSZERE 

2.17.1. Épületek, berendezés: 
Iskolánk Baja külső városrészében épült. Két fő főépületből, egy tornateremből és egy 

ebédlőből áll. Mindkét épülethez egy-egy nagy udvar tartozik, amelyben a meglévő környezeti 
értékek – fák, bokrok – megóvása, illetve pótlása kiemelt feladat. 

Az iskola épületei között újonnan kialakított tér található, esztétikus térburkolattal, sok 
növénnyel, padokkal. A tér esztétikus környezetének megóvása, az itt található növények 
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védelme az intézmény minden tagja számára környezetvédelmi jelentőséggel bír. Ez a 
közterület alkalmas a szabadtéri rendezvényeink megtartására. A közelben biztonságos 
játszótér nincs. Az iskola tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető. 

Az udvaron sportpálya van, ami a diákok egészséges életmódra nevelését szolgálhatná, ha 
nem volna belesetveszélyes. Melegítőkonyhás éttermünk felújításra szorul. 

A takarékos energiagazdálkodás téli fűtés idején megoldatlan, mivel a nyílászárók elavultak, 
elhasználódtak, a meleg „kiszökik” az utcára. Az épület hőszigetelése sem takarékos. 
Intézményünkben a szelektív hulladékgyűjtés csak részben működik. 

Az tantermek belső kialakítása barátságos. Szépek a dekorációk, s a tárlókon a gyerekek 
munkái rendszeresen kiállításra kerülnek. A folyosók tisztasági meszelése anyagi források 
hiánya miatt, csak részben megoldott, ezért azok díszítésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 
Különös figyelmet fordítunk a virágosításra. A tantermekben használt székek sok esetben 
egészségtelenek. Ezek cseréjére fokozott figyelmet kell fordítani. Az iskola technikai 
felszereltsége (TV, video, magnó, írásvetítő, diavetítő, stb.) folyamatos cserére szorul 
elavultsága, javíthatatlansága miatt. 

2.17.2. Az iskola működése környezeti nevelési szempontból 
Hagyományok: 

Vannak hagyományaink, melyek kifejezetten a környezeti nevelést szolgálják. Pl. 
papírgyűjtés, takarítási akciók, jeles napok programjai, környezetvédelmi vetélkedőn való 
részvételek. Környezetvédelmi szakkör tevékenysége kiterjed a folyosó és az udvari virágok 
gondozására, ápolására. Osztályok között a szorgalmi időben tisztasági versenyt hirdetünk.  A 
szándékosan rongálások ellen fellépünk, tanulót a kár megtérítésére kötelezzük. Rendszeres a 
környezetvédelmi pályázatokon való részvétel. Ezekkel a programokkal nemcsak szemlélődő, 
hanem tevékeny embereket szeretnénk nevelni, akik az adott környezetben való helyes 
viselkedést is elsajátítják. 

 
Rendezvénnyel támogatottak:  
 
Március 22. Víz Világnapja 
Április 3. Csillagászati Világnap 
Április 22. Föld Napja 
Május 10. Madarak és Fák Napja 
Május 18. Múzeumi Világnap 
Június 5. Környezetvédelmi Világnap 
Szeptember 22. Autómentes Nap 
Szeptember 23.  Takarítási Világnap 
Október 4.  Állatok Világnapja 
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2.18. AZ ISKOLVÁLTÁS, A TANULÓ FEL- ÉS ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 
 
Az iskolába történő felvételről és átvételről, a tankötelezettség és a tanulói jogviszony 
keletkezésének törvényi szabályozása szerint kell eljárni. A tanulók felvételéről, valamint a 
tanulók osztályba és csoportba sorolásáról a szülői kérések figyelembevétele alapján az iskola 
igazgatója dönt. 

2.18.1. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 
 a gyermek lakcímkártyáját; 
 a szülő személyi igazolványát; 
 a szülő lakcímkártyáját; 
 a gyermek felvételét támogató óvodai szakvéleményt; 
 a gyermek egészségügyi könyvét; 
 szükség esetén a nevelési tanácsadó vagy szakértői bizottság véleményét. 

2.18.2. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 
 a gyermek lakcímkártyáját; 
 a szülő személyi igazolványát; 
 a szülő lakcímkártyáját; 
 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 
 szükség esetén a nevelési tanácsadó vagy szakértői bizottság véleményét. 
 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló 
előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az 
adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. A 
döntés ellen fenntartónál fellebbezés nyújtható be. 

A tanulmányok során a szülő írásbeli kérelmére intézményvezetői döntés alapján, lehetőség 
van "párhuzamos" osztályváltásra, amennyiben a tanuló az ott előírt tantervi követelményeknek 
megfelel.  

A tanulói jogviszony megszűnése: A tanulói jogviszony megszűnéséről a köznevelési 
törvény rendelkezik. 
 

2.19. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

Az osztályozó, javító, valamint különbözeti vizsgák eljárási szabályait a köznevelési 
törvény, továbbá a 20/2012 EMMI rendelet alapján a házirend, időpontjait az éves munkaterv 
tartalmazza. 
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3.  KÖZMŰVELŐDÉSI  TEVÉKENYSÉG 
 
3.1.  Helyzetelemzés 

Kiinduló pontként kezeltük, hogy a városkörzetben élő  bajaszentistvániaknak évtizedek óta 
nincs megfelelő helyi szintű szórakozási, művelődési lehetőségük. A településnek nincs 
filmszínháza, művelődési otthona, civil szervezetek, művelődési csoportok, közösségek 
szakmai tevékenységének biztosítására alkalmas nagyobb, önálló helyiség. 

Általános tapasztalat, hogy a külső városrészekből kevesebb gyerek, fiatal tud eljutni a 
belvárosi rendezvényekre, a közlekedés és kíséret megoldásának nehézsége, esetleg költsége 
miatt. A külvárosi intézményekbe kivitt, központi vagy iskolai szervezésű programok 
lényegesen több gyermek és fiatal számára válnak elérhetővé, jelentősen növelve ezzel azok 
hatékonyságát. Feltárva a hiányosságokat, megismerve a városrészben élők elvárásait, igényeit, 
önerőből és önszorgalomból, az elmúlt több mint egy évized alatt, fokozatosan kiépítettük az 
intézményesített közművelődési lehetőségek biztosítását. 

Értékeink, teljesítményeink közkinccsé tételével jelentősen hozzájárultunk a kognitív 
társadalom megvalósításához. Színvonalas rendezvényeknek otthont adva „becsalogattuk” az 
itt élőket az intézményünkbe, és amikor már bent voltak, jó házigazdaként vendégül is láttuk 
őket programjainkon. Úgy gondoljuk, hogy sikeresen hozzászoktattuk a szentistváni 
embereket, hogy az intézmény folyamatosan kínálja programjait, hogy gyermek és felnőtt 
egyaránt talál itt szórakoztató, kulturális és sportrendezvényeket. 

Örömmel vettük tudomásul, hogy tíz évvel ezelőtt az iskola megkapta az általános 
közművelődési intézmény státuszát. 

Sajnos, 2012-ben, a tanév végén, Baja Város Önkormányzata visszavonta az ÁMK-s 
státuszt, átformálva a városkörzeti rendezvények sorát. Óvodák elcsatolásával, a 
közművelődési intézményegység megszüntetésével ismét „csak” általános iskola lettünk, és 
komolyan veszélybe kerültek a hagyományosan jól megszervezett, komoly nézettségnek 
számító felnőtt és gyermek programok. A nevelőtestület azonban felvállalta, hogy a 
megváltozott körülmények ellenére, valamilyen szinten folytatja a közművelődési 
tevékenységet.  

Mivel az iskola megszűnt önálló gazdálkodó lenni, az iskolai költségvetésből komolyabb 
közművelődési tevékenységet támogatni nem tudunk. Ezért, a programok legnagyobb részét 
pályázati pénzekkel, szponzorok támogatásával és a szülői munkaközösség erkölcsi és anyagi 
segítségével tudjuk csak megoldani. 

Rendszeres, hagyományos kulturális rendezvényeink: 
 Bajaszentistvánhoz kötődő, egykor itt élt vagy most is itt élő dolgozó 

képzőművészek, helytörténeti hagyományokat felidéző néprajzi, iskolatörténeti 
kiállítások.  

 Hagyományőrzést és horvát nemzetiségi kultúrát ápoló, megőrző rendezvények. 
(Préló, Márkó-nap, területi horvát nyelvi verseny megrendezése, zenés szüreti 
felvonulás, Szentistváni horvát nemzetiségi nap.) 

 Évfordulókhoz kötődő tudományos ülések.  
 Ismeretterjesztő, felvilágosító előadásokat felnőtteknek és gyermekeknek. 

(Szentistváni gazdagimnáziumi előadás-sorozat) 
 Kulturális jellegű gyermekrendezvényeket, versenyek. (Gála, ünnepségek) 
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 Egészséges életmód népszerűsítése és sportolási lehetőségek biztosítása. 
(teremlabdarúgó tornák, „Mozdulj velünk!”, játékos sportvetélkedő versenyének 
megrendezése) 

 Szórakozató és szabadidős programok. ( Szüreti bál, Farsangi bál) 

Változatlanul meggyőződéssel valljuk, hogy a közművelődési feladatok nagyobb mértékű 
felvállalásával, tudatosabbá válik a tanulói, művelődési folyamatok tervezése, s ez által a 
tanulók szélesebb élményanyag alapján sajátíthatják el ismereteiket, jelentős segítséget 
kaphatnak a szabadidő minél hasznosabb eltöltéséhez úgy, hogy mindez a saját városrészükben 
valósul meg. Az iskolarendszeren kívüli közművelődés megszervezésével pedig jelentősen 
javíthatjuk a városrészben élők közművelődési igényeit, közérzetét, az itt szerveződő kulturális 
jellegű közösségek elhelyezésével, működési feltételeit. 

3.2. A közművelődési tevékenység megvalósításának anyagi feltételei: 
 Sikeres pályázatok révén tartalmasabb, gazdagabb kulturális, hagyományőrző és 

sport programok lebonyolítása. 
 Támogatók, szponzorok, szülők támogatása. 
 Nemzetiségi szervezetek támogatása 
 Bajai Önkormányzat támogatása 
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4. HELYI TANTERV 

4.1. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok megvalósításának részletes 
szabályai 

A 2012-ben megjelent NAT-hoz kapcsolódó kerettantervek adaptálásával létrejött új 
dokumentum határozza meg az intézményünkben folyó nevelő-oktató munkát. 

 Az iskola valamennyi évfolyamát átfogó Helyi Tantervet használ, mely önálló 
dokumentum. 

 A NAT által újrafogalmazott kiemelt fejlesztési feladatok és közműveltségi tartalmak 
az egyes nevelési oktatási szakaszokhoz kapcsolódnak. 

 Megjelenik az 1-2. évfolyamon a képességfejlesztés az egyénre szabott differenciálás 
annak érdekében, hogy a tanulók közötti jelentős egyéni fejlődésbeli különbségeket 
az új pedagógiai módszerekkel mérsékelje vagy meg is szüntesse. 

 A 3-4. évfolyamon erőteljesebbé válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által 
meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 

 Az 5-8. évfolyamokon a sikeres iskolai tanuláshoz fontos a tanulási stratégiák 
hangsúlyosabb megjelenítése, a tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség-
együttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

 A felső tagozat 7-8. évfolyamán az egyéni boldogulás szempontjából kiemelten 
fontos élethosszig tartó tanulásra történő felkészülés, illetve felkészítés, ennek 
érdekében történik a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése.  

Az iskola képzési rendjét az új oktatási dokumentum határozza meg. 

4.1.1. Az alapfokú nevelés- oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam 

Célok, feladatok 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben 
óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 
Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 
tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 
tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti vágyának, 
segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – 
élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást 
ösztönző feladatokkal – fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az 
elemi ismereteket, szokásokat alakít ki.  

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen 
tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a 
felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és 
gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való 
részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. 
Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 
elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a 
tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a 
csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól 
eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.  

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 
bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a 
tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, 
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valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök 
kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési 
szükségleteit tekinti irányadónak. 

4.1.2. Az alapfokú nevelés- oktatás szakasza, felső tagozat 5-8. évfolyam  

 Célok, feladatok 
Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos 

szakasz nevelő-oktató munkáját. Ez a szakasz a készségek és képességek fejlesztésével olyan 
pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 
személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és 
nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más 
színtere, fóruma is. Az 5–6. évfolyamon – az 1–4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is az 
alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az 
életkori sajátosságokhoz figyelembe veszi, hogy a 10–12 éves tanulók gondolkodása erősen 
kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. évfolyamokon ezért az 
integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a 7–8. évfolyamon, a serdülőkor 
kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztése.  

Az általános iskola az 1–4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5–8. évfolyamokon is együtt neveli 
a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 
szocializáltságú, kultúrájú tanulókat. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek 
megfelelően felkészíti őket a középfokú nevelés-oktatás szakaszában történő továbbtanulásra, 
illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára, 
összességében ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést.  

Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a nevelési célok elérését támogató 
érzelmi, szociális és kognitív képességeket. Kiemelt figyelmet fordít az eredményes tanulás 
módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez 
szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok 
fejlesztésére. Feladatának tekinti az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló 
önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. 
Mindehhez előnyben részesíti az életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtését 
az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

Tantervünk fontos pedagógiai célnak tekinti a játékosság fokozását az iskolába lépő 
gyermekeknél. Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányban módosítjuk, hogy a 
tanulók iskolai motivációját ezzel az eszközzel is növelhessük. Szükségesnek tartjuk ennek a 
játékosságnak a révén megkönnyíteni az átmenetet az óvoda és az iskola között, és a tanulás 
okozta nehézségek oldására is figyelmet kívánunk fordítani ebben az érzékeny és meghatározó 
életkorban. 

Tantervünk elengedhetetlen pedagógiai követelménynek tekinti a terhelésnek a 
képességekhez való igazítását. Tantervünk - az oktatási folyamatot irányító dokumentumként 
előírja az egyéni képességek figyelembe vételét, és a differenciálás révén megvalósítható egyéni 
terhelés követelményét, gyakorlatát. 

Az oktatásirányítás és az iskola a diagnosztikai méréseket elengedhetetlennek tartjuk az 
egyéni fejlesztéshez.  

Intézményünkben fontos a különleges bánásmódot igénylő tanulók állandó és rendszerszerű 
felzárkóztatása, tehetséggondozása. Ennek érdekében egyéni teljesítményszintekhez igazodva, 
differenciált oktatás keretében valósítjuk meg a felzárkóztatást illetve tehetséggondozást. 
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Az újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése, a kulcskompetenciák fejlesztését 
támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása, kooperatív technikák, projektmódszer, 
témahét, drámapedagógia, múzeumpedagógia, moduláris oktató programcsomag a kijelölt 
feladatok megvalósítását szolgálják. 

 A beszerzett digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, 
digitális készségek fejlesztése eszköz a kompetenciák fejlesztéséhez. 

 Fontos feladat a hátrányos helyzetű és a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 
esélyegyenlőségének javítása a szegregációmentes együttnevelési környezet kialakításával. 

A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését segíti a támogató személyiségközpontú 
egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.  

 
1.3. Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 
sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 
egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 
feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy 
képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A 
tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási 
módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek 
kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során 
a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 
és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő 
tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 
megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 
Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 
mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 
megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a 
kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de 
mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. 
Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és segíti a 
minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni 
üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására 
vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 
pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges 
kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi 
tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. 
Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A 
differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy 
tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik 
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különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai 
folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz 
tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, 
valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan A 
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a 
nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a 
sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt 
(integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, 
oktatására. 

4.2. A helyi tanterv adaptációja 

A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői 
Intézményünk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. Kormányrendeletben, 
továbbá 51/2012. EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, 
továbbá a 32/2012. EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 
irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében valamint, a 
horvát nemzetiségi nyelv és népismeret irányelvei szerint adaptálta helyi tantervét. 

A nevelőtestület az igények, a kialakult gyakorlat, a hatályos jogszabályok, a pedagógiai 
program közös és intézmény saját célrendszerének megfelelően az alábbiak figyelembe 
vételével készítette el a helyi tantervét: 

 a pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások, 
 az eddigi eredményesen alkalmazott tankönyvek, taneszközök, 
 tanulóink szociokulturális helyzete, 
 az iskola személyi és tárgyi feltételrendszere. 

Kerettantervi jellemzők: 
 Egységesen megjelöli az adott iskolai szakaszokra vonatkozó célokat és feladatokat, 

kulcskompetenciákat, valamin a kiemelt fejlesztési feladatokat. 
 A tantárgyi tantervek bevezetőjében részletezi a konkrét célokat és feladatokat, 

felhívja a figyelmet a kompetenciafejlesztési feladatokra. 
 Az egyes tantárgyak tantervei évfolyamonként meghatározzák a témaköröket és a 

témakörökhöz tartozó időkeretet. 
 Áttekinthető szerkezetben mutatja be a helyi tanterv készítéséhez az évfolyamonként 

tagolt feladatrendszert. 
 Minden tantárgy esetében ajánlásokat fogalmaz meg a tanulói teljesítmények 

értékelésére. 
 Felhívja a figyelmet az egyes témakörök tanulásával érintkező tantárgyakra, mellyel 

elősegíti a tartalmi koncentrációt. 
 Közli a továbbhaladás feltételeit, az értékelés módját. 
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A „NAT 2012” bevezetésének üteme: 

Tanév 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
2012-
2013 

NAT 4 NAT 3 NAT 3 NAT 3 NAT 4 NAT 3 NAT 3 NAT 3 

2013-
2014 

NAT 4 NAT 4 NAT 3 NAT 3 NAT 4 NAT 4 NAT 3 NAT 3 

2014-
2015 

NAT 4 NAT 4 NAT 4 NAT 3 NAT 4 NAT 4 NAT 4 NAT 3 

2015-
2016 

NAT 4 NAT 4 NAT 4 NAT 4 NAT 4 NAT 4 NAT 4 NAT 4 
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4.2.1. A Bajai Szentistváni Általános Iskola tantárgyi rendszere 
 
 
 
 
 
 
 
 Tervezhető órakeret:

Heti óraszám
Testnevelés

Tanóra összesen
Osztályok heti időkerete

N H N H N H N H N H N H N H N H
Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 8 7 8 7 7 6 8 7 5 4 5 4,5 5 4 5,5 4,5

Nemzetiségi horvát 6 6 6 6 6 6 6 6
Angol nyelv 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Német nyelv

Matematika Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,5 4 3,5 4,5 3,5
Informatika Informatika 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1

Történelem, társ. és államp.ismeretek 2 2 2 2 2 2 2 2
Erkölcstan-hittan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Környezetismeret
Természetismeret 2 2 3 2
Fizika 1,5 1,5 1,5 1,5
Kémia 1,5 1,5 1,5 1,5
Biológia 1,5 1,5 1,5 1,5

Földünk-környezetünk Földrajz 1,5 1,5 1,5 1,5
Ének-zene 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5
Vizuális kultúra 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5
Tánc és dráma 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0

Életvitel és gyakorlati ismeretek Technika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0
Testnevelés és sport Testnevelés 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
25 27 25 27 25 27 27 29 28 30 28 30 31 33 31 33
2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

Bevezetése 2013.09.01-től 1.-5. évfolymon felmenő rendszerben
20,00
5,00
25,00
52,00

3.
20,00

55,00
25,00
5,00

22,00

52,00

5,00

1.

Évfolyamok
1.

20,00
5,00

25,00
52,00

2.

27,00

4.

Kötelező tanóra összesen
Ebből szabadon felhasznált

Műveltségi terület Tantárgy

Ember és társadalom

Művészetek

Ember a természetben

Osztályfőnöki

5.
23,00
5,00
28,00
51,00

26,00
5,00

31,00
51,00 56,00

23,00
5,00
28,00

6.

3. 4.

56,00

7. 8.

7.
26,00
5,00
31,00

Összesen

180,00
40,00
220,00
425,00

Évfolyamok

8.

Élő idegen nyelv

95,5
48
34
0

5. 6.

61 1

6
6

16

2.

17

42

Összesen

13,5
1,5

72
8

6

63
11,5
16

SZENTISTVÁNI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTÁRGYI RENDSZERE

456

1 1 1 1 1 1

18
18
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4.2.2. A Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézményének tantárgyi 
rendszere 

 
 
 

 
 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 
7 7 6+1=7 

6+1=7 
7+1=8 

Idegen nyelvek       2-2=0 

Nemzetiségi német 
2+2=4 
4+1=5 

2+2=4 
4+1=5 

3+2=5 3+2=5 

Német népismeret 1 1 1 1 

informatika     

Matematika 4 4 4 4+0,5=4,5 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1+0,5=1,5 

Ének-zene 2-0,5=1,5 2-0,5=1,5 2-0,5=1,5 2-0,5=1,5 

Vizuális kultúra 2-0,5=1,5 2-0,5=1,5 2-0,5=1,5 2-0,5=1,5 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezett órakeret 2 2 3 3 

Nemzetiségi többletóra 2 2 2 2 
Nkt 6 melléklete CA engedélyezett 
óra terhére 

1 1 1 
1 
 

17/2013 EMMI rendelet 10§ 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 28 30 
Nkt 6 sz melléklet heti engedélyezett 
időkeret 

52 52 52 55 

Egyéb foglalkozásra felhasználható 52-28=24 24 24 25 
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 4+1=5 4 +1=5 3+1+1=5 4+1=5 

Idegen nyelvek 3-3=0 3-3=0 3-3=0 3-3=0 

Nemzetiségi német 3+2=5 3+2=5 3+2=5 3+2=5 

Német népismeret 1 1 1 1 

Matematika 4+1=5 3+2=5 3+1=4 3+1=4 

Erkölcstan 1 1 1 1 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     1,5 1,5 

Kémia     1,5 1.5 

Biológia-egészségtan     1,5 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1-1=0       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 2 3 3 3 
Német nemzetiségi 2 2 2 2 
Nkt 6 melléklete CA engedélyezett 
óra terhére 

1 1 1 1 

17/2013 EMMI rendelet 10§ 
átcsoportosítás  

    

Rendelkezésre álló órakeret 31 31 34 33 
Nkt 6 sz melléklet heti engedélyezett 
időkeret 

51 51 56 56 

Egyéb foglalkozásra felhasználható 20 20 22 23 



Pedagógiai Program  Szentistváni Általános Iskola 
 Baja  

 55

4.2.3. A Bajai Szentistváni Általános Iskola Arany János Tagintézményének 
tantárgyi rendszere 

 
 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 
Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 7 
 

Idegen nyelvek       3 
Nemzetiségi német 5 5 5 5 
Német népismeret 1 1 1 1 
informatika    1 
Matematika 4 4 4 4 
Erkölcstan 1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 2 
Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 
Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 
Szabadon tervezett órakeret 2 2 3 3 
Nemzetiségi többletóra 2 2 2 2 
Nkt 6 melléklete CA 
engedélyezett óra terhére 1 1 1 1 

 
17/2013 EMMI rendelet 10§ 1 1 1 1 
Rendelkezésre álló órakeret 29 29 29 34 
Nkt 6 sz melléklet heti 
engedélyezett időkeret 52 52 52 55 

Egyéb foglalkozásra 
felhasználható 23 23 23 21 
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Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 4 4  4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Nemzetiségi német 5 5 5 5 

Német népismeret 1 1 1 1 

Matematika 4 4 3,5 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     1,5 1,5 

Kémia     1,5 1,5 

Biológia-egészségtan     1,5 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Tánc –és dráma 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  0,5 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 2 3 3 3 

Német nemzetiségi 2 2 2 2 
Nkt 6 melléklete CA engedélyezett 
óra terhére 1 1 1  

17/2013 EMMI rendelet 10§ 
átcsoportosítás      

Rendelkezésre álló órakeret 33 32 35 35 
Nkt 6 sz melléklet heti engedélyezett 
időkeret 51 51 56 56 

Egyéb foglalkozásra felhasználható 18 19 21 21 
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LEGITIMÁCIÓ 
A BAJAI SZENTISTVÁNI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT 2013. 09. 01-TŐL 

HATÁLYOS DOKUMENTUMOK AKTUALIZÁLVA: 
 

1. A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMOT A BAJAI SZENTISTVÁNI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEDK DIÁKÖNKORMÁNYZATAI AZ INTÉZMÉNY 
PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT MEGISMERTÉK ÉS ELFOGADÁSRA JAVASOLJÁK. 

2. A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMOT A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG 
MEGISMERTE, MÓDOSÍTÓ JAVASLATAINAK MEGJELENÍTÉSÉT KÖVETŐEN AZT 
ELFOGADÁSRA JAVASOLJA. 

3. A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM AKTUALIZÁSÁBAN A 
MUNKAKÖZÖSSÉGEK TAGJAI SZEMÉLYES ÉS ÍRÁSBELI JAVASLATAIKKAL 
MEGHATÁROZÓ SZEREPET VÁLLALTAK, A JAVASLATOK A KÖZÖSSÉGI SZINTŰ 
EGYEZTETÉSEKET KÖVETŐEN A DOKUMENTUMOKBAN MEGJELENÍTÉSRE 
KERÜLTEK. 

4. AZ AKTUALIZÁLT, ÁTDOLGOZOTT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMOT A 
BAJAI SZENTISTVÁNI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE MEGISMERTE, AZT 
2013. 10. 11. ÉRETKEZLETÉN MEGVITATTA ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK 
ELFOGADÁSRA JAVASOLJA. 

5. A BAJAI , A CSÁVOLYI ÉS A FELSŐSZENTIVÁNI NÉMET ÉS HORVÁT NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATOK  A  PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMOT MEGISMERTÉK 
ÉS ELFOGADÁSRA JAVASOLJÁK. 

 
 
………………………………………..         ………………………………………………. 
A  Bajai Szentistváni Átalányos Iskola                A Bajai Szentistváni Általános Iskola 
  Arany János Tagintézményének                               Csávolyi Tagintézményének  
  Diákönkormányzat Elnöke                                       Diákönkormányzat     Elnöke 
 
 
                                    ……………………………………….. 
                                    A Bajai Szentistváni Általános Iskola 
                                       Diákönkormányzatának Elnöke 
 
…………………………………………             ……………………………………….. 
A  Bajai Szentistváni Átalányos Iskola                A Bajai Szentistváni Általános Iskola 
  Arany János Tagintézményének                               Csávolyi Tagintézményének  
   Szülői Szervezet Elnöke                                          Szülői Szervezet Elnöke 
 
                                    …………………………………………. 
                                    A Bajai Szentistváni Általános Iskola 
                                       Szülői Szervezetének Elnöke 
 
……………………………..                       ………………………………………….. 
Csávoly Német Nemzetiségi                            Felsőszentiván Német Nemzetiségi 
 Önkormányzatának Elnöke                               Önkormányzat Elnöke 
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………………………………….                                   …………………………………….. 
Felsőszentiváni Horvát Nemzetiségi                                Csávolyi Horvát Nemzetiségi 
 Önkormányzat Elnöke                                                         Önkormányzat Elnöke 
 
                              
                                      ……………………………… 
                                       Bajai Horvát Nemzetiségi  
                                         Önkormányzat Elnöke 
 
 
Nyilatkozat: A  Bajai Szentistváni Általános Iskola Pedagógiai Programja a hatályos külső 
jogi szabályozásból adódó kötelező elemeken túlmenő többletfinanszírozási igényű 
programelemeket nem tartalmaz. 
 
A Bajai Szentistváni Általános Iskola Pedagógiai Programját az érintett közösségek támogató 
véleményének birtokában elfogadta. 
 
Baja, 2013. 10. 15.                                                          
                                                                                     Osztrogonácz József 
                                                                                      intézményvezető 

 


