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I. BEVEZETÉS, TÖRVÉNYI, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 

1. Bevezetés - az intézmény adatai 
 
Az  in tézmény neve :   Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, 
     Általános Iskola és Kollégium 
 
 
Székhelye :   6525  Hercegszán tó ,  Deák Fe renc  u .  17 .  

 

In tézmén yegységei :  Ál ta lános Iskola   

 (6525 )  He rcegszán tó ,  Dózsa  Gyö rgy  u .  10 .  

 Óvoda:   

 (6525 )  He rcegszán tó ,  Kossu th  La jos  u .  37 .  

 Kol légium  

 (6525 )  He rcegszán tó ,  Kossu th  L .  u .  27 /b .  

 
Típusa:  Közös igazgatású többcélú köznevelési intézmény (óvoda, általános  

 iskola, kollégium). 

Közfeladata: Horvát nemzetiségi köznevelés – horvát nemzetiségi óvodai nevelés,  

 alapfokú oktatás, kollégiumi ellátás.  

 Az Nktv, és az Njtv. szabályai szerint horvát nemzetiségi köznevelési 

feladatok ellátása. 
 

Az a lapí tó  szerv neve:  
  Hercegszántó Község Önkormányzata jogelődje 

Az a lapí tás  időpont ja :   1946. 

 
Fenntar tó ja ,  fe lügye le t i  szerve:  
 Országos Horvát Önkormányzat Közgyűlése 

 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 24. 
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Jogá l lása:   országos nemzetiségi önkormányzati nevelési intézmény 

  Önálló jogi személy 

 
Az  in tézmény gazdá lkodási  jogköre:   

önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.  

Pénzügyi-gazdálkodási feladatait megállapodás alapján az OHÖ 

irányítása alatt lévő Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium (7624 Pécs, Szigeti út 97.) látja el.  

 
Az in tézmény működési  terü le te :   

 országos és területi feladatokat ellátó intézmény, melynek működési 

területe a magyarországi horvátok által lakott területre terjed ki. 

Alaptevékenysége:  A horvát nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai nevelés-

oktatás, a kollégiumi nevelés-oktatás, továbbá az ezekkel összefüggő szolgáltató 

és igazgatási tevékenység. A horvát nemzetiség anyanyelvi oktatáshoz való 

jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának 

érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a köznevelésben foglalkoztatottak 

jogainak és kötelességeinek meghatározása, biztosítása. 

-  óvodai nevelés 

-  nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 

-  általános iskolai nevelés-oktatás 

-  nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása 

-  kollégiumi ellátás 

-  nemzetiségi kollégiumi ellátás 

-  fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás 

-  a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása 

 

 Az általános iskola évfolyamainak száma: nyolc.  

o Alsó tagozat 1-4. osztály,  

o felső tagozat 5-8. osztály.  

 Nemzetiségi létszám: 

o Nem magyar nyelven folyó óvodai nevelés: 54 fő. 
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o Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő 

oktatás: 165 fő ( alsó tagozat: 80 fő, felső tagozat: 85 fő) 

o Kollégiumi ellátás 70 fő 

o Gyógypedagógia (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az 

óvodában és az iskolában (SNI létszám): 35 fő 

 

2. Az intézmény bemutatása 
 

Az intézmény speciális helyet foglal el nemcsak Hercegszántó község, de a régió, 

sőt az egész ország köznevelési rendszerében.  

Fontosságát és létjogosultságát igazolja az a tény, hogy Magyarország horvát 

nemzetiségű lakosságának jelentős része az iskola beiskolázási körzetében lakik, 

illetve az anyaország határa is közel helyezkedik el. 

Iskolánk két-tannyelvű horvát nemzetiségi, körzetesített Általános Iskola, 

amelyhez szorosan kapcsolódik, és az intézmény szerves részét alkotja a Horvát 

nemzeti nemzetiségi Óvoda és a Kollégium. 

Két-tannyelvűségen azt értjük, hogy az iskolában a nevelő-oktató munka két 

tannyelven folyik, horvát és magyar nyelven. 

Horvát nemzetiségi oktatáson az érthető. hogy az óvodáskorú gyermekek és 

iskolánk tanulói intézményeinkben - a horvát és a magyar nyelv elsajátítása mellett 

- megismerkednek mindkét nemzet kultúrájával, történelmével, földrajzával és 

hagyományaival, figyelembe véve a helyi nemzeti és horvát nemzetiségi 

hagyományokat. 

Emellett az iskola felkészít a NAT által közvetített sokoldalú ismeretek 

megszerzésére, a középfokú oktatásban való részvételhez szükséges ismeretek 

eléréséhez.   

A körzetesítést indokolja, hogy megyénk területén ez az egyedüli horvát 

nemzetiségi két tannyelvű oktatási intézmény.  

Az intézménybe jelentkező tanulóink igény szerint kollégiumi elhelyezésben 

részesülnek. Azon tanulók, akik kollégiumi helyhiány miatt nem nyernek hétközi 
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elhelyezést, a környező településekről menetrendszerinti járattal naponta 

közlekednek.  

Ebből adódóan kitűnik óvodánk, kollégiumunk és iskolánk nyitottsága minden szülő 

és gyermek irányában, nemzeti és etnikai hovatartozástól függetlenül, aki elfogadja 

az iskola és kollégium pedagógiai programját, valamint óvodánk nevelési 

programját.  

Külön helyi sajátosság, hogy három nemzetiség él községünkben: magyar, horvát 

és szerb. 

Mivel a szerb nemzetiségnek nincs önálló oktatási intézménye, óvodánkban és 

iskolánkban lehetőséget biztosítunk szakkör keretén belül - együttműködve a Szerb 

Nemzetiségi Önkormányzattal - a szerb nyelv és kultúra oktatására, hagyományok 

ápolására.  

Mindezek bizonyítják, hogy intézményegységeink kiemelt programmal dolgoznak, 

amely program többletmunkát követel tanártól és tanulótól egyaránt, melynek 

eredménye - a NAT követelményeinek elsajátításán felül - a kétnyelvű, 

multikulturális személyiségek kialakítása. 

Célunk továbbá - személyiségközpontú nevelőmunkával - testben és lélekben 

egészséges, a környezetével kapcsolatosan érzékeny ifjúság nevelése, akik 

majdan szülővé válva, ugyancsak hasonló értékeket kívánnak gyermekeiknek 

átadni. 

Horvát nemzetiségi intézményként kiemelt feladatunknak tekintjük a horvát 

identitástudat megőrzését és fejlesztését, az asszimiláció megállítását az iskolában 

lehetséges eszközökkel. 

 Egész napos szakszerű foglalkozások és ügyeletek, valamint a kollégium 

lehetőségeivel, az időkeret teljes terjedelmében a horvát nyelven való 

kommunikáció preferálásával kívánjuk kijelölt céljainkat megvalósítani, és a 

nyelvtudást fejleszteni. 

Az intézmény dolgozói lényegesnek tartják az óvoda, az iskola és a kollégium 

harmonikus és nyugodt légkörének kialakítását, illetve megtartását, a szélesebb 
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iskolahasználói körrel való egészségesen együttműködő kapcsolat fenntartását a 

neveltek fejlesztésének és fejlődésének érdekében. 

Intézményünk a magyarországi iskolarendszer szerves részeként működik, az OHÖ 

nevelési és oktatási irányelvei és a horvát nemzetiségi, kétnyelvű intézmények 

számára kiadott irányelvek szerint. 

Intézményünk a pedagógiai feladatellátás tekintetében szervezetileg egységes 

intézmény, mint ilyenben egyetlen és egységes pedagógiai programmal 

rendelkezik, amelynek részét képezi az Óvodai Pedagógiai program és a Kollégium 

Pedagógiai Programja. 
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II. A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI, 
JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

A Pedagógiai Program megalkotását az alábbi törvényi, jogszabályi előírások 

szabályozzák: 
o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 6-11. § 

o 51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervi szabályozásról 

o 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

o 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról 

o 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének 

irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

o 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

módosításáról 

o Az intézmény Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata 

o 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

o 235/2016. (VII. 29.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

o 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
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III. AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
1. Bevezető általános gondolatok: 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja - a hazai óvodai neveléstörténet 

értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások 

eredményeire, a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára 

építve, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, valamint a gyermeket 

megillető jogok biztosítása érdekében a Magyarország által aláírt nemzetközi 

szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve - meghatározza a 

magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. 

 

Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, 

hogy 

a) Az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az 

emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére 

kell irányulnia. 

b) A gyermeket - mind fejlődő személyiséget - különleges védelem illeti meg. 

c) A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége s ebben az 

óvodák kiegészítő szerepet játszanak. 

 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja alapján érvényesülhetnek az óvodai 

nevelésben a különböző pedagógiai törekvések, mivel az alapprogram biztosítja az 

óvodapedagógusok pedagógiai nézeteinek és széles körű módszertani 

szabadságának érvényesülését, megkötéseket csak a gyermek érdekében 

tartalmaz. 

 

Az óvodák saját nevelési programjuk alapján dolgoznak, amelynek összhangban 

kell állniuk az Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal. 

 

Az óvodai nevelési program elkészítésekor az óvodai nevelés országos 

alapprogramja mellett figyelembe kell venni a nemzeti, etnikai nemzetiség óvodai 

nevelésének irányelvét mivel óvodánk horvát nemzetségi anyanyelvi nevelést 

végez. 
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Gyermekkép: 
Abból a tényből kell kiindulnunk, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető 

individuum és szociális lény egyszerre. 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek megfelelőképpen a gyermeki 

személyiség kibontakoztatására törekszik. 

 

Óvodakép: 
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi 

nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb 

hétéves korig.  

Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció. 

Az óvoda nevelési célja, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 

gyermeki személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni 

sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges 

gondozást igénylő gyermek ellátását is.) 

2. Az óvoda rövid bemutatása: 
A hercegszántói Állami Délszláv Óvoda 1949. januárjában alakult meg. 1987-ig az 

óvoda Dózsa Gy. u. 13. sz. alatti épületben működött. 1987-ben felújításra került 

egy másik épület, Alkotmány tér 13. sz. alatt. A csoport mindvégig osztatlan, 2008-

ig működött ebben az épületben, szeptemberben viszont a Kossuth L. u. 37. alatt 

folytattuk tevékenységünket három csoportban. 2011-ben óvodánk nagy változáson 

esett át. A 2011/2012-es tanévet már új környezetben kezdtük meg. Jelenleg is az 

óvodai munkánk három csoportban folyik.  

Személyi feltételek: 

 
Óvónők: 3 fő 
 
Dajkák: 3 fő 
 
Pedagógiai asszisztens: 1 fő  
 
Takarítónő: 1 fő 
 
Személyi ellátottságunk megfelelő, így feladatainkat szervezetten, tervszerűen 

tudjuk végezni. 
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Az intézmény speciális helyet foglal el nemcsak Hercegszántó község, de a régió, 

sőt az egész ország köznevelési rendszerében. Fontosságát és létjogosultságát 

igazolja az a tény, hogy Magyarország horvát nemzetiségű lakosságának jelentős 

része az intézmény beiskolázási körzetében lakik, illetve az anyaország határa is 

közel helyezkedik el.  

Óvodánk két-tannyelvű horvát nemzetiségi körzetesített óvoda, amelyhez szorosan 

kapcsolódik, és szerves részét alkotja a Horvát Általános Iskola és Kollégium.  

Két-tannyelvűségen érthető, hogy az óvodában a nevelő munka két nyelven folyik, 

horvát és magyar nyelven. Horvát nemzetiségi nevelésen az érthető, hogy az 

óvodások a horvát és a magyar nyelv elsajátítása mellett megismerkednek mindkét 

nemzet kultúrájával és hagyományaival figyelembe véve a helyi horvát nemzetiségi 

hagyományokat.  

A körzetesítést indokolja, hogy megyénk területén ez az egyedüli horvát 

nemzetiségi két-tannyelvű nevelési intézmény. Az intézménybe jelentkező 

gyermekek igény szerinti kollégiumi ellátásban részesülnek. Azon gyermekek akik 

kollégiumi helyhiány miatt nem nyernek kollégiumi elhelyezést, a környező 

településekből menetrendszerinti járattal naponta közlekednek. Ebből adódóan 

kitűnik óvodánk, kollégiumunk és iskolánk nyitottsága minden szülő és gyermek 

irányában nemzetiségi hovatartozástól függetlenül.  

Óvodánk alapadatai: 

• Óvodánk – Az intézmény neve:  

HERCEGSZÁNTÓI HORVÁT TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM  

• Óvodánk telephelye: 

  6525 Hercegszántó, Kossuth Lajos u. 27. 

• Az intézmény típusa: 

  Többcélú, közös igazgatású, a nemzeti és etnikai nemzetiségek 
  jogairól szóló törvényben és a köznevelési törvényben   
  meghatározottak szerint horvát nemzetiségi, két-tannyelvű  
  nevelést folytató óvoda. 
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• Működési területe: 

  Körzeti feladatot lát el, működési területe Baja és    
  vonzáskörzetébe tartozó településekre terjed ki. 

• Az intézmény jogállása: 
  Országos nemzetiségi önkormányzati nevelési intézmény 

• Ellátandó alaptevékenységek 

  Óvodai nevelés, ellátás 
  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
  Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
  Óvodai intézményi étkeztetés 

• Felügyeleti szerve: 

  Országos Horvát Önkormányzat 2000-től 

3. Az óvoda helyi nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései 
 

„A GYERMEK EMBER! 
Itt minden érted van, érezd jól magad!” 

 
Gyermekképünk teljes mértékben megegyezik Nyíri Tamás teológus által 

megfogalmazottakkal:  

"A gyermek Ember. Szellemi, személyes életre, szabadságra és felelősségre, 
közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve." 
 

Az óvodánk - a gyermek életének rövid, de jelentős szakaszában - a családi 

nevelést segítő, kiegészítő és korrigáló feladatokat lát el.  

Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a szülők elsődleges jogait a gyermek 

nevelésben, a gyermekkel kapcsolatos döntések meghozatalában, s ebben a 

legjobb szakmai tudásunk szerint, partneri módon segítjük őket.  

A szeretet és gondoskodás minden formájával igyekszünk megnyitni lelküket és 

értelmüket. Azokat a műveltségtartalmakat közvetítjük számukra, amelyek részei az 

egyetemes emberi értékeknek, a majdani felnőtt műveltségének, és amelyeket 

aktuális fejlettségükkel összhangban könnyen magukévá tudnak tenni. 
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Célunk: 

• a horvát nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása és erősítése,  

• a horvát nemzetiség nyelvének irodalmi szintű szóbeli megértésének, illetve 

használatának kifejlesztésével az anyanyelv művelt köznyelvi szinten történő 

elsajátíttatása,  

• a kétnyelvűség és bikulturális személyiségek kialakítása. 

• A népköltészet, a zene, a képzőművészet, a szokások és hagyományok 

megismertetése és ápolása.  

• A multikulturális értékek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság 

tiszteletére való nevelés. 

 

Az óvodás gyermekek tanulása elsősorban mintakövetés, utánzás során valósul 

meg, így a valamennyi velük kapcsolatba kerülő pedagógus pozitív modell lehet, 

mint viselkedésben, beszéde, kettős nyelvtudása révén.  

Óvodánkban a gyermekeket emberhez méltó jogok és gyermeki léthez méltó 

körülmények illetik meg.  

 

Az óvoda szakmailag önálló nevelési intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek 3. 

életévétől az iskolába lépésig, de legfeljebb hétéves korig tart. 

Funkciói: -    óvó-védő 

- szociális 

- személyiségfejlesztő 

Személyiségfejlesztés 

- szomatikus 

- mentális 

- szociális területek 

 

Fontosnak tartjuk óvodánkban a testi, lelki szükségletek kielégítését. 

Személyiségfejlesztés mellett az egészséges életmód, gondozás, közösségi 

nevelés, érzelmi nevelés, értelmi nevelés és nem utolsó sorban a horvát anyanyelvi 

nevelés fontosságát hangsúlyozzuk a nap minden szakában. 
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Célunk: elősegíteni az óvodások sokoldalú harmonikus fejlődését, a gyermeki 
személyiség kibontakozását az életkori és egyéni sajátosságoknak 
megfelelően. 

 

A nevelőmunka alapelvei: 
Nevelőmunkánk meghatározó dokumentumai. 

•  Óvodai nevelés országos alapprogramja.  

•  Nemzetiség óvodai nevelésének irányelve.  

 

Legfontosabb alapelveink: 

• Önállóság, felelősség - Az óvodák önállóan határoznak nevelési 

programjukról. Ily módon szokatlanul nagy döntési szabadságot és egyben 

felelősséget kapott közös szakmai munkájuk megtervezésében. A cél a 

gyerekek érdekeinek érvényesítésével az óvoda sajátos helyzetének, 

értékrendjének, ellátandó feladataihoz: igazított helyi nevelési program 

elkészítése és alkalmazása.  

• A működési terület, környezet igényeinek figyelembe vétele - Sok függ 

attól, hogy az óvoda hol működik, milyen környezetben, milyen feltételek 

között. Meghatározó, hogy milyen a gyerekek, milyen a nevelőtestület 

összetétele.  

• Gyermeki érdekek, jogok tisztelete, figyelembe vétele – 

A pedagógiai célkitűzésekkel és a programkészítési teendőkkel 

párhuzamosan a gyermekek jogait vesszük figyelembe, hogy biztonságban 

és egészséges környezetben nevelkedjenek, óvodai életrendjüket 

életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően alakítsuk. A pedagógusoknak 

tevékenysége során feladata, hogy a gyerekek fejlődését figyelemmel 

kísérje, segítse. A Magyar Közlöny 1997. 39. Sz.: "A gyermeki jogok 

védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a 

gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével 

foglalkozik." 

• Dokumentumaink, nevelőmunkánk nyilvánossága 

Az óvoda pedagógiai célkitűzéseit, nevelési feladatait meghatározó 

programja nyilvános dokumentum. Gondoskodni kell arról, hogy a 

programot a szülők megismerjék. Lényeges, hogy a szülők tisztában 
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legyenek törvény adta lehetőségeikkel, nemzeti vagy etnikai 

hovatartozásuknak illetve gyermekük adottságainak, képességeinek 

 megfelelően élhessenek az óvodaválasztás jogával.  

• A horvát nemzetiségi kulturális értékek közvetítése 
A nemzeti és horvát nemzetiségi nevelést biztosító óvoda programjának a 

köznevelési törvény szerint tartalmaznia kell a horvát nemzetiség 

kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat is. Így az 

alapprogram mellett ennek tekintetbe vételével kell elkészíteni nevelési 

programunkat. 

• Az erkölcsi nevelés kiemelt nevelési területként való kezelése 
Egy társadalom akkor válik erkölcsileg rendezetté, ha a társadalmat alkotó 

egyének, családok, közösségek a társadalom által elfogadott erkölcsi 

normák, szabályok értékek szerint élnek és dolgoznak. Erre mi felnőttek, 

pedagógusok,  szülők készítjük fel gyermekeinket. A mindennapi 

nevelés keretén belül azzal, hogy a társadalom értékeit, normarendszerét, 

erkölcsi tudatát és viselkedésmintáit közvetítjük feléjük. 

• A személyes példamutatás elsődlegessége 
Fontos ebben a közvetítőmunkában az utánzás, később az azonosulás, 

jutalmazás, büntetés, megerősítés, értelmezés, összességében a felnőttek 

nevelőmunkája, példamutatása, modell szerepe. Óriási felelősség hárul a 

szülőkre, óvónőkre és munkájuk gyümölcsét gyakran csak később a 

gyermekek felnőtté válása után élvezhetik. A gyermekek szocializációjának 

alapvető színterei a család+óvoda+iskola. Mindegyik rendszerként fogható 

fel. 

• A család szerepe – a családdal való együttműködés fontossága 

o A gyermek erkölcsi fejlődése a családban kezdődik. Az élet korai 

éveiben, amikor a gyermek az összes örömforrását igyekszik 

kihasználni, minden szabály, mely valamilyen kívánatos 

tevékenységtől tiltja el, csakis kényszerszabályként jelentkezhet nála.  

o Hiányzik a belátás, mégis betartja legtöbbjüket, s ennek oka a 

szülőkkel kapcsolatos viszony és a büntetésből való félelem.  

o Az erkölcsi nevelés legfőbb célja éppen az, hogy a gyermek 

elmozduljon ebből az állapotból, azaz ne a félelem és a szülőktől való 
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függés kényszerítse a szabályok betartására, hanem az ésszerűség, 

belátás, a racionális erkölcs. 

o A gyermekek erkölcsi tudatának  fejlődésében első lépcső a 
fogalmak megértése. Két és hat év között a gyermek gondolkodása 

képi, amiből az következik, hogy az elvont erkölcsi kategóriákat, mint 

pl.:"jó" és "rossz" még alig érthetőek számára.  

o A helyes szülői magatartás ebben a "képi világban" az, ha konkrétan 

megmondja gyermekek számára világos, érthető szavakkal, lehetőleg 

a gyermek nyelvén, mi az, amit helytelennek vagy helyesnek tart, 

milyen viselkedést vár el a jövőben hasonló helyzetben. 

• Közösségben élés, az emberi kapcsolatok fontossága, a beilleszkedés 
képességének kialakítása 

o Nagyon fontos fogalomként jelentkezik az erkölcsi nevelésben a 

gyermekek egocentrikus gondolkodása, elsősorban akkor, amikor 

azt vizsgáljuk, hogyan értelmezi a szabályokat, és hogyan 

alkalmazkodik hozzájuk. Ezzel minden, gyermekkel foglalkozó 

felnőttnek tisztában kell lenni, mert ennek hiányában a felnőtt és a 

gyermek közötti kapcsolat megromolhat.  

o A szabályok tanulása, a  hozzájuk való alkalmazkodás sok időbe 

telik. Az első osztályos gyermekeknél sem alakult még ki teljesen a 

szabálytudat, lehetnek egyéntől függő csúszások, átfedések. Az 

iskolába lépéssel nem történik ugrásszerű változás.  

o Az óvodapedagógusoktól a 3-6 éves gyermek viselkedésének 

megértése, megfejtése is megkívánja a lelki jelenségekre való 

fogékonyságot, érzékenységet.  
o Az óvodapedagógus azzal a korosztállyal foglalkozik, amelyiknek 

szellemi fejlődése az óvodába járás idején rohamos léptékű és 
óriási ívű, de impulzív természete sokszor megfejthetetlen, 

viselkedése megértéséhez más úton lehet eljutni, mint az idősebb 

gyerekek esetén, hiszen az óvodás gyermek verbalizmusa fejletlen, 

cselekedeteinek mozgatórugóit nagyfokú empátiával lehet igazán 

megérteni.  
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4. A gyermek személyiségének fejlődését, közösségi életre 
történő felkészítését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését, biztosító nevelési 
feladatok, tevékenységek 

 

5. Az óvodai nevelés általános feladatai 
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek 

kielégítése. 

Ezen belül: 

o az egészséges életmód kialakítása 

o az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 

o az értelmi fejlesztés 

o az identitástudat, a horvát nemzetiséghez való tartozás 

tudatának kialakítása, 

o horvát anyanyelvi nevelés. 

o a toleranciára, a másság tiszteletben tartására való nevelés. 

 

"Az egészség megőrzése számunkra nem a betegség hiányát, hanem új 

minőségét, a test és a lélek harmóniáját, az emberi létben a legnagyobb értéket 

jelenti. Az egészséges személyiség aktív befolyást gyakorol környezetére, 

személyisége bizonyos egységről tanúskodik, s helyesen képes észlelni a világot 

és saját magát." (Marie Jahoda) 

Természetesen óvodáskorban mindennek az alapjait teremtjük meg. Hogyan 

maradhatunk egészségesek? A gyermek testi-lelki jó érzését sürgetésmentes, 
elfogadó légkörrel biztosítjuk. Fontosnak tartjuk a hosszú, nyugodt játékidőt, 

nyújtó napirendet, a közös és magányos tevékenykedésre egyaránt lehetőséget 

adó játszóhelyeket.  

A gondozás a gyermek testi szükségleteinek kielégítésére irányuló 

tevékenység, amelynek során fontos szokásrendszert alapozunk meg. 

Szeretnénk, hogy ezek a szokások az állandó példamutatás mellett a gyermek 

fejlettségének megfelelő szinten valósuljanak meg.  
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A szokások automatizálása, belsővé válása útján jelentős lépéseket tegyenek 

meg óvodásaink, gyermekléptékű, a gondozási feladatokhoz illő intim környezet 

kialakítására törekszünk. Folyamatos életszervezéssel, a gyermeki lét ritmusához 

igazodó napirenddel, zsúfoltság- és feszültségmentes körülményeket igyekszünk 

teremteni.  

 
Az általunk helyesnek tartott napirend,  
 

700-1130 Játék, tanulás, gondozási feladatok, tízórai, mese, játékos 

testnevelés, udvari tevékenységek, tisztálkodás 

11301200 Ebéd, gondozási feladatok, mese, pihenés, ébresztő, 

1500-1600 Tisztálkodás, uzsonna, gondozási feladatok, játék a szabadban vagy 

a csoportszobában 

• A testi szükségletek civilizált kielégítése mindenek előtt való, ebben 

korlátozni semmiképpen sem szabad a gyermekeket. Szabadon mozogni, 

WC-re menni, szükség szerint tisztálkodni, vizet inni a nap bármely 

szakában lehet. E tevékenységben a gyermekeknek fejlettségüknek 

megfelelő segítséget kell adnunk.  

• A kulturált étkezések elengedhetetlen feltétele az óvodai élet szellemével 

összhangban lévő esztétikus eszközrendszer és az aprólékosan átgondolt 

és kidolgozott szokásrendszer. Az étkezések közül a tízórai és az uzsonna 

az önkiszolgálatra épül és az önállóság fejlődésére gyakorol kedvező hatást, 

ebédnél pedig a társakért végzett munka örömének átélésére nyílik mód. Az 

étkezések során tiszteletben tartjuk a gyermekek egyéni ízlését és étkezési 

ütemét, de a szélsőséges megnyilvánulások erőszakmentes 

megszüntetését megkíséreljük. 

• Az egészséges táplálkozásnak ugyancsak kiemelt fontossága van az 

óvodás korban. Intézményünknek sajnos nincs saját konyhája és a 

mindenkori minőségi étrend nincs biztosítva a gyermekek számára. Az 

egyéni ízlést és kívánságokat minden esetben a szülői ház feladatának 

tartjuk. 

• Az öltözködéskor a zsúfoltság elkerülhető, ha folyamatossá tesszük. A 

kényelmes, egészséges ruhák és lábbelik fontosságára felhívjuk a szülők 

figyelmét. Az öltözködés közben gondosságra és egymás segítésére 
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nevelünk. Ez főleg a mi óvodánkban érvényesülhet, mivel a középső és 

kiscsoport alkot egy közösséget (a nagycsoport külön van), ahol egymás 

segítésére külön hangsúlyt fektetünk. Viszont a teljes önállóságot tűzzük ki 

célul. 

• Az egészséges életmód fontos eleme a levegőzés. Az évszaktól és az 

időjárástól függően a lehető legtöbb időt kell a gyermekeknek a szabadban 

tölteniük. A levegőhöz, a napfényhez szoktatás természetes része 

nevelőmunkánknak. 

• A mozgás óvodáskorban a fejlődés egyik elengedhetetlen feltétele, 

amelynek biztonságos feltételrendszerét kell megteremtenünk. Sokféle 

szabad mozgással és célirányos fejlesztő mozgástevékenységgel 

elégíthetjük ki a gyermekek természetes mozgásigényét. 
 

6. Az óvoda személyi feltételei, a dolgozókkal kapcsolatos 
elvárások 

 Személyi feltételeink biztosítottak.  

• Három óvónő, három dajka, egy pedagógiai asszisztens és egy fő 

technikai személyzet.  

• Mind a nyolc dolgozó ismeri és használja a horvát nyelvet, s 

rendelkeznek a megfelelő végzettséggel.  

 Kiemelt követelmény óvodánkban a pedagógiai kultúra folyamatos 
 növelése: 

o a belső műhelymunka fejlesztését, 

o továbbképzéséken és jó gyakorlat bemutatásokon való részvétel 

o a pedagógiai önismeret, önfejlesztés, alkotóképesség fokozása. 

o Elvárás, hogy óvodapedagógusaink merjenek eltérni azoktól a 

pedagógiai hagyományoktól, amelyek már nem korszerűek, viszont 

tudják és szükségszerűen tartsák meg és használják munkájukban 

azokat a korábbi módszereket, amelyek munkájuk során jól beváltak 

és eredményekhez vezettek.  

o A szakmai szabadsággal tudjanak élni, vállalkozzanak a 

továbbképzéseken való részvételre, ismereteik bővítésére 
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o Az óvodapedagógusoktól a 3-6 éves gyermekek viselkedésének 

megértése, megfejtése is megkívánja a lelki jelenségekre való 

fogékonyságot, érzékenységet.  

o Az óvodapedagógus azzal a korosztállyal foglalkozik, amelyiknek 

szellemi fejlődése az óvodába járás idején rohamos léptékű és óriási 

ívű, de impulzív természete sokszor megfejthetetlen, viselkedése 

megértéséhez más úton lehet eljutni, mint az idősebb gyermek 

esetén, hiszen az óvodás gyermek verbalizmusa fejletlen, 

cselekedeteinek mozgatórugóit nagyfokú empátiával lehet igazán 

megérteni. 

 

7. Az óvoda eszközellátottsága, tárgyi, épületbeni feltételei, 
fejlesztési tervei 

• Az új épület gyönyörű, esztétikusan felszerelt, három tágas csoportszobával 

és szükséges mellékhelyiségekkel.  

• A csoportszoba bútorzata teljes egészében új: polcok, szekrények, 

játékkonyha, asztalok, székek. Felnőttek számára minden csoportszobában 

új íróasztal székekkel.  

• A játékok pótlása folyamatos, hiszen belőlük soha nincs elegendő. A pótlás 

minden évben arányosan három csoportra oszlik.  

• Az új épülettől függetlenül vannak megoldatlan és pótlásra szoruló területek. 

Étkeztetés a régi kollégium épületében folyik. Az épület romos, dohos és 

messze áll a kulturált étkeztetés feltételeitől. Reméljük, hogy a II. ütemben 

épülő új rész biztosítani fogja számunkra is a főzőkonyha és ebédlő 

használatát, továbbá egy olyan tágasabb helyiséget, ahol a különböző 

nagyobb szabású összejöveteleket: szülői értekezleteket, ünnepségeket 

stb. megtarthatjuk.  

• A csoportszobákban biztosítjuk a szabad mozgásteret és a kuckósítás 

lehetőségeit is. A helyes elrendezés alkalmazása adja a mobilitás 
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lehetőségét, mivel így több játékfunkció betöltésére is alkalmasak, 

gazdagítják a gyerekek játékötleteit, serkentik kreativitásukat.  

• Csoportszobákon kívüli játszóhely még az udvar. Az udvari játékaink az EU 

szabványoknak megfelelnek, de nem elegendők. A csoportszoba játékaihoz 

hasonlóan állandó pótlásra szorulnak: műanyag vödrök, lapátok, sziták stb. 

– rövid életűek, törnek, rongálódnak. Audiovizuális felszereltségeink 

minimálisak, bővítésükre szükség van: magnó, rádió, cd-lejátszó stb. 

 

8. Feladatok az értelmi, érzelmi nevelés és a szocializáció 
területén 

 
A boldogság és az okosság fontos emberi értékek. A boldogságot óvodáskorban a 

szeretetteljes légkör, a testi-lelki jó érzés, a jó társas kapcsolatok, az állandóság, a 

felnőtt biztonságot nyújtó jelenléte, a jó játék, az érvényesítés lehetősége 

biztosítják. 

• Az óvodás gyermek értelmének megnyitása, elsősorban érzelmein 
keresztül lehetséges, és nem a szándékos tanulással. A tanulást a lehető 

legszélesebben értelmezzük: a gyermek nem tud nem tanulni. Fejlődése az 

érés és a fejlesztése együttes hatásaként jelentkezik, ezért fontos a türelmes, 

kiváró magatartás az óvoda és a család részéről egyaránt. 

• Az óvodás gyermekek a játékban és egyéb játékos tevékenységek által 
fejlődnek a legjobban. A játék egész személyiségükre hat, s a tanulás 

számtalan lehetőségét hordozva magában. Ettől függetlenül a hagyományos 

értelemben vett kötelező foglalkozások megszervezését is szükségesnek 

tartjuk.  

• A gondok az iskolába való átmenettel járó iskolai elvárásoknál 

kezdődnek. Ez mellett sok szülő nem tartja megfelelőnek azt az óvodát, ahol 

"csak" játszik a gyermeke, vagy játékosan tanul. Elvárják, hogy a középső- 

és nagycsoportban kötelező foglalkozások keretében tanuljanak. Munkánkat 

megkönnyíti, hogy egy hatéves gyermeknél, ha iskolaérett, természetes 

módon jelentkezik a tanulás vágya. 
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• Sokfélék vagyunk mi, emberek és minden gyermek más és más. Ha 

kölcsönösen figyelünk egymásra, biztos, hogy megérezzük, a másiknak most 

mi a jó, mit szeretne, mivel tehetnénk derűsebbé, okosabbá, jobbá. Minden 

tapasztalat, minden élmény tanulást hordoz magában, s hozzájárul a 

gyermeki személyiség fejlődéséhez.  

• Óvodánk közvetlen környezete, udvarunk, fáink sőt még a mellettünk lévő 

templom is a megismerés bő forrása. A játék világa mellett a valós világot a 

maga komplexitásában a gyermeki értelemnek megfelelő magyarázattal, 

beszélgetéssel, mesével stb. közvetítjük. 

• Szeretnénk, és arra nevelünk, hogy a gyermekek elfogadják egymást, 

tolerálják a másság megnyilvánulásait, (hiszen 3-6 éves korig együtt 

vannak).  

• Azt gondoljuk, hogy a szocializáció, az érzelmi és értelmi nevelés 

szempontjából a különböző korosztályok erőteljesen hatnak egymásra.  

• Abban hiszünk, hogy jó közösségi emberek a szilárd énképpel, kiforrott 

személyiségjegyekkel rendelkező egyénekből lesznek, akiknek lényeges 

tulajdonsága az önállóság és önfegyelem, valamint kitartás, feladattudat és 

szabálytudat. Ezért törekszünk az erkölcsi és akarati élet jellemzőinek 
megalapozására. 

 

9. Az óvodai élet főbb tevékenység formái, az óvodapedagógus 
feladatai 

A játék: 
Köztudott, hogy az óvodáskorú gyermekek életében játék a domináns. Ezért 

fontosnak tartjuk, hogy a játék, mint domináns tevékenység szerepeljen munkánk 

minden pillanatában. A játék gyermekek számára mindenkor elérthető, 

szükségszerű és ezért a játékot is tervezni, szervezni szükséges. 

Játék formái: 
- Alkotó játékok 

- Oktató játékok 

- Ösztönző játékok 

- Beszédfejlesztő játékok 

- Zenei játékok - énekek 
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Az összes játékforma a gyermek aktivitása és egyfajta ismeretszerzése a világról. 

Játékban a gyermek aktív résztvevője az adott szituációnak, a szerepet eljátszva 

praktikusan megismerkedik a valósággal. 

Játékon keresztül, továbbá tükrözi az életet amely körülveszi: a munkát, 

cselekedeteket, a felnőttek beszédstílusát...stb.  

Játékon keresztül a gyermek elsajátítja a praktikus szokásokat és formálja a saját 

karakterét. 

Óvodánkban osztatlan csoport tevékenykedik, mégis fontos feladatunk, szem előtt 

tartani külön-külön minden korosztály számára kitűzött feladatait. Az anyag 

egymásra épülése érdekében fontos a pedagógus számára az egész 

munkafolyamat áttekintése.  

Ez tulajdonképpen egy egységes program a sikeres beiskoláztatáshoz. 

Nagyfokú önállósággal kell rendelkeznie az óvodapedagógusnak a foglalkozások 

megszervezésénél, megvalósításánál az osztatlan csoportban- 

 

Beszédfejlesztés 
Kiscsoport 
A beszéd fejlesztése a nap minden szakaszára érvényes feladat. a gyermekekkel 

való munka során minden tevékenységet, munkafolyamatot beszéd kíséri. a beszéd 

elsajátítása történhet foglalkozások alatt, szabad tevékenykedések pl. játék, 

étkezés, tisztálkodás közben is. A beszédre való ösztönzéshez fontos szerepet 

játszanak a különböző tárgyak, történetek, csoporttársak és felnőttek egyaránt. a 

gyermekek tanulják a beszéd hallgatását és különbséget a hangok között. Továbbá 

a beszéd gyorsaságát, magasságát vagy dallamosságát.  Az ARTIKULÁCIÓ! egy 

bizonyos sorrendben fejlődik a négy-öt éves gyermeknél. Folyékony kiejtést csak a 

programban kijelölt hangoknál várhatunk el. A beszédfejlesztő játékok az artikuláció 

kifejezésének a legfontosabb formája. Az alkotó játékok legfontosabb típusai ebben 

a csoportban: a hangok utánzása, a hangok ritmikus utánzása, szótagok utánzása, 

mondókák és rövidebb versek. 

 

Középső csoport 
Ennél a korosztálynál hasonlóképpen ösztönözzük a gyermekeket, mint a 

kiscsoportban, azzal a különbséggel, hogy bővebb feladat kitűzésekkel tarkítjuk az 



 

26 
 

anyagot, a követelményszintet. a látottakról való beszélgetések és az átélt 

események megbeszélésénél már bővebb hanganyagot használunk. 

 

Nagy csoport 
Ebben a csoportban már könnyedén és szabadon kell használniuk a gyermekeknek 

azokat a tapasztalatokat, amelyeket előzőleg elsajátítottak beszédfejlesztés terén. 

Különösképpen a kritikus hangok kiejtésére nagy figyelmet kell fordítanunk: č, š, ć, 
ž,, đ ... továbbá a beszéd további fejlesztésére fogalmak gazdagításával. Ezek 

mellett nagy figyelmet kell fordítanunk a nemek helyes használatára, számok helyes 

használatára és a ragozásra. Fontos feladatunk a könyv megszerettetése 

gyermekeinkkel Mivel csoportunkban 3-6 éves gyermekekkel foglalkozunk, 

szükségszerűnek bizonyul a differenciált foglalkoztatás. Szem előtt kell tartanunk a 

kiscsoportosainkat, akik könnyen és gyorsabban fáradnak, és semmiképpen nem 

kényszeríthetjük őket. Egyidejűleg fontos, hogy a beiskoláztatás előtt állóknak 

megteremtjük a megfelelő légkört a kívánt fejlődésükhöz. Minden kínálkozó helyzet 

kihasználásával, családi légkörben, megértésben, egymás elfogadásával teljen 

ittlétük. 

 

Környezetismeret - A külső világ tevékeny megismerése 
 

Kiscsoport: 
Elsődleges feladatunk, hogy gyermekeink biztonságban érezzék magukat 

óvodánkban és oltalmunkban az önállóságra buzdítsuk őket. 

Fontos feladatunk, hogy megteremtsék a megfelelő környezetet a felnőttek iránti 

pozitív érzelmek fejlődéséhez és nem utolsó sorban csoporttársaik iránt.  

Meg kell teremtenünk a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy gyermekeink 

felzárkóztatása zökkenőmentesen folyjon. Tudatukat, hogy a csoporthoz tartoznak, 

mélyíteni. 

Érdeklődésüket felkelteni a különböző foglalkozások iránt, segíteni őket a 

környezetük megismerésében. 

Megteremteni számukra a környezetük megfigyelésére minden lehetséges 

munkafolyamatot. 

A gyermekek természetes érdeklődését a külvilág iránt támogatnunk kell. Arra kell 

törekednünk, hogy az első év végére a gyermekek önállósága fokozódjon. 
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önállóságra nevelni őket az öltözködésben, vetkőzésben, étkezésnél és 

tisztálkodásban. Ezeket a tevékenységeket beszéddel kísérjük, és így gyermekeink 

elsajátítják az ehhez fűződő fogalmakat. Ezt az előrehaladást fokozatosan 

építenünk kell a már elsajátított tapasztalataikra. Elkerülhetetlen eközben a 

türelmes és kedves, bizalmas kapcsolat gyermek és pedagógus között. Minden 

sikertelen próbálgatást biztatással végeztetjük, a sikert viszont minden esetben 

dicséret kísérje. 

Amikor a csoport legkisebbjei megfelelő bizalmas kapcsolatba kerülnek mint 

csoporttársaikkal, úgy az óvónővel, arra biztathatják őket, hogy részt vegyenek a 

csoportos munkákban is. 

Állandó szervezett munkával, játékszervezéssel kiküszöbölhetjük az esetleges 

vitákat a gyermekek között. Szervezettségükkel megfelelő irányba terelhetjük a 

nehezebben kezelhető gyermekeket is. Köztudott, hogy a játék a 

legtermészetesebb út a gyermek tanulásában. motiváció, amely a gyermek 

aktivitását indítja a legtermészetesebben a játékban mutatkozik meg. Játék a 

természetben a szülői házban, az óvodában, lehetővé teszi, hogy a gyermek a saját 

aktivitásán keresztül megismerje a különböző tárgyakat, jelenségeket, ezek 

funkcióit és tulajdonságait. A gyermek megfigyeli a színeket, alakot, hőmérsékletet 

és ezek lehetséges változását. Különösképpen nagy feladata van a játéknak a 

beszédfejlődésben. A szó kíséri a játékot. Játék során a gyermek megnevezi a 

tárgyakat, amelyekkel játszik, a munkát, amit végez. 

A gyermekek egészséges és természetes kíváncsiságát a világ iránt szükséges 

erősíteni. - élő természetben állatok felismerése, növények, saját testünkig stb. 

A kötetlen játék során a látottak alapján és a gazdagon felszerelt eszközkészlet 

segítségével a gyermek ideális fejlődését biztosíthatjuk. Minden gyermek számára 

egyforma lehetőség biztosítása fontos. Azokkal a játékokkal, amelyek elsősorban a 

környezetünk megismerésére vonatkoznak, formálhatjuk az ide tartozó fogalmakat 

is. Eközben a gyermekek megnevezhetik az érintett tárgyakat nevükön. 

 

Középső csoport: 
Továbbra fokozódjon a gyermekek önállósága bonyolultabb feladatoknál is. 

Nagyobb fokú részvétel a csoportmunkában, természetesen a saját énjének 

megtartásával, egyfajta kezdetleges együttműködési formának kialakítása a 

gyermekek között. 
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Továbbra is késztetni a gyermekeket arra, hogy érdeklődésük a tárgyak és 

jelenségek után fokozódjon ennek eredményeképpen megteremthetjük az 

ismeretek megszerzéséhez szükséges szituációkat, helyzeteket, miközben a 

gyermekek megismerhetik még jobban környezetüket. 

Beszédkészségük fokozatosan bővüljön ezen a téren is. 

Környezetük megismerésével egyidejűleg tevékenységeik összetettebbek 

lehetnek. 

Tevékenységük tartalmát a csoport fejlettségétől függően az óvónő választja ki. 

Ebben a korban is meg kell becsülnünk gyermekeink kíváncsiságát. 

 

Nagycsoport 
Fontos, hogy a gyermekek önállósága szélesebb tevékenységi körben fokozódjon, 

ugyanakkor a saját akaratukat képesek legyenek alárendelni oly mértékben, hogy 

az iskolába való előkészítésük zökkenőmentesen folyhasson. 

Továbbra is fejlődjön az érdeklődésük a természeti és társadalmi jelenségek iránt 

és ennek következményeként alakuljon ki bennük aktív, alkotó álláspont az őket 

körülvevő világtól, környezetről. 

Fejlődjön ki bennük a logikus gondolatmenet. 

Minél több információra tegyenek szert a társadalmi és természeti közegükről. 

Gyakrabban alakuljanak ki a spontán beszélgetések mindenről. szoktatni őket, hogy 

örömmel beszéljenek anyanyelvükön, illetve az óvodában használt nemzetiségi 

nyelven, horvátul. 

 

Köztudott, hogy a horvát nemzetiségi nyelv használata a nap minden szakában 

(foglalkozásokon és egyéb tevékenységek során egyaránt) természetes. Mégis a 

foglalkozásokon keresztül, játék segítségével, továbbá az óvónő - gyermek, 

gyermek - gyermek közötti kommunikáció során juthatunk el a tökéletes 

mondatszerkesztések gyakorlásához. A beszédkészség fejlődése ezeken a 

foglalkozásokon egyfajta központi „építőanyagként” szerepelhet a nevelő-oktató 

munkánk során. 
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Ének-zene 
 
Népi hagyományok az óvodában 
Óvodánkban folyó anyanyelvi és zenei nevelésünknek eddig is a népi 

hagyományaink részét képező szöveges és énekelt mondókák, énekes 

gyermekjátékok képezték az alapját. Ha ezen nevelődnek óvodáskorú 

gyermekeink, akkor nemcsak beszédkészségük fejlődik, mozgásuk ügyesedik, 

zenei hallásuk, éneklési, megjelenítő képességük csiszolódik, hanem 

azonosságtudatukat már iskoláskor előtt is megalapozzuk. 

Ezt azonban csak olyan óvónők tudják elvégezni, akik maguk is jól tudják kik 

vagyunk, milyenek vagyunk, mik az értékeink, s jól ismerik gyökereinket. 

o Ennek elérésére a legegyszerűbb utat népi kultúránk alkotásai kínálják. Aki 

a népi játékok, dalok tanítására, továbbadására vállalkozik, annak minél 

többet kell tudnia azok hátteréről, arról a kultúráról, melynek az a dal vagy 

játék szerves része. Ekkor tud feltárulni előtte annak minden szépsége. S ez 

kihat majd a dalok tolmácsolására, továbbadására is. Nem azért kell az 

óvónőknek minél többet tudni a mondókák, gyermekjátékdalok hátteréről, 

hogy azokat majd „magyarázzák” a kicsinyeknek, hanem elsősorban azért, 

hogy másképp viszonyuljanak hozzájuk. 

o A hivatalos kézikönyvek mellett merítsünk bőségesen a helyi folklórból. Ez 

nemcsak újszerűvé teszi foglalkozásainkat, hanem erősíti a szülőföldhöz, a 

közvetlen előadókhoz való kötődést is. A tapasztalat azt mutatja, nemcsak 

megtanulják, hanem nagyon szeretik. Tudjuk, hogy az óvodáskorú 

gyermekek mozgásigénye rendkívül nagy. Ha a mozgást még zene is kíséri, 

a siker óriási.  

o A tánc bemutatása más ügyességet is megkíván a gyermekektől. Bizonyos 

mozgáskultúra kialakulása elkerülhetetlen. A kiscsoportosok zenei 

mozgásanyaga feleljen meg a fejlettségüknek.  

o Zenehallgatás fontossága a zenei szépség, zenei ízlés kialakulásában 

nyilvánul meg. Ritmusérzék fejlődését mondókákkal is fejleszthetjük 

egyaránt. 

o A mondókák segítségével nagymértékben javíthatunk a beszéd tisztaságán 

és a gyermekek emlékezőképességén. A mondókákat kísérő játékokat 
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általában kézmozdulatokkal, lábmozdulatokkal, fej vagy akár testünk 

meghatározó mozdulatával kísérhetjük. 

o A szép éneklésre való szoktatás közben fontos, hogy gyermekeink halkan 

énekeljenek. 

 
Kiscsoport 
Aktivitásunkat az ének-zene foglalkozások során a következő feladatokkal 

valósítjuk meg: 

• fejlődjön a gyermekek érdeklődése a zenei téren: éneklés, zenehallgatás, tánc 

stb. 

• ápoljuk a spontán gyermek  szabad kifejezését 

• zenével, énekkel örömteli hangulat kialakítása, megteremtése és a pozitív 

emóciók ösztönzése 

• hallás, ritmusérzék fejlődése 

• egyéni éneklés 

 

Ének függetlenül attól, milyen módon mutatjuk be: énekléssel, hangszerrel, 

különböző technikai eszközökkel (rádió, magnetofon, CD,) - a gyermek figyelmét 

felkeltik. 

Hogy a figyelemfelkeltés meddig tart, függ attól a választásunktól, ügyességünktől 

és a kivitelezés minőségétől. 

Természetesen a kiválasztott zenei anyag nagymértékben függ a kitűzött céloktól. 

Ha feladatunk felébreszteni a gyermekek érdeklődését a zene szépsége iránt, 

ebben az esetben a zenei anyagnak érdekesnek, ritmikusnak, melodikusnak kell 

lennie, ezen kívül a szövegvilág érthető a gyermekek számára. Az ilyen dalok 

formailag egyszerűek, ritmusuk érdekes, dallamuk könnyen énekelhető. A konkrét 

más feladatok kitűzésénél a dalanyag lehet gazdagabb. Pl. ritmusfejlesztés stb. A 

játék fontossága ezen a területen is elkerülhetetlen. 

 

Középső csoport 
• mélyíteni a zene iránti szeretetet 

• továbbfejleszteni: hallást, ritmusérzéket, tisztaéneklést 
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Nagy csoport 

• arra késztetni a gyermekeket, hogy önállóan vállalják az elsajátított zenei anyag 

bemutatását 

• tökéletesíteni: hallást, ritmusérzéket 

• zenehallgatás iránti érdeklődés 

• tiszta, szép éneklésre való törekvés 

• szereplés vállalása a különböző óvodai ünnepélyeken, vagy születésnapokon 

 

Vers- mese 
 

Az irodalom fontos szerepet játszik nevelő-oktató munkánkban.  

Mesehallgatás közben a gyermekek szokták a hallgatást, emlékeznek a mesére, 

gazdagodik az esztétikus élményszerzésük. Bővülnek az élettel kapcsolatos 

ismereteik, gazdagodik szókincsük és fejlődik fantáziájuk. A játékidőben gyakran 

előfordul, hogy egy-egy játéksarokban elhangzik a vers vagy egy mesejelenet. Ezt 

a szituációt az óvónőnek maximálisan ki kell használnia kezdeményezés 

megtartására. Mese, vers kezdeményezés lehetőségét kihasználhatjuk a nap 

bármely szakában. Szükségszerű megemlíteni, hogy a szabadfoglalkozások 

tulajdonképpen csak a gyermekek számára szabadok. Az óvónőnek konkrét feladat 

kell, hogy legyen, amelyet véghez visz a szabadfoglalkozás idejében.  

 

Gyermekköltészetünkben bőven találhatók olyan versek, amelyek lehetővé teszik, 

hogy gyakoroljuk a szép beszédet. Egyes versek arra is alkalmasak, hogy 

különböző mozgásanyaggal kísérjük elmondásukat. Osztatlan csoportunkban a 

mese-vers kötetlen foglalkozásban, vagyis kezdeményezés formájában 

szervezzük.  

 

Mesedramatizálás fontossága említésre méltó. Felhasználhatjuk szintén az óvodai 

ünnepségeken, bábok segítségével sokkal előnyösebb, célszerűbb a megoldás, 

elősegíti emlékezőképességüket, a sikerélmény fontossága sem elhanyagolható. 

Sok mesében több szereplő is található. Mesének és versnek nagy szerepe van a 

beszédkészség területén, hiszen mesélés közben a gyermekek gyakorolják a 

nyelvet. Fontos megemlíteni, hogy a verseket nem minden esetben kell elsajátítani, 

azok más célt is szolgálhatnak: a szép szó élvezetes hallgatását. 
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Rajzolás, mintázás, kézimunka 
 

A nevelő-oktató munkánk alkotó része az ábrázolás. Ábrázolással a gyermekek 

kifejezhetik elképzelésüket az óvoda nevelő-oktató munkájának minden területén. 

Ezért segítenünk kell gyermekeinknek, hogy ábrázolás útján kifejezhesse, amit 

szeretne. Felhívni figyelmüket a színek sokaságára, a formák sokaságára. 

Ábrázolással fejleszthetjük a szép iránti fogékonyságukat. Az ábrázolásnál is az 

idősebb gyermekeinket példaként tartják a náluk fiatalabb csoporttársaik. Sok 

mindent automatikusan átvesznek tőlük és ők is hasonlóképpen szeretnének 

tevékenykedni. Ez az ösztönzés az ábrázolásnál - talán - a legdinamikusabb. 

 

Kiscsoport 
• ismerkedjenek meg a gyermekek az ábrázolásnál használható technikákkal, 

anyaggal és fokozatosan tudjanak ezekkel dolgozni. 

• az ábrázolás utáni szeretet felkeltése, ösztönzése 

• fejlődjön a gyermekek alkotó képessége 

•  a higiénikus munkára való szoktatás 

• önálló tevékenységre való ösztönzés 

• a gyermek intellektuális fejlődése 

 

Program 

Az első technika ábrázolás keretén belül, amellyel a gyermek megismerkedik, a 

rajzolás. Mivel a gyermekek kézizomzata még fejletlen, a térérzéke nem alakult ki, 

szükségszerű, hogy kiscsoportban minél nagyobb területen rajzolhasson. 

Eszközök: 

ceruza, színes, zsírkréta, pasztellkréta 

Témák. Esik az eső, az én labdám, az én házam, az én gyűrűm, Nap, fészek, 

gyöngysor, 

(vonalak, körvonalak gyakorlása) 

Festés 

Ismerkedjenek meg a gyermekek a festés technikájával, a területek elfedésével 

festékkel. 

Témák 
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Lufik, szőnyeg, hulló levél, fű, virág a fűben, hópelyhek, hóember, katicabogár, az 

én házam stb. 

 

Mintázás 

Ismerkedjenek meg a gyermekek a mintázás technikáival (háromdimenziós) 

Ismerkedjenek meg az anyaggal. A gyermek először játszik az anyaggal, amíg ezt 

kívánja. 

Mintázással befolyásolható a kézügyesség fejlesztése, mintázhatnak: gyurmával, 

tésztával, agyaggal, homokkal, hóval. 

Témák 

golyók, sütemények, hógolyók, hóember, gyümölcsök, kígyó stb. 

 
Középső csoport 

• a középsős gyermekek bánjanak ügyesebben az ábrázolás minden területén a 

különböző már ismert technikákkal 

• fejlődjön továbbra is a gyermekek emocionális élete, fejlődjön 

kifejezőképességük, rendszerességük 

• fokozott figyelemmel ügyeljenek a higiénikus munkavégzésre 

• önálló munkavégzésre való szokások mélyítése 

• az intellektuális fejlődés elősegítése 

 

Program 

Ebben a periódusban a gyermekek kézmozdulati már biztonságosabbak. 

Szélesebb az ismereteik az ábrázolás terén kihasználható lehetőségekről, így maga 

az eredmény is már sokkal látványosabb. 

 

Eszközök 

zsírkréta, pasztellkréta, színes ceruzák, hurkapálcikák 

 

Témák 

Megjött az ősz, állatkertben voltam, az én családom, az én barátom, megjöttek a 

fecskék, tojások a fészekben, etetjük a madarakat, tél és a hó, közlekedés stb. 
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Festés 

Ennél a korosztálynál ügyelnünk kell a felületek teljes takarására egy bizonyos 

kiválasztott színnel. Képzeletfejlesztésre való ösztönzés. Az eszköztár már bővül 

temperával, akvarell színekkel stb. 

Mintázás 

A középsős gyermekek már ritkábban játszanak az anyaggal, mert szükségét érzik 

annak, hogy valami látványos tárgyat mintázzon  és annak az alakja felismerhető 

legyen. Segítségre szorulóknak meg kell adni a segítséget a mintázási technikák 

kiválasztásában. 

Eszközök lehetnek: gyurma, agyag, tészta, hó homok 

 

Témák 

őszi gyümölcsök a tálban, váza, virág, különböző állatkák stb. 

Középsős gyermekeknél már nagy figyelemmel kell kísérnünk, hogy a gyermekek 

beszédkészsége is fejlődjön, szókincsük gyarapodjon. 

Munkájuk lehet individuális vagy kollektív. Ebben a csoportban már arra törekszünk, 

hogy gyermekeink elképzeléseiket minél gazdagabban kifejezzék és az ezzel 

kapcsolatos megjegyzéseiket felszabadultan használni tudják magyar és horvát 

nemzetiségi nyelven egyaránt. Pl. Ja crtam loptu...stb. 

Nagy csoport 

• a gyermekek kézügyessége már biztos legyen. A technikák alkalmazása és az 

anyagok, eszközök használata ne okozzon számukra gondot. 

• a gyermekeket ösztönözni kell a minél teljesebb kifejezésre a megadott 

témakörökben 

• tartsák be továbbra is a munka közbeni tisztaságot, munkájuk során 

ügyeskedjenek 

• a gyermekek figyelmét összpontosítani kell a színek gazdagságára, a tárgyak 

sokszínűségére 

• önálló tevékenységre való ösztönzés 
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Nagycsoport 
 

Program 

Rajz 

A nagycsoportos gyermekek számára jól ismert rajztechnikák alkalmazása, 

kivitelezése már biztos kézvezetés jele. Rajzaikon már láthatóak a legapróbb 

jelenetek is. A gyermekek elégedettek ezzel a felfedezéssel. Gyakran kerül sor 

spontán beszélgetésekre. Ösztönözni szükséges a gyermekeket, hogy munkáikat 

önállóan értékeljék, az esetleges hiányosságokat észrevegyék és vagy kiegészítik, 

vagy következő alkalommal figyelmesebben végzik. 

Eszközök 

változatlanok 

Témák 

madarak a fán, virágzó fa, lepke, labdajáték, méhecskék, az én családom, stb. 

 

Festés 

A nagycsoportos gyermekeknél arra törekszünk, hogy elképzeléseik minél 

teljesebben valósuljanak meg. A követelmények az alapokra építve, fokozatosan 

bővülnek, lehetőségeik nagyobbak így jobban, tartalmasabban fejezhetik ki 

magukat. Igyekszünk, hogy az ábrázolás minden lehetséges területén a gyermekek 

kifejezhessék álmaikat, képzelőerejüket, a színvilág sokaságával. Ebben a korban 

már adhatunk kisebb papírt, viszont más-más formátumú lehet, ezt tesszük annak 

érdekében, hogy mozgásuk legyen minél fegyelmezettebb. Ez egyidejűleg már az 

iskolába való felkészítés lépése. 

Eszközök 

változatlanok 

Témák 

lepkevadászat, közlekedési témák, halak az akváriumban, tavasz....évszakok, 

mesejelenet, álmaim 

Mintázás 

Ebben a csoportban már önálló elképzelés mellett konkrét forma kivitelezésére 

törekednek a gyermekek. Egy-egy forma kialakításánál több mintázási technikát is 

alkalmazhatnak. Ezek kiválasztásában az óvónő segítségét is kérhetik. Fontos, 
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hogy ebben a csoportban az egy vagy két technika alkalmazása egyetlen darabon 

végezhető el. 

 

Témák 

állatok, mesealakok, sütemények, virágok stb. 

 

Matematika 
 

A matematikai kifejezések sorozatán belül a különböző mértani testek felismerése, 

megnevezése már az óvodákban is könnyen, játékosan elérhető. Fontosak ezen 

kívül a: több-kevesebb, kevés, sok, ugyanennyi, stb. Fogalmak tisztázása, 

elsajátítása. Spontán szituációkat teremtve, játékosan rávezethetjük a gyermekeket 

a logikus számolás lehetőségeire. A középső csoport 10-ig, a nagycsoportosok már 

20-ig is könnyedén számolhatnak. Ezen belül játékos módon: bontással, 

összeadással, kivonással is foglalkozhatnak. 

Nem kevésbé fontos a sorszámnevek megismerése nem csak matematika 

foglalkozásokon belül, hanem különböző játékok alkalmával is: Ki az első? 

Más foglalkozásokon belül is találhatunk lehetőséget ezek gyakorlására pl. 

testnevelés. 

Te leszel az első.Te lettél a második, harmadik stb. 

Fontos, hogy a gyermekeink számára lehetőséget nyújtsunk, hogy saját 

környezetükben megfigyelhessék a különböző formájú tárgyakat? Kerek, 

gömbölyű,(különbség), hosszú, rövid, (összehasonlítás), háromszög, négyszög, 

sokszög. 

Testek: tégla 

 kocka 

 henger 

Ezek felismerése sikerélményt jelenthet a gyermekek számára és lehetővé teszi a 

kezdő matematikai ismeretek elsajátítását. 

  



 

37 
 

10. A sajátos nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését 
szolgáló speciális fejlesztő tevékenységek, feladatok 

 

11. Helyzetelemzés: 
 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek száma óvodánkban évről évre változik, 

hiszen a nagycsoportosok iskolába kerülnek. A létszám 1-5 fő körül mozog. 

Ennél természetesen magasabb azoknak a gyermekeknek a száma, akik 

speciális segítségre szorulnak, de ők nem rendelkeznek a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői 

véleményével. 

• Az előforduló problémák közül leggyakoribb  

o a kifejező beszéd zavara, a megkésett beszédfejlődés, valamint 

egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar,  

o a nem meghatározott mentális retardáció, illetve 

o  a tanulási zavar kialakulásában való veszélyeztetettség. 

 

• A beszédfogyatékos, illetve akadályozott beszédfejlődésű gyermekek a 

szenzomotoros problémáik illetve a beszédhibához társuló magatartási 

és/vagy tanulási zavarok miatt eltérően fejlődnek. Mindez a nyelvi fejlettség 

alacsony szintjében, a beszédhangok nem tiszta ejtésében, a szegényes 

szókincsben, a grammatikai gyengeségben és az utánzóképesség 

fejletlenségében nyilvánul meg.  

o A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító, az életkori 

sajátosságokat és a játékosság elvét szem előtt tartó nevelési 

környezetben integráltan is megvalósulhat, kiegészítve speciális, 

komplex terápiát alkalmazó logopédiai fejlesztéssel.  

o Az óvodai nevelés során az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a 

kommunikáció, a vizuomotoros koordinációs készség fejlesztése, a 

speciális terápiák alkalmazása (pl. diszlexia-prevenció) segíti az 

iskolakezdéshez szükséges fejlettség elérését.  

• Az értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztésében meghatározó a nem 

fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés. 
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o  A spontán tanulást, a társakkal való együttműködést, a 

kommunikáció fejlődését segítik a kortárs csoportban megélt 

élmények. 

o  Az integrált óvodai nevelés folyamán szükség szerint biztosítani kell 

a gyógypedagógiai segítséget habilitációs, rehabilitációs ellátás 

formájában is.  

• A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és módszerbeli 

differenciálástól eltérő,  

o nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, 

o kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint 

terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

o  A sikeres fejlesztés feltétele az óvónő, a fejlesztő pedagógus, a 

logopédus, a gyógypedagógus, a gyógytestnevelő és a szülők 

összehangolt munkája. 

• A fejlesztés személyi feltételei megfelelőek, a további feladatok: 
o a fejlesztés tárgyi feltételeinek bővítése. 

o  Fejlesztő eszközök, játékok beszerzése, a meglévő eszköztár 

kiegészítése.  

o A fejlesztő terem felszerelése, mozgásterápiához szükséges 

eszközök vásárlása. 

 

12. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
 
Alapelvek: 

o Az alapdokumentumban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak 

minden gyermek számára szükségesek. Az óvodai nevelés a sajátos 

nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek 

megvalósítására törekszik.  

o A nevelés hatására a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű 

kisgyermeknél is fejlődnie kell az alkalmazkodó készségnek, az 

akaraterőnek, az önállóságra törekvésnek, az együttműködésnek. 

o  A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a gyermek, ami a 

további önálló cselekvéséhez szükséges. A sajátos nevelési igény szerinti 
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környezet kialakítása és a szükséges tárgyi feltételek és segédeszközök 

megléte biztosítja a célok megvalósítását.  

 
Az Irányelv célja 

o Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a nevelési programban foglaltak és a 

sajátos nevelési igény összhangba kerüljenek. A program kidolgozásakor 

figyelemmel kell lenni arra, hogy  

• a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne 

terhelje túl, 

• fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, 

• az elvárások igazodjanak az adott gyermek fejlődésének üteméhez, 

• a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az óvodák 

nevelési programjainak tartalmi elemeivé. 

o Az Irányelv egyaránt vonatkozik a gyógypedagógiai intézményrendszerhez 

tartozó óvodákban, óvodai csoportokban történő óvodai nevelésre és a 

sajátos nevelési igényű gyermekek többiekkel együtt történő – integrált – 

óvodai nevelésére.  

o A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális 

módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó 

egyéni szükségletek határozzák meg.  

o A többségi óvodában történő együttnevelés minden esetben egyéni döntést 

– az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének 

figyelembevételével –, esetenként egyéni fejlesztést igényel. 

A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 
o A sajátos nevelési igény kifejezi 

a) a gyermek életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott 

részleges vagy teljes körű módosulását, 

b) a képességek részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb 

ütemű és alacsonyabb szintű fejleszthetőségét. 

o Az egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs tevékenység 

olyan team-munkában kialakított és szervezett nevelési folyamatban valósul 

meg, mely az egyes gyermekek vagy gyermekcsoport igényeitől függő 

eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teszi 

szükségessé. 
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o A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól 

eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, 

illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint 

terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

o A nevelés, fejlesztés kötelezően biztosítandó feltételeit a köznevelési törvény 

és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok foglalják össze. Az általánosan 

kötelező feltételeket a jogszabályok több területen módosítják, illetve 

kiegészítik olyan többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és 

hozzáférhetővé kell tenni.  

o A gyermekek habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztéséhez a szakértői 

bizottság szakvéleményében foglaltakat kell alapul venni. Az óvodai 

nevelőmunka során figyelemmel kell lenni arra, hogy: 

o a sérült kisgyermek harmonikus személyiségfejlődését az elfogadó, 

az eredményeket értékelő környezet segíti; 

o a gyermek iránti elvárást fogyatékosságának jellege, súlyosságának 

mértéke határozza meg; 

o terhelhetőségét biológiai állapota, esetleges társuló fogyatékossága, 

személyiségjegyei befolyásolja.  

o A habilitációs, rehabilitációs egyéni és/vagy csoportos fejlesztés 

gyógypedagógiai kompetencia, az egyéni fejlesztési tervhez pedig 

szakirányú végzettségű gyógypedagógus közreműködése szükséges. 

 
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

o A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és egyéb fogyatékosságból fakadó 

hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása. 

o A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. 

o A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 

o A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

o Az egyéni sikereket segítő, tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

o A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget 

megfogalmazó gyógypedagógiai- orvosi - pszichológiai komplex vizsgálat 

diagnózisára, javaslataira kell építeni.  
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A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

o A fogyatékosság típusa, súlyossága. 

o A fogyatékosság kialakulásának ideje (veleszületett, később kialakult). 

o A gyermek  

• életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs 

műtétei, 

• képességei, kialakult készségei, 

• kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

Mindezek alapján a fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis 

mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi 

készségek fejlesztését. Az egyes fogyatékossági típusok függvényében 

más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. Halmozott fogyatékosság esetén az 

adott gyermeknél, gyermekcsoportnál megállapított fogyatékosságok 

mindegyikére tekintettel kell lenni. Indokolt esetben a nevelési programot 

egyéni fejlesztési terv is kiegészítheti. 

 
A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű 
gyermek számára 

• A sérülés specifikus módszerek, terápiák, technikák szakszerű 

megválasztása és alkalmazása, 

• indokolt esetben speciális segédeszközök használata; a segédeszközök 

elfogadtatása, azok következetes használatára és megóvására nevelés; 

• a kompenzációs lehetőségek körének bővítése a nem vagy kevésbé 

sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével; 

• annak felismerése, hogy a sajátos nevelési igényű kisgyermek egyes 

területeken kiemelkedő teljesítményre is képes, 

•  rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű 

gyermekek egyéni foglalkoztatásának megvalósulásához; 

• az óvodai dolgozók és a szülők megfelelő tájékoztatása a sajátos 

nevelési igényű gyermek befogadására, együttműködés a sérült 

gyermek családjával. 



 

42 
 

 
A többségi óvodákban megvalósuló – integrált – nevelés, oktatás 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, a közösségbe való 

beilleszkedését elősegíti/elősegítheti a többi gyermekkel együtt történő 

integrált nevelésük. Az együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, 

magasabb értéket kínál a sajátos nevelési igényű gyermeknek, mint 

részvételt és védettséget. 

• Az integrált fejlesztésben különös figyelemmel kell lenni a 
következőkre: 

• az adott óvoda pedagógiai programjának, illetve a speciális 

tartalmak közvetítésének figyelembe kell vennie a sajátos nevelési 

igényű gyermek fejlesztésének speciális igényeit, 
• külön gondot kell fordítani arra, hogy a gyermek minden 

segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez. 

• Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakításakor igénybe 

kell venni a szakirányú végzettségű, integrált fejlesztésben 

tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus 
közreműködését (módszertani intézmény, utazótanári szolgálat).  

• A közreműködésnek ki kell terjednie  

1. a gyermeket fejlesztő óvodapedagógusok 

felkészítésére, 

2.  a fogadó óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére 

3.  folyamatos tanácsadásra.  

• Fokozottan szükséges a szülők, az óvoda együttműködése. 

• Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítani kell 
mindazokat a speciális eszközöket, egészségügyi és 
pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, 
foglalkozásokat, melyekre a szakértői és rehabilitációs bizottság 

javaslatot tesz. 

Sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, fejlődése tekinthető, 

melynek eredményes megvalósítását az alábbiak biztosítják: 
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• Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet, és a sérülés specifikus módszertani 

eljárások alkalmazása.  

• A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a 

„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos 

nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az 

egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű 

pedagógiai, pszichológiai – mint elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség – 

és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező 
óvodapedagógus, aki 

• szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, képes az individuális 

módszerek, technikák alkalmazására, 

• a foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 

beépíti, szükség esetén eljárásait megváltoztatja, az adott szükséglethez 

igazodó módszereket megválasztja, 

• egy-egy nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

• alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, 

• együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus 

iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel 
rendelkező –gyógypedagógiai tanár/terapeuta – az együttműködés 
során: 

• segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, 

• javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, 

módszerkombinációk alkalmazására, 

• figyelemmel kíséri a gyermek haladását, javaslatot tesz az egyéni 

fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, 

• együttműködik az óvodapedagógusokkal, iránymutatásai során 

figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, 

észrevételeit, javaslatait. 
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Az integrált nevelésben közreműködő köznevelési intézmények igénybe 
vehetik 

• az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények szak- és 

pedagógiai szakmai szolgáltatását,  

• az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények 

segítségét  

•  a megyei / fővárosi köznevelés-fejlesztési tervekben meghatározott feladat-

ellátás szerint.  

13. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek, 
feladatok 

• Évről-évre nő azoknak a száma, akik már óvodába kerülésükkor kisebb-

nagyobb hátránnyal indulnak. A szülők többsége ezeknél a családoknál 

különböző segélyekből élnek és alkalmi munkákból. Ezek a rossz feltételek 

gyakran jellemzőek a gyermekes családokra, így óvodánkban is vannak 

hátrányos környezetben nevelkedett gyermekek. 

• Ránk vár az a feladat, hogy megpróbáljuk csökkenteni a hátrányokat és 

iskolaéretté nevelni gyermekeiket. Minden csoportban van egy – két 

szociálisan hátrányos helyzetű, jelenleg 5 gyermeket tartunk nyilván. Ők 

különböző kedvezményekben részesülnek. Pl.: étkeztetés, kisegítő 

csomagok, különböző segélyek (beóvodáztatási egyszeri segély).  

• Óvodánkban az említett gyermekek – családok esetében mély szociális 

szegénységről beszélhetünk. Többet és másképpen beszélünk ezekről a 

problémákról, kiemelten pedig azokról a lehetőségekről, amelyek segítséget 

és támogatást nyújtanak mindenkinek ahhoz, hogy kezelhetők legyenek a 

nehéz, nem ritkán, kritikus élethelyzetben. Tehát, igyekszünk 

hátránycsökkentő tendenciájú szerepet betölteni.  
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14. A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenység, 
főbb feladatok 

Az óvodai nevelés célja mindenképpen és változatlanul, hogy elősegítse az 

óvodások sokoldalú harmonikus fejlődését, a hátrányok csökkenését.  

• Segítségnyújtásként kapcsolatot teremtettünk a gyermekvédelemmel 

foglalkozó szakszolgálattal, rendszeresen tájékoztatjuk őket az érintett 

családok – gyermekek viselkedéséről, helyzetéről, a rendszeres óvodába 

járásukról, fejlődésükről.  

• A családok támogatása, a szolgáltatások egyre szélesedő köre, a szakmai 

ismeretek és az érintettek aktív részvétele teszi lehetővé, hogy a nehéz 

helyzetbe kerülő családok és gyerekek megfelelő segítséget kapjanak. 

Fontosnak tartjuk a problémák orvoslását, hiszen a szociális, egészségügyi, 

érzelmi okokból kifolyólag kerülnek ki a veszélyeztetett gyerekek. A 

veszélyeztetettség alapvetően a család, a tágabb környezet gazdasági – 

szociális helyzete illetve az érzelmi elhanyagolás, bántalmazás miatt alakul 

ki, és kiszolgáltatottá, sérülékennyé teszi a gyermeket.  

• A gyermekek számára a biztonság, állandósság, érzelmi kötődés 

biztosíthatja csak a harmonikus fejlődést. A feltételek biztosítása hiányában 

olyan szociokulturális háttérrel élnek, amelyek fejlődésüket lassítják. 

Ismereteik hiányosak mind a természeti, mind a társadalmi környezetük 

terén. Szegényes a szókincsük, problémamegoldó gondolkodásuk, - viszont 

praktikus intelligenciájuk igen jó.  

• Ezek a problémák indokolják nálunk az egyéni fejlesztés szükségességét. 

Kiemelt szerepet biztosítunk a mozgásfejlesztésnek, mozgáskoordináció 

javításának, különböző részfunkciók fejlesztésének: egyensúlyérzék, 

finommotoros koordináció, ritmusérzék, szem-kéz koordináció, stb.  

• Nagy súlyt fektetünk a felzárkóztatásra, valamint az egyéni fejlesztésre, 

egyére szabott figyelemmel és törődéssel. Igyekszünk minden kisgyerek 

tevékenységét egy-egy jó szóval, simogatással vagy csak egy mosollyal 

jutalmazni. 
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15. A szülő, a gyermek és a pedagógus együttműködésének 
formái, tartalma 

 
Az óvodánk kapcsolatai 
A horvát nemzetiségi óvodai nevelés csak a családdal (szülőkkel, nagyszülőkkel) - 

együttműködve láthatja el eredményesen a gyermeknyelvi kulturális fejlesztését, a 

hagyományápolást. Óvodánk állandó kapcsolatban áll  

• a szülői házzal,  

• a horvát nemzetiségi nevelést-oktatást folytató általános iskolával és ezzel 

könnyítjük a gyermekek iskolába lépését.  

• Nem utolsó sorban kapcsolatot teremtettünk a helyi nemzetiségi 

önkormányzattal és ezt a kapcsolatot továbbra is szeretnénk fenntartani. 

 
Nevelőpartnerünk a család 
Az óvoda és a család kapcsolatában legfontosabb kapocs a gyermek, az ő 

érdekei határozzák meg az együttműködés formáit és tartalmát. A család, amikor 

kiválasztja a mi óvodánkat gyermeke számára, megtisztel bennünket bizalmával. 
Ennek a bizalomnak a tudatában kell a család felé fordulnunk.  

Ennek a bizalomnak kell megfelelnünk.  

 

Magabiztos szaktudással, korrekt, kulturált, toleráns kapcsolatteremtő 

magatartással nap mint nap bizonyítanunk kell, hogy intézményünk számunkra a 

lehető legjobb választás volt. Feladatunk a családok megismerése, nevelési 

szokásaik előítélet-mentes feltárása.  

A beszoktatási idő hosszúságát és módját igényekhez igazítjuk. Az óvodás 

korosztály nevelésének szakemberei mi vagyunk. Ismereteink egy részét 

közérthető formában meg kell osztanunk a családdal.  

A napi találkozásokon, a gyermekkel, a neveléssel, az aktuális feladatokkal 

kapcsolatos legfontosabb, halaszthatatlan információkat beszéljük meg a szülőkkel.  

 

Az óvodai élet alatt legalább kétszer ellátogatunk minden családhoz, először az 

óvodába lépés előtti időszakban, s utoljára az óvodai szakvéleményezéseknél. 
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Minden nevelési év során két szülői értekezletet tartunk, amikor az intézmény 

aktuális feladataival kapcsolatos nevelési témákat beszéljük meg, vitatjuk meg.  

Bármikor lehetőséget biztosítunk arra, hogy gyermekünk óvodai tevékenységét, 

magatartását megfigyelhessék.  

 

Intézményünkben az SZMK képviseli a családok érdekeit. Működésüket, jogaik 

érvényesítését a törvényeknek megfelelően biztosítják. A különböző ünnepségek 

megszervezésében is nagy feladatot vállalnak magukra. 

 

16. A horvát nemzetiség kultúrájának és nyelvének ápolását 
célzó feladatok 

Anyanyelv és azonosságtudat 
 
Személyiségünk integráns része, identitástudatunk alapja: ANYANYELVÜNK.  

A gondozás fejlődése, a megismerési folyamatok, nem képzelhetők el nyelvi 

fejlődés nélkül. 

Ennek minőségét, ütemét óvodáskorban a környezet beszédkultúrája határozza 

meg. Az óvodáskorú gyermek szókincse, beszédfejlettsége híven tükrözi a családi 

ház beszédszokásait, egyfajta "minta". 

A gyermek beszédkedvéről, szókincséről már az óvodáskor elején felmérést kell 
készítenünk, pontos képet alkotnunk, hogy különös gonddal tudjunk ügyelni arra, 

hogy a hozzánk érkező gyermekek a szép, kulturált, udvarias beszéd legfontosabb 

elemeit, szabályait ismerjék meg horvát és magyar nyelven. 

A legfontosabb nevelési tényező az óvónő és minden más dolgozó mintaszerű 
beszéde mindkét nyelven.  

Beszélni és beszélgetni egymással! Rávezetni a gyermeket a nyelv szépségére, 

játékosságára, nyelvi közösségünk összetartozására, ezek jelentik tudatos 

anyanyelvi nevelőmunkánk lényegét.  

Nyelvünk, amely "észjárásunkat" is meghatározza, kulturális érték, amelyre 

büszkének kell lennünk és ápolni, fejleszteni kell! Felnőtt - gyermek kapcsolatokban 

is (óvónő - gyermek, gyermek - gyermek) gátlások nélkül jelenjen meg a verbális és 

nonverbális kommunikáció, a tevékenységnek, a szerepnek megfelelő beszéd. 

A szókincsbővítés értelmezéssel, megértéssel járjon együtt és a számos, 

anyanyelvet fejlesztő játék szervesen épüljön a mindennapok tevékenységeibe. 
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A körzeti logopédus segítségével a kiejtési problémákkal küszködő gyermekek 

gondjait igyekszünk enyhíteni, illetve megszüntetni. 

 
Céljaink 

 
Mint a horvát nemzetiségi óvoda, célunk, hogy gyermekeink életkori 

sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően biztosítsuk a horvát 

nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismerését. Ápoljuk a horvát nemzetiségi 

életmódhoz, kultúrához kötődő hagyományokat és szokásokat. Igyekszünk 

felkészíteni az óvodáskorú gyermekeket a horvát nemzetiségi nyelv tanulására. 

 
Óvodai életünk megszervezésének elvei 

• A horvát nemzetiségi óvodapedagógus a nevelő munkáját a nemzetiségi 

óvodai nevelés cél- és feladatrendszerének figyelembevételével végzi. 

Ismernie kell az adott nemzetiség hagyományait, szokásait és fontos 

feladatának tekinti a kulturkincs továbbörökítését.  

• A nemzeti nemzetiséghez tartozó gyermekeket nevelő óvodában olyan 

nemzetiségi nyelvet beszélő óvodapedagógusok, dajkák állandó 
jelenlétére van szükség, akik nyelvi váltás nélkül képesek a 

kommunikációra és biztosítják a nap minden szakában a nyelv használatát. 

Mintát jelentsen a gyermekek számára mint a többségi, mint a nemzetiségi 

nyelv vonatkozásában.  

• A nyelvi nevelés nevelő-oktató munkánk fontos feladata. Bármilyen 

nyelven folyjon is az óvodai élet, a gyermeki kezdeményezések nyelvére 

minden esetben érthetően kell reagálni. A kezdeményezésre adott válasz 

elsősorban az óvoda célnyelvén legyen. 

• Óvodánk környezete a nemzetiség kultúráját, a nemzetiség életmódját, 
szokásait, hagyományit és tárgyi emlékeit tükrözi. A nyelvvel való 

ismerkedés egész napos tevékenység. Az óvónő a rendszeresen visszatérő 

kommunikációs helyzetekkel biztosíthatja az utánzáson alapuló 

nyelvtanulást. A horvát nemzetiségi kulturkincsből (irodalom, zene, népi 

játékok) - tudatosan felépített tematika segítségével változatos módon 

megszervezhető a nyelvsajátítás, továbbá biztosítanunk kell a nemzetiségi 

önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését. 
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17. Az óvoda egészségnevelési és környezeti nevelési elvei, 
feladatai 

Egészségi állapotunk romlása az utóbbi évtizedekben magas mértéket ért el.  

A megbetegedésekért a genetikai tényezőkön kívül elsősorban az életmód, a 

környezeti ártalmak, valamint a környezet egészségkárosító hatása a felelős. 

Egészségi állapotunk javítása, az egészséget támogató környezet kialakítása 

mindenképpen érdekünkké vált.  

• Kiemelt feladataink közé tartozik tehát az egészséges életmódra nevelés. Át 

kell gondolnunk, mit tehetünk ma, holnap, és a közeljövőben magunkért, 

gyermekeinkért, környezetünkért. Ha szükséges megváltoztatni 

szokásainkat, életmódunkat, környezetünket, legyen ez a célunk egyike.  

• Meg kell ismernünk a környezeti hatások, az egészség, és az életmód közötti 

összefüggéseket.  

• Meg kell terveznünk a változtatást, majd ezt partnereinkkel (család, orvos, 

védőnő, különböző szakszolgálatok dolgozói: gyermekvédelem, 

gyógypedagógus, gyógytornász, logopédus, stb.) együttműködve aktívan 

meg kell valósítanunk.  

• Mind a megelőzésben, mind az ártalomcsökkentésben fontos szerepe van 

környezet-egészség nevelőmunkánknak, melyet áthatja a szemléletmód 

formálása és hatékonyabbá teszi azt. Az egészséges életmódra nevelés 

feladatai az egészséges és biztonságos környezet megteremtése, az 

egészséges életvitel alakítása, illetve a gyermekek hozzáállásának és 

képességeinek fejlesztése.  

Az egészséges és biztonságos környezet megteremtése:  

• A gyermekek komplex (testi, lelki, érzelmi, értelmi, anyanyelvi, szociális) 

fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges, biztonságos 

környezet biztosítása.  

• A környezet alatt értenünk kell a gyermeket körülvevő szociális, természeti 

és tárgyi (eszközök, bútorok és téri lehetőségek) környezetet egyaránt, illetve 

minden olyan környezeti tényezőt, amely az életünkre hatással van (víz, 

levegő, fény, sugárzás, zaj, közlekedés, stb.).  
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• Biztosítanunk kell a fejlesztéshez szükséges személyi feltételeket. A 

környezetegészség-nevelést segítő kiépített kapcsolati rendszert fenn kell 

tartanunk.  

• Alakítanunk kell a gyermekek szokásait, életvitelét: Ez alatt érthetjük a 

mozgást, a táplálkozást, a testápolást, az életritmust, az 

egészségmegőrzést.  

A gyermekek hozzáállásának és képességeinek fejlesztése: 

• E téren elő kell segítenünk a gyermekek önmagukhoz, környezetükhöz, 

egészségükhöz és a tanuláshoz fűződő pozitív érzelmi viszonyuknak 

kialakulását.  

• Meg kell ismertetnünk a gyermekekkel és a szülőkkel egyaránt a testi és lelki 

egészség, a környezet, valamint az életmód közötti összefüggéseket (ok-

okozati összefüggések).  

• Ehhez a feladathoz pedig mindenképpen meg kell nyernünk a családokat, és 

ki kell alakítanunk, vagyis a már kialakított óvodai és családi nevelés 

összhangját továbbra is ápolni kell. 

•  A partnereinkkel kialakított szoros kapcsolatot szintén fenn kell tartanunk, és 

hinnünk kell abban, hogy lesznek követőink, társaink. Kezünkben van a 

lehetőség arra, hogy gyermekeinkben egy jobb élet magvait ültessük el.  

18. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló 
intézkedések 

Esélyegyenlőségről akkor beszélhetünk, ha a gyermekek születésüktől kezdve 

olyan környezetben élnek, mely a fejlődésükhöz szükséges feltételeket biztosítja.  

Ehhez nélkülözhetetlen a megfelelő mozgástér, a játéktevékenységek, az élmények 

biztosítása. Így annál nagyobb a lehetősége annak, hogy eredményessé válhat 

fejlődésük.  

Korunk fenyegető veszélye a „gyermekkor elvesztése”. Két szélsőséges jelenség 

tapasztalható: a késleltetés és a felgyorsítás. Mindkét folyamat azt eredményezi, 

hogy megfosztjuk a gyermekeket a derűs, gondtalan, érzelmi biztonságot nyújtó 

élettől.  
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A segítségnyújtásban az óvoda, mint a köznevelési rendszer szakmailag önálló 

nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője a gyermek 3. életévétől az 

iskolába lépésig, biztosítja fejlődésüket és nevelésük legmegfelelőbb feltételeit.  

• Az óvoda: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő, így a 

gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás 

korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.  

• Igyekszik elősegíteni: a hátrányok csökkenését, kiemelt figyelmet igénylő 

gyermekek ellátását.  

• A segítségnyújtásba bevonhatók: orvos, védőnő, gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, logopédus, gyógytornász, gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus, és nem utolsó sorban segélyszervezetek.  

19. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek, 
feladatok. 

Az óvoda kapcsolatrendszere – gyakorlati képzőhely 

• Óvodánk minden gyermeket elfogadó, nyugodt, tevékeny segítőkész légkör, 

mely biztosítja a szociális szükségletek kielégítését, az egyéni képességek 

differenciált fejlesztését, tekintettel az eltérő adottságokra, képességekre, 

hozott tulajdonságokra, szokásokra.  

• Az óvodapedagógusok személyiségükkel és szaktudásukkal pozitív, 

követésre méltó példát mutatnak gyermekeik és szüleik számára. 

• Az óvónők szeretetteljes bánásmóddal, ideális kapcsolatalakító-

képességgel, egyéni megközelítéssel nevelik a gyermekeket.  

• Az általános nevelési feladatokban hangsúlyos szerepet kapnak a gyermeki 

jogok érvényesítése, valamint a családok nevelési kultúrájának formálása. 

 Az óvoda továbbá kettős feladatot lát el: 

• Elősegíti a 3-6 éves gyermekek fejlődését. 

• Fogadja a főiskolai hallgatókat gyakorlatra.  

Igyekszünk olyan korszerű óvodai életet bemutatni, amely fokozza a főiskolások új 

iránti vonzódását, biztosítja maximálisan az óvodánk munkájába való betekintést és 

növeli igényüket a hatékonyabb pedagógiai tevékenység megvalósításában. 

Szakmailag széles, olyan gyakorlati-tapasztalatszerző lehetőséget kínálunk, mely 
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korszerű elméleti alapokon nyugszik, és példaként szolgál a nálunk gyakorlaton 

résztvevők számára.  

Iskolai életre való alkalmasság feltételei:  
• Az iskolaérettség nemcsak a számolni tudást mutatja, hanem egy összetett 

kivitelezés ahol a koncentráló képesség szenzomotoros szempontból 

feltételezi az érzékszervek által közvetített külső-belső inger felfogását, azok 

szűrését, szelektálását, a lényeg kiemelését, a jó motoros válaszok 

megtervezését, kivitelezését. 

• A stabil erkölcsi érzék kialakulásának egyik előfeltétele, hogy az iskolaérett 

gyermek tisztában legyen saját pozitív és negatív érzéseivel. Tudjon 

azonosulni az igazsággal, a jóval, vesse el a hazug, csaló, gonosz, más 

kárára történő cselekedeteket. Ez hosszú folyamat, stabil érzelmi-erkölcsi 

háttér és kölcsönös kötődések szükségesek hozzá. Így alakul át majd a külső 

kontroll-belső kontrollá és lesz a gyermekből autonóm személyiség.  

• Az önbizalom szintén fontos tényezője az iskolába,- és később az életben 

való helytállásnak. Az önbizalom összefügg 0-6 éves kor között megszerzett 

motoros és szociális tapasztalatokkal. Az önkontroll képessége szintén 

nagyon fontos a tanuláshoz, a közösségbe való beilleszkedéshez, és egy 

bizonyos szükségszerű magatartásformát feltételez.  

• Az absztrakt gondolkodásra való képesség és a gondolatok 

feldolgozásának képessége kialakulásához elengedhetetlen a tér-idő 

struktúrában való tájékozódás képessége, az összes alap-konstancia stabil 

kialakulása, az azonos-ellentétes fogalmak, tulajdonságok 

meghatározásának képessége, a tulajdonságok szerinti halmazképzés 

manipulációval,majd anélkül, az egyszerű és összetettebb szabályok 

megértése, és az érett kommunikáció képesség.  

• A lateralitás és a dominancia kialakítása, a jobb-bal diszkrimináció 

képessége, a jól szervezett bilaterális motoros koordináció, testvázlat, 

testséma kialakítása szintén alapvető a jó iskolai teljesítmények eléréséhez.  

Az ellenőrzés, értékelés  

• E terület feladataival kapcsolatban az iskolai Pedagógiai programban 

foglaltak szerint járunk el  
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• Az óvónők szakmai felkészültsége, gyermekismerete lehetővé teszi a 

különböző mérések elvégzését.  

Továbbképzés  

• E területtel kapcsolatban az iskolai Pedagógiai programban foglaltak szerint 

járunk el. 

 

20. Az óvodai pedagógiai program érvényessége, a módosítás 
lehetséges indokai, módja, felülvizsgálata 

 
Az óvodai program érvényességi ideje: 

• Az óvodai pedagógiai program érvényessége határozatlan időre szól. 

A program módosításának, felülvizsgálatának lehetséges indokai: 

• Nevelőtestületi döntés a módosításról, más program bevezetéséről 

• Törvényi, jogszabályi kötelezettség a módosításra 

• Szervezeti átalakítás 

• Érdekegyeztető fórum ilyen irányú kezdeményezése 

A módosítás, felülvizsgálat kezdeményezése, előterjesztésének módja: 

• Írásbeli kezdeményezés az óvoda vezetése felé 

• Szóbeli kezdeményezés a nevelőtestületi értekezletek alkalmával 
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IV. AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
HELYZETELELMZÉS –  

AZ ÉPÜLETBENI, A TÁRGYI ÉS A SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
BEMUTATÁSA 

Személyi feltételek: 

Alsó tagozat: Deák Ferenc utca 17. 

• 8 fő pedagógus 

• 1 fő gazdaságvezető 

• 1 fő gazdasági ügyintéző 

• 1 fő iskolatitkár 

• 2 fő technikai személyzet 

Felső tagozat: Dózsa György u. 10. 

• 10 fő pedagógus 

•   2 fő technikai személyzet 

Ingatlanok bemutatása: 

Alsó tagozat: Deák Ferenc utca 17. 

• 5 osztályterem 

• 1 informatika szaktanterem 

• 1 tanári szoba 

• 1 igazgatói iroda 

• 1 gazdasági iroda 

• 1 szertár 
• 1 kazánház 

• 1 sportudvar 

Felső tagozat:Dózsa György u. 10. 

• 4 osztályterem 

• 1 informatika szaktanterem 

• 1 tanári szoba 

• 2 szertár 
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Végbement fejlesztések bemutatása: 

Alsó tagozat: Deák Ferenc u. 17. 

• Világítás korszerűsítése 

• Padlózat- és nyílászárók cseréje 

• Épület külső hőszigetelése 

• Tetőhéjazat cseréje 

• Napelem-rendszer telepítése 

• Sportudvar megvalósítása 

• Vizesblokk felújítás 

• Csatornázás 

• Informatikai eszközök korszerűsítése, iskolai bútorzat felújítása 

Felső tagozat:Dózsa György u. 10. 

• Informatikai eszközök korszerűsítése 

• Csatornázás 

Tervezett fejlesztések bemutatása:  

Felső tagozat:Dózsa György u. 10. 

• Vizesblokk korszerűsítés 

• Sportudvar korszerűsítés 

• Iskolabútorzat felújítás 

1. Az iskola nevelési programja 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 
feladatai, eszközei, eljárásai 

1. Az iskola nevelőtestületének hitvallása 

 
A hercegszántói horvát iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő- és oktató 

munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket vallják: 

• Az iskolában és kollégiumban olyan légkör megteremtése szükséges, ahol 

a tanulók otthon érezhetik magukat. 

 Ennek érdekében: 
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− a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk; 

− a gyermeket bevonjuk saját iskolai életünk megszervezésébe; 

− a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük; 

− diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott 

követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük; 

− minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére 

tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban; 

− az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására 

törekszünk: 

tanuló és tanuló 

tanuló és nevelő 

szülő és nevelő 

nevelő és nevelő között. 

2. Pedagógiai alapelvek: 

Alapelv csak az lehet, amelyet mindannyian, kivétel nélkül elfogadunk. 

• Intézményünkben mindenki azért dolgozik, hogy tanulóink emberi 

minőségben, pozitív irányban változzanak. 

• Szabályzatainkkal szemben követelmény, hogy a többség által elfogadható, 

érthető, teljesíthető, az emberi érdekeket szolgáló legyen. 

• Helyi nevelési rendszerünk lényege: - az intézménybe járó gyerekek 

elfogadása, a központi, országos feladatok helyi megoldásának 

megtalálása. 

• Az intézményben mindenki adaptív pedagógiai logikával dolgozik, mely 

szerint minden fejlesztésnek - így a személyiségfejlesztésnek is - a valós 

helyzetből kell kiindulnia. 

• A pedagógus szakma fokmérője a fejlesztő motívumok megtalálása, az 

aktivitás életre keltése, fenntartása, a differenciák felismerése és 

kompenzálása. 

• A tudatosság elengedhetetlen feltétele a személyiségfejlesztés 

folyamatában. 

• Életkori sajátosságoknak, egyéni fejlettségnek megfelelő testkultúra 

kialakítása /életfeltételek, testápolás, tiszta környezet, napirend/ az 
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egészséges, kulturált életmód igénye. A lelki egészség szükségességének 

tudatosítása. Az iskolai "örömforrások" növelése. 

• Kölcsönös tiszteletre és szeretetre törekszünk a kapcsolatépítés során. 

• A tanulói felelősségvállalás - önmagáért, társaiért - kialakítása pedagógiai 

szemléletváltást kíván. 

• A személyes példa az illem, a magatartási és erkölcsi normák elsajátításával 

mérsékelni kell a szociális különbségeket. 

• Nagyobb teret kell biztosítani az alapismeretek alkalmazásának, a gyakorlati 

intelligencia fejlesztésének, a kulturális alaptechnikák teljesítményképesebb 

elsajátítása, az "eszköztudás" tartományának gyarapítása, mélységének 

fokozása. 

•  A személyiségfejlesztés folyamatában legfontosabb partner a szülő. A 

pedagógus, mint szakember találja meg a lehetőséget a hatékony 

együttműködésre. 

• A nevelés-oktatás tárgya a gyermek. Fontos fokozni az egymás tiszteletén 

alapuló harmonikus tanár-diák, gyermek-felnőtt viszonyt. 

• Értékelés személyre szóló, a követelmények ismeretében kiszámítható 

legyen. 

• Az általános iskola alapfunkcióiból a személyiségfejlesztő, a szocializációs, 

a képességfejlesztő rangsort tartjuk megvalósíthatónak. 

3. Az oktató-nevelő munka célrendszere, preferenciái  

A nemzetiségi oktatás-nevelés Magyarország oktatási-nevelési rendszerében, 

annak szerves részeként valósul meg. 

Célunk a horvát nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása és erősítése. 

Alapcélok: 

− a horvát nemzetiség nyelvének irodalmi szintű szóbeli és írásbeli megértése, 

illetve használata kifejlesztésével az anyanyelv köznyelvi szinten történő 

elsajátíttatása, a kétnyelvűség és bikulturális személyiségek kialakítása. 

− a népköltészet, a zene, a képzőművészet, a szokások és hagyományok 

megismertetése és ápolása 

− a történelmi hagyományok, az anyanyelvi kultúra, a hon- és népismeret oktatása 

− a tárgyi és szellemi kultúra iránti megbecsülés elmélyítése 
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− a multikulturalizmus értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság 

tiszteletére való nevelés 

− az anyaország életének, kultúrájának, történelmének megismerése 

− a magyarországi horvátok irodalma, néprajza, nyelvjárásai, intézményrendszere 

és jogainak megismertetése 

− a nemzetiségek szerepének megértetése, bemutatása a nemzetközi 

kapcsolatok, elsősorban az anyaország és Magyarország kapcsolatai területén 

− a hazai történelem, a horvát nemzetiség története és az anyaország 

történelmének legfontosabb korszakainak bemutatása, megismertetése. 

További kiemelt célok: 

A NAT-ban meghatározott, az iskola egészére kiható közös, általános fejlesztési 

követelmények teljesítése. 

- A gyermek fejlesztése - gyermekközpontúság 

− a lassabban haladók számára a minimális teljesítmény elérése, 

− a gyorsabban haladók számára a részletes követelmények teljesítése az 

átjárhatóság biztosításával 

− mindenki számára biztosítani az alapkészségeket, amelyek a társadalomba való 

beilleszkedéshez és a folyamatos további ismeretszerzéshez szükségesek 

− felkelteni és ébren tartani az ismeretszerzési vágyat 

− tiszteletet ébreszteni az emberi értékek iránt. 

− képességek differenciált fejlesztése a gyermek fejlettségéhez igazodóan 

/tehetséggondozás és/vagy felzárkóztatás/. Különleges gondozás keretében 

nyújtott, gyógypedagógiai ellátás óvodában és az iskolában   

− kommunikáció fejlesztése 

− szociokulturális hátrányok mérséklése  

− kreativitás fejlesztése 

− egészséges kulturális életmód, felelősség önmagunk, társaink és környezetünk 

iránt. 

− társas kapcsolatokban: tisztelet a szülők, nagyszülők, nevelők, kortársak iránt.  

− Az önzés leküzdése, a szeretet szépsége, öröme, előítélet-mentesség, a másság 

tisztelete, kulturált vita, versengés. 
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− a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek: önművelési igény, 

fegyelmezett és kitartó tanulás, problémaérzékenység, kreativitás, szellemi, 

gyakorlati igényesség, vállalkozói kedv. 

− a hazával, nemzettel, a civil társadalommal kapcsolatos, az egyetemes emberi 

jogok tiszteletben tartása. 

2. Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk főbb 
céljai: 

− Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a 

megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 

− Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. 

− Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd a magasabb társadalom értékei iránt. 

− Az iskola adjon teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának. 

− Az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését. 

− Az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket 

közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

3. Az 5-8. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk főbb 
céljai: 

− Folytassa az előző szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek 

fejlesztését. 

− A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az 

egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra 

tagolódik. 

− Vegye figyelembe, hogy 13-14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók 

ismeretszerzési folyamatában fokozatosan előtérbe kerül az elvont fogalmi és az 

elemző gondolkodás. 

− A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekek együtt történő nevelése. 

− A tanulók érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelő 

felkészítése a továbbtanulásra. 

− A tanulók érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően 

felkészítése a társadalomba való beilleszkedésre. 
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− A jogok és kötelességek törvényes gyakorlására való felkészülés megalapozása 

4. Nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése 
területén főbb céljaink: 

− a horvát és a magyar nyelv művelt köznyelvi szintű elsajátítása 

− kulturális autonómia megvalósítása 

− multikulturalizmus értékeinek kifejezésre juttatása 

− kommunikációs készség fejlesztése 

− az élő idegen nyelv – angol, német - elemi szintű oktatása 

5. Egyéb, kiemelt célok, nevelési területek: 
− informatika - számítástechnika alapozó tanítása 

− művészeti nevelés 

− tanulás, tanítás 

− egészségnevelés 

− normakövető illemtan, kulturált magatartási szokások kialakítása 

6. A tanulók személyiségfejlesztésével kapcsolatos pedagógiai 
feladatok 

Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamint a 

helyi sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. 

 
Kiemelt pedagógiai feladataink 

♦ a NAT-ban és a kerettanterven leírt egységes, alapvető tartalmak 

átadása, elsajátítása, 

♦ valamint az ezekre épülő differenciálás. 

 E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy tanulóink 

− a különböző szintű adottságaikkal, 

− az eltérő mértékű fejlődésükkel, 

− az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, 

− egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel 

− szervezett ismeretközvetítéssel, 

− spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben 

bontakoztathassák ki személyiségüket. 
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A nevelés fő célja: a tanulói személyiség fejlesztése  

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál 

elsődleges szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan 

követelmények meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. 
Ennek főbb feladatai: 

• Az iskola nevelői segítsék elő a tanulók egyéni képességeihez igazodó 

oktatást különféle - e célt szolgáló - módszerek és szervezeti formák 

alkalmazásával.  

• A tanulók egyéni képességeit figyelembe vevő oktatás - vagyis a 

differenciálás – kiemelt területei: 

o a tanulási nehézségek enyhítése, 

o különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 

o a felzárkóztatás  

o a tehetséggondozás. 

• Az iskolában az oktatást - a tanulók személyiségének széleskörű 

fejlesztésének céljából - sokszínű, változatos tevékenységrendszer egészíti 

ki a gyerekek egyéni érdeklődéséhez és életkori sajátosságaihoz igazodva. 

• Az iskolában folyó nevelés és oktatás kiemelt feladata, hogy elsősorban a 

következő készségeket, képességeket és tulajdonságokat alakítsa ki és 

fejlessze a tanulókban: 

♦ az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz és a problémamegoldó 

gondolkodáshoz szükséges alapvető készségeket és képességeket 

(gondolkodási képességek, beszéd, írás, olvasás, matematikai 

képességek); 

♦ az egyéni tanulás hatékony módszereit; 

♦ a kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok, az 

együttműködés helyes normáit és módszereit; 

♦ a kommunikáció elfogadott formáit, különös tekintettel a tiszta, szép 

horvát és magyar beszéd használatát; 

♦ az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat; 

♦ nemzeti és horvát nemzetiségi értékek, hagyományok valamint az 

anyanyelv ismeretét, megbecsülését és tiszteletét; 

♦ a gyerekek erkölcsi és akarati tulajdonságait. 
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Elérendő célkitűzés, hogy az iskola végzős diákjai a nyolcadik évfolyam végén 

♦ legalább a Nemzeti alaptanterv összes műveltségi területének minimális 

teljesítményeként a 8. évfolyam végére előírt követelményeit teljesítsék;  

♦ az egyéni képességek alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az 

iskola helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek. 

♦ minden tanuló rendelkezzen olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel, 

képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy a 

mindenkori vizsgakövetelményeknek a későbbiekben megfeleljenek; 

♦ ismerjék a kulturált viselkedéshez, a közösségben éléshez szükséges 

magatartásformákat; 

♦ alakuljon ki bennük határozott elképzelés saját közelebbi és távolabbi 

jövőjüket és sorsukat illetően. 

 

7. Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk feladatai 
o a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés 

álljon. 

o A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ez által motivált 

munkában fejlessze a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás 

képességét, és előmozdítsa érzelemvilágának gazdagodását. 

o Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz. 

o Alapozza meg, alakítsa ki a tanulási szokásokat, technikákat. 

o Pedagógiai módszerekkel segítse az egyéni képességek 

kibontakozását. 

o Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a 

gyermekek szociális-kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű 

éréséből fakadnak. 

o Tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből 

megismerhető értékeket. 

o Erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat. 

o A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 
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8. Az 5-8. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk 
feladatai:  

• Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek 

a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz 

szükségesek. 

• A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet 

során fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, 

akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. 

• Olyan helyzeteket teremtsen, amelyekben a tanuló gyakorlati módon 

igazolhatja megbízhatóságának, becsületességének, 

szavahihetőségének értékét. 

• Tudatosítsa a tanulókban a közösség demokratikus működésének 

értékeit és néhány általánosan jellemző szabályát. 

• Tisztázza az egyéni és közérdek, a többség és nemzetiség fogalmát, 

és ezek fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való 

viszonyulásban. 

• A demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített 

környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra. 

• Tudatosan neveljen a nemzeti, a horvát nemzetiségi hagyományok 

ápolására. 

• Fejlessze a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviselje az 

egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. 

• Erősítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben 

is késztessen más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, 

életmódjának megismerésére, megbecsülésére. 

• Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására. 

9. Az egészség-fejlesztéssel, az elsősegély-nyújtási 
alapismeretek elsajátításával, ill. a környezeti neveléssel 
kapcsolatos iskolai feladatok 

Egészségfejlesztés,  

Gyermekeink, tanulóink egészsége, az arra leselkedő veszélyek megelőzése, 

elhárítása az egyik legfontosabb nevelési terület, az e téren megfogalmazott 

feladatok kiemelt jelentőséggel bírnak nevelőmunkánk egészét illetően is. 
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Célunk  

• az egészséges életmód, az egészség megőrzését célzó életvitel mintáinak 

bemutatása, 

•  az egészségre veszélyes környezeti ártalmakra való figyelem felhívás,  

• a mindennapok során tapasztalható, egészségkárosító szokások, 

társadalmi trendek bemutatása,  

• a veszélyekre történő rámutatás, a megelőzés fontosságának 

hangsúlyozása 

Az iskola egészségfejlesztési tevékenységének kiemelt feladatai: 

• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és 

védelme érdekében; 

• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód 

gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát 

viselkedésformákat; 

• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének 

szempontjából legfontosabb ismeretekkel 

• a táplálkozás, 

• az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

• a családi és kortárskapcsolatok,  

• a környezet védelme, 

• az aktív életmód, a sport, 

• a személyes higiénia, 

• a szexuális fejlődés területén. 

 

Az egészségfejlesztés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai 

és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 

 

Az iskolai egészségnevelés főbb tevékenységi formái: 
• a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

• testnevelés órák; játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik 

évfolyamon;  
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• az iskolai sportkör foglalkozásai;  

• tömegsport foglalkozások;  

• A természetismeret, biológia és egészségtan, testnevelés, 5-6. osztályos 

technika és életvitel tantárgyak, valamint a hetedik-nyolcadik évfolyamon az 

osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

• Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök (IVK; 

táplálkozási, túra); minden fél évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy 

kerékpártúra a környékre; minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő 

az ötödik-nyolcadik évfolyamos osztályoknak az egészséges életmódra 

vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan; 

 

1. Az egészségfejlesztő nevelőmunka főbb partnerei: 
• Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, fogorvos) 

• Hatóságok: rendőrség, családsegítő-szolgálat, gyámhatóság 

• Feladataik: 

- félévente egy alkalommal az hetedik-nyolcadik évfolyamon egy-egy 

osztályfőnöki óra megtartása 

- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának 

megszervezése 

Az elsősegélynyújtással kapcsolatos főbb iskolai feladatok 

Az elsősegélynyújtásnak azt kell biztosítania, hogy a bajba jutott ember orvosi 

ellátást kapjon, és addig is, amíg az orvosi segítség megérkezik, megakadályozza 

a bajba jutott állapotának romlását.  

Célunk, hogy tanulóink ismeretet szerezzenek azokról a tevékenységekről, hogy 

egy bekövetkezendő baleset esetén mi a teendőjük. 

Az ismeretek elsajátítása a következő tanórákon történik, pedagógus vagy külső 

előadó segítségével (gyermekorvos, védőnő).  

• Testnevelés óra 

• Környezetismeret 

• Biológia 
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• Technika és életvitel 

• Osztályfőnöki 

A környezeti neveléssel kapcsolatos iskolai feladatok 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 
• a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős 

életvitel elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi 

környezetet tisztelő szokásrendszer megalapozása; 

• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet 

megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a 

természeti és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik; 

• a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának 

szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

 a környezet fogalmával,  

 a földi rendszer egységével, 

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  

 a környezetvédelem lehetőségeivel,  

 lakóhelyünk természeti értékeivel,  

 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

 
A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai 

és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 

 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák 
szolgálják: 

• Tanítási órák: A természet- és társadalomismeret, horvát irodalom és 

népismeret, magyar irodalom, biológia és egészségtan, földrajz, technika és 

életvitel, történelem és állampolgári ismeretek tantárgyak, valamint az ötödik-

nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

• A környezeti nevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: minden fél 

évben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a 

környezeti értékek felfedezésére; minden évben a „Föld napja” alkalmából 
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történő megemlékezés a környezetvédelemmel kapcsolatos játékos 

vetélkedővel, akadályversennyel; minden tanévben egy alkalommal 

„környezetvédelmi őrjárat” szervezése a településen; a szemétgyűjtés 

megszervezése az iskolában; a negyedik és a hetedik évfolyamon látogatás 

Állat- és Növénykertben, valamint Mezőgazdasági Múzeumban. 

 

Az iskola  
e lhe l yezkedéséb

ől  adódó 
je l lemzők:  

Cé lok:  

Tevékenység,  
fe lada t :  
(a  még 

megva lós í tandók  

i l l .  a  f o l yamatos  

tevékenységek 

k ieme lése )  

Nagy fo rga lom Köz lekedés i  

b i z tonság  növe lése .   

A  kerékpá ros  és  

gya logos  köz lekedés 

seg í tése .  

-

köz lekedésb iz tonsá

g i  i smere tek  k ieme l t  

tan í tása  

-b i z tonság i  

f e l sze re lések  

v i se lésének 

ösztönzése   

Za j  Csökken tés  -  f ák ,  cse r jék 

ü l te tése  

Légszennyezés  Csökken tés  -  zö ldes í tés  az  

i sko la  környékén  

-  -gyomta lan í tás ,  

pa r lagfű  i r tás  

Szemét  T isz te ,  egészséges 

környeze t  

-  szemét tá ro lók  

sűr í tése  

-  f e l v i lágos í tó  

e lőadások  az  

egészségká ros í tó  

anyagokró l  és  a  
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f e r tőzés i  

veszé lyekrő l  

-  u tak  sózása  

he lye t t  ásvány i  

ő r lemény 

haszná la ta  

Nagy já tszó té r  A  gye rekek  

mozgás igényének 

k ie lég í tése  

-  az i sko la i  já tszó té r  

f e l sze re lésének  

bőví tése ,  homok 

cse ré je  

Az  i s ko labe lső  T i sz ta ,  megh i t t  

kö rnyeze t  

-  f es tések ,  

f e lú j í tások  a  

deko rác ióhoz  

fa l i táb lák ,  

é lősarkok ,  a  

mel lékhe ly i ségekb

en  szappan,  W C 

pap í r  

-  po r ta lan í tás  

(a t kák -a l le rg ia )  

-  gyako r i  

sze l lőzte tés   

-  l áb tö r lők  

a lka lmazása  

Ene rg ia fe lhaszná l

ás  

Taka rékos  fű tés  -  ny í l ászá rók  

jav í tása  

V i lág í tás  Egészséges i vóv íz ,  

v íz f ogyasz tás ,  

csökken tése  

-  ene rg ia taka rékos  

v i l ág í tó tes tek  

V íz fe lhaszná lás  Egészséges i vóv íz ,  

v íz f ogyasz tás  

csökken tése  

-  v íz taka rékos  

öb l í tés ,  csapok  

karban ta r tása  
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Csa to rna  A  csa to rna  

karban ta r tása  

-  ece tsav,  szóda ,  

bo rax ,  

szódab ika rbóna  és  

egyéb  

környeze tba rá t  

taka r í t ószerek  

a lka lmazása  

Udva r  B iz tonságos  a l j za t  -  az  udvar  rendben 

ta r tása  

Az  i sko la  

eszköze l lá to t tság

a  

A  tan í tás -neve lés  

é lményközpontúságán

ak növe lése ,  az 

eszté t ika i  é rzék  

fe j lesz tése  –  

egészséges 

szemé ly i ség 

-  a  tan te rmekben 

okos táb la ,  TV,  

v ideó  és  

számí tógép  

-  eszté t ikus  

deko rác iók ,  

f a l i táb lák ,  

szem lé l te tő  

anyagok 

-  d ig i tá l i s  

f ényképezőgép,  

gáz tűzhe ly ,  

konyha i  eszközök ,  

i smere t te r jesz tő  

f o l yó i ra tok ,  

könyv tá r ,  méd ia tá r  

 

A környezet- és egészségvédelem jeles napjai: A természet-környezetvédelem 

és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve külön programokat 

szervezve emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelentőségüket. A nap 

jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezhetünk, illetve 

pályázatot írhatunk ki. 

 Március 22. Víz Világnapja 

 Április 22.  Föld Napja 

 Május 10.  Madarak és Fák Napja 
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 Május 31.  Dohánymentes Világnap 

 Június 5.  Környezetvédelmi Világnap 

 Október 8.  Madárfigyelő Világnap 

 Október 10. Lelki Egészség Napja 

 Október 31. Takarékossági Világnap 

 
Akciók – Egy-egy helyi környezeti probléma megoldására vagy jeles napokon 

szervezzünk olyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének 

figyelmét egy-egy helyi vagy globális környezeti problémára. A megmozdulást 

szervezhetjük magunk is, de csatlakozunk a helyi vagy országos környezetvédő 

szervezetek akcióihoz. (pl. Madarak és Fák Napja). 

Kiállítások – Rendezzünk iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható 

környezetvédelmi kiállításokat. (pl. természeti értékeket, helyi problémákat 

bemutató kiállítás). Jó lehetőség a környező iskolákkal való kapcsolattartásra. 

 

Tanulmányi  k i rándulás   

 Szervezünk egy vagy többnapos tanulmányutat egy-egy konkrét téma 

részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése 

céljából.  

 Ellátogattunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal nemzeti parkokba, 

természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, 

múzeumokba. 

10. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek 
együttműködésével kapcsolatos feladatok 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti 

kapcsolatot kialakítja, megteremti. 

Célja: azon emberi tulajdonságok kialakítása, megerősítése, melyek birtokában a 

gyermek  

• a szűkebb és tágabb értelemben vett közösségének hasznos, 

•  együttműködni képes és akaró,  

• a közösségi célokat is fontosnak, elérendőnek tartó 

• ezekért tenni akaró, és másokat is ez irányban motiválni képes tagjává válik. 
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Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: 
 

• tanórák - szaktárgyi órák 

 - osztályfőnöki órák 

• tanórán kívüli foglalkozások - napközi, 

 - tanulószoba 

 - séta, kirándulás 

 - szakkörök 

• diák-önkormányzati munka 

• szabadidős tevékenységek 

Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes 
területek feladatai, céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien 

tevékenyen hozzájárulnak: 

• az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához 

• véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

• a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend) 

• a másság elfogadásához, 

• a szolidáris, együtt-érző magatartás kialakulásához, 

• a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

Éppen azért, mert valamennyi terület feladata azonos, és mivel az iskola nem 

differenciáltan, egymástól függetlenül, egymás mellett fejleszti a tanulók 

személyiségét, hanem közösen, egymást erősítve, a tanulók egyéni képességeit, 

beállítódását figyelembe véve, kiemelten fontos, hogy megjelöljük azokat a 

legfontosabb, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, amelyeket az 

iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi munkája során. 

 

Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a 
pedagógusoknak van feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott 
valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő szervezetek vezetőinek is, hiszen 

 megjelenésével, 

 viselkedésével, 

 beszédstílusával, 

 társas kapcsolatával 

Az intézmény 
valamennyi 
dolgozója 

példaként áll a 
diákok előtt. 
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Ezért iskolánkban a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a 

nevelőtestület a szülői munkaközösséggel és a diákönkormányzattal egyeztetve 

határozza meg.  

 
Feladatok: 

Törekedjünk arra, hogy tanulóink: 

• ismerjék meg a társas együttélés azon alapvető szabályait, amelyek a 

közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához 

elengedhetetlenek. 

• váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. 

• életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá. 

• tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvükön 

szabatosan kommunikálni. 

• ismerjék meg a környezet leggyakoribb, az egészséget, testi épséget 

veszélyeztető tényezőit, és ezek elkerülésének módjait. 

11. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki 
munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

A pedagógusok közneveléssal, az iskola működésével kapcsolatos feladatit 

részletesen tartalmazzák a munkaköri leírások, valamint az iskola fontosabb 

alapdokumentumai, szabályzatai.  

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

Az iskola kiemelt feladatai közé tartoznak az átlagostól valamilyen formában, 

irányban eltérő fejlettségű, képességű, tehetségű tanulóival való  - az eltérés okát, 

mértékét, irányát figyelembe vevő – differenciált foglalkozások szervezése, 

melyeknek fő céljai: 

• A lemaradók segítése, felzárkóztatása,  

• a lemaradás okainak – erre felkészült, megfelelő kompetenciával 

rendelkező szakemberek bevonásával történő csökkentése, megszüntetése 

• az átlagtól jobb képességű, tehetséges tanulók esetében  
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o ezen képességekben, tehetségben rejlő tartalékok maximális 

kiaknázása, 

o  a képességek szakszerű fejlesztése,  

o a tehetség minél teljesebb kibontakoztatása – ugyancsak e területen 

jártas szakemberek közreműködésével 

o jó gyakorlatok alkalmazásával bővíteni a tanulók ismereteit 

Az iskola tehetséggondozással kapcsolatos feladatai 

• A tehetség, a kiemelkedő képesség kibontakoztatását az alábbi 

tevékenységek segítik:. 

• az egyéni képességekhez igazodó (differenciált) tanórai tanulás 

megszervezése 

• a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása 

• a tehetséggondozó foglalkozások 

• az iskolai sportkör, a szakkörök 

• versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.) 

• a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások) 

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, 

eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

• a továbbtanulás segítése, 

• további tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról 

– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt! 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő 
tevékenységek során történik: 

Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos tényező, hogy a pedagógusok 

oktatói munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a 

tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott 

teljesítményhez. 

a.) E cél elérését a kötelező tanítási órákon az alábbi tanítási 
módszerek és szervezeti formák segítik: 
• Az első évfolyamon a szociális hátrányos helyzetű, beilleszkedési, 

magatartási, tanulmányi problémákkal küzdő, különleges 
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bánásmódot igénylő tanulók részére egyéni és/vagy kis létszámú, 

előkészítő jellegű, az iskolai munkára beilleszkedési foglalkozást 

szervez az iskola. 

• A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az 

egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a 

gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára 

támaszkodnak. 

b) A nem kötelező tanítási órák keretében a tehetséggondozást és a 
felzárkóztatást az alábbiakkal segíti az intézmény: 

• Az 1.-8. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt 

nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató 

órát, és a különleges bánásmódban részesülő tanulók részére 

egyéni foglalkozást tartanak. 

• A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel 

elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók részére 

felzárkóztató órákat tartunk heti egy órában horvát nyelv, magyar 

nyelv és matematika tantárgyakból.  

c.) Tanórán kívüli formák, lehetőségek: 

• az egyéni képességekhez és a különleges egyéni bánásmódban 

részesülő tanulókhoz igazodó tanulás megszervezése; 

• a kollégium 

• a napközi otthon; 

• a tanulószoba; 

• az egyéni foglalkozások; 

• a felzárkóztató foglalkozások; 

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, 

eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

• a továbbtanulás irányítása, segítése  

 
A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 
tevékenységek: 

• szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési 

tanácsadóval, és gyermekjóléti szolgálattal 
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• az egyéni képességekhez és a különleges egyéni bánásmódban 

részesülő tanulókhoz igazodó tanórai tanulás megszervezése 

• a felzárkóztató órák 

• a napközi otthon 

• a tanulószoba 

• a felzárkóztató foglalkozások 

• a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai 

• a családlátogatások 

• a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése 
 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 
• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

• a felzárkóztató órák lehetőségének biztosítása; 

• a napközi otthon, a kollégium, ill. a tanulószoba szolgáltatásainak 

igénybevétele lehetőségeinek biztosítása 

• a diákétkeztetés; 

• a felzárkóztató foglalkozások; 

• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, 

eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

• a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 

• a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 

• a családlátogatások; 

• a továbbtanulás irányítása, segítése; 

• az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; 

• a tankönyvvásárláshoz nyújtott támogatások 

• az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatások; 

Partnereink e munkában: 
• szoros kapcsolat a fenntartóval (OHÖ) polgármesteri hivatallal és  

• a gyermekjóléti szolgálattal  

o annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók 

minél hamarabb segítségben részesüljenek 
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A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

• Családlátogatások 

o A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a 

családlátogatásoknak egyik fő célja a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, 

megelőzése.  

o Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

• Gyermek- és ifjúságvédelem: 
o Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a 

gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, 
feltárása, megszüntetése. 

o A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a 

gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat 

segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve 

ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvető feladatai a 

gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

• fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit 

• meg kell keresni a problémák okait 

• segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához 

• jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti 

szolgálat szakembereinek. 

o Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik.  

o alapvető feladatai,  

• segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkáját. Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: 

• a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a 

lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

amelyekhez problémáik megoldása érdekében 

fordulhatnak 
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• családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok 

feltárása érdekében 

• a veszélyeztető okok megléte esetén a gyermekjóléti 

szolgálatot 

• segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét 

• a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén a 

gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi 

• tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett 

szabadidős programokról 

• Partnereink e területen: 

• A tanulók fejlődését veszélyeztető okok 

megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a 

területileg illetékes: 

• nevelési tanácsadóval, 

• gyermekjóléti szolgálattal, 

• családsegítő szolgálattal, 

• polgármesteri hivatallal, 

• gyermekorvossal, 

• továbbá a gyermekvédelemben résztvevő 

társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal. 
• Főbb pedagógiai tevékenységeink az alábbiak 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek 

szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

• a felzárkóztató foglalkozások, 

• a tehetséggondozó foglalkozások, 

• az indulási hátrányok csökkentése, 

• a differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

• különleges egyéni bánásmódban részesülő tanulók 

foglalkoztatása 

• a pályaválasztás segítése, 

• a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 
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• egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

• a családi életre történő nevelés, 

• a napközis és a tanulószobai foglalkozások, 

• az iskolai étkezési lehetőségek, 

• az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

• a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli 

foglalkozások, szabadidős tevékenységek, szünidei 

programok), 

• a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni 

támogatás), 

• a szülőkkel való együttműködés, 

• tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

13. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 
részvételi jogai gyakorlásának rendje – a diákönkormányzat 

• A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, tanulók 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 

diákönkormányzat működik.  

•  Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 4.-8. osztályokban 

megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség 

irányítja.  

• A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által 

megbízott nevelő segíti. 

• Főbb tevékenységei, feladatai, jogosítványai: 
o A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének 

kikérésével dönt  

  saját működéséről, 

  a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi 

eszközök felhasználásáról, 

 hatáskörei gyakorlásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 
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 az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási 

rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, 

valamint 

o .A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség 

fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá.  

o  A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet 

a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

o  Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét – az 

Nkt. 48. § (4) bekezdésben meghatározottakon túl – ki kell 

kérni az alábbi esetekben 

 a tanulók közösségét érintő kérdések 

meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók 

elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, 

megszervezéséhez, 

 az iskolai sportkör működési rendjének 

megállapításához, 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének 

kialakításához, 

 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben 

o Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat 

véleményének kikérése kötelező, a diákönkormányzat 

képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, 

valamint a meghívót – ha jogszabály másképp nem 

rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal 

megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

o A diákönkormányzat feladatainak ellátásához 

térítésmentesen használhatja az iskola, a kollégium 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az 

iskola, a kollégium működését. 
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o A diákközgyűlés összehívását az iskolai, kollégiumi 

diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi 

rendjében meghatározottak szerint. 

o A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés 

megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. 

14. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei, a 
kapcsolattartás formái 

A szülő, a tanuló és a pedagógus kapcsolata 
Az iskola legfontosabb partnere a szülő, ebből kiindulva közös feladatunk a 

gyermekek személyiségfejlődésének segítése, irányítása a nevelő-oktató munkán 

keresztül. 

• Ennek érdekében a családdal való kapcsolattartást erősíteni kell, 

kétoldalúvá és folyamatossá kell alakítani. 

• Az otthonról hozott gondokkal megküzdeni nagyon nehéz, ez szoros 

együttes munkát és differenciált követelményrendszert kíván a 

nevelőfunkciót felvállaló iskolától. 

• Meg kell keresni a fejlődési zavarok eredendő okát, hogy kezelni tudjuk a 

viselkedést - és pszichoszomatikus zavarokat.  

• A pedagógus keresse a szülőket, a szülők a pedagógusokat a probléma 

megoldása érdekében. 

• Az iskola és a család rendszeres személyes partneri együttműködésnek 

megvalósítása fontos feladat. Ezen a téren fontos szerep hárul az 

osztályfőnökre. 

Kérések a szülők felé: 

• A szülők sokat segíthetnének azzal, hogy az otthoni munkából 

rendszeresen részt vállaltatnának gyermekeikkel, és annak elvégzését 

következetesen ellenőriznék is.  

• A szülő, aki tud, segítsen a gyerek tanulásában, de legalábbis mutasson 

érdeklődést a gyermek munkája iránt, ellenőrizze a feladatok elvégzését, 

felszerelés meglétét és a tanulmányi előremenetelt. 
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• Jusson több idő a szülők részéről a gyerekkel való beszélgetésre. Az 

együttműködés forrásai: szülői értekezlet, fogadóóra, családlátogatás, 

nyílt tanítási nap. 

• A tanulóknál a pedagógusok és szülők nevelési módszereit azonos elvi 

alapokra kell helyezni. 

• A szülőnek tisztában kell lennie az iskola elvárásaival, pedagógiai 

programjával és házirendjével.  Családnak és iskolának egyaránt a 

jutalmazást kell meghatározóbbá tenni. 

A szülői munkaközösség és a szülők tájékoztatása  

• Az iskolavezetés biztosítani kívánja a szülői munkaközösség részére a 

működési feltételeket. Tagjait fokozottan kívánjuk bevonni az iskolai élet 

mindennapjaiba. 

• A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az 

aktuális feladatokról az iskola igazgatója és az osztályfőnökök 

tájékoztatják: 

• az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség 

választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 
• a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) 

tájékoztatják. 

15. Az iskola és a tanulók kapcsolata: 
• A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális 

feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és 

az osztályfőnökök tájékoztatják 

• az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, 

valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

• a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

• a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten 

keresztül írásban) tájékoztatják. 
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• A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik 

az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 
A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

• Családlátogatás  
 Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek 

megismerése, illetve tanácsadás a gyermek optimális 

fejlesztésének érdekében. 

• Szülői értekezlet. 
Feladata: 

•  a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés 

kialakítása, 

•  a szülők tájékoztatása 

• az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

• az országos és a helyi köznevelés politika alakulásáról, 

változásairól, 

• a helyi tanterv követelményeiről, 

• az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

• saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai 

magatartásáról, 

• a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi 

szintjéről, 

• az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, 

eredményeiről, problémáiról, 

• a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak 

összegyűjtése és továbbítása az iskola igazgatósága felé. 

• Fogadó óra 
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve 

ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét 

tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges 

életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

• Nyílt tanítási nap 
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Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató 

munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák 

lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az osztályközösség 

iskolai életéről. 

• Írásbeli tájékoztató.  
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy 

magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai 

vagy osztály szintű programokról. 
• A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az 

iskolai munkaterv évenként határozza meg. 

• A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 

iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 

Az iskola társadalmi kapcsolatrendszere 

Iskolánk nyitott intézmény, ezek alapján arra törekszik, hogy jó kapcsolatot alakítson 

ki helyi, megyei, országos és horvátországi oktatási, kulturális, társadalmi 

intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel és gazdálkodókkal, amelyek oktató-

nevelő munkánk segítői és partnerei. A kapcsolatok megőrzése és további kiépítése 

fontos feladat. 

Kapcsolatot tartunk fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, 
önkormányzatokkal: 

− Országos Horvát Önkormányzat  

− Magyarországi Horvátok Szövetsége 

− Bács-Kiskun Megyei Horvát Önkormányzat 

− Polgármesteri Hivatal és Községi Önkormányzat  

− Bács-Kiskun megyei Önkormányzat 

− Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

− Oktatási Hivatal 
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− Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

− Sokác Horvátok Szervezete 

− Croatica 

− "Matica Iseljenika" Horvátország 

− Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 

− Danubia Művészeti Iskola 

− Moholy Nagy László Alapfokú Művészeti Iskola 

− RK. Plébánia 

− Pravoszláv Parókia 

− Művelődési Ház és Könyvtár 

−  "Miroslav Krleža" Ált. Isk. és Gimnázium Pécs 

− Horvát Ált. Iskola és Gimnázium Budapest 

− "Fran Franković" Ált. Isk. Rijeka Horvátország 

− Ált. Isk. Petrijevci Horvátország 

− Helybéli gazdálkodók és vállalkozók: 

In tézmén yi  emlékplake t t  a lapí tása  és  adományozásának 
szabá lya i  

Intézményünk emlékplakettet alapít. Az emlékplakett fém kerek érem fa keretben. 

Fa keret fedőlapján az iskola épülete látható. Fém érem kerek formájú, amelyen 

középen az OHÖ címere és körben az intézmény neve és székhelye látható horvát 

nyelven. Az emlékplakett oklevéllel azon enyéneknek, intézményeknek, gazdálkodó 

szervezeteknek adományozható, akik több éven át gyümölcsöző partneri 

kapcsolatban állnak intézményünkkel és tevékenységükkel sokban hozzájárultak 

intézményünk fejlődéséhez és sikereihez. Az adományozás intézményünk 

Évente több 
alkalommal 
versenyek, 

továbbképzések 

Éves szinten 
cserekapcsolatok 
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pedagógusai javaslata alapján a nevelői tantestület döntésével történik. Az 

emlékplakett az intézmény jeles ünnepén kerül átadásra.  

A kapcsola t tar tás  formái  és  ü temterve  
Közművelődés ágazatával való kapcsolat  

• Együttműködés tartalma:  

- A gyermekek, fiatalok napközbeni, szünidei ellátása 

- A szabadidejük hasznos eltöltésének biztosítása, szervezése - 

művelődési házban, könyvtárban 

- Legfontosabb cél, hogy a gyermek, fiatal védett környezetben van, 

szakemberekkel - drog, ital, cigaretta nélkül - hasznosan tölti el 

szabadidejét 

- A könyvtár szerepe is fontos - az önálló ismeretszerzés gyakorlásánál, 

szabadidő hasznos eltöltésében 

• Kapcsolódási pontok: 

- A művelődési ház, könyvtár, művelődési intézmények azokat a 

pontokat vállalják fel, amelyeket az iskola már nem tud, a gyermekek, 

fiatalok napközbeni ellátásában, szabadidő hasznos, biztonságos 

eltöltésében vállalni 

- Az óvodák, iskolák a nagyobb rendezvényeiket a művelődési házban 

tartják 

- Az oktatás számít a könyvtárra: tanuói gyűjtő- kutatómunkák, kötelező 

- ajánlott olvasmányok; tanulányi versenyekre való felkészülés; írásnál 

- Az iskolák az új tervek, munkaformák indításánál 

értesítsék/tájékoztassák a könyvtárat, hogy az ezekhez kapcsolódó 

anyagokat, irodalmat be tudják szerezni 

• Tevékenységi formák, területek: 

- Programok, klubok, szakkörök működtetése  

- Pályázatok útján forrás/feltétel biztosítása:kirándulások, 

horvátországi kapcsolatok, olvasótábor szervezésére 

- Rendhagyó irodalomórák az iskolákban; más tanórák szakirodalmát 

segítő órákon (pl: matematika, földrajz stb.), valamint 

napköziotthonos foglalkozásokon  is 
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- Danubia Művészeti Iskolával kapcsolattartás – moderntánc, zongora 

- Vizuális kultúra  

- Könyvtárismertető foglalkozások a könyvtárban általános és 

középiskolásoknak pl: rendvédelmi osztálynak speciális jogszabály-

ismerettel kapcsolatban 

- A klubfoglalkozások tréfás, irodalmi, műsorok összeállításaihoz; 

szakkörök olvasmányanyagához szakember segítségével  

• Együttműködés módja, a kapcsolattartás lehetősége:  

- Egymás kölcsönös megkeresése, a tevékenységformák, időpontok, 

témák megbeszélése 

- Az iskola igazgatója, a közművelődési intézmény vezetőjével tartja a 

kapcsolatot 

• Az együttműködés dokumentálásának módja: 

- Ütemterv készítés a kapcsolattartásról, az események dátumairól 

- Felelős személyek tevékenységéről, az együttműködés 

eseményeiről 

- Pontos, dátum szerint nyomonkövethetőek legyenek a 

megállapodások, tevékenységek, felelős személyek, határidők;  

- Az ütemterv szerinti értékelésnél látható lesz az együttműködés 

eredményessége, illetve az, hogy hol - mit - miért  - kell változtatni; 

mi lenne a jobb megoldás 

Munkaerő-gazdálkodási ágazattal való kapcsolat 
• Együttműködés tartalma: 

- Az önkormányzat képviselő-testülete határozza meg a köznevelési 

intézményekben dolgozók létszámát, írja ki az intézmények igazgatói 

pályázatát, a humánerőforrás-fejlesztésének módját 

- Pályaorientáció, pályaválasztás a megfelelő középfokú 

intézményben való tovább tanulás, szakma választás érdekében 

- A szakképzésben résztvevő partnerek pályaválasztást segítő 

tevékenységeinek összehangolása 

• Kapcsolódási pontok: 

- Racionális munkaerő-gazdálkodás a köznevelési intézményekben 
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- Megfelelő munkába állás, pályaválasztás előkészítése, körültekintő 

pályaorientációval a köznevelési intézményekben 

• Tevékenységi formák, területek: 

- 8. évfolyamos osztálynak, tanulóknak a munkaügyi központ  

- Pályaválasztásért felelős munkatársa, a helyi vállalkozó, képviselője 

tájékoztatást ad a lehetőségekről 

- Középfokú oktatási intézményekkel kapcsolattartás: elsősorban 

budapesti, pécsi Horvát Gimnázium 

• Együttműködés módja, kapcsolattartás lehetőségei: 

- Intézményvezető és középfokú társintézmények közötti kapcsolat 

- Képviselő-testület, az intézmény igazgatója közötti kapcsolat 

- Intézményvezető az oktatási bizottság vezetője, képviselők  közötti 

kapcsolat 

- Pályaorientációs, pályaválasztási munkacsoport működtetése 

• Az együttműködés dokumentálásának módja: 

- Ütemterv készítés a kapcsolattartásról, az események dátumairól 

- Felelős személyek tevékenységéről, az együttműködés 

eseményeiről 
Egészségügyi ágazattal való kapcsolat 

• Együttműködés tartalma: 

- A rendszeres egészségügyi ellátás megszervezésének, 

működtetésének segítése az óvodában, a tankötelezettség végéig 

az általános iskolában a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú 

melléklete, valamint a Kt. 41.§ (5.) bekezdése alapján 

• Tevékenységi formák, területek, együttműködés módja, kapcsolattartás 

lehetőségei: 

- Éves ütemterv készítése az egészségügyi vizsgálatokról (időpont, 

korosztály, vizsgálat célja, védőoltások; mi a feladata a védőnőnek, 

óvodának, iskolának) 

- Éves gondozási terv készítése  

- Nyári táborozás előtti kötelező vizsgálat 

- Kapcsolattartók: iskolaorvos, iskola-fogorvos, gyermek- és ifjúsági 
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védőnő, nevelési, oktatási intézmények vezetői 

- Az egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi 

munkacsoport működése 

• A dokumentálás módja 

- Az együttműködésre készítendő ütemterv, annak végrehajtásáról 

készíteni szükséges dokumentumot 

Gyermek- és ifjúságvédelemmel való kapcsolat 
• Együttműködés tartalma: 

- A gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer működtetése  

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (térítési díj, 

tankönyvtámogatás) törvényi szabályozásának megfelelően 

- Veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése, 

nyilvántartása a fokozottabb gondoskodás, segítés érdekében 

- Az intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei törvény 

jogszerű munkája 

• Kapcsolódási pontok: 

- A polgármesteri hivatalok szociális osztálya intézi a szociális 

segélyeket, amely listákat az intézmény vezetője, gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőse adnak le 

- A segítségre, támogatásra szoruló családok, gyermekek, fiatalok 

életkörülményeinek javítása 

- A szociális háló kiterjesztése 

• Tevékenységi formák, területek: 

- Komplex rendszer működtetése a szociális, oktatási, iskolai listán 

szereplő, segítségre szorulók esetében 

- A Családsegítő Központ munkatársa felkeresi az érintett családokat, 

együtt a gyermek- és ifjúságvédelmi felelossel 

- Életkori sajátosságok figyelembe vétele, társadalmi mobilitás, 

beilleszkedés elősegítése 

• Együttműködés módja, kapcsolattartás lehetőségei: 

- Településen működő civil szervezetek felveszik a kapcsolatot az 

intézmények vezetőivel, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel 
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munkájukat segítendő szándékkal; 

- Képviselő-testület egy-egy képviselője a körzetében - a lakosságot 

ismerve - segíti a szociális gondozási rendszer működését 

- A gyermekek, fiatalok érdekében, bevonva a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősök mellett a gyámügyi előadóját, szociális 

ügyintézőjét, családsegítő munkatársát, a rendőrségtől az ifjúsági 

megbízottat, a gyermek- és ifjúságvédelmi előadót és a védőnőket 

• Együttműködés dokumentálásának módja: 

- Egy olyan komplex adatbázis elkészítése, karbantartása, amelyből 

folyamatosan kigyűjthető és felhasználható a gyermek és 

ifjúságvédelemmel kapcsolatos segítség fajtája, a felelős(ök) 

szervezete, személye, és a nyomon követés módja. 

Szociálpolitikai ágazattal való kapcsolat 

• Együttműködés tartalma: 

-  A gyermekek, tanulók egyenlő esélyeinek biztosítása - szociális háló 

kiterjesztése -  

-  Minden gyermek járjon óvodába, tankötelességét a legmegfelelőbb 

helyen szükséges biztosítani; az iskolaköteles korosztály minden 

tagja legyen valamelyik intézmény tanulója, és eredményesen 

végezze el a kötelezően előírt évfolyamokat 

- Tanulási kudarcok, devianciák és anyagi nehézségek miatt ne 

legyen iskolarendszert elhagyó tanuló 

• Kapcsolódási pontok: 

- Az érintett szervezetek képviselőinek: intézmény igazgatók, 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, hivatal ügyintézői, képviselők 

az érintett gyermekek, tanulók fejlődésének lehetőségét saját 

területükön biztosítják. 

• Együttműködés módja, kapcsolattartás lehetősége: 

- A szociális ellátórendszer működtetése - az előzőekben leírt 

személyek, szervezetek, intézmények állandó, tudatos 

kapcsolattartása 

- Munkacsoport működtetése: megelőzendő az iskolákból való 
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lemorzsolódás, óvodából, iskolából való kimaradás 

- A szociális és a gyermekjóléti szolgálat valamint az oktatási 

intézmények együttműködési rendjének koordinálása: a fenntartó az 

intézményvezetőn keresztül, különösen a személyiség- fejlesztési 

feladatok vagy a veszélyeztetettség csökkenése területén a két 

intézményrendszer tevékenységét összehangolja 

• Együttműködés dokumentálásának módja: 

- Az információs rendszer kialakítása - a tervezhető kapcsolódási 

pontok, kapcsolattartás, dátum szerinti, eredményesség szerinti 

dokumentálása 

- Egységes adatközlési rendszer kialakítása, így a fenntartói 

koordináció is eredményesebb; pontos nyilvántartásokkal, 

dokumentált nyomonkövetéssel nem marad ki egy olyan gyermek, 

fiatal sem, akit be kell vonni ebbe a rendszerbe. 

- A kapcsolattartás formáinak és ütemtervének részletezését a 

 mindenkori éves munkaterv tartalmazza. 

16. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga 
szabályai  

Iskolánkban jelenleg ez a pont nem aktuális! 

 

17. A tanulói felvétel és az átvétel – Nkt. keretei közötti – helyi 
szabályai 

Az iskolába beiratkozás vidéki tanulók esetében  

• Az iskola beiskolázási körzetéből - melyet a fenntartó határoz meg - 

minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

• Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott 

naptári évben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak 

december 31. napjáig tölti be, a szülő kérje az első évfolyamra történő 

felvételét. 

• Iskolába történő beiratkozásnál előnyt élvez az tanuló, akinek szülője 

írásban nyilatkozik, hogy horvát nemzetiségűnek vallja magát és kéri 
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gyermekének a horvát nemzetiségi nevelési és oktatási programban való 

részvételét. 

A beiratkozás menete, feltételei 

• A beiratkozáskor be kell mutatni: 

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

•  a szülő személyi igazolványát;  

• a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a 

gyermek óvodás volt);  

• a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a 

gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési 

tanácsadó vizsgálatát javasolta);  

• a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi 

javaslatával;  

• szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

• A tanuló előkészítő jellegű első osztályba történő felvételéről az 

óvoda, a nevelési tanácsadó, a szakértői bizottság és a 

gyermekorvos véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. 

• A 2.-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 

• a tanuló anyakönyvi kivonatát;  

• a szülő személyi igazolványát;  

• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;  

• az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

Egyedi felvételi eljárások rendje, szabályai: 
• A 2.-8. évfolyamba más iskolából jelentkező tanulóknak  - az 

iskola helyi tantervében meghatározott  követelmények  alapján 

összeállított - szintfelmérő  vizsgát kell tennie 

•  idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket  előző 

iskolájában - a bizonyítvány bejegyzései  alapján nem tanult.   

• Amennyiben a tanuló valamely tantárgy(ak)ból a  szintfelmérő 

vizsgán az előírt követelményeknek  nem felel meg, a vizsgát az 

adott tantárgyból két  hónapon belül megismételheti.  
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• Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem  megfelelő, az 

évfolyamot köteles megismételni,  illetve tanév közben az előző 

évfolyamra  beiratkozni. 

• Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről 

• a szülő kérésének;  

• a tanuló előző tanulmányi eredményeinek,  

• valamint magatartás és szorgalom érdemjegyeinek; 

•  az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe 

vételével az iskola igazgatója dönt.  
• Ha a körzeten kívül lakó tanuló az 1. évfolyamra jelentkezik, vagy ha a 2.-

8. évfolyamon tanév végi osztályzatainak átlaga 3,5 alatt van, illetve 

magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az 

igazgató döntése előtt kikéri az 

• igazgatóhelyettesek;  

• az alsós vagy felsős osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének;  

• az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

• Ugyancsak ezt kell tenni akkor,  

• ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk 

tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy 

szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul.  

• Ilyen esetben az iskola igazgatója e vélemények 

figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e 

tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint 

illetékes iskolában.  

• A döntésről a szülőt minden esetben írásban kell értesíteni. 
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V. Az iskola helyi tanterve 
1. A választott kerettantervek megnevezése 

OFI kerettantervek 

1-4. osztály 

• Magyar nyelv és irodalom 

• Horvát nyelv és irodalom 

• Matematika 

• Környezetismeret 

• Ének-zene 

• Hon- és népismeret 

• Erkölcstan 

5-8. osztály 

• Magyar nyelv és irodalom 

• Horvát nyelv és irodalom 

• Matematika 

• Történelem  

• Természetismeret 

• Hon –és népismeret 

• Erkölcstan 

• Német nyelv 

• Fizika 

• Földrajz 

• Biológia 
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2. A gyermekek, tanulók heti foglalkoztatási időkerete 
 

ÉVFOLYAM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Óraszám 

2011. évi CXC 

tv. alapján 
20 20 20 22 23 23 26 26 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 
Nemzetiségi 

nyelv  
2 2 2 2 2 2 2 2 

Óraszám 
összesen: 

27 27 27 29 30 30 33 33 

Fenntartó 
által 

engedélyezett 
óraszám 
összesen 

27 27 27 29 31 31 34 34 

Osztályok 
heti 

engedélyezett 
időkerete 

52 52 52 55 51 51 56 56 

 

5. 6. 7. és 8. osztályban a heti foglalkoztatási időkeret 1 órával meghaladja a 

törvényben meghatározott időkeretet, hogy eleget tudjunk tenni a tantervi 

követelményeknek, legfőképpen a népismeret, mint önálló tantárgy bevezetéséből 

adódóan.  

 



    

ÓRATERV 

Tantárgy 
Heti óraszám évfolyamonként 

1. 2. 3. 4. 
Nemzetiségi (horvát) nyelv- és 

irodalom 6 6 6 5 

Magyar nyelv- és irodalom 6 6 5 5 

Matematika 4 4 4 4 

Élő nyelv (angol, német) 0 0 0 3 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Erkölcstan, etika 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 0 0 1 1 

Technika és életvitel 1 1 1 1 

Testnevelés és sport (1 óra tánc) 5 5 5 5 

Óraszám összesen: 27 27 27 29 
     

 
Tanórán kívüli foglalkozások: 

 
 Német vagy angol nyelvi szakkör 3-4. osztályokban összevontan kerülnek 

megtartásra: összesen heti 1 óra. 
 Kollégiumi és iskolai felkészítő foglalkozások: 1-4. osztályokban 

osztályonkénti bontásban kerül megszervezésre: csoportonként heti 15 óra. 
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Tantárgy Heti óraszám évfolyamonként 

 5. 6. 7. 8. 
Nemzetiségi (horvát) nyelv- és  

irodalom 5 5 5 5 

Magyar nyelv- és irodalom 4 5 4 4 
Történelem, állampolgári és 

társadalmi ismeretek 2 2 2 2 

Élő idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 3 4 4 

Erkölcstan, etika 1 1 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Természetismeret  2 2 0 0 

Hon- és népismeret 1 1 1 1 

Fizika 0 0 2 1 

Biológia 0 0 2 1 

Kémia 0 0 1 2 

Földrajz 0 0 1 2 

Ének-zene 1 1 0,5 0,5 

Vizuális kultúra 1 1 0,5 0,5 

Technika és életvitel 1 1 0 0 

Testnevelés és sport (1 óra tánc) 5 5 5 5 

Osztályfőnöki  0 0 1 1 

Óraszám összesen: 31 31 34 34 
A tanórán kívüli foglalkozásokból: 

 A német, angol nyelvi szakkör 5-6. és a 7-8. osztályokban összevontan kerülnek 
megtartásra: összesen heti 1-1 óra. 

 Karének 5-8. osztályig összevontan történik: heti 1 óra 
 Kollégiumi és iskolai felkészítő foglalkozások: 5-8. osztály osztályonkénti bontásban, 

osztályonként heti 15 óra 
 Népi tánc szakkör 5-8. osztály részére heti 2 órában kerül megtartásra 
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3. A felzárkóztatásra és tehetséggondozásra fordítható órák 
elosztása 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Összesen: 
Felzárkóztatás, 

tehetséggondozás 
1 1 1 1 1 2 1 2 10 

Összesen: 1 1 1 1 1 2 1 2 10 
 

1. Az iskola helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az EMMI által kiadott 

tananyaggal és követelményekkel  

2. Idegen nyelvi órákon - fenntartói engedéllyel - lehetőséget biztosítunk a 

tanulóknak negyediktől nyolcadik osztályig nyelvválasztásra (német, angol). Ezen 

tantárgyak oktatása csoportbontással történik. 

3. Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások 

biztosítják: 

• Az első-negyedik évfolyamon 

o a heti 5 kötelező testnevelés óra, amelyből 1 óra tánc és 1 óra 

sportfoglalkozás 

o minden tanítási napon pedig a játékos, egészségfejlesztő testmozgás. 

• Az ötödik-nyolcadik évfolyamon 

o a heti 5 kötelező testnevelés óra, amelyből 1 óra tánc és 1 óra 

sportfoglalkozás 

o az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai, 

• A napközi otthonban, kollégiumban és a tanulószobán 

o játékos, egészségfejlesztő testmozgás 

• A felzárkóztatás és tehetséggondozás 6. és 8. osztályban heti 2 órában 

történik, elsősorban a kompetenciamérésre történő felkészítésre és 

továbbtanulás elősegítésére 
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4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek 
és taneszközök kiválasztásának elvei 

Alapelvek :  

• A hercegszántói horvát általános iskolában az oktató munka során csak olyan 

nyomtatott és digitális taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) 

használunk a tananyag feldolgozásához, melyet  

• az oktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított, valamint 

•  Horvátországból beszerzett tankönyveket mint kiegészítő tankönyveket.  

• A nyomtatott és digitális taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb 

eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.) 

• Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges 

kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, 

ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az 

iskola helyi tanterve alapján. 

A kiválasztás szempontjai: 

• A taneszközök kiválasztásánál szakmai munkaközösségek a következő 

szempontokat veszik figyelembe: 

• A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének 

• Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat kell előnybe 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatók. 

• A taneszközök használatában a stabilitásra törekszik: új taneszköz 

használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét 

lényegesen jobbító esetben vezetjük be. 

• A taneszközök ára esetében törekszünk a minőség megtartásával 

az olcsóbb oktatási eszközök használatára. 

A támogatások rendje 
• . Az iskola - pénzügyi lehetőségeihez mérten - saját költségvetési 

keretéből, illetve egyéb támogatásokat felhasználva egyre több 

nyomtatott taneszközt szerez be az iskolai könyvtár számára.  



 

99 
 

• Ezeket a taneszközöket a nehéz helyzetű tanulók - a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel foglalkozó nevelő javaslata alapján - ingyenesen 

használhatják. 

• A központilag biztosított tankönyv-támogatás felosztásának elvei és 
módja 

•  A tartós tankönyv vásárlására elkülönített összegből idegen 

nyelvkönyvek vásárlása történik, amit a tanulók a könyvtárból 

kölcsönöznek. 

A szülők tájékoztatásának, véleményük kikérésének rendje: 

• A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző 

tanév májusában szülői értekezleteken)  

• az iskola tájékoztatja,  

• véleményüket kikéri,  

• azt figyelembe veszi. 

•  A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülők kötelessége.  

• Az iskolában használatos tankönyvek, taneszközök listája a szülők számára az 
iskolában folyamatosan megtekinthető. 

5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 
helyi megvalósításának részletes szabályai 

Az itt felsorolt pedagógiai feladatok részletes szabályozását az intézmény 

pedagógiai programjának előző fejezeteiben tárgyaltuk. 

• Nemzeti öntudatra, hazafiságra nevelés 

• Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

• Én-ismeret, társas kultúra 

• Erkölcsi nevelés 

• Családi életre nevelés 

• Testi, lelki egészségre nevelés 

• Felelősségvállalás másokért 

• Önkéntesség, segítségnyújtás másoknak 
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• Környezettudatosság 

• Gazdasági, pénzügyi kultúra fejlesztése 

• „a tanulás tanulása”  -MÓDSZERTANI SEGÍTSÉG A GYEREKEKNEK A 

NAPI TANULMÁNYI MUNKÁHOZ 

 

6. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját az intézményi 
pedagógiai program előző fejezet tartalmazza. 

 

7. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében 
a pedagógusválasztás szabályai 

Iskolánkban jelenleg ez a pont nem aktuális. 

 

8. A tanulók tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy 
gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, formái, a házi 
feladatra vonatkozó szabályok 

Általános érvényű szabályok: 

• Az 1-8. évfolyamokon, év végén a bizonyítvány horvát és magyar nyelven kerül 
kiállításra 

• A kiemelt tantárgyakból (horvát nyelv, horvát irodalom, magyar nyelv, magyar 

irodalom, matematika, környezetismeret) az első-negyedik évfolyamokon, a tanév 

végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is 

tanúbizonyságot tesznek. 

• A következő elméleti jellegű tantárgyak (horvát nyelv, horvát irodalom, magyar nyelv 

és irodalom, idegen nyelv (a 2-8. évfolyamokon), matematika, környezetismeret, 

természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz) ellenőrzésénél: 
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• a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 
ellenőrizhetik 

• az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő 

követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak 

• Kiemelten fontos, hogy a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében 

minél többször ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. 

Ennek érdekében minden tanuló legalább egyszer felel szóban: 
• az előző pontban felsorolt tantárgyak esetében egy-egy témakörön belül; 

• az ének-zene, a vizuális kultúra, a számítástechnika, a technika félévente, 

valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva. 

• A tánc és testnevelés tárgyak követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati 
tevékenység révén ellenőrizzük  

• A tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy 

•  a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt 
követelményekhez;  

• emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, 
eredményei hogyan változtak - fejlődtek-e vagy hanyatlottak - az előző értékelés 

óta. 

Tantárgyi  te l jes í tmények  ér téke lése  

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a 
különböző tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

• Első-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év 
közben minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük. 

• Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint második évfolyam 

félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel 
értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a 

következő lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

 JÓL TELJESÍTETT 
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 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

 FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL  

• A második év végén és harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és 

év végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

• A második-évfolyamon év végén és harmadik-nyolcadik 

évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során 

szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája 

alapján kell meghatározni. 

• Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

• A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése 

érdekében minden tantárgyból egy-egy témakörön belül minden 

tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör 

tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját 

havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

• A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat 

tanító nevelő értesíti az értesítő könyvön keresztül. Az értesítő 

könyv bejegyzéseit az osztályfőnök két havonta ellenőrzi, és az 

esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

•  A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes 

értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, 

feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok 

alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 

 
Teljesítmény Érdemjegy 

  0-33 %:  elégtelen (1) 
34-50 %:  elégséges (2) 
51-75 %:  közepes (3) 
76-90 %:  jó (4) 
91-100 %:  jeles (5) 
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• A második - nyolcadik évfolyamon a félévi értesítőben és az év 

végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért 

eredmények kerülnek minősítésre: 

o második, harmadik évfolyamon: horvát nyelv, horvát 

irodalom, magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, 

informatika, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, 

testnevelés, népismeret, erkölcstan 
o negyedik évfolyamon: horvát nyelv, horvát irodalom, 

magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, 

informatika, környezetismeret, ének-zene, rajz, technika, 

testnevelés népismeret, erkölcstan. 
o ötödik évfolyamon: horvát nyelv, horvát irodalom, magyar 

nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, informatika, természetismeret, ének-zene, rajz, 

technika, testnevelés, népismeret, erkölcstan. 
o hatodik évfolyamon: horvát nyelv, horvát irodalom, magyar 

nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, informatika, természetismeret, földrajz, ének-

zene, rajz, technika, testnevelés, népismeret, erkölcstan. 
o hetedik évfolyamon: horvát nyelv, horvát irodalom, magyar 

nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, informatika, fizika, biológia, kémia földrajz, 

ének-zene, rajz, technika, testnevelés, etika, népismeret, 

erkölcstan. 
o nyolcadik évfolyamon: horvát nyelv, horvát irodalom, 

magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, 

matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz, 



 

104 
 

ének-zene, rajz, technika, testnevelés, népismeret, 

erkölcstan. 

o Az első, második, harmadik és negyedik évfolyamon a tanulók 

magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, horvát nyelv és irodalom 

tantárgyak kivételével minden tantárgyat két tannyelven tanulnak, 

horvátul és magyarul.  
o Az ötödik és hatodik évfolyamon a tanulók magyar nyelv és irodalom, 

idegen nyelv, horvát nyelv és irodalom kivételével minden tantárgyat két 
tannyelven tanulnak. 

o Hetedik, nyolcadik évfolyamon a tanulók, magyar nyelv és irodalom, idegen 

nyelv, matematika, horvát nyelv és irodalom kivételével minden tantárgyat két 
tannyelven tanulnak. 

o A népismeret tantárgy oktatása önálló tantárgyként történik. 
o Népismeret tantárgyi elosztását és arányát a népismeret helyi 

tanterve tartalmazza.  

9. A magasabb évfolyamra lépés feltételei 
• A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

• A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A 2-8. évfolyamon minden tantárgyból legalább 

"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbtanuláshoz. 

• Ha a tanuló a 2-8. tanév végén egy vagy két tantárgyból szerez "elégtelen" minősítést 

a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 
• Ha a tanuló a 2.-8. évfolyamokon, a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez 

"elégtelen" minősítést, a nevelőtestület dönt a továbbhaladás feltételeiről. 
• Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt 

követelményeknek, munkája előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az első 

évfolyamon folytatja. 
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• A 2-8. évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 

megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha  
• az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

• az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

• az első évfolyamon a köznevelési törvény előírásainak megfelelően a tanuló 

csak abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév 

során 250 óránál többet mulasztott; 

• magántanuló volt. 

• A 2-8. évfolyamon 250 óránál többet mulasztott tanulók nevelőtestületi 

határozat alapján osztályozó vizsgát tehetne abban az esetben, ha az 

igazolatlan órák száma nem haladja meg az igazolt órák számát. 

• A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az 

osztályozó vizsga tantárgyai a következők: 

  Első évfolyam: horvát nyelv és irodalom, matematika, 

természetismeret 

• 2-4. évfolyam: horvát nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, társadalmi ismeretek, természetismeret. 

• 5-6. évfolyam: horvát nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, társadalmi ismeretek, természetismeret. 

• 7-8. évfolyam: horvát nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, földünk és környezetünk. 

10. Az otthoni (, kollégiumi, napközis,) felkészüléshez előírt szóbeli 
és írásbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai: 

A házi feladat adásának célja: 

• Újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanult anyagot 

• Készségszintig gyakorolni a tanultakat 

• Önálló kutatómunkát végezni valamely témában 

• Önálló alkotómunkát végezni 
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Főbb elvek: 

• Házi feladatot öncélúan nem adunk fel 

• Mennyiségének meghatározásakor figyelembe vesszük a tanuló napi 

terhelését 

• Csak olyan feladatot adunk, amelyet minden tanuló képes megoldani 

• Elvégzését mindig ellenőrizni kell. 

• El nem készített, vagy hiányos megoldás estén vizsgálni kell a nem 

teljesítés okait 

• A nem teljesítést pedagógiai eszközökkel, módszerekkel lehet és kell 

büntetni (feleltetés, pótlás lehetősége, stb. 

• Az önállóan végzett kutató- és gyűjtő munkát jutalmazni kell. 

• Tanítási szünet idejére maximum a normál egy napi mennyiség adható fel. 

E feletti mennyiséget csak a diák önkéntes vállalása esetén lehet feladni. 

 

11.  A tanulók magatartás és szorgalom minősítésének elvei, 
rendje  

Magatartás értékelése: 
A magatartás fogalma: 

• A tanuló viszonya az iskola értékrendjéhez 

• A Házirendben rögzített normák és szabályok betartásának szintje 

• A tanuló viszonyulása társaihoz, a pedagógusokhoz, az iskola dolgozóihoz 

 
Alapelvek: 

• A tanulók magatartását az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az 

osztályfőnök osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba 

bejegyzi. 

•  A 2.-8. évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg.  

• Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az 

osztályzatról.  
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• A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

• A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy 

megsértése) szükséges 

• Követelmények: 
• Az iskolában magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a 

következők: 

• Példás (5) az a tanuló, aki: 
 tanórán és tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik 

 a házirendet betartja 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

 tisztelettudó, társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben 

udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik; 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

 Jó (4) az a tanuló, aki: 
 a házirendet betartja; 
 tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 

 az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak felkérésre, 

bíztatásra vesz részt; 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

• Változó (3) az a tanuló, aki: 
 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül; 

 feladatait nem teljesíti minden esetben; 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 
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 igazolatlanul mulasztott; 

 osztályfőnöki intője van 

 Rossz (2) az a tanuló, aki: 
 a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, 

durván viselkedik; 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást 

akadályozza; 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki 

megrovása vagy ennél magasabb fokú büntetése. 

A szorgalom értékelése 
Alapelvek: 

• A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésének az 1.-8. évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2), érdemjegyeket illetve osztályzatokat 

alkalmazzuk. 

• A tanulók szorgalmát az 1. évfolyamon a félév és a tanítási év végén az 

osztályfőnök osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba 

bejegyzi. 

•  A 2.-8. évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli. 

• A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg.  

• Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az 

osztályzatról.  

• A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell 

jegyezni. 
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• A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez 

a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy 

megsértése) szükséges 

 
Szorgalom értékelésének követelményei: 
• Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a 

következők: 

  Példás (5) az a tanuló, aki 
 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt 

nyújt; 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és 

azokat elvégzi; 

 munkavégzése pontos, megbízható; 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt 

vesz; 

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig 

elhozza. 

 Jó (4) az a tanuló, aki: 
 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi 

teljesítményt nyújt; 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 a tanórákon többnyire aktív; 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken 

való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű 

megbízatást teljesíti; 

 taneszközei tiszták, rendezettek; 

  Változó (3) az a tanuló, aki: 
 tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől; 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, 

feladatait nem mindig teljesíti; 
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 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak 

figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik; 

 Hanyag (2) az a tanuló, aki 
 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése 

érdekében; 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

 feladatait folyamatosan nem végzi el; 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

 a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem 

fogadja el, annak ellenszegül; 

  félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 
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12. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Csoportbontások 

Célunk – az idegen nyelvi tudás megalapozása: 

• az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára 4-8. osztályig idegen nyelv 

tanulásánál angol vagy német nyelv választására.  

• Ennek eldöntésére a tanulóknak és szüleiknek 3. osztály végén nyílik 

lehetőségük.  

• Tapasztalataink alapján a szülők fele-fele arányban választják az idegen 

nyelveket,  

• Szakmai szempontból az iskola felkészült e tantárgyak tanítására. 

• Mivel intézményünkben kétnyelvű képzés folyik, a további világnyelvet 

jelentő idegen nyelvek tanulása lehetőséget biztosít tanulóinknak a 

továbbtanulásnál, hogy megfelelő intézményt válasszanak.  

• Ezen tantárgyak ellenőrzése, értékelése a többi tantárgynak megfelelően 

történik. 

Egyéb foglalkozások (egyéni fejlesztés, szakkörök stb.) szervezési szabályai 

• Iskolánkban hagyományápolás céljából 5-8. osztály keretén belül heti 1 

órában énekkari foglalkozást szervezünk.  

• Elsősorban a horvát nemzetiségi kultúra ápolása céljából, gazdagítva 

ezzel a tanulók horvát nemzetiségi kulturális ismereteit. A tanultakkal helyi, 

regionális és országos kulturális szemléken mutatkoznak be.  

• A Danubia Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve tambura szakkör 

működik intézményünkben, szintén a horvát nemzetiségi zenei kultúra 

ápolása céljából.  
• Nyelvi készségek fejlesztésének érdekében 2. osztálytól 8. osztályig heti 3 

órában német és angol nyelvi szakkör működésére biztosítunk lehetőséget 

évekre visszamenő szülői kérésre.  
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1. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 
A mérések célja, időpontja, módja 

 A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik 

el a testnevelés órákon, 

 tanévenként folyamatában januártól májusig.  

 A felmérés a „NETFIT teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a 

tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére  

Az eredmények értékelése, szülők tájékoztatása 

 A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, 

  az évente kapott eredményeket összehasonlítják, elemzik, értékelik 

 az eredményeket a MDSZ oldalára feltölti a pedagógus 

 Az eredményeket az szülők számára elérhetővé teszi az intézmény. 

Netfit:  

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, vagyis a Netfit program küldetése, hogy 

népszerűsítse és  tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az 

egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés 

szereplői körében. 

Jellemzői: 

-tudományos megalapozottság 

-személyre szabott visszajelentő és értékelő modulok 

-egészségközpontúság 

-pedagógiai alkalmazhatóság 

-egységes mérőeszközök felhasználásával történő mérés 

-online adatkezelő rendszer  

 

A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért 

eredményekhez tartozó pontszámok: 
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-Testsúly mérés 

- Testmagasság mérés 

 

1.feladat:  HELYBŐL TÁVOLUGRÁS  

Cél: a láb robbanékony erejének mérése 

 

2. feladat: Törzsemelés teszt 

Cél: törzsfeszítő izmok erejének mérése 

. 

3. feladat: Ütemezett hasizom teszt 

Cél: hasizom erejének és erő- állóképességének mérése 

  

3. feladat: Ütemezett fekvőtámasz teszt  

Cél: felsőtest izom erejének és erő- állóképességének mérése 

 

5 .feladat: Kézi szorítóerő teszt 

Cél: az alkar izmainak és a kéz szorító erejének vizsgálata 

 

6.feladat 20 méteres állóképességi inga futás teszt 

Cél: maximális oxigén-felvevő képesség becslése 

 

7.feladat hajlékonyság teszt 

Cél: a térdhajlító izmok nyújthatóságának mérése 
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2. Az egészségnevelési és környezeti nevelés elvei 

Az egészségnevelési munka alapelvei 

• .az egészséges életmód, az egészség megőrzését célzó életvitel bemutatása, 

•  az egészségre veszélyes környezeti ártalmakra való figyelem felhívás  

• a mindennapok során tapasztalható, egészségkárosító szokások, társadalmi 

trendek bemutatása,  

• a veszélyekre történő rámutatás, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása: 

• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségek, 

jártasságok képességének megszerzése  

• az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formák, az 

egészségbarát viselkedésformák elsajátítása 

• a tanulók egészsége megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretek 

megszerzése  
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- a táplálkozás, 

- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

- a családi és kortárskapcsolatok,  

- a környezet védelme, 

- az aktív életmód, a sport, 

- a személyes higiénia, 

- a szexuális fejlődés területén. 

A környezeti nevelési munka alapelvei 

• a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése; 

•  a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő 

szokásrendszer megalapozása; 

• a környezet megóvásához szükséges képességek és készségek 

megszerzése,; 

• a tanulók szempontjából a környezet megóvásával kapcsolatos legfontosabb 

ismeretek megszerzése az alábbi területeken: 

- a környezet fogalma,  

- a földi rendszer egysége, 

- a környezetszennyezés formái és hatásai,  

- a környezetvédelem lehetőségei,  

- lakóhelyünk természeti értékei,  

- lakóhelyünk környezetvédelmi feladatai 

3. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

NAT tartalmi szabályozása nemcsak az egységes alapot biztosítja a tanulóknak, de 

lehetőséget ad a tanulók értékeinek, érdekeinek figyelembevételére is. 



 

116 
 

• A tanulási zavarral, nehézséggel, gyengeséggel küzdő tanulók esetében 

elengedhetetlen pedagógiai eszköznek tartjuk a differenciálás és a pozitív 

diszkrimináció alkalmazását tanítási órán, rehabilitáción, fejlesztő foglalkozáson 

és más többletszolgáltatást nyújtó területeken egyaránt. 

• Ezen eszközök alkalmazása azt a célunkat szolgálja, hogy a tanulók – 

adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb 

tevékenységeikkel, szervezett és spontán módon szerzett tapasztalataikkal 

összhangban – minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

• A sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül nem 
valósítható meg  

o a különleges bánásmódot igénylő,  

o sajátos nevelési igényű gyerekek,  

o a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók 

nevelésének, oktatásának feladata.  

o A sajátos tanulásszervezési technikák alkalmazása nélkülözhetetlen a 

hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességének fejlesztése érdekében 

is,  

o segítheti az egyenlő tanulási esélyeket. 

Differenciálási lehetőségeink: 

• Motiváltság elérésében támaszkodni a gyermek különféle késztetéseire, 

igényeire, szükségleteire. 

•  A differenciálás megvalósítható  

o a tartalom mennyiségben, mélységében, részletezettségében, a gyermeki 

érdeklődés irányultságában.  

o a választott módszerek vonatkozásában.  

o Választott munkaformák a gyermeki igényekhez való igazításával 

 : egyéni munka,  

 homogén vagy heterogén csoportmunka,  

 frontális, páros munka.  

o a szervezési mód vonatkozásában:  
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 kötetlen, kötött,  

 mikro-csoportos,  

 kooperációra építő.  

o  a pedagógiai irányítás módjában:  

 direkt, indirekt,  

 nyitott, zárt forma.  

o az információ közvetítés módjában: 

 auditív, vizuális,  

 audio-vizuális, taktitlis (tapintáson alapuló),  

 kinesztetikus (látástól független mozgásérzékelés),  

 komplex csatornákon.  

o  a gyermek pedagógussal együtt töltött ideje tekintetében:  

 az egyénre fordított idő mennyiségében, minőségében:  

 segítséget kérve, kapva, ráfigyelve, eligazítva, csak együttlétként. –  

• az információ megszerzése vonatkozásában  

o játékba ágyazottan,  

o komplex tevékenységsorba integráltan,  

o projekt módon: egy téma körüljárásaként vagy egy probléma 

megoldásaként,  

o a kis lépések elvét követve, vagy 

o nagyobb, átfogóbb lépésekben haladva.  

o az egyes elemek egymásutániságában:  

 a tanított elemek sorrendje,  

 a betűtanítás sorrendje dyslexia prevenció szempontból.  

o a nevelési stílusban:  

 diktatórikus,  

 ráhagyó,  

 demokratikus,  

 szeretetteljes,  

 családias, elfogadó. – 
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o a pedagógus gyermekhez igazodó szerepei vonatkozásában:  

 irányító, szabályozó,  

 segítségnyújtó, tanácsadó,  

 ösztönző, 

 alá- fölé-mellérendelt viszonyban.  

o a válaszadás módjában:  

 igazodás a tanuló adottságaihoz és igényeihez:  

 szóban, írásban /kézzel, számítógépes szövegszerkesztővel/ 

rajzban, megmutatva, 

  megsúgva, megépítve, elkészítve, kiválasztva a helyeset.  

o a munkavégzés ütemében, tempójában, a feladatvégzés sebességéhez 

való igazodásban:  

 lassú, gyors,  

 időre,  

 egyéni tempóban,  

 kiegészítő feladatok adásával.  

o az önállóság fokában:  

 teljesen önállóan, 

  segítve, magyarázva,  

 utánozva, bemutatva, megmutatva,  

  együtt végezve, kis segítséggel, hi va tkozássa l .   

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelése során 
alkalmazott helyi tantervek, fejlesztő tervek 

Helyzetelemzés  

• Pedagógiai programunkban azt a tényt vesszük alapul, hogy a sajátos 

nevelési igényű gyermekek minden más gyermekkel közös emberi 

tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy ugyanabban a kultúrában, emberi 

közösségben, társadalomban élnek, ahol mindenki.  

• Ezért felnőtté válásukhoz biztosítanunk kell az iskolai kereteken belül az 

elsajátítható tudást és a kialakítandó képességeket, szem előtt tartva 
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egészséges személyiségfejlődésük megalapozását, fejlesztését, illetve 

oktatásukhoz – nevelésükhöz nélkülözhetetlen speciális szükségleteiket. 

• Az integrált képzés a speciális egyéni szükségletekhez is igazított sajátos 

módszerekkel, ismeretanyag-elrendezéssel, értékelési rendszerrel történik, 

a NAT-ban lefektetett általános célok és tartalmi szabályozás elveihez 

alkalmazkodva, figyelembe véve a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelveit, valamint kerettantervüket. 

• A speciális nevelési szükségletű tanulók létszáma az iskolaváltások miatt 

évente változik. Számuk intézményünkben a teljes tanulói létszám 10-15 
%- át teszi ki, vagyis 17-22 fő. 

 

1. Iskolánkban az alábbi sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása, 
nevelése valósul meg:-  

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd: 35 fő 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 

hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem 

minősül sajátos nevelési igényűnek: 5 fő 

 

2. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának elvei 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

o a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes 

körű módosulását; 
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o az iskolai tanuláshoz szükséges képességek átlagtól eltérő szintű 

fejleszthetőségét; 

o a sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, 

nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve 

kiegészítő, fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú 

pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

 

3. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának célja 

o Az integráció során a nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés 
célja a tanulók szocializációja, eredményes társadalmi integrációja, 

fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentése.  

o Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, 

mint részvétet és védettséget.  

o Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt 

haladása tekinthető, amelynek eredményes megvalósítását biztosítja a 

pedagógusok, a szülők közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű 

tanulók fogadására.  

4. Az akadályok elhárításának és az egyéni fejlesztés megvalósulásának 
lehetőségei az integrált nevelés-oktatás során.  

o Intézményünk vállalja a tanulók különleges gondozáshoz kapcsolódó jogainak 

érvényesítését, szükségleteinek kielégítését.  

o Ennek érdekében a tanulók problémáinak feltárásához igénybe veszi  
o a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, 

o  a Nevelési Tanácsadó segítségét,  

  a szakvéleményben foglaltaknak megfelelően megszervezi a tanulók  

  habilitációs, rehabilitációs célú foglalkoztatását, terápiáját.  

o A tanulók nevelésében a többségi pedagógusok mellett a sajátos nevelési igény, 

illetve a tanulási nehézség típusának megfelelő gyógypedagógus, logopédus, 
fejlesztő pedagógus is részt vesz.  

o A tanulók a következő pozitív diszkriminációs lehetőségeket vehetik igénybe 
a Köznevelési Törvénynek megfelelően:  
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 A sajátos nevelési igényű tanulót a szakértői és rehabilitációs 

bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az 

igazgató mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az 

értékelés és a minősítés alól.  

 A felmentett tanulók írásbeli beszámolóinak, dolgozatainak 

értékelése nem érdemjeggyel, hanem százalékkal, valamint 

szöveges értékeléssel történik.  

 Ha a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítik az 

értékelés és mi-nősítés alól, az iskola egyéni foglalkozást szervez 

részére. Az egyéni foglalkozás keretében – egyéni fejlesztési terv 

alapján – segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez.  

 A tanuló részére biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az 

egyéni haladási tempót, segítséget kell kapnia, hogy a tanév végére 

a továbbhaladáshoz szükséges teljesítmény-szintet elérje.  

 Matematika órán eszközhasználat engedélyezése. 

 Az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok 

során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) 

alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli 

beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval 

történő felváltását.  

5. Az integráció bevezetését segítő személyi és tárgyi feltételek, feladatok 

Személyi feltételek, feladatok: 

 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, 

fejlesztésében részt vevő - a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó 

szakképzettséggel rendelkező - gyógypedagógiai tanár/terapeuta az 

együttműködés során 

o segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

o javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez 

szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az 

osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást 

segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.);  
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o A gyógypedagógus, a terapeuta – esetenként más szakember - 

véleményének figyelembevételével készíti el a fejlesztési tervet, amely 

a tanuló különleges gondozási igényére épül, és egyéni tulajdonságainak 

fokozatos kibontakozását szolgálja 

o segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális 

segédeszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

o javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, 

módszerkombinációk alkalmazására; 

o figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények 

értékelésében, javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez 

igazodó módszerváltásokra; 

o együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval 

foglalkozó pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

o terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen 

foglalkozásokon - egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs 

fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik a tanuló 

meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

 

 Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló köznevelési intézmények 

igénybe vehetik az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, 
szak- és pedagógiai szakmai szolgáltatását, az utazó gyógypedagógiai 
hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét a megyei/fővárosi 

köznevelés-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint. 

 

 A tanulás szervezése:  

o az integrált osztályokban elkerülhetetlen a differenciált oktatás, mivel a 

sajátos nevelési igényű tanulók elé különböző célokat tüzünk ki, az 

ismereteket különböző mélységben és terjedelemben, a gyermek 

domináns érzékszervi csatornájára építve tesszük hozzáférhetővé a 

számukra.  
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o Az egyes tanulókhoz kell igazítani a tanulási folyamat szerkezetét, 
tempóját, eszközeit. Figyelembe kell venni a gyermekek terhelhetőségét, 

fáradékonyságát. Kooperatív tanulásszervezésével lehet biztosítani, 

hogy minden tanuló lehetőségeihez mérten hatékonyan részt vegyen a 

tanulás folyamatában. 

o A tanulók értékelése: az integráltan oktatott tanulók a többségi 

iskolában szokásos értékelési rend szerint kapnak minősítést a számukra 

megfelelő iskolatípus és osztályfok sajátos nevelési igényűkre vonatkozó 

tantárgyak és tantervi követelmények megjelölésével. 

 

Tárgyi feltételek alakulása 
o Taneszközök, segédeszközök: hasznos, ha az integrált tanulók is - amikor 

csak lehetséges - ugyanazokkal a taneszközökkel dolgoznak, mint a többiek. 

Ha szükséges, más, eltérő taneszközt is be kell szerezni, viszont fontos, hogy 

ezeket ismerje meg a többi tanuló is és alkalmanként ők is használják. 

 

o További tárgyi feltételek 
o Fejlesztő terem/szoba (legalább 6 fő számára). 
o Fejlesztő eszközök, játékok, kártyák, puzzle-k. stb. 
o A fejlesztéshez használatos könyvek, füzetek. 
o Minden tanuló részére 1 dosszié, amelyben az adott évfolyamon az 

aktuális munkákat évfolyamonként rendszerezve tárolják.  
o Vonalas és négyzetrácsos tábla. 

o Magnós CD-lejátszó a mérésekhez és a munkához. 

o Digitális eszközök 

Habilitációs, rehabilitációs foglalkozások célkitűzései, szakaszai 
Az első pedagógiai szakasz 

o Az első pedagógiai szakaszban (1-2. osztály) a habilitáció, rehabilitáció kiemelt 

célja a megismerő képesség, az emlékezet, a figyelem fejlesztése az 

észlelés-képalkotás folyamatain keresztül, a cselekvésszabályozás belső 
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feltételeinek folyamatos kialakítása, fejlesztése, a beszéd formai és tartalmi 

oldalának megerősítése. 

o Gondolkodási képességek fejlesztése  
 Fejlesztési feladat a pontos érzékelés kialakítása: tárgyak, 

személyek, jelenségek felismerése, megnevezése, felsorolása. 

o Összehasonlítás:  
 tárgyak, tárgyképek tulajdonság szerinti összehasonlítása (szín, 

alak-forma, nagyság, mozgás, mennyiség) a feltárt lényeges 

tulajdonság alapján a hasonló és megkülönböztető jegyek, több 

szempontú összehasonlítása stb. 

o Differenciálás: 

  tárgyak, személyek, jelenségek, mennyiségek csoportosítása a 

jellemzők alapján, a jellemző jegyek említésével, 

megkülönbözetés a minőség és mennyiség alapján, rendezés, pl.: 

nagyság, szín, színárnyalat, mozgás szerint.  

o Emlékezet, figyelem, koncentráció 
 A gondolkodási funkciók fejlesztése nem nélkülözheti az 

emlékezet, a figyelem, a koncentráció folyamatos fejlesztését.  

 Az emlékezet személyek, tárgyak, szimbólumok megjegyzése, 

felsorolása, egymás utánisága, szekvenciák megjegyzése, 

cselekedetekre, cselekvésre, történésre visszaemlékezés, 

tárgyakhoz, személyekhez kapcsolódó tevékenység felidézése, 

stb. 

 Figyelem: egyszerű, majd bonyolultabb utasítások végrehajtása, 

meghatározott cselekvés elvégzése, gyors reagálás az 

utasításokra, többféle mozgás vagy cselekvés végrehajtása 

egymásután, összpontosítás a feladatra, céltudatos 

feladatvégzés, próbálgatás, önellenőrzés. 

o A motoros képességek fejlesztése 
 A motoros képességek fejlesztésének célja és feladata a 

testvázlat kiépítése, a különböző testhelyzetek tudatos 
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érzékelése, változtatása, a testrészek mozgatása különböző 

testhelyzetekben, a saját testhez viszonyított irány- és térbeli 

helyzet felismerése, stb. 

 Finommozgás fejlesztése, szem-kéz koordináció kialakítása: 

nagymozgások lendületes végzése, egyensúly gyakorlatok, 

ügyességi gyakorlatok, stb. Mozgás kivitelezés - tempó, erősség, 

ritmus szerint. 

o Tér- és időbeli tájékozódási képesség kialakítása 
 Térbeli hely és helyzet felismerése, megnevezése - fent-lent, elül-

hátul-középen, stb.  

 Térbeli helyzetek megfogalmazása - relációs szókincs fejlesztése. 

Időbeli tájékozódás: történésekre, cselekvésekre visszaemlékezni 

- időpont (mikor?) időtartam (mettől meddig?) az idő ritmusa, a 

természet ritmusa, ritmikusan ismétlődő állapotok megfigyelése, 

stb. 

o Kommunikációs képességek fejlesztése 
 A beszédindíték, a beszédkedv fokozása, ösztönzés a 

kommunikációra.  

 A beszéd technikai részének fejlesztése beszédmintával, 

gyakorlatokkal, mint: a tagolt beszéd, a helyes légzés, a toldalékok 

pontos, tiszta ejtése, a szünettartás. A fonematikus hallás 

fejlesztése a beszédhelyzethez alkalmazkodó hangerő, 

hanglejtés, beszédtempó és ritmus megtanításával, 

gyakorlásával.  

 A szókincs gyarapítsa, aktivizálása. A tanult ismeretkörhöz 

kapcsolódó szógyűjtés, a kifejezések, a fogalmak beépítése a 

tanuló aktív szókincsébe.  

o Az olvasás-írás tanulásban fejlődési lemaradások, nehézségek 
leküzdésének feladatai:  

 az olvasás irányának gyakorlása, sortartás, sorváltás, 

magánhangzók differenciálása (időtartam ajakállás artikulációs 
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mozgás szerint), mássalhangzók megkülönböztetése, zöngés 

zöngétlen, betű-felismerési gyakorlatok, hanganalízis, 

összeolvasási gyakorlatok stb) 

  Írásmozgás fejlesztése a ceruzafogás, görcsös, szaggatott, lassú 

írásmozgás korrekciója, betűk hangok közötti asszociáció 

megerősítése. 

o Szociális képességek fejlesztése 
 Pontos diagnózis kialakítása viselkedés elemzése nyomán. 

Megfelelő kötődések, viszonyulások kialakítása, szabályok 

felismerése, értelmezése, betartása, a társas viselkedés 

formáinak ismerete, gyakorlása, önfegyelem kialakítása. A 

kulturális hátrányokból eredő viselkedési formák megváltoztatása. 

 

A második pedagógiai szakasz 
o A második pedagógiai szakaszban (3-4. osztály) az első pedagógiai 

szakaszban felsorolt korrekciós területek és feladatok ismétlődnek, de 

tartalomban, mennyiségben követik a tanulók életkori sajátosságait, a tanulók 

fejlettségét, az elvárható tudást. A felsoroltakon túl a habilitáció, a rehabilitáció 

kiemelt területe és feladata: a gondolkodási képességek, tanulási képességek, 

kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Gondolkodási képességek fejlesztése 
o Feladat az újonnan szerzett és a már meglévő ismeretek közötti kapcsolat 

kialakítása, a lényeges - megegyező és eltérő jegyek kiemelése, 

összehasonlítások, eltérések, különbségek megfogalmazása, differenciálása, a 

relációkban való gondolkodás.  

o A verbális szint megerősítése, gyakorlása feladatokon, műveleteken, feladat- és 

műveletrendszerekben (az általános, a különös, a fölé-, mellérendeltség, 

egyidejűség, a szempontváltás, a megfelelő gyűjtőfogalomba való besorolás, 

stb.). 
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Tanulási képességek fejlesztése 
o Feladat: a szándékos tanulás, az önálló, a meghatározott célra irányuló tanulás 

kialakítása, önálló tanulási módszerek, technikák gyakorlása, az önellenőrzés 

formái, a koncentráció a tanulás idején - zavaró ingerek kiszűrése, a kudarc, a 

nehézség leküzdése, újrakezdés, próbálgatás, ismétlés, stb. 

 Kommunikációs készségek fejlesztése 
o Feladat: az összefüggő beszéd megerősítése, javítása sokféle kommunikációs 

helyzetben, valóságos nyelvi készségek kialakítása konkrét tanulási folyamatban, 

a nyelvi megnyilatkozások tartalmi-formai kialakítása, gyakorlati 

információközlések szóban, írásban, szövegértelmezés az olvasottak alapján, 

szövegalkotás szóban, írásban, grammatikai gyakorlatok, a helyesírási hibák 

elemzése, ok feltárás (hiányos szabályismeret, a gyakorlás, az automatizáltság 

hiánya, beszédhiba következménye), az okokra irányuló fejlesztő feladatrendszer, 

stb. 

A harmadik és a negyedik pedagógiai szakasz 
A konkrét célú fejlesztés a harmadik és a negyedik pedagógiai szakaszban (5-6, 

 7-8. osztály) a megelőző évekre alapozva folytatódik.  

o A fejlesztésnek fokozottabban kell szolgálni a harmonikus személyiség 
alakítását, az önfegyelmet, a tudatos magatartást, a céltudatos feladat- és 

munkavégzést.  

o A társadalmi beilleszkedés érdekében elsődleges feladat a társas kapcsolatok 

fejlesztése, a konfliktust kerülő és feloldó magatartás erősítése, felkészítés a 

családis szerepekre, az önálló életvezetésre.  

o A szabályok, normák elfogadása is hozzátartozik a korrektív célú fejlesztéshez.  

o A kognitív képességek fejlesztésében a verbális szint megerősítése kerül előtérbe, 

a műveletek, feladatmegoldások menetének értelmezése, a szabályok 

alkalmazása analóg feladatokra, ok-okozati összefüggések keresése, a 

rendszerezési, a kommunikációs képesség fejlesztése, a történelmi időben való 

tájékozódó képesség megerősítése.  

o Törekvés a kulturális, szociális hátrányok felszámolására, a 
kortárscsoportokba történő visszavezetésre, beilleszkedésre. 
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A program megvalósulásának fő területei  

o A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, 

pszichológiai és szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, 

oktathatóságának az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. 

o A sajátos nevelési igény kifejezi az iskolai tanulásához szükséges képességek 

fejletlenségét, lassúbb ütemű, és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét.  

o A sajátos nevelési igény nagyobb mértékű differenciálást, kifejezettebb pozitív 

diszkriminációt, fejlesztő és korrekciós, terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé.  

o Hátrányuk kompenzálására egyéni szükségletüknek megfelelő időben és 

tartalomban szakirányú gyógypedagógus végzi a megsegítést. 

A rehabilitációs szemlélet kiindulópontja: 

• A hiba a tanulás szerves része. A tanulónak joga van hibázni, és hibáiból tanulni.  

• A bizalom, a nyugodt, elfogadó légkör, a pozitív megerősítés minden tanulónak 

alanyi jogon jár.  

Fejlesztési programok, egyéni terápiák a rehabilitációs órákon:  

• Beszédészlelést, beszédértést fejlesztő terápia,  

• Diszlexia terápia,  

• Diszgráfia terápia,  
• Diszkalkulia terápia,  

• Komplex képességfejlesztő terápia.  

A rehabilitáció a szakvéleményre alapozott egyéni fejlesztési terv alapján történik. 

 Problémájuk megmutatkozhat tanulási nehézség vagy tanulás gyengeség szintjén, 

amely nem éri el a tanulási zavar súlyosságát.  

Érintett területek fejlesztése tanórán és fejlesztő foglalkozáson: 

• olvasás:  

o  pontos betűismeret  
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o olvasási rutin kialakítása,  

o szövegértés,  

o önálló szövegfeldolgozás képességének kialakítása, fejlesztése,  

• írás - helyesírás:  

o  íráskép korrekciója  

o nyelvi – helyesírási szabályok bevésése és automatizált alkalmazása,  

• számolás:   

o - alapműveletek hibátlan elsajátíttatása,  

 szorzó és bennfoglaló táblák rutinszerű, biztos alkalmazása,  

 szöveges feladatok stratégiai megoldása,  

 különböző mértékek tudatosítása, használata, átváltása.  

 A fejlesztés keretei: tanórán és tanórán túl szervezett foglalkozások egyéni fejlesztési 
terv alapján. 

o Fejlesztésre jogosult: 
• tanítási órán minden pedagógus  
• tanórán túl: gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, nyelv- és 

beszédfejlesztő pedagógus.  

5. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 
szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó 
elvek(jutalmazások, szankciók) 

 

A jutalmazással összefüggő alapelvek: 

• Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

• példamutató magatartást tanúsít,  

• folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

• az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez 

• iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeket, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy  

• bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 
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Az iskolai jutalmazás formái 
 Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret 

 napközis nevelői dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát 

végzett tanulók a tanév végén 

 szaktárgyi teljesítményért 

 példamutató magatartásért 

 kiemelkedő szorgalomért 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

dicséretben részesíthetők. 

  A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. 

 Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért 

tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró 
ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 

 Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és 

könyvjutalmat kapnak, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. 

  Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, 

bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben 

részesülnek.  

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet 
részesíteni. 

• A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására hozni. 

Az iskolai büntetések formái, indokai: 

• Az iskolai büntetések alapelvei: 
• Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

indokolt esetben - a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni. 
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• További alapelvek: arányosság, igazságosság, nevelő célzat 

• Hármas elv érvényesülése: három azonos büntetési forma begyűjtése után a 

következő fokozatú büntetés lép életbe 
• A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni 

• Azt a tanulót, aki 
• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

• a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy 

• igazolatlanul mulaszt, vagy 

• bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet 
részesíteni. 

 
 Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés; 

 napközis nevelői figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki intés; 

 osztályfőnöki megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés; 

 igazgatói intés; 

 igazgatói megrovás; 

 tantestületi figyelmeztetés 

 tantestületi intés; 

 tantestületi megrovás. 

. 

6. Pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos elvek, feladatok 

• A pedagógus kötelessége és joga, hogy részt vegyen a számára előírt 

pedagógus továbbképzéseken, valamint folyamatosan képezze magát. 

• Kötelessége, hogy éves szinten részt vegyen a fenntartó által szervezett 

akkreditált továbbképzésen. Ezen kívül az intézmény által történő megbízás 

alapján kétévente részt vesz az OFI által szervezett anyaországi akkreditált 
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továbbképzésen. A fennmaradó további továbbképzési kreditpontok 

megszerzése érdekében részt vesz az intézmény szükségleteinek arányában 

szakmai továbbképzéseken és további szakképesítés megszerzésében. 
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7. Ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok 
 

Az ellenőrzés területei VIII. IX. X. XI. XII. I. II: III. IV. V. VI. VII. 
Tanév rendje (tanítás 

nélküli munkanap 
felhasználása) 

I, ih            

Tantárgyfelosztás. órarend I, ih     I, ih       
Tanmenetek  mv   i, ih           
Munkatervek  I, ih           

Statisztika  Of I, ih, ov, 
dv 

  I, ih     Dv, ov Of, i, ih  

Naplók (haladási, 
osztályozási rész) 

Mv Of 
/havonta/ 

          

Ellenőrzők, tájékoztató 
füzetek 

Foly, of            

Anyakönyvek, 
bizonyítványok 

 Of,  i, ih         Of, i, ih  

Füzetek, dolgozatfüzetek 
vezetése, javítása 

     Mv       

Taneszközök, tankönyvek 
kiválasztása 

     Mv, i, ih       

Óralátogatások Foly, ih ih, , 
mv 

           

Napközis folalkozások    Mv     Mv, i, ih    
Szakkör, korrepetálás, 

fakultáció 
     Mv, i, ih  I, ih   I, ih  

Könyvtár (iskolai)             
Pályakezdő pedagógusok Foly. mv  mv   Mv, i, ih      

Új kollégák        I, ih  mv   
Óvodai feladatok Foly., ov, i, ih            

Kollégiumi tevékenység Foly, dv., i, ih            

Felelősök: Igazgató /i/   igazgató helyettes /ih/  kollégium-vezető /dv/   osztályfőnök /of/   óvodavezető /óv/ 
  munkaközösség-vezető /mv/
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VI. A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 
 

Bevezetés 
 

A kollégium épülete a két iskola között, Hercegszántó központjában helyezkedik el.  A 
régi épület 1968-ban épült a Hercegszántó külterületein (Hóduna, Budzsak, 

Karapancsa) élő tanulók számára. Az építkezés az akkori elvárásoknak, 

követelményeknek megfelelően történt.  

Mára az épület állaga balesetveszélyessé vált, lebontásra vár. A kollégium több éven 

keresztül a helyi Magyar Általános Iskola igazgatása alá tartozott, melynek fenntartója a 

községi   Tanács, majd  az Önkormányzat volt. A kollégium diákjai  a Magyar és a Horvát 

iskola tanulói voltak. 

 

A vidéki tanulólétszám növekedése indokolttá tette a kollégium átadását, így 1997-ben a 

körzetesített Horvát Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményévé vált, a fenntartó 

maradt a régi. 

A két iskola fenntartása a helyi Önkormányzatnak anyagi gondokat okozott, iskolánk 

fennmaradása bizonytalanná vált. Nagy tettre szánta el magát az Országos Horvát 
Önkormányzat (OHÖ) és 2000-ben átvette a Horvát intézmények fenntartását. 
Az új fenntartó jóvoltából, pályázati pénzekből a régi kollégium mellé 80 férőhelyes új 
kollégium épült. Az új kollégium kétemeletes impozáns épület. Emeletenként 10-10 

négy ágyas szobája van. Két szobának közös az előtere ahol beépített szekrények állnak. 

Itt található a zuhanyozó és a mosdó is. Az első emeleten található a nevelői szoba és a 

mozgáskorlátozottak részére kialakított lakrész.  

Az új épületben nincs kialakított helyiség a szabadidős tevékenységek lebonyolítására. 

Az építkezés második ütemében kerül sor a tanulószobák, klubszobák, könyvtár, 

informatika terem, konyha, ebédlő, aula,stb. kialakítására. A tervezés folyamatban van. 

Jelenleg az étkeztetések, délutáni felkészítések és szabadidős tevékenységek a régi 

épület termeiben történnek. Mivel az óvoda is használja ezeket a helyiségeket 

helyhiánnyal küszködünk. 
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Személyi feltételek: 

A kollégiumban 9 személy dolgozik. 3 csoportvezető pedagógus, 1 fő éjszakai felügyeletet 

ellátó pedagógus, 2 fő gyermekfelügyelő, 3 fő technikai alkalmazott. 

1. A kollégium nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései 
1. A kollégiumban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, 
céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

A kollégium nevelőtestületének hitvallása 
A kollégium a Horvát Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium intézmény szerves 

rész, ennek megfelelően a pedagógiai alapelvek, célok, feladatok meghatározásakor 

természetesnek tartjuk, hogy ezek „összecsengenek”, egybe esnek egymással, át- és 

átszövik egymást!   

A hercegszántói horvát iskola tanulóit befogadó kollégiumban nevelőtanári munkát végző 

pedagógusok mindennapi nevelő- és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai 
alapelveket vallják: 

• Az iskolában és a kollégiumban olyan légkör megteremtése szükséges, ahol a 
tanulók otthon érezhetik magukat. 

 Ennek érdekében: 

• tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét; 

• a gyermekeket bevonjuk a kollégiumi életünk megszervezésébe; 

• a tanulók egyéni képességeit, egyéniségét, élethelyzetét a nevelő 

munkánk során a legmesszebb menőkig figyelembe vesszük; 

• diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott 

követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük; 

• minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére, 

tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban; 

• a kollégiumi környezetben szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására 

törekszünk minden kapcsolati körben a pedagógusok, gyermekek és 

szüleik között. 

2. Pedagógiai alapelvek: 

A kollégiumban is alapelv csak az lehet, amelyet mindannyian, kivétel nélkül elfogadunk. 
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o Intézményünkben mindenki azért dolgozik, hogy tanulóink emberi 

minőségben, pozitív irányban változzanak. 

• Szabályzatainkkal szemben követelmény, hogy a többség által 

elfogadható, érthető, teljesíthető, az emberi érdekeket szolgáló legyen. 

• Helyi nevelési rendszerünk lényege: - az intézménybe járó gyerekek 

elfogadása, a jelentkező feladatok helyi megoldásának megtalálása. 

• A kollégiumban is mindenki adaptív pedagógiai logikával dolgozik, mely 

szerint minden fejlesztésnek - így a személyiségfejlesztésnek is - a valós 

helyzetből kell kiindulnia. 

• A pedagógus szakma fokmérője a fejlesztő motívumok megtalálása, az 

aktivitás életre keltése, fenntartása, a differenciák felismerése és 

kompenzálása. 

• A tudatosság elengedhetetlen feltétel a személyiségfejlesztés 

folyamatában. 

• Életkori sajátosságoknak, egyéni fejlettségnek megfelelő testkultúra 

kialakítása /életfeltételek, testápolás, tiszta környezet, napirend/ az 

egészséges, kulturált életmód igénye. A lelki egészség szükségességének 

tudatosítása. Az iskolai "örömforrások" növelése. 

• Kölcsönös tiszteletre és szeretetre törekszünk a kapcsolatépítés során. 

• A tanulói kötelességtudat és felelősségvállalás - sajátmagáért, társaiért - 

kialakítása pedagógiai szemléletváltást kíván. 

• A személyes példa az illem, a magatartási és erkölcsi normák 

elsajátításával mérsékelni kell a szociális különbségeket. 

• Nagyobb teret kell biztosítani az iskolában megszerzett alapismeretek 

alkalmazásának, a gyakorlati intelligencia fejlesztésének. 
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•  A személyiségfejlesztés folyamatában legfontosabb partner a szülő. A 

pedagógus, mint szakember találja meg a lehetőséget a hatékony 

együttműködésre. 

• A nevelés-oktatás alanya a gyermek. Fontos fokozni az egymás tiszteletén 

alapuló harmonikus tanár-diák, gyermek-felnőtt viszonyt. 

• Értékelés személyre szóló, a követelmények ismeretében kiszámítható 

legyen. 

• Az általános iskola alapfunkcióiból a személyiségfejlesztő, a szocializációs, 

a képességfejlesztő rangsort tartjuk megvalósíthatónak, követendőnek, 

nevelőmunkánk fő irányának. 

3. Az oktató-nevelő munka célrendszere, preferenciái  

A nemzetiségi oktatás-nevelés Magyarország oktatási-nevelési rendszerében, annak 

szerves részeként valósul meg. 

Célunk a nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása és erősítése. 

4. Alapcéljaink azonosak az iskoláéval: 

• a horvát nemzetiség nyelvének irodalmi szintű szóbeli és írásbeli 

megértése, illetve használata kifejlesztésével az anyanyelv köznyelvi 

szinten történő elsajátíttatása, a kétnyelvűség és bikulturális 

személyiségek kialakítása. 

• a népköltészet, a zene, a képzőművészet, a szokások és hagyományok 

megismertetése és ápolása 

• a történelmi hagyományok, az anyanyelvi kultúra, a hon- és népismeret 

fejlesztése sajátos tevékenységrendszerünk segítségével. 

• a tárgyi és szellemi kultúra iránti megbecsülés elmélyítése 
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• a multikulturalizmus értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a 

másság tiszteletére való nevelés 

• az anyaország életének, kultúrájának, történelmének megismerése, az 

ismeretek elmélyítése 

• a magyarországi horvátok irodalma, néprajza, nyelvjárásai, 

intézményrendszere és jogainak megismertetése 

• a nemzetiségek szerepének megértetése, bemutatása a nemzetközi 

kapcsolatok, elsősorban az anyaország és Magyarország kapcsolatai 

területén 

• a hazai történelem, a horvát nemzetiség története és az anyaország 

történelmének legfontosabb korszakainak bemutatása, megismertetése. 

5. További kiemelt célok: 

A NAT-ban meghatározott, az intézmény egészére kiható közös, általános fejlesztési 

követelmények teljesítése, a kollégiumi nevelőmunka sajátos tevékenységi keretei között: 

- A gyermek minden oldalú fejlesztése - gyermekközpontúság 

− a lassabban haladók számára a minimális teljesítmény elérése, 

− a gyorsabban haladók számára a magasabb követelmények 

teljesítésének segítése  

- az alapkészségek fejlesztése, amelyek a társadalomba való 

beilleszkedéshez és a folyamatos további ismeretszerzéshez 

szükségesek 

− az ismeretszerzési vágy felkeltése és ébren tartása 

− az emberi értékek iránti tisztelet, mint érték fejlesztése 
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− képességek differenciált fejlesztése a gyermek fejlettségéhez igazodóan 

/tehetséggondozás és/vagy felzárkóztatás/.  

− Különleges gondozás keretében nyújtott, gyógypedagógiai ellátás igény 

szerinti biztosítása  

− kommunikációs készség fejlesztése 

− szociokulturális hátrányok mérséklése  

− kreativitás fejlesztése 

− egészséges életmódra nevelés,  

− felelősségérzet kialakítása önmagunk, társaink és környezetünk iránt. 

− társas kapcsolatokban: tisztelet a szülők, nagyszülők, nevelők, kortársak 

iránt.  

− Az önzés leküzdése, a szeretet szépsége, öröme, előítélet-mentesség, a 

másság tisztelete, kulturált vita, versengés. 

− a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek: önművelési igény, 

fegyelmezett és kitartó tanulás, problémaérzékenység, kreativitás, 

szellemi, gyakorlati igényesség, vállalkozói kedv. 

− a hazával, nemzettel, a civil társadalommal kapcsolatos, az egyetemes 

emberi jogok tiszteletben tartása. 

6. Elérendő oktatási - nevelési célok: 

Célunk, hogy az iskola végzős diákjai a nyolcadik évfolyam végén 

♦ legalább a Nemzeti alaptanterv összes műveltségi területének minimális 

teljesítményeként a 8. évfolyam végére előírt követelményeit teljesítsék;  

♦ az egyéni képességek alapján elvárható legjobb szinten feleljenek meg 

az iskola helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek. 
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♦ minden tanuló rendelkezzen olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel, 

képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy a 

mindenkori vizsgakövetelményeknek a későbbiekben megfeleljenek; 

♦ ismerjék és kövessék a kulturált viselkedéshez, a közösségben éléshez 

szükséges magatartásformákat; 

♦ alakuljon ki bennük határozott elképzelés saját közelebbi és távolabbi 

jövőjüket és sorsukat illetően. 

♦ Tartsák követendő értéknek az emberek egymás iránti tiszteletét, 

megbecsülését, a toleranciát, a kulturált beszédstílust, az egészséges 

életmódot, a káros szenvedélyek elkerülését, a másság tiszteletét, s 

ítéljék el az ezen normákat megsértőket. 

 

2. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének 
pedagógiai elvei, 

1. A tanulók életrendje, tanulási idő, szabadidő: 

A kollégium lakóinak napirendje az alábbiak szerint alakul: 
645 725  Ébresztő, tisztálkodás, hálórend 

725 745  Reggeli, indulás az iskolába 

1235- 1400   Ebéd 

1400- 1700   Tanórák  

1700- 1800  Tanórák, Vacsora 

1800- 1900   Kimenő 

1900- 2000  Szabadidős és csoportfoglalkozások 

2000 2100  Tisztálkodás, TV nézés 

2115   Lámpaoltás 

 

2. A napirend megszervezésének pedagógiai alapelvei: 

•  A tanulás - szabadidő – pihenés helyes arányainak elve 

•  Az ismétlődő tevékenységekhez szükséges feltételek biztosítása 

•  Megfelelő idő, lehetőség biztosítása a tanulmányi feladatok elvégzésére 
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•  A szabadidő változatos tevékenységekkel való eltöltése 

•  Megfelelő mozgási, sportolási lehetőségek biztosítása 

•  Közösség érdekében való tevékenység lehetőségének biztosítása 

•  A napirend és a kiegészítő programok alakulásával kapcsolatos vélemény-

nyilvánítás, javaslattétel lehetőségének biztosítása 

•  Az egészséges életmód követelményeinek érvényesítése 

•  Az egészséges táplálkozás követelményeinek való megfelelés  

•  Az étkezéssel összefüggő helyes magatartás, higiéniai szabályok betartása 

•  Az együttélés írott és íratlan szabályainak való megfelelés a gyermek-gyermek 

és a gyermek-felnőtt viszonylatban egyaránt 

•  A kollégium működésével kapcsolatos szabályok, előírások maradéktalan betartása 

 

3 .  Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

Gyermekeink, tanulóink egészsége, az arra leselkedő veszélyek megelőzése, elhárítása 

az egyik legfontosabb nevelési terület, az e téren megfogalmazott feladatok kiemelt 

jelentőséggel bírnak nevelőmunkánk egészét illetően is. 

 
Egészségfejlesztési munka célja, feladatai: 
Célunk  

• az egészséges életmód, az egészség megőrzését célzó életvitel mintáinak 

bemutatása, 

•  az egészségre veszélyes környezeti ártalmakra való figyelem felhívás,  

• a mindennapok során tapasztalható, egészségkárosító szokások, társadalmi 

trendek bemutatása,  

• a veszélyekre történő rámutatás, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása 

• az egészséges életmódot középpontba állító napirend összeállítása, annak 

betartása, szokássá fejlesztése 
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A kollégium egészségfejlesztési tevékenységének kiemelt feladatai: 

• A kollégium lakói korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és 

védelme érdekében; 

• bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló 

tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

 

• diákjaink az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének 

szempontjából legfontosabb ismeretekkel 

 a táplálkozás, 

 az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

 a családi és kortárskapcsolatok,  

 a környezet védelme, 

 az aktív életmód, a sport, 

 a személyes higiénia, 

 a szexuális fejlődés területén. 

Az egészségfejlesztés a kollégium minden pedagógusának kiemelt feladata. 

 

A kollégiumi egészségnevelés főbb tevékenységi formái: 

• a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

• játékos, egészségfejlesztő testmozgás  

• az iskolai sportkör foglalkozásai;  

• tömegsport foglalkozások;  

• úszásoktatás; 

• Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök  

•  minden fél évben egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre;  

• minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő, az egészséges életmódra 

vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan; 
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Az egészségfejlesztő nevelőmunka főbb partnerei: 

• Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, fogorvos) 

• Hatóságok: rendőrség, családsegítő szolgálat, gyámhatóság 

 

3. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, 
 pályaválasztását elősegítő tevékenység elvei 

Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

A bármely irányban eltérő fejlettségű, képességű, tehetségű tanulóival való - az eltérés 

okát, mértékét, irányát figyelembe vevő – differenciált foglalkozások szervezése, 

melyeknek fő céljai, elvei 

• A lemaradók segítése, felzárkóztatása,  

• a lemaradás okainak – erre felkészült, megfelelő kompetenciával rendelkező 

szakemberek bevonásával történő - csökkentése, megszüntetése 

• az átlagtól jobb képességű, tehetséges tanulók esetében  

o ezen képességekben, tehetségben rejlő tartalékok maximális kiaknázása, 

o a képességek szakszerű fejlesztése,  

o a tehetség minél teljesebb kibontakoztatása – ugyancsak e területen jártas 

szakemberek közreműködésével 

A pályaválasztást segítő tevékenységek elvei: 

• A tehetség, kiemelkedő képesség meglétének elve 

o Minden tanuló és gyermek tehetséges valamely területen, a pedagógus és a 

szülő feladata ennek megkeresése, megtalálása 

• A képességet fejleszteni képes, megfelelő tevékenységformák megtalálása 

• A képességek kibontakoztatásához szükséges kompetenciák megszerzése (tanári és 

gyermeki) 

• A pályaválasztási lehetőségek minél teljesebb bemutatása 

• Széleskörű információs és kapcsolati rendszer kiépítése, működtetése az optimális 

továbbtanulási lehetőségek feltárása érdekében 
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• Szülő folyamatos tájékoztatása a gyermek képességeinek leginkább megfelelő 

továbbtanulási lehetőségekről 

4. A horvát nemzetiség kulturális és anyanyelvi nevelésével 
összefüggő feladatok 

Alapvetés: 

o Mivel a kollégium a Horvát tannyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium nevű 

horvát nemzetiségi köznevelési intézmény szerves része, alapfeladatunk a horvát 

nemzetiséghez tartozó gyermekek anyanyelvi és kulturális nevelésével 

összefüggő feladatok magas színvonalú ellátása, preferenciája  

o A horvát nemzetiségi oktatás-nevelés Magyarország oktatási-nevelési 

rendszerében, annak szerves részeként valósul meg. 

o Célunk a horvát nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása és erősítése. 

Kiemelt nevelési feladataink 

o a horvát nemzetiség nyelvének irodalmi szintű szóbeli és írásbeli megértése, illetve 

használata kifejlesztésével az anyanyelv köznyelvi szinten történő elsajátíttatása, 

a kétnyelvűség és bikulturális személyiségek kialakítása. 

o a népköltészet, a zene, a képzőművészet, a szokások és hagyományok 

megismertetése és ápolása 

o a történelmi hagyományok, az anyanyelvi kultúra, a hon- és népismeret oktatása 

o a tárgyi és szellemi kultúra iránti megbecsülés elmélyítése 

o a multikulturalizmus értékeinek kifejezésre juttatásával toleranciára, a másság 

tiszteletére való nevelés 

o az anyaország életének, kultúrájának, történelmének megismerése, 

megismertetése 
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o a magyarországi horvátok irodalma, néprajza, nyelvjárásai, intézményrendszere 

és jogainak megismertetése 

o a nemzetiségek szerepének megértetése, bemutatása a nemzetközi kapcsolatok, 

elsősorban az anyaország és Magyarország kapcsolatai területén 

o a hazai történelem, a horvát nemzetiség története és az anyaország történelmének 

legfontosabb korszakainak bemutatása, megismertetése. 

Nemzetiségi önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése területén főbb céljaink: 

o a horvát és a magyar nyelv művelt köznyelvi szintű elsajátítása 

o multikulturalizmus értékeinek kifejezésre juttatása 

o kommunikációs készség fejlesztése 

Egyéb, kiemelt célok, nevelési területek: 

o informatika - számítástechnika alapozó tanítása 

o művészeti nevelés 

o tanulás tanítása 

o egészségnevelés 

o normakövető illemtan, kulturált magatartási szokások kialakítása 

5. A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, 
tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások 
terve 

E feladatainkat jelen Pedagógiai Programunk 4. pontjában meghatározott elvek 

figyelembe vételével fogalmazzuk meg – különös tekintettel a hátrányos helyzetű 

tanulókra. 
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1. A kollégium tehetséggondozással kapcsolatos feladatai 
♦ A tehetség, a kiemelkedő képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek 

segítik: 

♦ a tehetséggondozó foglalkozások 

♦ az iskolai sportkör, a szakkörök 

♦ versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.) 

♦ a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások) 

♦ az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata 

♦ a továbbtanulás segítése, 

2. A tanulók felzárkóztatásának segítése  

♦ A kollégiumi tanulási folyamat során kiemelten fontos tényező, hogy a 

pedagógusok oktató-nevelő munkája a lehetőségekhez mérten a 

legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, 

képességeihez. 

♦  A nem kötelező tanítási órák keretében a felzárkóztatást az 
alábbiakkal segíti az intézmény: 

♦ Az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát, 

♦  a különleges bánásmódban részesülő tanulók részére egyéni 

foglalkozást tartunk. 

♦ A 8. évfolyamosoknál a továbbtanulás, a középiskolai felvétel 

elősegítésére a gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató 

órákat tartunk heti egy órában horvát nyelv, magyar nyelv és 

matematika tantárgyakból.  

♦ További, tanórán kívüli formák, lehetőségek: 

• az egyéni képességekhez és a különleges egyéni bánásmódban 

részesülő tanulókhoz igazodó tanulás megszervezése; 

• a kollégiumban csoportosan, vagy 

• az egyéni foglalkozások keretében; 
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• a felzárkóztató foglalkozások; 

• az iskolai könyvtár, valamint az intézmény más létesítményeinek, 

eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; 

• a továbbtanulás irányítása, segítése  

 

6. A közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési 
és sportolási tevékenység szervezésének elvei 

 

A közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei 

Feladatunk e területen is az iskolában elindított folyamatok továbbvitele, erősítése – a 

kollégium adta lehetőségek kiaknázásával.  

E munkát is az iskola pedagógusaival összefogva, velük együtt tudjuk megvalósítani. 

A közösségfejlesztés az a nevelési részfolyamat, amelynek várható eredménye az 

egyén és a társadalom közötti problémamentes kapcsolat kialakítása, megteremtése. 

Célja: azon emberi tulajdonságok kialakítása, megerősítése, melyek birtokában a 

gyermek  

• a szűkebb és tágabb értelemben vett közösségének hasznos, 

•  együttműködni képes és akaró,  

• a közösségi célokat is fontosnak, elérendőnek tartó 

• ezekért tenni akaró, és másokat is ez irányban motiválni képes tagjává válik. 

 

A kollégiumban a közösségfejlesztés fő területei: 

• tanórán kívüli foglalkozások 

 séta, kirándulás,  

 sport, kulturális programok 

 szakkörök, stb. 
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• diák-önkormányzati munka 

• szabadidős tevékenységek 

• az együttélés szabályainak betartása 

• a munkamegosztás, felelősség vállalás 

• kollégiumi közösségért végzett munkák, tevékenységek 

 

o E feladatok sajátos foglalkoztatási formát követelnek, mások az egyes területek 
feladatai, céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien 

tevékenyen hozzájárulnak: 

• az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához 

• véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

• a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend) 

• a másság elfogadásához, 

• a szolidáris, együtt-érző magatartás kialakulásához, 

• a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

 
Partnereink 

• Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a 

pedagógusoknak van feladatuk, hanem a kollégiumban foglalkoztatott 

valamennyi dolgozónak 

• valamint a pedagógiai munkánkat kívülről segítő szervezetek vezetőinek, 
képviselőinek is, hiszen 

 

 megjelenésével, 

 viselkedésével, 

 beszédstílusával, 

 társas kapcsolataival 

 

Ezért intézményünkben a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat  

o a teljes nevelőtestület  
o a szülői munkaközösséggel és  

Az intézmény 
valamennyi 
dolgozója 

példaként áll a 
diákok előtt. 
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o a diákönkormányzattal egyeztetve határozza meg.  

7. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység 
A kollégium ez irányú tevékenysége szorosan kapcsolódik az iskolai gyermek-és 

ifjúságvédelmi munkához, így itt csak a legfontosabb feladatokat ismételjük, ill. 

határozzuk meg: 

 
Családlátogatások 

o A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a 

családlátogatásoknak egyik fő célja a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése.  

o Minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 

8. Egyéb tevékenységi formák, feladatok: 
o Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata: a 

gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, 
megszüntetése. 

• A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek 

problémáit az iskola, a kollégium – szükség esetén - a gyermekjóléti 

szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve 

ezzel súlyosabbá válásukat.  

 

Kollégiumunk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

• fel kell ismerni, és fel kell tárni a ránk bízott tanulók problémáit 

• meg kell keresni a problémák okait 

• segítséget kell nyújtani a problémák – lehetőleg házon belüli - 

megoldásához 

• Szükség esetén jelezni kell a felmerült problémát a 

gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 
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o Az iskolában és a kollégiumban a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelős működik, 

akinek alapvető feladatai: 

• segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. 

Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: 

• a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a 

lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

amelyekhez problémáik megoldása érdekében 

fordulhatnak 

• családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok 

feltárása érdekében 

• a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a 

gyermekjóléti szolgálatot 

• segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét 

• a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén a 

gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi 

• tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett 

szabadidős programokról 

 

8. Partnereink e területen: 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének 

érdekében iskolánk együttműködik a területileg illetékes: 

nevelési tanácsadóval, 

gyermekjóléti szolgálattal, 

családsegítő szolgálattal, 

polgármesteri hivatallal, 

gyermekorvossal, 

továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi 

szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. 
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8. Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés 
formái, 

A kollégium pedagógusai széleskörű kapcsolatrendszert alakítanak ki, tartanak fenn a 

rájuk bízott gyermekek zavartalan fejlődése érdekében 

Kapcsolat az iskolával: 

• Az intézményen belül az iskolának és a kollégiumnak teljes egyetértésben, 

összehangoltan kell működnie. 

• A szakmai kapcsolatoknak rendszeresnek, diák-centrikusnak, probléma megoldó 

jellegűnek kell lennie 

• A pedagógiai tevékenységek szorosan egymásra épülőek, hatásukban egymást 

kiegészítőek. 

•  Egymást rendszeresen tájékoztatják a gyermekekkel történt eseményekről. 

Szükség esetén kérik egymás segítségét a problémák megoldásában. 

•  A tanulók viselkedésével szemben azonosak az elvárásaik, egységesek a 

követelmények.  

• Az osztályfőnökkel szoros munkakapcsolatot tart nevelőtanár. Az üzenő füzet 

mellett napi megbeszélésre is szükség van.  

• Az osztályban tanító szaktanárokkal is rendszeres a kommunikáció az adott 

szaktárggyal kapcsolatosan felmerülő problémákról, hiszen a nevelőtanár feladata 

a tanulásban lemaradt tanulók korrepetálása, szakszerű megsegítése.  

• Az elért sikerekről, esetleges kudarcokról szükséges egymást tájékoztatni. 

Kapcsolat a szülőkkel 

• A szülőkkel kialakított jó kapcsolat nevelői munkánk eredményességének záloga. 

• A nevelőtanár rendszeresen tájékoztatja a szülőket a gyermekkel történt 

eseményekről.  
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• A szülő is fordulhat a házirendet nem zavaró kéréssel, javaslattal a nevelőkhöz, 

• Fontos az egymás iránti bizalom, a rendszeresség. Az iskola által meghirdetett 

szülői értekezletek alkalmasak a kollégiumi események, problémák 

megbeszélésére is. 

Egyéb kapcsolatok 

• A kollégium – mint az egész intézmény szerves egysége – széleskörű kapcsolatot 

tart fenn mindazon intézményekkel, szervezetekkel, amelyekkel az iskola.   

• Nyitott intézményként, arra törekszik, hogy jó kapcsolatot alakítson ki helyi, 

megyei, országos és horvátországi oktatási, kulturális, társadalmi intézményekkel, 

gazdálkodó szervezetekkel és gazdálkodókkal, amelyek oktató-nevelő munkánk 

segítői és partnerei. A kapcsolatok megőrzése és további kiépítése fontos feladat. 

 
9. A kollégium hagyományai: 

 

Hagyományőrző rendezvényeink az alábbiak: 

• Mikulás ünnepi műsor fenyődíszítéssel, ajándékozással. 

• Nőnapi köszöntés – ajándék készítés 

• Karácsony, Húsvét előtti kalácssütés 

• Kollégiumi ballagás. A ballagók közös ünnepi vacsorája a nevelőkkel és 

diáktársaikkal. 

• A többi ünnepet az iskolával közösen ünnepeljük. 

 

10.  Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

Az egészségnevelési munka alapelvei 

• az egészséges életmód, az egészség megőrzését célzó életvitel bemutatása, 

• az egészségre veszélyes környezeti ártalmakra való figyelem felhívás  
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• a mindennapok során tapasztalható, egészségkárosító szokások, társadalmi 

trendek bemutatása,  

• a veszélyekre történő rámutatás, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása: 

• a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségek, 

jártasságok képességének megszerzése  

• az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formák, az 

egészségbarát viselkedésformák elsajátítása 

• a tanulók egészsége megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretek 

megszerzése  

 a táplálkozás, 

 az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

 a családi és kortárskapcsolatok,  

 a környezet védelme, 

 az aktív életmód, a sport, 

 a személyes higiénia, 

 a szexuális fejlődés területén. 

A környezet nevelési munka alapelvei 

• a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése; 

•  a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő 

szokásrendszer megalapozása; 

• a környezet megóvásához szükséges képességek és készségek megszerzése, 

• a tanulók szempontjából a környezet megóvásával kapcsolatos legfontosabb 

ismeretek megszerzése az alábbi területeken: 

 a környezet fogalma,  

 a földi rendszer egysége, 

 a környezetszennyezés formái és hatásai,  

 a környezetvédelem lehetőségei,  

 lakóhelyünk természeti értékei,  

 lakóhelyünk környezetvédelmi feladatai 
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VII.  A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 
MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS 

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 
VII.1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

1. Az iskola 2013. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

pedagógiai program alapján. 

2. A pedagógiai programban található helyi tanterv 2013. szeptember 1. napjától az 

első évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje nyolc tanévre – azaz 2013. szeptember 

1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig – szól. 

 

VII. 2.  A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

- A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a 

szaktanárok) minden tanév végén írásban értékelik a pedagógia programban 

megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

2. A 2017/2018. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 

teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén 

ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot 

kell kidolgoznia. 

3. A nevelőtestület felkéri az intézményvezetést, hogy a pedagógiai programban leírtak 

megvalósulását a 2016/2017. tanév lezárását követően átfogóan elemezze. 

 

VII. 3.  A pedagógiai program módosítása 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola igazgatója; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 
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- a szülői munkaközösség; 

- az iskola fenntartója. 

2. A tanulók a pedagógiai program módosítását a diák-önkormányzati képviselői útján

az intézményvezetésnek javasolhatják.

3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató,

valamint többlet finanszírozási igény esetén a fenntartó jóváhagyásával válik

érvényessé.

4. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első

napjától kell bevezetni.

VII.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára

megtekinthető

2. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő helyeken, személyeknél,

illetve intézményeknél tekinthető meg:

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál; 

- a nevelők munkaközösségeinek vezetőinél; 

- az intézmény kollégiumában, 

- az intézmény óvodájában 

- az iskola honlapján 
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