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" A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Ezek statisztikája az ország 

legérdekesebb - leginteresszánsabb része. Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat  teszik a 

közerőt, hanem az ész, mely azokat józanon használni tudja. Igazibb súly s erő az emberi agyvelőnél 

nincs. Ennek több vagy kevesebb léte a nemzetek több vagy kevesebb szerencséje" (1.)

Ezen pedagógiai program, a többcélú intézmény közös pedagógiai programja.

2 PREAMBULUM /PILLANATKÉP AZ ISKOLÁRÓL/ BEMUTATKOZÁS

Az iskola neve: Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

Az intézmény típusa: Összetett iskola. 

Alaptevékenysége: Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás, sajátos 

nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása, 

alapfokú művészetoktatás, napközi otthoni és tanulószobai ellátás.

Székhelye: Mosonszentmiklós, Táncsics u. 2. Tel.: 96-564469

Fenntartó: Győri Tankerületi Központ, Győr, Liszt Ferenc utca 17.

Az iskola igazgatója, a program benyújtója: Héczné Tóth Mária 

A 2017/18. tanévben az általános iskolában 8 évfolyamon 8 osztály. A művészeti iskolában a 

képzőművészetben 3 csoport, a néptáncban 4 csoport, a zenében 7 tanszak, valamint 3 napközis 

csoport és 1 tanulószobai csoport.

2.1  Rövid iskolatörténet

Mosonszentmiklós község a Rábca-közben található a Rábca és a Mosoni-Duna közötti területen, a 

Budapest-Bécs nemzetközi főútvonaltól 4 km-re, Győr és Mosonmagyaróvár között. Községünk 

területének nagy része - mint az az 1208-as királyi oklevélből kiderül - a tanító szt. Benedek rend 

birtokában volt. Így feltehető, hogy ekkor már működött a tanításnak valamilyen kezdetleges formája, 

bár erről bizonyosságunk nincs. A legrégibb írásos emlék 1659-ből való, amely a mosoni főesperes 

látogatási jegyzőkönyvében található. Értékelhető adatok csak a templom építése, 1775-től állnak 

rendelkezésünkre. Az 1780-ban felvett püspöki látogatás jegyzőkönyve már szól az iskoláról /A ma is 

működő iskola épületét 1903-4-ben építtette gr. Wenckheim Frigyes. 1917-ben került az első tanítónő 

Pápai Magdolna a faluba. 1928-ban" Mosonvármegye iskolái között a legelső a mosonszentmiklósi 

iskola. Ennek tanítója tehát érdemben az ország első tanítójának tekinthető." (2.) Ez a kiváló minősítés 

az itt tanító id. Kollerits Ferencé, akit igazgatói címmel tüntettek ki. Az 1948-as államosítás után az 

első általános iskolát végzett osztály 1949-ben hagyta el az iskolát. Az 1949/50-es tanévben először 
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teljesen osztott az iskola. Váltakozó oktatás folyt, s nagyon sok szabadidős programot szerveztek. 

1954-ben felépült a kisiskolai új épület, amely 1962-ben újabb két tanteremmel bővült. 1967-ben a régi

épülethez 2 tantermet, 2 műhelyt toldottak, így megszűnhetett a kétműszakos tanítás. 1971-ben indult 

az első napközis csoport. 1981-ben, az akkori igazgató, Sárosi Lajos nyugdíjba vonulásakor 

Mosonszentmiklós, Lébény, Mecsér iskoláit körzetesítették. A közös évek alatt nem sok fejlesztés 

történt. 1988-ban lett újra önálló az intézmény. 1989-ben újabb két tanterem, aula, nevelői, tornaszoba 

épülhetett az alsó tagozathoz. 

Intézményünk 1997. június 9-én vette fel Széchenyi István nevét.

Miért pont őt választotta tantestületünk? Több érv is szólt e történelmi név felvétele mellett:

A legnagyobb magyar emléke nem csak munkáiban él, hanem emberformáló eszméiben is. Olyan volt 

élete, munkássága, mely példaképül állhat a felnövekvő nemzedék előtt, mert:

 rendkívül gazdag az általa megfogalmazott értékrend,

 írásai és saját életútja önművelésre, önnevelésre, tanulásra buzdítanak.

 falunkhoz való kötődése magánéleti jellegű: Crescentiát gyakran látogatta a mosonszentmiklósi

kastélyban. 

2009/10. tanévben az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként a Nyugat-dunántúli Operatív 

Program keretében  sor került az épületek infrastrukturális fejlesztésére, fizikai és infokommunikációs 

akadálymentesítésére, valamint az eszközállomány bővítésének megvalósítására.

Az új épületszárnyban szaktantermeket, iskolai könyvtárat, tanári, igazgatói, orvosi szobát és más 

kötelezően előírt helyiségeket alakítottak ki. Az aula is bővítésre került, így itt nagyobb közösségi 

rendezvények lebonyolítására is lehetőség nyílik. Az iskola fűtési rendszerét is átalakították egy 

környezetbarát és energiatakarékos, geotermikus energiát felhasználó fűtési módra. Megépült egy 

kisebb méretű világítással és palánkkal ellátott műfüves focipálya is. A projekt során megújult a 

Napközi Otthon épülete és konyhája is. A felújítást követően európai körülmények között tanulhatnak 

az iskolába járó tanulók.

2.2 Iskolakép

A következőkben rövid tőmondatokban mutatjuk be, hogy mi, az itt dolgozó pedagógusok milyennek 

látjuk iskolánkat.

 Képességfejlesztő, készségeket kialakító.

 Igyekszik csökkenteni a szociális hátrányokat.

 Iskolánk ismereteket átadó.
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 Közvetíti a nemzeti kultúrát.

 Értelmes, egészséges életre, konfliktuskezelésre nevel. 

 Társadalmilag elfogadott értékeket közvetít, melyek közül a legfontosabbak:

o tudás, szeretet, 

o lelkiismeretesség, becsületesség,

o kreativitás, 

o tolerancia, hazaszeretet.

2.3 Gyermekkép

Célunk, hogy iskolánk diákjai a követelményeknek megfelelő tudással rendelkezzenek, mikor 

befejezik általános iskolai tanulmányaikat. Olyan tanulókat szeretnénk elbúcsúztatni, akik:

 Kreatívak, nyitottak a világ felé. 

 Képesek az önálló ismeretszerzésre. 

 Szilárd ismeretekkel, biztos tudással rendelkeznek. 

 Kommunikálnak anyanyelvükön és megértetik magukat egy idegen nyelven.

 Tájékozottak a világ dolgaiban. 

 Érdeklődők, kulturáltan viselkedők, illemtudóak. 

 Szorgalmasak, tudják, hogy céljaikat csak munkával érhetik el. 

 Rendelkeznek kellő önismerettel, határozottak és döntőképesek. 

 Találékonyak, életrevalóak, bárhol megállják a helyüket. 

2.4 Amire büszkék vagyunk

Nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra. Tanulóink évek óta helyezéseket érnek el a tanulmányi 

versenyek megyei, országos döntőiben. 

Művészetoktatásban tanuló növendékeink az iskolai hangversenyeken és fellépéseken kívül részt 

vesznek minősítőkön, találkozókon, versenyeken, kiállításokon, pályázatokon.

Büszkék vagyunk rá, hogy:

 Pedagógusaink jól felkészültek, állandóan képezik magukat.  

 Jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, a szülőkkel, társadalmi szervezetekkel. Részt veszünk 

üléseiken, rendezvényeiken, kölcsönösen támogatjuk egymást a gyermeknevelésben.

 Színvonalas műsoraink a falu kulturális életének szerves részei. 

 Nemzeti ünnepeinken iskolánk diákjai készülnek műsorokkal, megemlékezésekkel.
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 Zeneiskolai tagozatunkon, 6 tanszakon, 12 hangszeren tanulhatnak a gyerekek, néptánc 

tanszakon és képzőművész tanszakon gyarapíthatják tudásukat.

 Néptánc tanszakos tanulóink országszerte mutatják be szűkebb régiónk tánchagyományait.

 Képző- és iparművészet ág környezet- és kézműves kultúra tanszakán a tanulók helyi, megyei, 

országos pályázatok díjazottjai, tanulmányi versenyek eredményes résztvevői. Számos 

kiállításon alkotásaik bemutatásra kerülnek.

 Változatos délutáni elfoglaltságokat kínálunk: sportkörök, szakkörök, úszásoktatás, fizetett és 

ingyenes tanfolyamokon való részvétel, kirándulások, színházlátogatások.

3 Az iskola nevelési programja:

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

eljárásai

'... nem a sok tanulás, könyvelnyelés és tudományt magába tömés fejti ki az embert valódi, higgadt 

okosságra de a gondolkozásnak tisztasága, és mélysége" (3)

Nevelési program pedagógiai alapelvei:
Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti 
nyitottságra.

Olyan európai, humanista értékrendet tartunk követendőnek, amely az ismeretek megszerzésével 

eljuttatja a tanulóinkat addig a szintig, hogy a 8. évfolyam végére megismerjék önmagukat, 

kibontakoztassák képességeiket, személyiségüket.

Imre Sándor szerint "a cél és a feladatok abban különböznek egymástól, hogy a cél az a végső pont, 

amelyet valamely tevékenységgel el akarunk érni, a feladatok pedig azok a teendők, amelyeket a cél 

felé haladás érdekében el kell végeznünk." (4.)

Célok az alsó tagozatban (1-4. évfolyam):

Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a tanulás iránti 

érdeklődést és nyitottságot.

Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok iránt.

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

Az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket 

és alapkészségeket fejlesszen.

Célok a felső tagozatban (5-8. évfolyam):

Folytassa az előző szakaszok nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését.

9



Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 

Vegye figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett 

tapasztalatokhoz.

Vegye figyelembe, hogy 13-14 éves kortól a tanulók ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az 

elvont fogalmi és az elemző gondolkodás.

A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a 

továbbtanulásra.

Alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására.

Elősegítjük, hogy tanulóink a hasznosítható tudás megszerzéséhez illeszkedő kötelező és szabadon 

választott foglalkozásokon vehessenek részt, továbbá egyéni, eseti felkészítést kaphassanak.

3.2 Művészeti iskolánk alapvető pedagógiai, nevelési célja

 hogy mindazok a gyermekek, fiatalok, akik iskolánkba kerülnek, 

 megszeressék a művészi zenét, néptáncot, képzőművészetet,

 megtanuljanak hangszeren játszani, ill. énekelni

 megismerjék az alkotás örömét

 képesek legyenek önmagukat zenében, táncban, művészi alkotásokban kifejezni

 művészeti területen kifejlesztett kreativitásuk az élet egyéb területein is érvényesüljön 

 harmonikus, kiegyensúlyozott személyiséggé váljanak

 fejlett érzelmi kultúrára tegyenek szert

 sokoldalú társas kapcsolatok kialakítására, fenntartására váljanak képessé

 a művészi képzés révén hatékony konfliktuskezelő képességet sajátítsanak el.

Ezen célok elérésére az a heti 2-4 óra, amelyet a növendékek az iskolában töltenek, nem elegendő. 

Ezért az első órától kezdve arra törekszünk, hogy a növendékekkel kialakítandó szoros kapcsolat olyan

irányítást tegyen lehetővé, hogy ne csak otthoni gyakorlásra tudjuk késztetni növendékeinket (bár ez 

sem kis feladat) hanem a fenti nevelési célok megvalósítását szolgáló állandó szokásokat is képesek 

legyünk kialakítani bennük.

A növendékek otthoni munkájának a befolyásolását nagymértékben segíthetik - vagy hátráltathatják - a

szülők. Ezért a tanár - szülő kapcsolat jelentősége messze túlnő a szülői értekezletek, fogadóórák, 

ünnepélyek, hangversenyek, bemutatók, keretein, és állandó, a gyermek nevelését, formálását célzó 

munkakapcsolattá kell válnia. Így teremthetők meg az önálló tanulásra nevelés feltételei.
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A társadalmi elvárás teljesítmény-centrikus. A továbbtanulást, a felvételi pontot értékeli. Ettől a 

közegtől az iskola nem tudja és nem is akarja függetleníteni magát, kiemelt figyelmet fordítunk a 

tehetséggondozásra.

A teljesítmény-centrikus szemlélet túlsúlya azonban veszélyeztetné a személyiségfejlesztő iskola 

megvalósítását, ezért a kiemelkedő képességű növendékek tanításával egyenrangúnak tekintjük az 

átlagos képességűekkel való foglalkozást, a zene megszerettetését, a műveltség iránti igény felkeltését 

és erősítését, a művészeti neveléssel folytatott személyiségformálást.

A tehetséggondozás érdekében biztosítjuk a versenyekre készülést, kiállításokon, versenyeken történő 

megjelenést. A felvételi vizsgákra, előfelvételikre a tanár, szükség esetén zongorakísérő is elutazik a 

tanulóval. Rendszeresen fellépéseket, bemutatkozási lehetőségeket szervezünk, hogy a szükséges rutint

megszerezzék, kellő számú külső visszajelzésre tegyenek szert. 

A személyiségformálás érdekében olyan tanulmányi programot valósítunk meg, amely a tanterv keretei

között maximálisan figyelembe veszi egyéb iskolai elfoglaltságaikat, de biztosítja olyan mértékű 

hangszeres fejlődésüket, amely ébren tartja a kedvet a gyakorlásra, alkalmas arra, hogy 

növendékhangversenyeken, kamaracsoportokban, zenekarban hangszerükkel helytálljanak, megyei, 

területi találkozókon eredményesen szerepeljenek. Emellett, ill. jórészt a hangszeres képzés 

segítségével súlyt fektetünk a zene befogadására, megértésére, átélésére, a zeneirodalom 

megismerésére, a zenei élet figyelemmel kisérésére. A szolfézs órák zenehallgatási anyaga, a közös 

hangverseny-látogatások az iskolában, a zenehallgatóvá, értő közönséggé nevelés célját szolgálják.

Ennek eléréséhez legfontosabb feladataink:

képzés, személyiségfejlesztés terén: a képességek készségek fejlesztése, az önálló ismeretszerzés a 

tanulásmódszertan elsajátíttatása, teljes személyiségfejlesztés,

ismeretközvetítés, ismeretátadás területén szilárd, biztos tudás nyújtása; a helyi tanterv által a 

továbbhaladáshoz szükséges tananyagtartalom megtanítása,

az értékközvetítés, értékátadás területén a nemzeti kultúra közvetítése, a hagyományok őrzése,

az emberi-, társadalmi kapcsolatokra való felkészítésében a kommunikációs normák, az emberi 

érintkezés szabályainak megismerése, elsajátítása,

a szabadidő eltöltése, a kulturális tevékenységre való felkészítés az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása, a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés,

a szociális hátrányok csökkentése egyéni foglalkozásokkal, felzárkóztatással,

európaiság terén alapvető ismeretek nyújtása német vagy angol nyelvből.
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tanulóink felkészítésénél folyamatosan figyelemmel kísérjük az iskola vizsgaeredményeit, valamint 

támaszkodunk az Országos Kompetenciamérés és a helyi mérések eredményeire.

Informatikából alapvető felhasználói ismeretek elsajátítása.

A NAT szellemében folyó oktatás kulcsfogalma az egyénre szabott személyiségfejlesztés. Ez csak 

differenciált oktatásszervezéssel érhető el.

Ezért iskolai oktatásunk 1.-4. évfolyamán a gyerekek azonos körülmények között, azonos tantárgyakat 

tanulnak. Itt el kell sajátítaniuk az alapkészségeket. (alsó tagozat)

Az 5-6. évfolyamon ezeket, a készségeket, képességeket gyakoroltatjuk azáltal, hogy ismereteket 

szereznek gyermekeink a tudományok alapjaiból. A 7-8. évfolyamon mindezeket megszilárdítjuk és 

felkészítjük őket a továbbtanulásra (felső tagozat).

A felső tagozaton évi 40 órában, epochális szervezésben, kiscsoportban tanulásmódszertan órákon 

fejlesztjük tanulóink készségeit és képességeit. 

Minden tanévben félévkor és év végén tantestületi értekezlet keretében beszéljük meg a legfontosabb 

feladatokat, eredményeket. Ezért a tanév rendjében biztosított, szabadon felhasználható 4 tanítás 

nélküli munkanap programjának tervezésénél különös figyelmet fordítunk arra, hogy a pedagógusok 

megfelelő szakmai segítséget kapjanak a tanulókkal kapcsolatos feladataik teljesítéséhez (belső 

továbbképzések, munkaértekezletek, jó gyakorlatok megtekintése). Az 1-8. évfolyam a differenciálás, 

mint munkaszervezési forma állandóan jelen kell, hogy legyen, személyekre szabottan (felzárkóztatás, 

tehetséggondozás).

Az új tanterv bevezetésével 2013-14 tanévtől csak a 3. évfolyamtól kezdődik az idegen nyelvek 

tanítása.

Az új tanterv bevezetésétől az informatika azokon az évfolyamokon, ahol nem kötelező, bekerül a 

választható tantárgyak közé.

3.3 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka eszköz- és eljárásrendszere

A játék, mint nevelési eszköz - a gyermekek fő tevékenységformáit jelenti.

A tankönyvek kiválasztási elveinél nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatás lehetőségére, az 

alapkészségek megerősítésére.

A csoportbontásoknál, a csoporton belüli differenciálásnál, továbbá a délutáni foglalkozások 

megszervezésénél az a cél kiemelt hangsúlyt élvez, ami a felzárkóztatáshoz és fejlesztéshez 

optimálisan alkalmazható oktatásszervezés megválasztásában is megnyilvánul.
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A munkaközösségi munkatervekben tervezni kell, hogy az egyes pedagógusok hogyan hangolják össze

a pedagógiai program céljában megfogalmazott felzárkóztató, fejlesztő tevékenység adott tanévre 

történő lebontását, a célok eléréséhez illeszkedő módszertani formákat és segédleteket (feladatbank, 

hospitálás, esetmegbeszélés, jó gyakorlat átvétele, stb.).

A tantárgyi tantervek alapján készülő tanmenetekben a tervezésnél kapjon megfelelő hangsúlyt a 

kompetenciaalapú oktatás eredményességének növelése, figyelemmel az iskola eredményeinek az 

országos átlaghoz való viszonyára. Minden tanmenetben jelenjen meg a témahetek programja, a 

Határtalanul kirándulásra történő felkészülés, és a program értékelése.

Használjuk ki a tantárgyak adta lehetőségeket a tanulók minél gyakoribb szóbeli megnyilatkozásaira. A

számonkérésnél nagyobb hangsúlyt helyezünk a szóbeli számonkérésre, illetve arra, hogy az írásbeli 

munkákban a tantestület minden tagja javítja a nyelvhelyességi, nyelvtani hibákat.

Nevelési módszer - a kitűzött nevelési cél elérése érdekében alkalmazott eljárás.

A célokon, feladatokon túl igazodjanak:

a tanulók sajátosságaihoz,

a nevelők személyiségéhez,

a mindenkori szituációkhoz.

Eljárások, módszerek

A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: minta, példa, bírálat, önbírálat, előadás, vita, stb.

A tevékenység megszervezésének módszerei: megbízás, követelés, ellenőrzés, értékelés, gyakorlás.

A magatartásra ható módszerek:

Ösztönző módszerek - helyeslés, bíztatás, elismerés. A tanulók jutalmazása: 

Kényszerítő módszerek - A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések

3.4 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk alapja egy olyan közös gondolkodást 

kíván az iskolafenntartó és iskolahasználó részéről, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, 

egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás 

nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is.

A célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket:
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Az értelem kiművelése területén elvégzendő feladatok:

a megismerési vágy fejlesztése,

tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása

tanulási motívumok és tanulási módok

továbbtanulási szándék - mint tanulási motívum

A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok:

a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése,

a pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos formáival,

pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és fenntartása az osztályban, tantestületben, iskolában

a pedagógus feladata, hogy a tananyagból kiemelt mintákat úgy ossza el, hogy a tanulók rendszeresen 

szembesülhessenek a segítés mintáival.

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégezendő feladatok:

a mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal,

a tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során is,

a tanulóknak legyen igénye a testi képességek kifejlesztésére és folyamatos karbantartására

az iskola legyen minden részletében igényes, esztétikus közeg, ami fejleszti a tanulók ízlését, 

igényességét,

a nevelőmunka során a tanulói önértékelés váljon rendszeressé.

A szakmai képzés alapozása területén elvégezendő feladatok:

a szabályhasználat képességének fejlesztése,

az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása. 

A művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében:

A művészetek művelése, mint minden tevékenység magában hordozza a személyiségformálás 

specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és egyetemes kultúra, valamint a 

mindennapok esztétikája. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes megtapasztaláson alapuló

módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok 

sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben ötvöződnek.
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Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az 

alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.

A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az 

értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi 

tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményes szereplés 

összetevői.

A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az akarati, az 

alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.

3.5 Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

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

megteremti. Az iskolában a közösségfejlesztés fő területei:

tanórák

szaktárgyi órák

osztályfőnöki órák,

a tanórán kívüli foglalkozások

 napközi,

séta, kirándulás,

szakkörök 

diák-önkormányzati munka,

szabadidős tevékenységek.

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.

Ezért iskolánkban a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat a nevelőtestület a szülői 

munkaközösséggel és a diákönkormányzattal egyeztetve határozta meg és egyes pontjait (dőlt betűvel 

szedett) kötelező feladatként írta elő az alkalmazotti közösség számára.

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink a következők:

Törekedjünk arra, hogy minden tanuló:
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 Ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek.

 Megismerje népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy 

múltú értékeit.

 Legyen nyitott, megértő a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások; a másság iránt, 

becsülje meg ezeket.

 Váljon érzékennyé környezete állapota iránt.

 Életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés 

váljon meghatározóvá.

 Tanulóink tudjanak társaikkal és a felnőttekkel is adott témáról, anyanyelvükön szabatosan 

kommunikálni.

 Az önálló, felnőtt életében képes legyen életmódjára vonatkozóan helyes döntéseket hozni, 

egészséges életvitelt kialakítani.

 Ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit és ezek 

elkerülésének módjait.

 Tanuljon meg tanulni. Legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú 

ellenőrzésére. 

 Tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést.

A tananyag elsajátítása

 segítse a tanulók kezdeményezéseit,

 járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez,

 ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, késztessen 

az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre,

 alakítsa ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét 

meghatározó erkölcsi alapelv,

 irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és -kifejezés, a 

vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a képességei álljanak a 

kommunikációs kultúra középpontjában,

 adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség megőrzésére. 
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Művészeti területen a kamarazenének és a zenekari játéknak, a közös táncnak és alkotásnak kiemelt 

szerepe van a nevelésben, de jelentősége túlmutat a művészeti iskolai foglalkozásokon, és mással alig 

pótolható közösségi nevelési lehetőséget rejt magában. 

A kamarazenei csoport, zenekar, tánccsoport tagja:

Egyéni teljesítményével hallhatóan és mérhetően járul hozzá az együttes produkciójához. Jó előadása 

emeli, gyenge előadása csökkenti a közös előadás minőségét, szélsőséges esetben teljesen tönkre is 

teheti a többiek műsorát. Felelőssége a többiekért kézzelfogható.

Az együttesben jóval magasabb színvonalú művek bemutatására képes a számára szólóban elérhetőnél.

A közösség ereje megkerülhetetlen tapasztalatává válik.

A darab tanulása, kidolgozása során szembesül a tanár utasításával. Ennek elfogadása - esetleg saját

elképzeléseinek  módosítása  árán  is  -  a  hiteles  megszólaltatáshoz  elengedhetetlen  művészi  alázat

megtanulásának szinte egyedüli alkalma.

A csoport többi tagja véleményének a meghallgatása nélkül nem remélheti,  hogy az ő véleményét

meghallgatják. Tehát ahhoz, hogy egyéni véleménye a közös teljesítménybe beépülhessen, legalább

részben el kell fogadnia a többiek véleményét, vagyis ki kell fejlesztenie magában a kompromisszumra

hajlandó tárgyalási készséget. 

A jól sikerül együttes szereplés élménye olyan közösségformáló, közösségteremtő alkalom, melynek 

során egymásért felelős, egymás munkáját becsülő, azonos célért erőfeszítésre képes közösség 

születik.

Ezért érdemes többlet energiát áldozni a kamarazenei csoportok, zenekarok létrehozására, 

működtetésére. Tanári irányításuk, vezetésük a demokratikus vezetés megismerését kell, hogy jelentse 

az együttes tagjai számára, azzal a tapasztalattal tetézve, hogy a teljesítmény a jól vezetett, öntudatosan

együttműködő személyek erőfeszítésének az eredménye.

Ezeket a célkitűzéseinket zeneművészeti szakirányon jól szolgálják színvonalasan működő kamara 

együtteseink, a furulya, ütő, citera, gitár-hegedű, karácsonyi koncertre összeállt zenekar.

Néptánccsoportjaink – a tánchagyományok ápolása mellett – elsősorban színpadi koreográfiákat 

tanulnak be és ezek bemutatásával adnak számot tudásukról, megismertetve a közönséget a műfaj 

szépségeivel. A tánccsoport, mint csapat túlmutat az oktatásszervezésben betöltött szerepén, alapját 

képezi a felnőtt korban is meglévő baráti kötelékeknek, előkészíti az iskolán kívül működő 

hagyományőrző társulatok működését.

A környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlaton a környezetkultúra és a kézműves 
tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, az általános és szakirányú ismeretek átadása révén a 
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környezettudatos magatartás, az igényes kézműves tárgyalkotás képességének megalapozása, a 
közösségek összetartó erejének fejlesztése valósul meg.  A munkakultúra, a feladattudatos, kitartó 
munkavégzés alapjainak elsajátíttatása, azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a 
megalapozása, melyek a tervezéstől a kivitelezésig biztosítják a meghatározott célú feladat, 
alkotómunka elvégzését. Mindezzel a környezet-harmonikus életvitel, a környezetalakítás 
képességének, az értékteremtés, - megőrzés igényének felkeltése is a célunk.

3.6 Tehetséggondozás

A tehetséggondozás legáltalánosabb módja a tanári differenciálás.

7-8. osztályban külön figyelmet fordítunk a tehetséges tanulók középiskolára felkészítésére azzal, hogy

középiskolai felkészítő órákat választhatnak matematikából és magyarból, majd a felvételi folyamat 

zárása után ugyanezen órák keretében segítjük a záróvizsgára történő felkészülésüket.

Minden tanuló jelentkezhet tanulmányi versenyekre az éves munkatervben meghatározottak szerint. 

Számukra a felkészítés ingyenes. Kerete a tehetséggondozásra rendelkezésre álló órakeret.

Tehetséges tanulóink igénybe vehetik a DÖK igénye alapján indított szakköröket. Szakköröket minden

évben az előzetes igényfelmérés alapján szervezünk. 

A tehetséggondozás legszélesebb körben igénybe vett módja a művészetoktatás, melyben tanulóink 

több, mint 50 %-a vesz részt.  

3.7  Tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatása

A felzárkóztatásra az 1-4. osztályokban rendszeresen (órarendbe beépítve) tartunk egyéni 

foglalkozásokat, korrepetálásokat.

A felsőbb osztályokban ugyanez történik meg egyéni foglalkozás keretei között, ahol kiemelt 

figyelmet fordítunk a tanulásmódszertanra.

Ezen tanulóknak a tanulószoba keretein belül, valamint órarendbe beépítve ajánlunk rendszeres 

szaktanári korrepetálásokat.

3.8 Gyermek és ifjúság védelem

Gyermekeink életük jelentős részét az iskolában töltik. A velük együtt dolgozó osztályfőnöknek, 

szaktanárnak, igazgatónak, gyermek és ifjúságvédelmi felelősnek azonnal észre kell vennie, ha a 

gyermekek testi állapotában, viselkedésében, hangulatában változás következik be, s fel kell deríteniük

a tünetek mögött meghúzódó okokat.

Ennek alapfeltétele az, hogy a pedagógus ismerje a gyerek személyiségét, családi hátterét, környezetét,

baráti és kortársi kapcsolatait. Ezért kell minden osztályfőnöknek év elején szociometriai és szociális 

felmérést végeznie.
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Nem elegendő azonban az intő jelet észlelni, megfelelő megoldási módot is kell találni. Ezek a 

következők lehetnek:

 családlátogatás, segítés, tanácsadás, figyelmeztetés

 javaslat szakvizsgálatra

 nevelési tanácsadó igénybevétele

 segélykérelem

 jegyzőnél jelentéstétel, feljelentés.

Fontos, hogy a jelentkező problémákat először intézményen belül igyekezzünk orvosolni, s helyben 

megtalálni a megfelelő megoldást. Amennyiben ez nem valósítható meg, igénybe kell venni a nevelési 

tanácsadó, családsegítő központ, egészségügyi ellátás, civil szervezetek, esetleg a rendőrség segítségét.

3.9 Az iskolai közösségi élet megszervezése

Napközis csoportokat szervezünk az 1-4 osztályos tanulók részére. A felvétel feltétele csupán az 

étkezési térítési díj befizetése. Ideje igazodik az igénybevevők szükségleteihez.

Tanulószoba az 5-8. osztályos tanulók számára működik. 

Szükség esetén 17 óráig felügyeletet biztosítunk.

Szakkörök minden évben a tanulói igények alapján szerveződnek a SZMSZ szerint.

A diáksportkör kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, erőnléti edzés, asztalitenisz, kerékpár és aerobic 

foglalkozásokat tart (igény esetén).

A fenti csoportok önkéntes csatlakozás szerint szerveződnek, s ingyenesek.

3.10 Az iskola hagyományrendszere 

Az ünnepélyek, megemlékezések az iskolában kerülnek megrendezésre. Szervezésükért egy-egy 

közösség felelős, az iskola éves munkatervében meghatározottak szerint.

Ünnepélyeink: tanévnyitó, nemzeti ünnepek (okt. 23, márc. 15), ballagás, tanévzáró. Ezeken a 

részvétel kötelező.

Megemlékezéseink: Széchenyi évforduló, Aradi vértanúk, Kormos István ünnepség, Nikisch Artúr 

megemlékezés, Nemzeti összefogás napja.

Rendezvényeink: Mesehét, Magyar Festészet Napja, Magyar Népmese napja Mikulás-nap, farsangi 

jelmezverseny, alapítványi bál, tanulmányi versenyek, költészet napi szavalóverseny és rajzpályázat, 
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színházlátogatások, Föld Napja rendezvényei, anyák napja, gyermeknap, sportnap, hulladékgyűjtés, 

tanulmányi kirándulások, búcsúzó bankett, Mikulás-kupa, diáknap, karácsonyi és tavaszi zeneiskolai 

koncert, néptáncosok gálaműsora (őszi-tavaszi),batyus bál, képzőművészeti alkotások kiállítása, 

karácsonyi műsor, helyi és területi rendezvények, Széchenyi nevét viselő iskolák találkozója 

időszakonként. 

Hagyományaink közé tartozik, hogy a jól tanuló diákok jutalmat kapnak 25, 50, 75 illetve 100 jeles 

osztályzatért, vagy csillagért /ceruzát, vonalzót, tollat, ill. könyvet/. Ennek anyagi fedezetét a szülői 

munkaközösség rendezvényei biztosítják.

Évzárón könyvjutalomban részesülnek azok a nevelők és a tanulók, akik az iskolai élet valamely 

területén kimagaslóan teljesítettek.

A Széchenyi Plakett adományozásának feltételeit a házirend tartalmazza.  Sárosi Lajos díjban 

részesülhetnek kiemelkdően teljesítő kollégáink és diákjaink is.

3.11 Tanítási térszerkezet

2010-11. tanévtől egy épületben történik az oktatás.

Az 1-8 osztály saját osztályteremben tanul. Ennek pedagógiai előnyeit ki kell használnunk. 

Szaktantermeink: képzőművészeti, technika, nyelvi, természettudományi, számítástechnika terem.

3.12 Az iskolahasználókkal való kapcsolattartás formái

Szülőkkel való kapcsolattartás

A szülőkkel való kapcsolattartás formáit az SZMSZ szabályozza.

Ezek a következők:

 családlátogatás - új osztályfőnök esetén kötelező, ill. szükség esetén javasolt

 szülői értekezletek - évente kétszer ill. szükség esetén

 fogadó délután

 évente kétszer nyílt nap

 hangversenyek, fellépések, kiállítások (iskolai rendezvények)

 e-ellenőrző

Iskolánkban működik az iskolai szülői munkaközösség, mely a törvény által előírt jogosítványait 

minden esetben gyakorolja.

Elsősorban a rendezvények szervezésében segít, s előteremti a jutalmazások anyagi hátterét a 

nevelőkkel, tanárokkal együtt.
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Diákjogok

Iskolánkban működik diákönkormányzat. Munkájukat a tanulók által felkért nevelő segíti, aki egyben 

képviseli is őket az iskolai vezetésben.

A diákönkormányzat gyakorolhatja jogát minden olyan kérdésben, melyet törvény szabályoz.

A diákok osztályonként 1-2 fő diákképviselőt választanak, s az így delegált tagok vesznek részt a 

gyűléseken. Évenként legalább 1 alkalommal közgyűlést tartanak, s megszervezik a diáknap 

programját. Javaslatot tesznek a házirend esetleges megváltoztatására, a szakkörök szervezésére, 

szabadidős programokra, az iskolai élet demokratikusabbá tételére.

3.13 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység

Nevelési programunkban elsősorban a távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a helyzetfelmérés után 

meghatározzuk a tevékenység célját, éves ütemtervét, valamint a lehetőségek számbavételével a 

hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat.

A szakaszos konkrét tervezést évente meg kell ismételni az elkészített adatlapok alapján.

A program célja, segíteni ezen tanulók

 beilleszkedését az iskolai környezetbe

 ismeretelsajátítását

 egyéni ütemű fejlődését

 akik - szociális körülményeiket tekintve:

 hátrányos helyzetűek

 családi mikrokörnyezetéből adódóan hátrányos helyzetűek,

 családi házon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek,

 iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek,

 csonka családban felnövő gyermekek, (elvált szülők, árva, félárva gyerekek)

 munkanélküli szülők gyermekei,

 átmenetileg hátrányos helyzetűek

 áttelepült, beköltözött (új) tanulók

 tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek.

A célok ismeretében tudjuk megtervezni minden év végén a következő tanév várható feladatait.

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:

 Felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok szervezése.
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 Drog- és bűnmegelőzési programok.

 Pályaorientációs tevékenység.

 Komplex tehetséggondozó programok (honismereti-néprajzi; zenei-művészeti; sport-

turisztikai)

 Komplex táborozások, kirándulások.

 Fesztiválok, bemutatók.

 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, fogadóórákon, 

családlátogatásokon, értesítés.

 Motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai vagy napközis ellátásban részesüljön.

 Táborozási hozzájárulások.

 Pályázatok figyelése, részvétel a pályázatokon.

3.14 Az iskolai élet, a tehetség, a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, 

beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését segítő tevékenységek

A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások:

 tanulási problémák megbeszélése egyeztetett időpontban, kötetlen beszélgetés formájában

 felkészítés tanulmányi versenyekre szaktanárok által

 felkészítés egyéb versenyekre szaktanárok, ill. osztályfőnökök feladataként

 szakkörök:/ évente más-más /a diákönkormányzat javaslatainak figyelembe vételével 

 egyéni könyvtárhasználat

 speciális tanfolyamok igény szerint, jelentkezés alapján

 művészetoktatásba lehetőség szerint minden tanulót felveszünk jelentkezés alapján

A fenti szolgáltatások (a speciális tanfolyam és a művészetoktatás kivételével) mindegyike 

térítésmentes.

A speciális tanfolyam szülői befizetéssel működik.

A művészetoktatási térítési díjakat a KLIK adott tanévi rendelkezése határozza meg.

A fenti szolgáltatások alanyi jogon (a térítéses szolgáltatások a térítési díj befizetése jogán) megilletik 

valamennyi beiratkozott tanulót.
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A tanulók extra szolgáltatások igénybevételére vonatkozó igényeinek bejelentése a szülő aláírásával 

ellátott kérelemmel történhet, melyet az osztályfőnök gyűjt össze.

Szociális szolgáltatások:

Az iskola ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásai:

 reggeli ügyeletet biztosítunk 1/2 8 - 8 óráig, melyet 2-2 ügyeletes nevelő lát el.

 ebédelési lehetőséget kínálunk a menzát, illetve napközis ellátást igénylő tanulóknak

 egészségügyi szűrővizsgálatokra kísérjük el a diákokat a  Knt. szerinti időközönként

 délutáni ügyeletet a délutáni foglalkozást szervező nevelő biztosít

Vakációs kínálatok

Nyári táborozást szervezünk általában Dunaszigeten illetve igény szerint. Erre a jelentkezés önkéntes, 

a költségeket a szülők állják. Lehetőség szerint igyekszünk pályázni. Minden évben részt veszünk a 

Határtalanul program pályázatán a 7. évfolyammal. Felvidéken és Erdélyben alakítottunk ki 

testvériskolai kapcsolatot. A kirándulás után 30 napon belül, minden alkalommal beszámolunk az 

eredményeinkről: „Nemzeti összetartozás- Határtalanul!” című témanap keretében.

Amennyiben az SZMSZ-ben meghatározott számú tanuló kéri a nyári napközit (10 fő) úgy 

megszervezzük azt.
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4 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja

4.1 Bevezetés

„Olyan embereket kell az iskolának kibocsátania, akik megtalálják helyüket az életben

és szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak lábukon.

Ez a feladat az iskolát minden szinten a legfontosabb közintézménnyé,

és minden tanárt a legfontosabb közéleti alakká teszi.

Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap” /Szent-Györgyi Albert/

„ Azt a fát, amelynek két évszázadra volt szüksége ahhoz,

hogy megnőjön, egy óra alatt ki lehet dönteni.”

-mondta D. Attenborough, jelezve, azt az óriási felelősséget, amely mindannyiunkat terhel az egészség 

és a megőrzéséhez szükséges környezet fenntartásának biztosításáért. Ahhoz, hogy e területen 

eredményt tudjunk felmutatni, terveznünk kell a beavatkozásokat, forrásokat kell teremtenünk a 

végrehajtáshoz.

4.2  A program törvényi háttere, alapja

A környezetegészség-nevelési program kidolgozásakor figyelembe vettük azokat a 

tananyagtartalmakat és követelményeket, amelyeket a NAT és helyi tantervünk megfogalmaz. Az 

egyes évfolyamok anyagának kialakításakor törekedtünk arra, hogy az megfeleljen a tanulók életkori 

sajátosságainak, kapcsolódjon a különböző tantárgyakban már megszerzett ismereteikhez, szolgálja az 

ismeretek elmélyítését, hasznosítását.

Tanulmányoztuk Győr-Moson-Sopron megye környezetvédelmi programját, valamint községünk 

egészségügyi helyzetét. Nevelőmunkánk során több tényezőt is figyelembe kívánunk venni és a 

következő elemeket emeltük ki belőle, amelyekre környezetegészség-nevelési programunkat építettük.

Környezetvédelmi program:

1. Levegőtisztaság-védelem:

A település levegővédelmi szempontból kedvező helyzetben van. A levegőt érintő terhelések nem 

jelentősek. A legnagyobb terhelés a közúti forgalomból eredő levegőszennyezés. A terhelések 

alapvetően az alábbi módon csökkenthetők:

 Közlekedés minőségének javítása

 Közlekedés mennyiségének csökkentése
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 Parlagterületek rendben tartása

2. Vízvédelem:

 A felszín alatti vizek állapotának felmérése

 Környezetkímélő mezőgazdasági művelési módok elterjesztése

 Tájsebek rehabilitációja

3. Hulladékgazdálkodás:

 Szelektív hulladékgyűjtés szervezése, népszerűsítése

 Illegális hulladéklerakók megszüntetése

4. Energiagazdálkodás:

 Közintézményi energiafelhasználás csökkentése

 Lakossági tájékoztatás az energiatakarékossági lehetőségekről

5. Természeti környezet megőrzése:

 Helyi jelentőségű természeti értékek megőrzése (tiszafák)

 Természeti értékleltár létrehozása

6. Épített környezet, zöldterület-gazdálkodás:

 Leromlott állapotú épületek megóvása, felújítása

 A települési bevezető utak esztétikai megjelenésének javítása

Egészségterv:

 A lakosság életmódjának egészségi állapotának jellemzése:

 A lakosság közel 40%-a dohányzik

 Fontos a tartalmas, értékközvetítő programok szervezése

 Rosszak az étkezési szokások

 Emelkedik a túlsúlyos lakosság aránya

 Nőtt az allergiás megbetegedések száma

 Sokan küzdenek érrendszeri problémákkal és magas vérnyomással

 A 0-14 éves gyermekek körében leggyakoribb betegség a fogszuvasodás
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 Gyakori a tartási rendellenességek száma 

Egészséges környezettel, helyes életmóddal ezeken a mutatókon sokat lehetne javítani, a prevenciót 

azonban gyerekkorban kell elkezdeni. Ezért kell az egészségügyi ellátással együtt az iskolai 

neveléssel-oktatással megalapozni a gyermekekben az ehhez szükséges ismereteket, készségeket.

Az értékrendszer az emberkép kialakításához az alábbi fő területeken kell hatékonyabb 

nevelőmunkát végezni:

 Társadalmi magatartások terén

 Másokhoz való viszony terén

 A természethez való viszony terén

 Az egészséges életmód, sport, higiénés magatartás területén

 A viselkedéskultúra területén

Kiemelt nevelési feladatok a felnövekvő nemzedék nevelése területén:

 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési feladatok

 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelési feladatok

 Magatartási nehézségekkel összefüggő tevékenységek körvonalazása

 A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok

 A tehetség-képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek összegyűjtése

4.3 Helyzetelemzés

Helyi lehetőségek kihasználása

Programunk megvalósítása során maximálisan kihasználjuk lakóhelyünk adottságait, lehetőségeit. A 

környezeti problémák megközelítésében is a helyileg tapasztalható gondokat szeretnénk tanulóink elé 

tárni, megmutatva azokat a konkrét cselekvési lehetőségeket, amelyek minden itt élő ember feladatait 

jelölik ki az egészségesebb környezet, az egészségesebb élet megvalósítására.

Hagyományaink

Ugyancsak fontos szempont volt a program kidolgozása során, hogy építsünk iskolánk hagyományaira,

azokra a tevékenységekre, amelyekkel eddig is a környezetvédelem, az egészségnevelés céljait, 

feladatait valósítottuk meg.
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 Iskolánkban rendszeresen szervezünk egészségnevelési programokat. A foglalkozások 

lebonyolításában részt vesznek a pedagógusok, a védőnő. 

 Tanulóinkkal rendszeresen részt veszünk az iskola környékének rendben tartásában, 

papírgyűjtést, a Föld napjához kapcsolódva környezetvédelmi tevékenységet szervezünk.

 Rendszeresen megemlékezünk a jeles napokról (Víz Világnapja, Madarak és Fák napja, 

AIDS világnapja, Dohányzásmentes nap)

 Az osztályok dekorációi anyagukban és tartalmukban az iskolai élet, a gyerekeket érdeklő 

és a bennünket körülvevő világ sajátosságait, értékeit közvetítik

 Az osztálytermek gondozói az osztályfőnökök irányításával a gyerekek, a szaktanárok, a 

napközis nevelők

 Rendszeresen és aktívan bekapcsolódunk a falu kulturális, közéleti eseményeibe 

(ünnepélyek, falunap, nyugdíjasok napja stb.)

Feladataink:

Az iskolai környezet esztétikus alakítása az ízlésnevelés nélkülözhetetlen része. Az iskolai környezet

igényes alakításával el kell érni, hogy a negatív környezeti hatások veszítsenek erejükből. Az iskola

szűkebb és tágabb világa harmóniát mutatva alakuljon.

Szűkebb környezet: osztálytermek, szaktantermek

Tágabb környezet: folyosó, aula, udvar

Még tágabb környezet: lakóhelyünk

Osztálytermek  képe-igazodva  a  tanulók  életkori  sajátosságaihoz-egészségügyi  és  esztétikai

szempontból egyaránt megfelelő berendezési tárgyakkal kell, hogy illeszkedjen az iskola egészéhez. 

Községünk  nagyon  szép,  gazdag  természeti  környezettel  rendelkezik,  ennek  ellenére  nem mindig

sáfárkodunk jól adottságainkkal. A hulladék elszállítása már megtörtént, még mindig találni kidobott

szemetet. A rendezett környezet igényének kialakítását is gyermekkorban kell elkezdenünk. 

Felvesszük  a  kapcsolatot  az  Erdei  Iskolai  Központokkal  (Ravazd,  Sokoró  Ökopark)  és  a  Reflex

környezetvédelmi szervezettel programjaink eredményes lebonyolításához.

Megrendezésre kerül az egészségnevelési nap, amelynek keretében minden korosztállyal az őket 

érdeklő, életkori sajátosságainak megfelelő programokat valósítunk meg (higiénia, fogápolás, 

egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek, sportrendezvények)

Iskolánk kialakította saját drogstratégiáját, melyet külön fejezetben tárgyalunk.
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Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, fogorvos) segítségét vesszük igénybe egy-egy 

aktuális téma (táplálkozás, serdülőkori változások) feldolgozása során. Megszervezzük a tanulók 

egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatait.

Kulturális életünk is további fejlesztésre szorul. A tévé és a videó, valamint az internethasználat még 

mindig előkelő helyet foglal el a gyermekek szórakozásában, kulturálódásában. Ennek negatív 

következményei ma már egyértelműen láthatók: igénytelenség, rossz magatartási minták követése, 

mozgásszegény életmód.

4.4 Célmeghatározás

 Tudatosítani a tanulókban, hogy környezetük, életmódjuk és egészségük szoros 

kapcsolatban áll egymással.

 Megismertetni velük szűkebb környezetük - a szülőfalu és környéke- természeti szépségeit, 

értékeit, kialakítani a tanulókban a természet szeretetét, a természet védelmének szándékát.

 Felhívni a tanulók figyelmét a környezeti problémákra. Tudatosítani bennük, hogy a 

környezetvédelem minden embernek elemi érdeke és kötelessége.

 A tanulók váljanak az egészséget értéknek tekintő, annak megóvásában cselekvő, aktív 

szerepet vállaló emberekké.

 Olyan intézményben kívánunk tanulni és tanítani, ahol az iskola tárgyi környezete, az 

emberi kapcsolatok minősége egészségmegtartó és emberbarát. Ahol valamennyi tantárgyat

áthatja, az iskolai élet szerves részévé válik az egészségnevelés és a környezeti nevelés.

4.5 A tevékenységek tartalma és kerete

Az iskolai nevelőmunka különböző színterein megjelenő programelemek

A program egy részének megvalósítása áthatja az iskolai életet, több tantárgy tananyagában, 

tevékenységi formáiban, iskolai programokban realizálódik. Ugyanakkor a program egy részének 

megvalósításához külön időkeret szükséges. 

Tanórai foglalkozások:

A környezetegészség-nevelés nem köthető egy tantárgyhoz, annak célkitűzéseit az iskolai nevelés-

oktatás egészének kell megvalósítania.

A következő nevelési lehetőséget adja a tananyag a környezeti és egészségneveléshez:

 Tiszta levegő, folyók, tavak védelme

 Gondoskodás a madarakról
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 Mesél az erdő, mező, víz, vízpart

 Az élettelen természet (víz, levegő)

 Tárgyalkotás a természet kincseiről

 Veszélyeztetett természet

 Közvetlen lakókörnyezetünk (hulladékkezelés)

 Környezetbarát viselkedés

 Élj egészségesen (testmozgás, testünk védelme)

 Egészséges táplálkozás

 Helyes fogápolás

 Fűben, fában orvosság (gyógynövények)

 Testi, lelki egészségünk

A kisiskolásokat arra szoktatjuk, hogy vigyázzanak közvetlen környezetükre. A környezetvédelmi 

nevelés az óvoda után az első osztályban folytatódik. 

Kirándulásaink során megláttatjuk a szépet, követendőnek tartjuk a gondos, ápolt környezetet. 

Az iskola a szép zöld udvarával ideális környezet diákjainknak. A szüneteket jó időben mozgással 

tölthetik el a szabadban. A testnevelés órákat is az őszi és tavaszi időszakban a szabadban tartjuk. 

Télen is szívesen játszanak az udvaron. Megszokták és igénylik a mozgást, a friss levegőt. Szervezetük

edződik, állóképességük fejlődik.

Felső tagozatban elsősorban a természetismeret, biológia, földrajz, kémia és fizika tantárgyakhoz 

kapcsolódva, ill. osztályfőnöki órákon foglalkozhatunk a témával, de a többi tantárgy esetén is adódik 

lehetőség a környezetegészséggel kapcsolatos készségek és jártasságok kialakítására.

Tanórán kívüli foglalkozások:

 Témahetek 

 Szakkörök 

 Tanulmányi séták

 Tanulmányi kirándulások

 Erdei iskola
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 Nyári táborok

 Nemzeti parkok, állatkertek látogatása

Egyéb komplex foglalkozások:

 Iskolarádió

 Sportrendezvények

 Vetélkedők

 Előadások

 Megemlékezések

 Gyűjtési akciók
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TÉMA MEGVALÓSÍTÁS RÉSZTVEVŐ 

ÉVFOLYAMOK

kötelező Választott FORMAI 

HELYSZÍNEI

IDEJE, 

IDŐTARTAMA

Mindennapos 

testmozgás

Testnevelés óra

Sportkör

Néptánc

Egész tanév 

során

1-8. osztály

Úszásoktatás Testnevelés óra tavasszal 4. és 6. osztály

Életvezetési 

ismeretek és 

készségek

Osztályfőnöki 

órák

Egész tanév 

során

5-8. osztály

Drogprevenció Osztályfőnöki 

órák

Témanapok

előadások

Egész tanév 

során

1-8. osztály

Egészséges 

életmód 

kialakítása

Témahét

Előadások

Osztályfőnöki, 

technika, 

biológia, 

környezetismeret

órák

Egész tanév 

során

1-8. osztály

4.6 Módszertani alapelvek

A környezetegészség-nevelési program céljainak megvalósításakor elsősorban nem verbális ismeretek 

elsajátítására törekszünk, hanem szemléletet szeretnénk formálni. Ezért módszereink között első 

helyen a sokféle tapasztalatszerzés lehetőségének megragadása áll: tanulmányi kirándulások, 

kísérletek, tudatos megfigyelések.
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Rá kell szoktatni a gyerekeket, hogy az általuk tapasztaltakat valamilyen formában rögzítsék (jegyzet, 

rajz, fotó, film)

Törekednünk kell a téma feldolgozása során arra, hogy különböző változatos tevékenységek 

összekapcsolódására kerüljön sor: séta, feladatlapok, rajzolás, fogalmazás, kísérletezés stb.

A végzett tevékenységeket, megszerzett tapasztalatokat, ismereteket igyekezzünk közösen rögzíteni: 

fotóalbum, faliújság, falu tv, iskolai honlap

32



Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 

4.7 Kapcsolatok, együttműködések

A környezetegészség-nevelési program megvalósításában részt vesz az iskola valamennyi pedagógusa.

Emellett a megvalósításban szoros együttműködésre törekszünk a háziorvossal, a védőnővel, a 

fogorvossal, az önkormányzattal, a helyi lakossággal és a civil szervezetekkel. Egy-egy téma kapcsán 

továbbra is tervezzük külső szakemberek bevonását:

 MPI szaktanácsadó

 Pszichológus

 Környezetvédő megyei és regionális szervezetek

 Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya

 Az erdei iskolák saját programjaikkal, szakmai anyagjaikkal segítik környezeti nevelésünket.

 A helyi szakmai szervezetekkel való szoros kapcsolattartás segítheti a problémamegoldást.

 Egészségügyi szolgálat: egészségnevelési, iskolafogászati prevenciós programok, családi életre

való felkészítés

 Rendőrség: drog-prevenciós programok szervezése

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: szakmai tapasztalatával segíti az egészségnevelés 

területén végzett munkánkat

 Észak-dunántúli Nyersanyag-hasznosító Rt.  A szelektív hulladékgyűjtésben, papírgyűjtésben.

4.8 Eszközök

Szellemi erőforrások

Meglévő szakemberek:

Iskolán kívül:

 Védőnő

 Gyermek- és ifjúságvédelmi szakember

 Orvos

 Fogorvos

 Szülői munkaközösség

Iskolán belül:

 Munkaközösség vezetők
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 Szakkör-vezető

 Sportkör-vezetők

 Biológia, természetismeret tanárok

 Drogkoordinátor

 Szabadidő szervező

 Fejlesztő pedagógus

 Adminisztratív dolgozók

 Technikai dolgozók

Tárgyi és pénzügyi erőforrások:

Meglévő tárgyi erőforrások:

 Tornaszoba

 Udvar 

 Pályák

 Könyvtár

  Multimédiás eszközök, Internet

 Szakkönyvek

Hiányzó tárgyi erőforrások:

 Szeméttárolók szelektív hulladékgyűjtéshez

 Sportcsarnok

4.9  Iskolai drogmegelőzési stratégia

Célok

 Tanulóinkban erős legyen a motiváció az egészséges életvitelre

 Felkészítsük őket, hogy a folyamatosan jelen lévő drogcsábításoknak ellent tudjanak állni

 Értelmes aktivitást igénylő tevékenységekben érvényesüljön önmegvalósítási igényük

 Képesek legyenek felelősségteljes döntések meghozatalára, a társadalom kihívásaihoz való 

alkalmazkodásra
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Feladatok

 Korunknak megfelelő tájékoztatás az őket érintő veszélyekről, veszélyhelyzetekről

 Korunknak megfelelő ismeretek a következményekről

 Konfliktustűrő, konfliktusmegoldó képességük erősítése

 Az érintettek körébe került tanulók felismerése és támogatása

 Kapcsolattartás a drogprevencióban érintett társszervezetekkel

 Kapcsolattartás a szülőkkel, a szülői szervezetekkel

Drogprevenció résztvevői:

 Az intézmény vezetői

 Képzett drogkoordinátor

 Munkaközösség vezetők

 Az intézmény pedagógusai

 Az intézménybe járó tanulók és szüleik

 Diákönkormányzat

 A település önkormányzata

 A település egészségügyi dolgozói (orvos, védőnő)

 A területi rendőrség

 Szülői munkaközösség

Résztvevők feladatai:

 Minden pedagógus kötelessége, hogy kellően felkészült legyen és tudását a tanulók felé 

közvetítse

 Minden osztályfőnök feladata, hogy osztálya tanulóit ismeretei, felkészültsége szerint 

tájékoztassa, támogassa. Kapcsolatot építsen és tartson a szülőkkel, és a prevencióba bevonja 

őket

 A drogkoordinátor feladata az információk gyűjtése, használatra bocsátása. Kapcsolattartás a 

társszervekkel, drogstratégiai feladatok koordinálása, rendezvényszervezés

 Az iskola vezetőinek feladata a kapcsolattartás a társszervekkel, a drogprevenció 

megvalósításának segítése. A drogstratégia és a nevelési program összehangolása.
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 A társszervezetek feladata információ nyújtása, ismeretátadás személyes részvétellel, a 

koordinációs munka segítése. Bekapcsolódás a rendezvényszervezésbe

Színterek:

 Osztályfőnöki órák

 A témához kapcsolódó szakórák tananyaga (természetismeret, biológia, kémia, egészségtan, 

etika)

 Véleményalkotást vagy konfliktusmegoldást segítő tanórák (magyar, rajz, tánc és dráma, 

testnevelés)

 A témához kapcsolódó megelőző, ill. megoldást kínáló szakkörök, rendezvények

 A tanórák közti szünetek

 Az iskolában évente megrendezésre kerülő egészségnevelési nap rendezvényei

 Az iskolában alkalmanként témához kötött prevenciós rendezvények

 Iskolarádió témához kapcsolódó műsorai

Éves program:

IDŐPONT TÉMA FELELŐS

szeptember Osztályközösségek

közösségi fejlesztése.

A nevelési célokat, a

személyiségfejlődést szolgáló

tevékenységek beindítása.

Osztályfőnökök

október Szülői értekezlet,

tájékoztatás és a

drogprevenciós szemlélet

erősítése.

Osztályfőnökök

Diákönkormányzat

vezetők

november Előadás szervezése:

Serdülőkori problémák

Nevelési tanácsadó

Iskolavezetés

Osztályfőnökök

védőnő

december AIDS-ellenes világnap-

tájékoztatókkal

Diákönkormányzat
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Védőnő

február A pedagógusok

továbbképzésének tervezése,

mentálhigiénés jellegű

képzések.

Iskolavezetés

március Káros szenvedélyek

megelőzése-filmvetítés

Osztályfőnökök

Védőnő

április Egészségnevelési nap

programjainak megtervezése,

lebonyolítása

Intézmény pedagógusai

május Dohányzásmentes

Világnap alkalmából

szervezett iskolai

ismeretátadó,

egészségfejlesztő programok

osztályfőnökök

4.10 Mindennapos iskolai testnevelés program

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének

elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és az azzal együtt járó 

technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a 

fizikai képességek hanyatlásához vezethet.

Szempontok:

 Minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban

 Minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési- és 

légző rendszer megfelelő terhelése

 Minden testnevelési órán van gimnasztika

 Minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még az 

eltérő adottságú tanulóknak is

 A testmozgás program játékokat és táncot is tartalmazhat

 Minden pedagógusnak szem előtt kell tartania, hogy a testmozgás a fizikai és a lelki egészséget

egyaránt erősíti.
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Biztosítani kell a mindennapos testmozgást. Ezt szolgáló programok:

Tanórai foglalkozások:

 Testnevelés órák

 Tanulásmódszertan órák (5-8. osztály)

 néptánc

1- 4. évfolyam:

A napközis és tanulószobai foglalkozások között is biztosítjuk a tanuló életkorához és fejlettségéhez 

igazodó játékos egészségfejlesztő testmozgást.

Tanórán kívüli foglalkozások:

 Sportkörök (labdarúgás, általános sportkör hetente 1-1 óra évfolyamonként, ill. igény szerinti)

 Úszás lehetőségének biztosítása, max 30 órában.

Tanórán kívüli sportrendezvények, versenyek:

 Tilai Emléktorna Kunsziget

    Diákolimpia 

 Széchenyi iskolák találkozója (akadályverseny, labdajátékok)

 Szóló és csoportos néptánc verseny

Nyári táborok programjai:

 Kerékpártúra

 Gyalogtúra

 Úszás, vízi játékok

 Vízitúra

 Tánc

 Kézművestábor

Erdei iskolai programok 4. és 6. osztályban. Helyszín: KLIK Győri Tankerületének területe.

Diákönkormányzat napja:

 Túrázás
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 Vetélkedők

 Akadályverseny

Célok:

 Sportköri órák látogatottságának növelése

 Az úszás kiszélesítése több évfolyamra

 Erdei iskolai program kiszélesítése

 Szülőknek, pedagógusoknak szervezett sportolási lehetőség.

4.11 Az iskolai környezet állapotából adódó célok és feladatok

A helyzetből adódó

jellemzők

Célok Tevékenység, feladat

Közlekedés Kerékpáros és gyalogos

közlekedés növelése.

Közlekedésbiztonsági

ismeretek kiemelt tanítása.

Légszennyezés Csökkentés. Növények gondozása,

pótlása.

Gyomtalanítás, elhagyott

területek gondozása.

Szemét Tiszta, egészséges

környezet fenntartása.

Szelektív hulladékgyűjtés.

Szemétszedés,

szeméttárolók sűrítése.

Iskolabelső Tiszta, meghitt környezet

kialakítása.

Dekorációk.

Portalanítás.

Gyakori szellőztetés.

Lábtörlők használata.

Energiafelhasználás Takarékos fűtés. Geotermikus hő

felhasználása.

Világítás Egészséges, takarékos

legyen!

Fénycsövek karbantartása.

Vízfelhasználás Egészséges ivóvíz Csapok karbantartása.
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biztosítása.

Vízfogyasztás

csökkentése.

Víztakarékos öblítés.

Csatorna Csatorna karbantartása. Környezetbarát

takarítószerek alkalmazása.

Udvar Biztonságos aljzat

kialakítása, játékok

állagmegőrzése.

Az udvar folyamatos

karbantartása.

Az iskola

eszközellátottsága

Az esztétikai érzék

fejlesztése.

Egészséges személyiség

kifejlődése.

Az interaktív táblák

használata.

Esztétikus dekorációk,

falitáblák felrakása.

Digitális kamera

Könyvtár, médiatár
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4.12 Egészségvédő, egészségmegőrző mentálhigiénés, környezeti nevelési programok és 

szervezetek

A program

elnevezése

témája Célcsoportja szervező

Életvezetési

ismeretek és

készségek

Önismeret, hely a

környezetben,

egészséges és

biztonságos élet,

veszélyeztető

tényezők

5-8. osztály Csendes Éva

Szertelen Ifjúság

napja

Szenvedélybetegs

égek, szexuális

nevelés

7-8. osztály Flesch K.

Művelődési Központ

Mosonmagyaróvár

Nutrikid Egészséges

táplálkozás

5-6. osztály Nestlé Hungaria

ALWAYS

serdülőkori program

Serdülőkori

szexuális és higiénés

problémák

11 évesek Procter & Gamble

Johnson &

Johnson Serdülőkori

program

Serdülőkori

problémák

13 évesek Johnson &

Johnson
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5 AZ ISKOLA HELYI TANTERVE

5.1 A tanulók értékelése és minősítése

Az iskolánknak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a

Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. Kormány rendelet 

előírásait is figyelembe véve kell a kerettanterveket felhasználva saját helyi tanterveiket kidolgozniuk. 

A tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái 1-4 
évfolyam:

A NKT szöveges minősítést ír elő első osztálytól második osztály első félévéig, amely 2010. 

szeptember 1-én lépett hatályba.

A szöveges értékelés (tanítási év közbeni teljesítmény) elvei a következők. Negyedévenként értékeljük

a tanulók előrehaladását. Kivétel az első osztály, ahol a szoktatási, megfigyelési időszakot lezárva is 

közöljük a szülőkkel a megfigyelési tapasztalatokat, eredményeket, amelyek a következő időszak 

pedagógiai munkájának kiinduló pontjául szolgálnak.

A szöveges értékelésben a tanulónak a társakhoz, felnőttekhez, tanuláshoz való viszonya, a 

személyiségének pozitív és negatív vonásai válnak ismertté. Ennek ismeretében a szülő és a pedagógus

közösen erősítheti a személyiségjegyeket, illetve segítheti a tanulót a változás igényének 

kialakításában.

A testnevelés, rajz, technika, ének, tánc és drámatantárgyak értékelésében elsősorban a pozitív 

viszonyulás, az esztétikus pontos munkavégzés, és az akaraterő megléte illetve hiánya értékelendő.

A többi tantárgy (magyar irodalom, matematika, környezetismeret) értékelése a tananyag 

elsajátításának fokát, minőségét közli a szülővel.

A második évfolyam második félévétől érdemjeggyel értékelünk és minősítünk.

Az első minősítést első évfolyam félévkor kapják a tanulók, a következő évfolyamoktól félévkor és év 

végén. A második évfolyam második félévétől érdemjeggyel minősítünk.

A tanulók minősítése (első évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon 

félévkor):

 Kiválóan teljesített

 Jól teljesített

 Megfelelően teljesített

 Felzárkóztatásra szorul
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A minősítés révén a szülő tájékozódik gyermeke tanulási eredményeiről és hiányosságairól.

A szöveges értékelés műfaja: Előre meghatározott nyomtatott skála szerinti értékelés, a megfelelő rész

aláhúzásával, valamint átfogó szabadon fogalmazott szöveg. (Melléklet: Szöveges értékelés 1. 2. 

évfolyam)

Az év során rendszeresen tájékoztatjuk a szülőket a témazárók, félévi és év végi felmérések 

eredményeiről, százalékban kifejezve 1. osztályban és 2. osztály első félévben, 2-8. osztályban 

érdemjeggyel.  Az év közben készült önálló munkák, tudáspróbák diagnosztizáló mérések, a 

pedagógus munkáját segítik, megjelölve a következő időszak teendőit.

Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelnie kell a

tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot 

kell tenni azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.

Az iskola hagyományainak megfelelően az 1. évfolyamon továbbra is piros ponttal, csillaggal 

értékeljük a tanulók szorgalmát, igényes írásbeli munkáit, tantárgyi fejlődésüket. (10 piros pont = 1 

csillag).

Mind a nyolc évfolyamon 25 csillagért illetve ötösért ceruzát, 50-ért vonalzót, 75-ért tollat, 100-ért 

könyvet érdemel az igyekvő tanuló. A tárgyjutalmak elérése a diákjaink szorgalmát, akaraterejét, 

kitartását növeli, gazdagítva személyiségüket.

Értékelés a 2-8 évfolyamon:

 érdemjegy: a tanuló teljesítményének, előmenetelének tanítási év közbeni értékelésére szolgál,

 osztályzat: a tanuló teljesítményének, előmenetelének félévkor és év végén történő 

minősítésének eszköze.

Érdemjegyek és osztályzatok:

 a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél dicséretes (5D), jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). Dicséretest az tanuló kaphat, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott 

egész tanévben.

 a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2),

 a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2).

(Magatartás, szorgalom értékelése – mellékletben található)

Nem osztályozzuk:
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 Tánc-és dráma

 Hon-és népismeret

Az integrált oktatásban részesülő tanulók értékelése
Az osztálytanító, vagy szaktanár által megfogalmazott, átfogó szöveges értékelést kapják 1. 
évfolyamon és  2. évfolyam első félévében. Az értékelésben a szülő tájékozódik gyermeke 
önmagához viszonyított fejlődéséről. A 2. évfolyam második félévétől érdemjeggyel minősítünk.

Szükség esetén a Nkt. 56.§ (1) megfogalmazottak szerint történik a tanuló értékelése.

Az értékelések időpontjai megegyeznek a mellékleteken megjelölt időpontokkal, de tartalmukban 

mások.

Félévi és év végi minősítésükre ugyanaz vonatkozik, mint a többi tanulóra.

Értékelés az alapfokú művészetoktatási intézményben:

Az alapfokú művészetoktatás évfolyamáról a továbbképző évfolyamra az léphet, aki- jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezett- művészeti alapvizsgát tett.

Beszámoltatás, vizsga zeneművészeti tagozaton:

A hangszeres növendékek minden tanév félévében félévi meghallgatáson, vagy tanszaki koncerten 

vesznek részt. A hangszeres meghallgatás anyagát a tantervben előírtak alkotják.   

A tanév végi vizsga anyaga - ha a tanterv másként nem rendelkezik - négy darab, az „A” tagozaton a 

fejből játék kötelezettségének a mértéke tanszakonként változik A félévi meghallgatás és az év végi 

vizsga is vizsgabizottság előtt zajlik. A bizottság tagjai a tanszak tanára és más tanszakok tanárai (3 

fő). 

A meghallgatás, vizsga után a bizottság tagjai megbeszélik a hallottakat. Nem csak a jegyekről, hanem 

módszertanról, pedagógiai eszközökről, fogásokról is eszmét cserélnek. A meghallgatási jegy nem 

azonos az érdemjeggyel. A növendék pillanatnyi produkcióját tükrözi. Súlya megfelel egy havi 

érdemjegynek. Az év végi vizsgán kapott osztályzat feleljen meg a vizsgaprodukciónak és az éves 

munkának. Az osztályzatot a bizottság állapítja meg. A tört osztályzatot a tanár javaslatára 0,9-del fel- 

vagy lefele lehet kerekíteni. (Pl. 4,1-re adható 4-es, vagy 5-ös 4-esre csak 4-es, stb.)  

Azt a tanulót, aki a vizsgáról igazoltan hiányzik, ősszel kell meghallgatni. Különös méltánylást 

érdemlő esetben egész évi munkája alapján osztályozható. 

Országos versenyen, egyéb jelentős rendezvényen sikeresen fellépő növendék a teljesítés félévének 

végén részben vagy egészben mentesíthető a beszámoló alól.

A növendékek munkájának értékelése
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Az előképző első és második évfolyamán a tanulók értékelése minősítéssel történik: Kiválóan 

teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul.

Az alapfokú osztályokba járó növendékek minden hónap végén osztályzatot kapnak tárgyhavi 

munkájukra. Az osztályzat előmeneteli és szorgalmi jegyből áll. 

Félévkor félévi értesítőt kap a növendék a művészeti iskolában tanult valamennyi foglalkozásról. 

Tanév végén a növendék bizonyítványt kap. Ebben a fő tárgy, valamint a kötelező tárgy (szolfézs, 

zenetörténet-zeneirodalom) értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik: 5 - jeles, 4 - jó, 3 - közepes, 2

- elégséges, 1 - elégtelen. A szorgalmi minősítések: 5 - példás, 4 - jó, 3 - változó, 2 – hanyag. A félévi 

értesítőben és a bizonyítványban kapott érdemjegyek egy osztályzattal eltérhetnek a hó végi jegyek 

átlagától. Az ennél nagyobb eltérést mind a vizsgabizottság, mind a növendék és szülője előtt 

részletesen indokolni kell.

A szorgalmi minősítést az igazolatlan mulasztások a következő módon befolyásolják: Az a növendék, 

akinek a tanév folyamán 

 1-2 igazolatlan mulasztása van, legfeljebb 4 - jó, 

 akinek 3-4, legfeljebb 3 - változó, 

 akinek 5-9, legfeljebb 2 - hanyag minősítést kaphat.

Beszámoltatás, vizsga néptánc tanszakon:

A tanulók minden tanév félévében félévi bemutató óra keretében adnak számot tudásukról a meghívott 

pedagógusok és a szülők előtt. A tanév végi vizsga anyaga a tantervben meghatározott táncanyagokból 

összeállított színpadi koreográfiák hiteles előadása. Erre a néptánccsoportok tanévzáró gálaműsorán 

kerül sor.

Az év végi értékelés/érdemjegy a tanév során végzett munka és a bemutatókon mutatott teljesítmény 

alapján kerül meghatározásra.

Egyéb kérdésekben a néptánc tanszak tanulóinak értékelése megegyezik a zeneművészeti tagozaton 

tanuló diákokéval.

Értékelés, vizsga környezet- és kézműves kultúra tanszakon:

 A félévi és tanév végi osztályzás: 
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 A tanulók teljesítményét havonta érdemjeggyel értékeljük.A félévi és év végi osztályzat tükrözi

a tanuló egész időszak alatt végzett munkáját, valamint a vizsgafeladattal nyújtott 

teljesítményét. Az érdemjegyet a szaktanár állapítja meg.

 Az érdemjegy megállapítása a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és 

elméleti tudásának egybevetése alapján történik. Valamint  az elsajátított ismereteket és 

készségeket, a tanulók érdeklődését és figyelmét, kifejezőképességét és önállóságát is 

figyelembe vesszük.

 A művészeti iskola felsőbb évfolyamába az a tanuló léphet, aki a közvetlen megelőző osztály 

anyagát sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott. A 6. évfolyam végén alapvizsgát tehet.

Az általános iskolai számonkérés formái:

1. Mindennapos számonkérés, ellenőrzés: házi feladat javítása ellenőrzése.

2. Szóbeli számonkérés

3. Írásbeli számonkérés, felelet értékű.

4. Tanmenetben meghatározott számonkérés: témazárók írása.

5. Munkadarabok bemutatása, mérhető teljesítmények pl. testnevelésből.

Az általános iskolai írásbeli beszámoltatások időrendje

Osztály: Mérés típusa: Mérés Mérés Mérés Mérés 
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típusa: típusa: típusa: típusa:

1. tanulási 

képességek 

vizsgálata

félévi m
érés

mérés a 

betűtanulás 

befejezésekor

év végi felm
ésés

2.

év eleji diagnosztikus m
érés

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Amennyiben osztályfőnök, vagy tanár csere van, diagnosztizáló felmérést készít.

Témazáró felmérések

2. évfolyamon:

 nyelvtan – helyesírás
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 szövegértés

 környezetismeret

 matematika

3. évfolyamon:

 nyelvtan – helyesírás

 szövegértés

 környezetismeret

 matematika

 fogalmazás

4. évfolyamon:

 nyelvtan – helyesírás

 szövegértés

 fogalmazás

 környezetismeret

 matematika

5-8. osztály:

 nyelvtan- helyesírás

 szövegértés

 fogalmazás

 természetismeret

 matematika

 idegen nyelv

 technika és életvitel

 történelem

 természettudományok

 vizuális kultúra
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Minimális követelmény: tantárgyanként félévente 1 témazárót kell íratni. (heti 1 órás 

tantárgyaknál is)

Témazáró felmérések korlátai: 

Maximum 2 felmérést lehet íratni egy tanítási napon.

Felmérések értékelése %

A témazáró felmérések, a félévi, az év végi felmérések százalékos eredményei, az értékelés és 
minősítés szempontjából meghatározó fontosságúak. A félévi és év végi minősítésben két jegynek 
számítanak és a naplóba piros színnel írjuk be.

Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 
és korlátai:

 Írásbeli házi feladat az órán tanult tananyag begyakorlására szolgál, és ezért rendszeres feladat.

 Szóbeli tanulnivaló olvasásból, vers, memoriter, a tantervi előírásoknak megfelelő számban. 
Nyelvtan-helyesírásból, matematikából szabályok. Idegen nyelvből szavak, szövegek, 
nyelvtani szabályok megtanulása. .

 Más tantárgyaknál a tantárgy jellegének megfelelő szóbeli feladat.
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% 1-4 évfolyam % 5- 8. évfolyam

100-92 kiválóan

megfelelt

(5-jeles)

100-92 5 (jeles)

91-80% Jól megfelelt

(4-jó)

91-80 4 (jó)

79-65% Megfelelt

(3-közepes)

79-56 3 (közepes)

64-0%

(64-49)

fejlesztésre

szorul

(2-elégséges)

55-45 2 (elégséges)

49-0% (1-elégtelen) 0-44 1 (elégtelen)
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Hétvégére nem adható több írásbeli és szóbeli házi feladat, mint a hét többi napján. 

Őszi, téli, tavaszi szünetet hagyjuk meg a családi programokra, pihenésre, erőgyűjtésre, ezért többlet 
házi feladatot nem kapnak a tanulók.

5.2  Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása

Iskolánk, mint a település egyetlen iskolája, szükségszerűen felvállalja a különböző képességű 

gyerekek nevelését, oktatását. ( Szakmai Alapdokumentum ) A nevelésben-oktatásban megvalósuló 

integráció során  a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteiknek megfelelő ellátást kapnak. 

A sajátos nevelési igényt a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága állapítja meg. Az általuk kiadott 

szakvéleményben megfogalmazottak, a Nemzeti Köznevelési törvényben (Nkt.), a 20/2012 EMMI 

rend.-ben, valamint  a 32/2012 EMMI rendeletben leírtak alapján történik a tanulók iskolai 

nevelésének-oktatásának tervezése, ellátása. Ezt differenciáló oktatással, egyéni tanítási – tanulási 

folyamatok kialakításával valósítjuk meg. Az egyénre szabott fejlesztés kooperatív technikák 

keretében az élethosszig tartó tanulást megalapozó kulcskompetencia területek figyelembevételén 

alapul. Az integráltan nevelt gyermekek számára a törvény lehetőséget biztosít a tanórákon túli 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs-rehabilitációs foglalkozásokra. Időkerete a heti tanítási 

óra törvényben meghatározott százaléka.

Az integrált oktatásban részesülő tanulók fejlesztésének célja:

 a sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igényének biztosítása

 a sajátos nevelési igényből adódó hátrányok csökkentése, illetve lehetőség esetén 

megszüntetése

 megfelelő, az egész életen át használható kompenzatorikus technikák elsajátítása

Ellátásukhoz feladataink a következők:

 az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az egyéni sajátosságok figyelembe vétele

 fejlesztési szükségletek meghatározása

 egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezés és bánásmód

 differenciált készség- és képességfejlesztés tanulói tevékenységre építve

 korszerű általános műveltség megalapozása, a specifikus jegyek figyelembevételével

 a különböző kompetencia területek komplex fejlesztése

 megfelelő tanulásszervezési formákkal és módokkal annak biztosítása, hogy a tanórákon és a 

tanórán kívüli tevékenységben érvényesüljön a differenciált és az egyéni fejlesztés.

 a sajátos nevelési igényből fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása

 a mindennapi életben hasznosítható tudás közvetítése
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 a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kialakítása

 a minimális teljesítmények meghatározása

 a gyermekek eltérő szocio-kulturális környezetéből fakadó hátrányok csökkentése

A feladatok megvalósításához irányadó dokumentumok:

 Nemzeti Köznevelési Törvény

 NAT

 A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 32/2012 EMMI rendelet

 20/2012. EMMI rendelet

 Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői

és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye 

 Az Officina Bona tantervcsalád

 Munkánkat a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, a győri Radó Tibor 

Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint utazó logopédus segíti.

 Jó gyakorlatot vettünk át a budapesti Prizma Általános Iskolától.

6 Az iskola működésének részletes leírása

"Az emberi nem mindenben a szépet s a tökéletest keresi. Ez azon javítási elv, mely cselekedetinek 

legmélyebb rugója s talán azon lánc, mely az istenekhez legközelebb emeli, és minden 

munkálkodásának s előre törekvésinek legrejtettebb titka" (14.
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6.1 Általános iskola

6.1.1 A célok elérésének értékelési,- ellenőrzési mechanizmusa

Az ellenőrzést-

értékelést végzők

Módszer Időpont

óvodapedagógusok

nevelési tanácsadó

iskolaérettségi

vizsgálat

nagycsoport vége

(márc.-ápr.)

1. osztályos nevelők testi fejlettség és

fizikai teljesítőképesség

diagnosztikus mérése

értő olvasás, írás

diagnosztikus felmérése

DIFER

1. osztály 1.

félévében

betűtanítás befejezése

után

okt. végéig

4. évfolyamon

tanító nevelők

alapkészségekből

(hangos- és értő olvasás,

helyesírás, matematika) -

szummatív értékelés

testi fejlettség és

fizikai teljesítőképesség

4. o. tanév végén

testnevelést

tanítók

diagnosztikus mérése

(4+1) módszerrel

Ősszel, tavasszal

2-8. évfolyamon

4. 6. 8. o.-ban

tanító szaktanárok

munkaközösségek

országos

kompetenciamérés

idegen nyelvi mérés

4.6.8. osztály

6. és 8.

vizsgabizottság összegző vizsga az

iskola vizsgaszabályzata

alapján

8. osztályban

június első

hetében

osztályfőnökök Nevelési eredmények minden

52



Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 

vizsgálata: megfigyelés,

beszélgetések,

személyiségtesztek,

szociometria

évfolyamon

tantestület

igazgató

(külső szakértő)

Iskolai

teljesítménymérés,

a teljesítmények

elemzése, értékelése,

személyiségtesztek

igazgatói ciklus

végén

Céljainkat elértük, ha a 8. osztályt elvégzett tanulóink rendelkeznek a következő tulajdonságokkal:

 Képesek lesznek az általános iskola után testileg, lelkileg, érzelmileg egészséges életvitelre.

 Rendelkeznek mindazon magatartásmódokkal, melyek nélkülözhetetlenek a társadalmi élethez.

 Kellő önismeretük van, így képesek megfelelő iskolában továbbtanulni, pályát választani.

 Az általános emberi személyiségjegyeik kialakultak: becsületesek, mély érzésűek, 

önfejlesztésre képesek, illemtudók, pozitív a viszonyuk a tanuláshoz.

 Rendelkeznek a NAT és a helyi tanterv által megkövetelt ismeretanyaggal.

6.1.2 A tanulói jogviszony létesítésének feltételei

Intézménybe lépés az iskola első évfolyamában

"A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik.

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója 

dönt."

Iskolánk, mivel egyedüli a településen, az összes tanköteles korú gyermeket felveszi, akit szülei ebbe 

az iskolába iratnak be.

A felvételnek csupán formai feltételeket szabunk:

 tanköteles életkor

 szülői nyilatkozat
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 óvodai szakvélemény

A 20/2012. EMMI r. 24§ (6) alapján, “ Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint az összes felvételi 

kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A 

sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait

a házirendben kell meghatározni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének 

teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt 

különleges helyzete indokolja.

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló

 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy

 testvére az adott intézmény tanulója, vagy

 munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy

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

Intézménybe lépés az iskola felsőbb évfolyamain

Az iskola köteles felvenni azt a gyermeket, aki lakóhelyváltozás miatt kéri felvételét az intézménybe.

A felvétel feltételei:

1. bizonyítvány az előző évfolyamok elvégzéséről

2. volt iskolájának kiiratkozást igazoló irata

3. nyelvből /angol v. német/ a megfelelő évfolyamról kiállított érdemjegy

4. amennyiben valamilyen alternatív iskolába járt, az alaptantárgyakból vizsgát köteles tenni

A tanulói jogviszony létesítése a művészeti iskolában

 A művészeti iskolában a tankötelezettséget teljesíteni nem lehet, az iskola látogatása fakultatív. 

 A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A növendékeknek minden tanév végén újra be 

kell iratkozniuk, a szülő vállalja, hogy tanév közben gyermeke nem marad ki és az első térítési 

díjat befizeti.

 A pótvizsgára utasított, vagy más okból ősszel vizsgázó tanulót a vizsga letételéig feltételesen 

írjuk be. A más zeneiskolából, művészeti iskolából érvényes bizonyítvánnyal jelentkező 

tanulókat - amennyiben időben jelentkeznek és az adott szak iskolánkban is működik - 

lehetőleg felvesszük.

A tanulói jogviszony megszűnése a művészeti iskolában:
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 Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a növendéknek, aki

 a zene, és művészeti iskola továbbképző osztályait sikeresen elvégezte,

 az alapfokú osztályokat elvégezte és eredményes felvételi vizsgát tett zeneművészeti 

szakközépiskolába

 az alapfokú osztályokat elvégezte, és nem kíván továbbképzőbe lépni

 valamelyik évfolyamot elvégezte, és nem iratkozik be újra.

Az új tanévre nem iratkozhat be az a tanuló,

 aki elégtelen osztályzatot kapott és a pótvizsgát nem teszi le

 akinek az iskolával szemben tartozása van.

Tanév közben megszűnik a tanulói jogviszonya annak a növendéknek, aki:

 10 igazolatlan mulasztást vétett, és felszólításra sem tudja vagy akarja igazolni hiányzását. 

Kiskorú tanuló esetében a szülőtől kell kérni a helyzet tisztázását.

 Olyan súlyos fegyelmi vétséget követett el, amely a megfelelő eljárás után az iskolából való 

kizárást vonja maga után.

 Térítési díjjal tartozik, mentességet, mérséklést nem kért és írásbeli felszólítás után sem 

hajlandó rendezni.

6.1.3 Az iskolára jellemző, a továbbhaladás szempontjából szükséges kritériumok

Tanévtől eltérő továbbhaladás

Amennyiben olyan tanulónk van, aki kimagaslik társai közül tehetségével, engedélyt kaphat arra, hogy

évfolyam kihagyásával magasabb évfolyamba lépjen, ha:

 az évfolyam valamennyi tantárgyából kitűnően teljesített,

 a szülő kéri a magasabb évfolyamba lépés engedélyezését

 a tantestület javasolja azt.

 korrekciós lehetőség: sikertelenség esetén vissza kell helyezni az előző évfolyamba. 

Továbblépés szempontjából elért teljesítmény megállapításának a módjai:

(Jellemző periódus a tanév)

 a tanév során szerzett folyamatos értékelések alapján kialakított tanári vélekedés

 év végi átfogó értékelés
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 minden tantárgyból a helyi tanterv által előírt követelmények legalább minimum szintű 

teljesítése (összegző értékelés).

A művészeti iskola magasabb osztályba lépésének feltételei:

 Eredményes főtárgyi és kötelező tárgyi vizsga az évfolyam anyagából, ill. sikeres részvétel az 

év végi bemutatón, kiállításon.

 Részvétel az órák min. 66%-án. Ettől a feltételtől jó színvonalú beszámoló és kellő indok 

alapján kérelemre el lehet tekinteni.

 Az iskolával szemben fennálló esetleges tartozás rendezése.

 Az a tanuló, aki az év végi beszámolón elégtelen osztályzatot kapott, csak eredményes 

javítóvizsga után írható be magasabb osztályba.

 Az a tanuló, aki a tanév folyamán 10 vagy több órát igazolatlanul mulasztott, nem bocsátható 

vizsgára, a tanulók névsorából törölni kell.

 Osztályát folytathatja az a tanuló, aki igazoltan hiányzott a foglalkozások 33%-áról.

 Az a tanuló, akinek mulasztásai nem érik el az órák 33 %-át, de egyéb méltányolható okból 

nem végezte el az évfolyam anyagát, engedéllyel folytathatja osztályát. 

 Indokolt esetben a tanuló 2 évfolyam anyagából összevont beszámolót tehet.   Az összevont 

beszámoló anyagát 1/3 részben az alacsonyabb, 2/3 részben a magasabb osztály anyagából kell 

választani.



Továbbhaladásról döntő személyek:

A tanulót tanító tanárok tesznek javaslatot a továbbhaladásra, melyet a tantestületnek is jóvá kell 

hagynia.

Korrekció lehetőségei:

A tanév zárását követően a 2-8 évfolyamos tanuló ugyanazon év augusztus 30-ig bizonyíthatja, hogy 

az előírt követelményeket a nyári szünetben elsajátította, ha csak 2 tantárgyból kapott elégtelen 

minősítést.

Módja: javítóvizsgán vizsgabizottság előtt sikeresen számol be tudásáról

A 8. évfolyam végén a tanuló a vizsgaszabályzatnak megfelelő vizsgát tehet. Amennyiben ennek az 

eredménye lényegesen eltér az évközi jegyektől, az év végi osztályzatot eggyel jobbra javítjuk ki a 

vizsgabizottság döntése alapján. (SZMSZ)
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6.1.4 Az ellenőrzési és értékelési rendszer

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formái és követelményei, a tanuló tudása 

értékelésének és minősítésének módjai:

A tanuló tudását a tanév folyamán a következőképpen kell értékelni:

 Diagnosztikus értékelést kell végezni a tanév elején, ill. tanárváltás estén, hogy a tanár tudja, 

milyen szinten áll a tanuló, s meg tudja tervezni éves munkáját, s a felzárkóztatási programját, ill. 

az új osztályba sorolást. /Ez nem használható fel az év végi érdemjegy kialakításánál./

 Év közben folyamatosan értékelni kell a tanulót minőségileg és mennyiségileg is. /formatív 

értékelés/

 Szummatív értékelést kell alkalmazni nagyobb tananyagegységek lezárásánál, és az év végi 

ismétlés befejezésekor, valamint a 8. évfolyam befejezésekor.

 Az év végi érdemjegy kialakításakor az egész évi teljesítményt értékeljük, figyelembe véve azt, 

hogy az év eleji diagnosztikus értékelés óta mennyit fejlődött a tanuló.

Az értékelés kifejezésének módjai:

 A tanulói megnyilvánulásokat 5 fokozatú skálával értékeljük. Kivétel ez alól az 1-2. évfolyam, 

ahol évente 4 (5) alkalommal minősítjük a tanulók előrehaladását.

 Szóban az őszi és tavaszi szülői értekezleten, valamint kettő fogadóórán, ahol a segítés módját 

is megbeszéli a pedagógus a szülővel.

Az értékelő eljárásokról adott információ

Az értékelés közlésére tanév közben csak az EMMI által rendszeresített nyomtatványokat használjuk 

fel.

 A tanév rendjében előírt felmérések eredményéről szóban tájékoztatjuk a szülőket.

 A 8. osztály végén tett vizsgáról minden tanuló igazolást kap, mely a bizonyítvány mellékletét 

képezi. /a vizsgákról jegyzőkönyvet kell készíteni./

Az értékelés rendszeressége

 Az értékelés ciklusának meghatározása elsősorban az adott nevelőtől és tanulócsoporttól függ, 

de követelmény, hogy az év végi érdemjegy kialakításához legalább 6 osztályzattal 

rendelkeznie kell a tanulónak.

 A magatartás és szorgalom értékelését az osztályban tanító nevelők havonta elvégzik az 

osztályfőnök által javasolt jegy figyelembevételével.
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 A magatartás és szorgalom értékelésének szempontjait a mellékletben rögzítettük.

Az értékelésbe bevont tanulói megnyilvánulások

 Tantárgyi osztályzatot kizárólag a tanuló szóbeli illetve írásbeli megnyilvánulására adhatunk.

 Ha az órai munkát okos, előrevivő véleményével segíti, az óra végén a tanár "jeles" 

érdemjeggyel jutalmazhatja.

Értékelésünkben dominálni kell a következő szempontoknak:

 önmagához viszonyítva fejlődött, vagy hanyatlott a tanuló

 objektíven mi az adott teljesítmény értéke

 a helyi tanterv előírásaihoz képest hol tart a tanuló

Tanulói tevékenységformák

Az 1. osztályba sorolásnál véletlenszerűen osztjuk el a gyermekeket. Személyes kérést csak abban az 

esetben veszünk figyelembe, ha nevelő kéri, hogy saját gyermekét ne az ő osztályába soroljuk be.

6.1.5 Csoportbontások

Nyelvtanulási lehetőséget az 1- 4. évfolyamtól kezdődően biztosítottunk: angolt és németet. Felmenő 

rendszerben átállunk 2013-tól a 3. osztályban induló nyelvoktatásra.

A nyelvi csoportba sorolás szempontja: a szülő és tanuló választása

A technika tanítását max. 10 fős csoportokban szervezzük meg. Számítástechnikát max. 10 fős 

csoportokban oktatunk. 
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Teljes tantárgyszerkezet, óraszámok

Az új tantervek bevezetése a 2013/14. tanévtől kezdődött, felmenő rendszerben, 1. és 5. osztályban.

A bevezetés ütemterve:

TANÉV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2013/14

.

ÚJ ÚJ

2014/15 ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ

2015/16

.

ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ

2017/18 ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ
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6.1.6 Az új kerettanterv óraszámai

Tantárgyak
1.

évf.
2.

évf.
3.

évf.
4.

évf.

Magyar nyelv és irodalom 8 8 7 7

Idegen nyelvek   1 3

Matematika 5 5 5 5

Erkölcstan 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1 1 1

Ének-zene 2 2 2 2

Vizuális kultúra 2 2 2 2

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1

Testnevelés és sport 5 5 5 5

összesen 25 25 25 27

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27

ellenőrzés     

összes órakeret (heti) 52 52 52 55

egyéb foglalkozásra, csoportbontásra 27 27 27 28

 SNI 3 3 3 3

napközi 10 10 10 10

sportkör 1 1 1 1

szakkör 2 2 2 2

felzárkóztató 2 2 2 2

csoportbontás   1 3

tehetséggondozás  2  2  2  2

összesen 20 20 21 23

fennmaradó 7 7 6 5
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Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak
évf évf évf évf

Magyar nyelv és irodalom

Idegen nyelvek

Matematika

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek

Erkölcstan

Természetismeret

Biológia-egészségtan

Fizika

Kémia

Földrajz

Ének-zene

Vizuális kultúra

Dráma és tánc/Hon- és 
népismeret*

Informatika

Technika, életvitel és gyakorlat

Testnevelés és sport

Osztályfőnöki

összesen

Szabadon tervezhető órakeret

Rendelkezésre álló órakeret
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ellenőrzés/ összes órakeret (heti)

egyéb foglalkozásra, 
csoportbontásra 

napközi

sportkör

szakkör

felzárkoztató

csoportbontás

technika

informatika csoportbontás

SNI

emelt nyelv

összesen

fennmaradó



Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 

6.2 Művészeti iskolánk óratervei

óraterv: néptánc tanszak:

NÉPTÁNC

Tantárgy

Évfolyamok

Elők

épző

Alapfok Továbbképző

1

.

2

.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

8

.

9

.

1

0.

F
őtárgy

Népi játék 2 2

Néptánc 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

K
ötelező

tantárgy

Folklórismeret 1 1 1 1

Tánctörténet 1 1

K
ötelezően

választható tantárgy
Folklórismeret 1

*

1
*

1
*

1
*

Tánctörténet 1
*

1
*

V
álasztható tantárgyak

Népi játék 1 1

Néptánc 1
*

1
*

Népzenei

alapismeretek

1 1 1
*

1
*

Táncleírás-

olvasás

1
*

1
*



Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

-5

4

-5

Összevont osztályok esetében:

 Alapfok 1.-2.-3.  osztályok,  Alapfok 2.-3.  osztályok,  Alapfok 2.-3.-4.  osztályok összevonása

esetén kötelező tantárgy (folklórismeret), 

 Továbbképző 7.-8.-9. osztályok, Továbbképző 8.-9. osztályok, Továbbképző 8.-9.-10. osztályok

összevonása esetén kötelező tantárgy (Tánctörténet), 

 Egyéb  esetben  választható  tantárgy  (Alapfok  1.-2.  évfolyamon  népzenei  alapismeretek;

Továbbképző 7.-8. évfolyamon néptánc).
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Óraterv: Környezet– és kézműves kultúra tanszak:

Tantárgy

Évfolyamok
Előképz

ő

Alapfok Továbbképző

(1.) (2.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

F
őtárgy:

Vizuális 

alapozó 

gyakorlatok

2 2

Grafika és 

festészet 

alapjai

2 2 2

Környezet– 

és kézműves 

kultúra 

műhelygyak

orlat

2 2 2 2 2 2 2

K
ötelező

tan
tárgy:

Vizuális 

alkotó 

gyakorlat

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

V
álasztható tantárgy:

Népművé

szet (1–10. 

évfolyam)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Művészet

történet (3-

10. 

évfolyam)

2 2 2 2 2 2 2 2

Választható 

tantárgy:
(2) (2)

1–

2

1–

2

1–

2

1–

2

1–

2

1–

2

1–

2
1–2

1–

2
1–2

Összes óra: (2–

4)

(2–

4)

4–

6

4–

6

4–

6

4–

6

4–

6

4–

6

4–

6

4–6 4–

6

4–6

óraterv:  zeneművészet:

A képzés évfolyamainak számai

Főtárgyak: (2)+6+4 évfolyam: furulya,  klarinét,  szaxofon, trombita,  kürt,  tenorkürt,  harsona,  tuba,

ütő, zongora, hegedű, citera
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Kötelező tárgyak: (2)+4 évfolyam: szolfézs

Kötelezően választható tárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene, népi kamarazene,

kórus

Tantárgy

Évfolyamok

Előképző Alapfok Továbbképző

(1-2) 1 2 3 4 5 6 7 8

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 2 2

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2

Kötelezően

választható tantárgy
2 2 2 2

Választható

tantárgy
(0–2)

0–

2

0–

2

0–

2

0–

2

0–

2

0–

2

0–

2

0–

2

Összes óra: (4–6)
4–

6

4–

6

4–

6

4–

6

4–

6

4–

6

4–

6

4–

6

Zeneművészeti területen a kamarazenének és a zenekari játéknak kiemelt szerepe van a nevelésben, 

de jelentősége túlmutat a zeneiskolai foglalkozásokon, és mással alig pótolható közösségi nevelési 

lehetőséget rejt magában. 

A kamarazenei csoport, zenekar tagja:

Egyéni teljesítményével hallhatóan és mérhetően járul hozzá az együttes produkciójához. Jó játéka 

emeli, gyenge játéka csökkenti a közös játék minőségét, szélsőséges esetben teljesen tönkre is teheti a 

többiek játékát. Felelőssége a többiekért kézzelfogható.

Az együttesben jóval magasabb színvonalú művek eljátszására képes a számára szólóban elérhetőnél. 

A közösség ereje megkerülhetetlen tapasztalatává válik.

A darab tanulása, kidolgozása során szembesül a tanár utasításával. Ennek elfogadása - esetleg saját 

elképzeléseinek módosítása árán is - a hiteles megszólaltatáshoz elengedhetetlen művészi alázat 

megtanulásának szinte egyedüli alkalma.

A kamaracsoport többi tagja véleményének a meghallgatása nélkül nem remélheti, hogy az ő 

véleményét meghallgatják. Tehát ahhoz, hogy egyéni véleménye a közös produkcióba beépülhessen, 
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legalább részben el kell fogadnia a többiek véleményét, vagyis ki kell fejlesztenie magában a 

kompromisszumra hajlandó tárgyalási készséget. 

A jól sikerül együttes szereplés élménye olyan közösségformáló, közösségteremtő alkalom, melynek 

során egymásért felelős, egymás munkáját becsülő, azonos célért erőfeszítésre képes közösség 

születik.

Ezért érdemes többlet energiát áldozni a kamarazenei csoportok, zenekarok létrehozására, 

működtetésére. Tanári irányításuk, vezetésük a demokratikus vezetés megismerését kell, hogy jelentse 

az együttes tagjai számára, azzal a tapasztalattal tetézve, hogy a teljesítmény a jól vezetett, öntudatosan

együttműködő személyek erőfeszítésének az eredménye.

Ezeket a célkitűzéseinket jól szolgálják színvonalasan működő kamara együtteseink, karácsonyi 

koncertre összeállt zenekar.

7 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE

7.1 Objektív feltételek

7.1.1 Tárgyi, dologi feltételek

Iskolánk a Táncsics M. utca 2. alatt található, melynek épülete korszerű fűtéssel ellátott, 8 tantermes, 

tornaszobás, öltözős épületegyüttes. Az új épületszárnyban szaktantermeket, nyelvi labort, iskolai 

könyvtárat, tanári, igazgatói, orvosi szobát és más kötelezően előírt helyiségeket alakítottak ki. Az aula

is bővítésre került, így itt nagyobb közösségi rendezvények lebonyolítására is lehetőség nyílik. Az 

iskola fűtési rendszerét is átalakították egy környezetbarát és energiatakarékos, geotermikus energiát 

felhasználó fűtési módra. Megépült egy kisebb méretű világítással és palánkkal ellátott műfüves 

focipálya is. Ezen a helyen működik a művészetoktatás is, itt bonyolódnak a délutáni sportprogramok. 

Tornaszobánk kicsi, egészségtelen, de télen használható a táncterem is, így a testnevelés teremigénye 

részben megoldódott. Napközink és korszerű konyhánk különálló épületrészben, a Zrínyi utcában 

található. (Ez 2013-tól átkerült önkormányzati fenntartás alá.)

Szemléltető eszközökkel való ellátottságunk jónak mondható. Nyertes TÁMOP - os pályázatunkon 

minden szak- és tantermet digitális táblával szereltünk fel, valamint egy osztálynyi tanulói laptopot 

szereztünk be. Bútorzatunk a célnak megfelelő. 

Számítástechnikai eszközeinket folyamatosan újítjuk fel. Az iskolarádió működőképes a szülői és 

alapítványi segítségnek köszönhetően megkezdhette működését. Videotékánkat folyamatosan bővítjük.

Modern térképeket, fizikai, technikai segédeszközöket szereztünk be. Iskolai könyvtárunkban 

folyamatos szakkönyv, tankönyv és könyvállomány pótlása szükséges. Beszerzéseink csak pályázati 

pénzekből valósulnak meg. Nagyban segítik oktató-nevelő munkánkat az új fénymásolók, 

számítógépek, tanári laptopok, melyeket pályázati pénzekből szereztünk be. 
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7.2 Szubjektív feltételek

Tanulói összetétel, létszám

Az elmúlt évek statisztikai adatai csökkenő létszámot mutatnak. 

évek 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/201

5

2015/2016 2016/

2017

létszám 185 182 168 152 159 157 156 157 153

A romló társadalmi, gazdasági helyzet természetesen itt is érezteti hatását, ennek ellenére a szülők 

mindent megtesznek azért, hogy gyermekük tanulni tudjon.

8.osztályos diákjaink beiskolázási eredménye évek óta szinte 100 %-os.

év Gimnázium

 %

Szakközépiskola

%

Szakiskola

%

2003/04. 12.7 % 55 % 31,5 %

2004/05. 27 48 24

2005/06. 25,5 43,3 30

2006/07. 13 54 33

2007/08. 23 45 32

2008/09 18 41 41

2009/10 12,5 20,8 66,7

2010/11 21 47 32

2011/12 12,5 20,8 66,7

2012/13 21,7 34,8 43,5

2013/14 9,1 63,6 27,3

2014/201

5

6,6 46,6 46,6
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2015/201

6

10 62 28

2016/201

7

11,8 76,5 11,8

A középiskolába jelentkező tanulók 90%- a eredményesen fejezi be tanulmányait. A két közeli város, 

Győr és Mosonmagyaróvár gimnáziumainak lefelé terjeszkedése néhány jó képességű gyermekünket 

elvett az iskolától, de az éves átlagban csekély (0-1 fő). Mindent megteszünk azért, hogy a színvonal 

megfelelő maradjon, s ez a szám ne nőjön.

Tanári összetétel, létszám

 Engedélyezett álláshelyek száma: 24 fő. 

 Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 19.

 Feladatellátási helyenként: 17 fő az általános iskolában, teljes munkaidős, 

 5 fő a művészeti iskolában (2,18 fő átszámítva teljes munkaidőre).  

 Óraadó: 1 fő, heti 4 órában,

 Áttanító: 3 fő, heti 20 órában,

 Betöltetlen álláshelyek száma: 0 fő  feladatellátási helyenként.

Technikai dolgozók

 1 fő NOKS, 4 fő technikai.

Az iskola szervezeti felépítése:

intézményvezető

 intézményvezető helyettes művészetoktatási intézményegység

munkaközösségvezetője

projekt     munkaközösség 

vezetők vezetők 
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iskolatitkár

általános iskolai tanárok művészetoktatásban dolgozó tanárok

technikai személyzet

Az iskola beiskolázási körzete kizárólag Mosonszentmiklós község területe. Ez segíti nevelő 

munkánkat, hisz ismerjük gyermekeink családi hátterét, szüleiket, nagyszüleiket. A családok szociális 

helyzete átlagosnak mondható. A hátrányos helyzetű gyermekek általában ugyanabból a 3-4 családból 

kerülnek ki, ők halmozottan hátrányosak. Ifjúságvédelmi tevékenységünk középpontjában általában e 

családok állnak. Sajnos ezen munkánk sikerét csak a segélykérelmek, s az étkezési hozzájárulások 

biztosítása adják.

Társadalmi háttér: Mosonszentmiklós kis község, 2500 fő körüli lélekszámmal. Az egész falu 

legnagyobb intézménye az iskola. Ehhez mérten a legnagyobb költségvetési hely is. 2013. január 1-

jétől iskolánk állami fenntartásba került. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogat bennünket. 

Rendszeres az együttműködésünk a napközi otthonos óvodával. Az átmenet megkönnyítése érdekében 

évente több alkalommal szervezünk közös óvodai iskolai találkozásokat, óra  ill. 

foglalkozáslátogatásokat, szülői értekezleteket. A művelődési ház programjainak nagy részét az 

általános iskolások műsorai adják, ill. állandó közönségei vagyunk a rendezvényeknek. A községi 

kulturális rendezvények nagy részét az általános iskolások műsorai adják, a helyszínt pedig az iskola 

biztosítja. A római katolikus egyház hitoktatóival jó a kapcsolatunk, rendezvényeinket látogatják. 

Lehetőségeikhez mérten anyagilag támogatják iskolánk tanulóit a helyi vállalkozók, üzemek is. Aktív 

részt vállalunk a falu közéletében.

8 Fejlesztési elképzelések

Az innovációnak 2 fő tartalmi vonalát különböztetjük meg:

Innováció a tartalmi munkában

A tanítási-, tanulási folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos innováció

8.1 Innováció a tartalmi munkában

Az egyik az oktató-nevelő munka tartalmi oldalát érintő innováció. Ez a mi iskolánkban ebben az 

időszakban nem más, mint felkészülés a pedagógiai program, az új kerettantervek és a kompetencia 

alapú oktatás bevezetésére.  

Fő vezérelvként a következők fogalmazódtak meg:
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Mivel iskolánkba átlagos képességű gyerekek járnak, helyi tantervünkben nem elégedhetünk meg a 

NAT által előírt minimális teljesítmények célul való kitűzésével. Ez nem lehet elegendő a 

továbbtanuláshoz. Differenciáltan, képességüknek megfelelően kell elsajátíttatnunk a helyi tanterv 

ismeretanyagát. 

Mindezek mellett a társadalmi elvárásoknak is eleget kell tennünk. A 7-8 osztályban a gyorsabban 

haladó csoportban a nyelvoktatást, a választható órák terhére, emelt szintű óraszámban tanítjuk.

Másik igény az iskolahasználók részéről a számítástechnikai oktatás. Ezért az új tantervben, ahol nincs

kötelező számítástechnika, a választható órák terhére oldjuk ezt meg, szakköri órákban.

Iskolánk 2010-ben elnyerte a referencia intézmény címet, 2014-ben a mentoráló intézmény címet, 

majd 2017-ben az oktatási hivatal bázisiskolája címet. Ez további fejlesztéseket hoz a tartalmi 

munkában.

8.1.1 A tanítási-, tanulási folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos innováció

Fejlesztési elképzeléseinkben abból az alaphelyzetből kell kiindulnunk, hogy gyermekeink tanulási 

szokásai nem megfelelőek. Foglalkoztunk ugyan idáig is tanulásmódszertannal, de általában csak év 

elején, vagy egy-egy új tantárgy belépésénél. Márpedig valljuk, hogy a tanulási képességek 

fejleszthetők. Az 1997/98-as tanévtől kezdve, évi 40 órában az 5. osztálytól kezdve minden 

évfolyamon tartunk tanulásmódszertani tréninget. Ennek lebonyolítása 4 epochában, kiscsoportban 

(max.15 fő) történik, az osztályfőnökök + csoportvezető vezetésével, az egész tantestület részvételével.

Szeptemberben, novemberben, februárban és áprilisban egy-egy héten keresztül. Az első szakaszban az

1-2. órában, a második szakaszban a 2-3. órában, a harmadik szakaszban a 4-5. órában, a negyedik 

szakaszban pedig az 1-2., a 2-3., a 3-4., a 4-5., az 5-6. órákban tartunk tanulásmódszertani 

foglalkozásokat.

Tanításának célkitűzéseit Oroszlány Péter a következő öt pontban foglalta össze:

"l. A tanulás tanítása

 2. Képességfejlesztés

 3. A továbbtanuláshoz való viszony formálása

 4. Személyiségépítés 

 5. Hatékony tanulási szokások kialakítása" (6)

Oroszlány Péter szerint ugyan a stúdium anyaga a tanulás és képességfejlesztés oldaláról nézve 

teljesnek tűnik, mégis az egész tantestület módszertani összehangolódását követeli meg, még akkor is, 

ha ez eléggé lassú folyamat. Ennek első lépése volt az 1997 augusztusában a Mosonszentmiklósi 

Általános Iskolában megszervezésre kerülő képességfejlesztő tréning, melyen tantestületünk felkészült
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e módszer bevezetésére. Költségeit egyik nyugdíjas kollégánk képviselői alapjából fedezte. E 

módszerek birtokában célzottan tudjuk majd fejleszteni azokat a képességeket, amelyek közvetve 

segítik elő az emberi gondolkodás és kultúra kincseinek befogadását.

2009/10. tanévtől kezdve a TÁMOP 3.1.4 pályázatnak köszönhetően Tanulásmódszertanunk felkerült a

Jó gyakorlatok közé.

8.2 Szülőfalunkhoz kötődő hagyományápolás

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a NAT-nak azon közös követelményét, mely fontosnak tartja a 

helytörténet, a szűkebb pátria kiemelkedő történelmi személyiségek helyi kötődéseinek megismerését.

Falunk szülötte Kormos István költő. Előtte minden évben verses megemlékezés keretében tisztelgünk,

s ekkor koszorúzzuk meg az emléktábláját is, mely régi iskolánk falán található. 

Mosonszentmiklóson született Nikisch Artúr, világhírű karnagy (1855-1922), a Lipcsei Opera vezető  

karmestere, a Bostoni Szimfonikus Zenekar vezető karnagya, 34 évesen  a Lipcsei 

Gewandhansorchester igazgatója s a Berlini Philharmonikusok vezető karnagya. Emléktábláját minden

évben megkoszorúzzuk.

Tantestületünk 1997-ben határozta el, hogy a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István nevét szeretné

felvenni. Tettük ezt azért, mert többször megfordult a községünkben álló kastélyban, mely a Zichy 

család tulajdona volt. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, Aspangi  Seilern Crecentiával, akivel a 

miklósi barokk templomban határozták el, hogy házasságot kötnek.

Névfelvételünk egyben hagyományteremtés is. Az 1995/96-os tanévben először szerveztünk a 

szorgalmi időszak végén ún. iskolahetet. E hét első napján tartottuk névadó ünnepségünket, majd 

ezután került sor a Széchenyi vetélkedőre, melynek első helyezett osztályát a polgármester 

felajánlásának köszönhetően kirándulásra invitáltuk Nagycenkre. A névadó tiszteletére adtuk ki 

iskolánk első évkönyvét, melyet a helyi vállalkozók szponzoráltak. Egyben itt nyilvánítottuk ki azon 

szándékunkat, hogy szeretnénk belépni a Győr-Moson-Sopron megyei Széchenyi Iskolák 

Szövetségébe. 

A hét második napja a tanulmányi kirándulásoké.

évfolyam

:

Úti cél: közlekedési 

eszköz:

1. Lébény gyalogtúra

2. Győr autóbusz

3. Pannonhalma autóbusz
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4. Nagycenk autóbusz

5. Tata, Vértesszőlős

Balaton felvidék

autóbusz

6. Kőszeg, Szombathely

erdei iskola Ravazd

autóbusz

7. Határtalanul, ha nyert, ha nem

Balaton felvidék

autóbusz

8. Budapest vonat

Harmadik nap: Határtalanul nap- bemutakozás, verseny a látottak alapján.

A negyedik nap a diáknap, melyet a diákönkormányzat szervez és bonyolít le a diákönkormányzatot 

segítő nevelők aktív közreműködésével.

Az év utolsó tanítási napján elbúcsúztatjuk végzős tanulóinkat

Az iskolahét létrehozásában az a cél vezérelt bennünket hogy:

 Értelmes, okos programokkal töltsük el az utolsó hetet, amikor érdemi munkát végezni már 

úgysem lehet.

 A másik célunk a hagyományteremtés. Egy iskolának őriznie kell a régi értékes 

hagyományokat, de újakat is kell teremteni, melyek igazodnak a kor követelményeihez, 

gyermekeink igényeihez.

8.3 személyi fejlesztési terv

A pedagógus személye döntően befolyásolhatja a tananyag elsajátításának mélységét. A tanulók 

jelentős része a tanáron keresztül szereti vagy nem, tanulja vagy nem a tantárgyat.

A nevelő-oktató munkának tehát kulcsszereplője a pedagógus. Személyes példaadással kell a tanuló 

személyiségét alakítania, pozitív irányba terelnie. S itt mindenképpen a szakmai tudást kell 

megemlíteni, amelyet a tanulók nagy ráérzéssel azonnal megállapítanak. Ehhez hozzátartozik a 

pontosság, következetesség, az igazságosság, az empátia, az együttérzés.

A fenti gondolatokat tovább folytatva: a pedagógus emberi magatartása az, amelyet szintén látnak, 

éreznek a tanulók. Egy-egy óra sikerét nagymértékben befolyásolja, sőt eldöntheti a nevelő aznapi 

hangulata.
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Törekedni kell tehát a kiegyensúlyozottságra, a közvetlen, kedves, hangulatos óravezetésre, amely 

kiteljesedhet egy-egy humoros perccel, pillanattal, ami a gyerekeket élménnyel ajándékozza meg. Nem

feltétlenül a száraz, túl precíz magatartás vezet eredményre. Ugyancsak fontos az őszinteség a 

viselkedésben. A hamis pózok nagyon átlátszóak, hamar lelepleződnek. A gyerekekkel való kapcsolat 

tehát a nevelés eredményességének fontos eszköze. Ennek folytatása, sőt kiegészítője a 

munkatársakkal való normális kapcsolat. A munkatársait senki nem válogathatja meg egy iskolában. 

Éppen ezért a toleráns magatartást mindenki érezze magára nézve kötelezőnek. Ennek alapja a 

kölcsönös tisztelet legyen. A másik véleményének meghallgatása, a visszafogottság, az eredmények 

kölcsönös elismerése, a közös feladatok érdekében esetleg a saját vélemény módosítása, készség arra, 

hogy a nevelők közösségének munkáját ne veszélyeztesse senki saját, egyedül üdvözítőnek vélt 

véleményének hangoztatásával. A többségi döntések elfogadása mindenkire nézve kötelező, 

beosztásra, rangra való tekintet nélkül.

9 Kompetencia alapú oktatás bevezetése  a 2009/10. tanévtől

Mi a kompetencia?

Ismeretek, képességek, attitűdök, motiváció magatartási és viselkedési jegyek összessége, mely által a 

személy képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére. 

A kompetencia fogalmába beleértjük a tanulás képességét és módszereit is.

Kompetencia alapú oktatás:

Olyan képzés, mely előre meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. 

A tanuló ismeri a megszerzendő kompetenciákat és a kompetencia megszerzését mérő-értékelő 

módszereket is.

9.1 A kompetencia alapú oktatás feladata

 A kreatív gondolkodás fejlesztése (fantázia, logika)

 A problémamegoldás fejlesztése

 Az önálló ismeretszerzés fejlesztése

 Az együttműködés, társas kapcsolatok fejlesztése

Gondolkodási

képességek

Kommunikációs

képességek

Tudásszerző képességek Tanulási

képessége

knyelvi vizuális feladatmegold

ó

problémamegoldó
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Rendszerezés,

kombinativitá

s

Nyelvi

Fejlettség

Térlátás Reakcióidő Probléma-

érzékenység

Memória-

terjedelem

Deduktív

Következtetés

Szövegér-

tés

Térbeli

viszonyok

Számolási

Képesség

Eredetiség,

Kreativitás

Asszociatív

memória

Induktív

következtetés

Olvasási

sebesség

Hosszúság-

Becslés

Műveletvégzési

sebesség

Értelmes

memória

Mennyiségi

Következtetés

Rész-egész

Észlelés

Tanulási

sebesség

Gondolkodási

sebesség

Észlelési

sebesség

9.2 A kompetencia alapú oktatás bevezetésének céljai

 a sikeres munkaerő-piaci  alkalmazkodáshoz szükséges, 

 az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése,

 kompetencia alapú oktatás elterjesztése. 

 A kompetencia-alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű megismerése,

és megvalósítása, 

 a nevelőközösség módszertani kultúrájának fejlesztése, 

 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése

 az esélyegyenlőség érvényesítése

 újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése

 szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása

 egyéni fejlesztési tervek készítése

 digitális írástudás elterjesztése

9.3 Kompetencia alapú programcsomagok kerültek bevezetésre

Programcsomag évfolyam

Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia

területen 5. és 7.
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Matematika kulcskompetencia

területen 1. és 7.

Idegen nyelvi kulcskompetencia

területen 4.

Tantárgytömbösített oktatás bevezetése:

Természetismeret 5.

Kémia, biológia 7.

Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása:

Magyar nyelv és irodalom 3. és 6.

Pedagógiai módszertan alkalmazása:

Három hetet meghaladó projekt történelemből 6.

Témahét             3.

Moduláris oktatási program tanulásmódszertanból 5.6.7. és 8.

A szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatást folytatunk 

bizonyos modulokkal. A magyar nyelvet heti 1,5 órában oktatjuk. Az értékelés két osztályzattal 

történik: szövegértés- szövegalkotásból és magyar nyelvből.

A tantárgytömbösített oktatást az Ember a természetben műveltségterületen valósítjuk meg. A vállalt 

indikátorok miatt a következő években kiegészül más természettudományi tantárgyakkal (pl. fizika, 

földrajz) és készségtantárgyakkal is. 

9.4 Az iskola pedagógusai által alkalmazott munkaformák és módszerek

Módszertani elemek:

 óvoda-iskola átmenet

 hatékony tanuló megismerési és segítő technikák, pedagógiai diagnosztizálás.

 attitűdváltást segítő programok pedagógusoknak

 multikulturális tartalmak

 tanórai differenciálás (heterogén csoport.)

 kooperatív tanulás

 a drámapedagógia eszközei

 tevékenységközpontú pedagógiák eszközei
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 projektmunka (egyéni és csoportos)

 prezentációs technikák

 tanulói értékelési formák gazdagítása.

9.5 A tanulásszervezés módszerei

Alapmódszerek:

 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.

Motiváló módszerek:

 páros munka

 csoportmunka

 játék

 szerepjáték (drámapedagógia)

 vita

 kutató-felfedező módszer 

 kooperatív módszerek

 projekt módszer.

9.6 A tanulásszervezés alapelvei

 differenciálás

o egyéni különbségek figyelembevétele

o tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése.

 szociális készségek fejlettsége-szociális kompetencia 

 divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek 

(metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret.

 motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia.

10 Az IKT alkalmazása a nevelési-oktatási folyamatban és az iskola mindennapi életében 
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Az iskola pedagógiai programját azzal a céllal egészítjük ki, hogy tervezetet készítsünk az IKT alapú 

oktatás bevezetéséről, és fokozatos kiterjesztéséről minden évfolyamon. Az intézmény kiemelt célja a 

digitális kompetencia fejlesztése.

A pedagógiai programba foglalt alábbi értékek erősödését várjuk a digitális kompetencia kiemelt 

fejlesztésével és annak alkalmazásával az ismeretek átadásban:

 minőségi és piacképes tudás biztosítása a tanulók számára

 „egész életen át tartó tanulás” készségének kialakítása

 nyitott, kommunikációra képes egyéniségek formálása

 problémamegoldó, innovatív személyiségfejlesztés

 esélyegyenlőség biztosítása a társadalmilag hátrányos helyzetű tanulók számára

 esélyegyenlőség biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára.

10.1 Információs-kommunikációs technológiák alkalmazása az oktatásban

Az iskola legfontosabb tevékenységi területe a tanórai munka és az ehhez kapcsolódó otthoni 

feladatok. A kommunikáció korának iskolája segíti a tanulókat az eligazodásban, tájékozódási pontokat

ad, megfelelő értékszemléletet alakít ki, fejleszti műveletvégző képességeiket, hogy választhassanak, 

szelektálhassanak, képesek legyenek strukturálni, rendszerezni és célirányosan felhasználni 

ismereteiket. Másrészt az alkalmazott munkaformák is átalakulnak. Nagyobb hangsúly kerül a 

csoportmunkára, melyen belül a felfedezés, a megoldáskeresés, a megoldás megtervezése, 

dokumentálása, mások számára elérhető formában való megosztása egyaránt fontos.

10.2 Az IKT megjelenése az órai és otthoni munkában

 Anyaggyűjtés és kiértékelés az Internet segítségével tanórán és otthon

 Órai munka során konstruktív módszerek gyakorlása, a megoldás dokumentálása

 Kompetenciaterületek összekapcsolása: a digitális eszközök használata más műveltségi 

területekhez tartozó új ismeretek megértésekor 

 Tanórai kísérletek számítógépes megjelenítése, vezérlése, adatfeldolgozás, értékelés

 Digitális tudásbázis alkalmazása órák anyagának összeállításakor, feladatok kiadásakor

 Linkgyűjtemény (vagy saját tananyagtár) használata szaktárgyanként – s ez megjelenik az 

iskolai portálon is az otthoni munkához

 Felmérések, értékelések készítése megfelelő programok és válaszadó eszközök alkalmazásával
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Ezen módszereket már többen rendszeresen használják kollégáink közül. 

10.3 IKT az iskolai kommunikációban

Az iskola belső és külső kommunikációs felülete lehet az iskola portálfelülete. Az iskola megoszthatja 

a legfontosabb információit a fenntartóval és a szülőkkel egyaránt.

Hosszabb távon a diákok különböző közösségi eszközök segítségével (levelezés, chat, fórumok, 

tanulásszervező modul) beadhatják otthoni munkáikat, megvitathatják a tananyaggal kapcsolatos 

problémáikat, programokat szervezhetnek, megoszthatják a diákélettel kapcsolatos képeiket, 

naplóbejegyzéseiket.

10.4 Tudásmegosztó intézmény

Intézményünk 2010. augusztus 5-től előminősített referencia intézmény. Jó gyakorlatainak címe:

 Tanulásmódszertan-Oroszlány Péter nyomán

 Nyolcadik osztályos vizsgák

 Szigetköz gyöngyszemei 

Ezen kívül célunk az, hogy a minősítési folyamatban felsőoktatási gyakorlóhellyé is váljunk.

Ezért alakult meg a referencia intézményi munkacsoportunk.

2014-től mentoráló intézményként osztottuk meg tapasztalatainkat az érdeklődő iskolákkal.

2017-től elnyertük az Oktatási Hivatal bázisintézménye címet.
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11 Legitimizációs eljárás

11.1 Érvényességi rendelkezések

Jelen pedagógiai program érvényességi ideje: 

A pedagógiai programot a következőképpen lehet módosítani: A módosításra bárki javaslatot tehet a 

nevelőtestület tagjai közül, de módosítási indítványra csak akkor kerül sor, ha azt a testület 50%-a kéri.

A módosított pedagógiai program akkor tekinthető elfogadottnak, ha a nevelőtestület 80%-a egyetért a 

változtatásokkal. 

A pedagógiai programot legalább 3 évente felül kell bírálni.

11.2 Véleményezés, elfogadás, jóváhagyás

Az iskola-egészségügyi szolgálat véleménye csatolva

Egyetértését nyilvánította:

 a szülői szervezet képviseletében: Molnár Józsefné

aláírás dátum:

a diákönkormányzat nevében: Molnár Gábor

aláírás dátum: 

Elfogadta: a Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és AMI nevelőtestülete

2017-08-29-én.

Jóváhagyta: 

Tájékoztatásul megkapta:

Kormos István Óvoda

SZM elnök

Publikálás formája: 

Rövid kivonatát a szülőkkel minden évben ismertetni kell, illetve óvodai előszülői értekezleten 

tájékoztatást kell adni róla.

Egy példány az iskolai könyvtárban és az iskola honlapján hozzáférhető.

Teljes szövegét minden érintett elolvashatja a könyvtárakban és az iskola honlapján.
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12  Zárszó

Szakmai hitvallásunk zárszavaként álljon itt egy Széchenyi gondolat a boldogságról:

"Csak a szellemileg és testileg tevékeny élet emelhet bennünket az emberi boldogság tetőfokára. 

-Egészség, gazdagság, címek- röviden mindazon irigylésre méltó és kívánatos dolog, amit ember csak 

elérhet - tartós boldogság alapozásához egyáltalán nem elegendő, ha hosszúra nyúlt életünknek 

nincsenek kitöltve a hézagai és űrjei" (7.)
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13 Idézetek jegyzéke:

1. Gróf Széchenyi István: Hitel 

Közgazdasági és Jogi Kiadó 1979 

2. Varjas Endre:Mosonvármegye Emlékkönyve 

3. Gr.Széchenyi István: Por és sár. Döblingi irodalmi hagyaték III.850  1. alatt i.m. 46.o.

4. Imre Sándor: Neveléstan 1928. /56.o.)

5. Gróf Széchenyi István: Hunnia 33.

1. alatt.i.m. 46.o.

6. Oroszlány Péter: Tanári kézikönyv a tanulás tanításához.

AKG kiadó Budapest 1995.VI.o.

7. Gr. Széchenyi István: Napló 158. 1. alatt. i.m. 66.o.
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14  Irodalomjegyzék:

1. Sárosi Lajos: A Mosonszentmiklósi Ált. Isk. története (kézirat)

2. Iskolaszolga 1996-2004. számai

3. Dr Füle Sándor: A helyi pedagógiai programok kidolgozása OKKER Oktatási Iroda 

Budapest 1995 

4. Ballér Endre: A Nemzeti alaptantervtől az iskolai nevelő-oktató munka tervezéséig 

Országos Közoktatási Intézet Budapest 1996 

5. Készítsünk együtt helyi tantervet és pedagógiai programot! 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Miskolc 1996 

6. Dr. Benedek István: Pedagógiai vezetés, a vezetés pedagógiája 

OKKER Oktatási Iroda Budapest 1995 

7. Dr. Benedek István: Közoktatási szakértők kézikönyve 

OKKER Oktatási Iroda Budapest 1996 

8. Korszerű iskolavezetés (Szerkesztett kötet) 

RAABE Kiadó, Budapest 1994 

9. Tanári létkérdések 

RAABE Kiadó Budapest 1994

10. Hogyan készítsünk helyi tantervet?

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Miskolc 1994.

11. Pőcze Gábor-Trencsényi László: Pedagógiai program-hogyan?

Országos Közoktatási Intézet   Budapest, 1996.

12. Horn György: Pedagógiai program

Korszerű iskolavezetés RAABE 1993.

13. Dr Szüdi János: A közoktatási törvény kézikönyve

MkM. 1994.

14. Helyi tantervépítő kézikönyv

RAABE Kiadó Budapest 1996.

15. Marunák Ferencné: Gyakorlati útmutató a pedagógiai program előkészítéséhez és 

összeállításához I.II. TEXT-INFO Bt 1996.

16. Oroszlány Péter: Tanári kézikönyv a tanulás tanításához

AGK Kiadó Budapest 1995.

17.
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15 MELLÉKLETEK

15.1 A magatartás értékelése, minősítése

A tanulók értékelése érdemjegyekkel történik, így a magatartás és szorgalom értékelése is.

A magatartási osztályzat az életkori sajátosságokhoz igazodva fejezze ki a tanulók viszonyát 

nevelőihez és társaihoz, hangnemben, udvariasságban, viselkedésben és példamutatásban.

Példás (5) magatartás: Az órák előtt és szünetekben fegyelmezett. Tanáraival, osztálytársaival kedves

hangnemben beszél. Segíti gyengébb társait, nem csúfolja gúnyolja mások gyengeségeit. Udvarias, 

beszédkultúrája példás. Rendezvényeken fegyelmezett. Van önfegyelme. Aktív. 

Jó (4) magatartás: Az órák előtt és szünetekben általában jól viselkedik. Tanáraival társaival 

megfelelő hangnemben beszél. Az órákon aktív, figyel, de nem mindig van önfegyelme. Néha 

figyelmeztetni kell, de szófogadó. Udvarias, jó a beszédkultúrája.

Változó (3) magatartás: Többször figyelmeztetni kell a helyes viselkedés szabályaira. Hibáit ismeri, 

de kellő önfegyelem hiányában többször megbántja nevelőit, társait. Viselkedése esetenként durva, a 

nevelői utasításokat nem veszi figyelembe.

Rossz (2) magatartás: Magatartásával megbotránkoztatja a felnőtteket és a tanulókat. Veszélyezteti 

saját és társai testi épségét. Rongálja az iskola felszerelését. Beszédstílusa bántó. A felnőttek utasításait

nem veszi figyelembe.

15.2 Szorgalom értékelése, minősítése

A szorgalom osztályzat fejezze ki a tanuló erőfeszítéseit a tudása érdekében, valamint a tanuláshoz 

való viszonyt (kötelességtudat, rend, fegyelem, pontosság).

Példás (5) szorgalom: A tanítási órákra képességeinek megfelelően rendszeresen pontosan készül. 

Érdeklődő, nyitott, szívesen végez kutatómunkát. Tanszerei példásak, nem felejti otthon felszereléseit. 

Önerejéből, saját akaratából, belső késztetésből pontos és precíz, kitartó.

Jó (4) szorgalom: Az órákra rendszeresen készül. Külső ráhatással kell akaraterejét és 

kötelességtudatát táplálni. Tanszereire vigyáz, de néha otthon felejti felszerelését. Az órákon kevésbé 

aktív, nem a képességének megfelelő teljesítményt nyújt.

Vátozó (3) szorgalom: Az órákra felületesen, hiányosan készül. Kötelességére mindig figyelmeztetni 

kell Felszerelése gyakran hiányos. Közömbös tanulási eredményeire, érdektelensége gátolja az órai 

továbbhaladást. Tudása képessége alatt van.

Hanyag (2) szorgalom: Az órákra nem készül. Semmilyen érdeklődést, akaratot nem mutat a tanulás 

iránt. Az órákon alig dolgozik, munkái gyengék. Felszerelése hanyag és rendszeresen hiányzik.
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15.3 A Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és AMI vizsgaszabályzata

1. Általános rendelkezések

1.1. Hatálya:

E vizsgaszabályzat rendelkezéseit a mosonszentmiklósi Általános Iskola 8. osztályos év végi vizsgára 

bejelentkezett tanulóinál kell alkalmazni.

1.2. Célja:

Felmérni, hogy a 8. osztályos tanuló

 rendelkezik-e az általános műveltségnek a helyi tantervben meghatározott elemeivel

 szert tett-e a helyi tanterv tantárgyi követelményeinek megfelelő tárgyi tudásra, képes-e 

ismereteinek rendszerezésére, alkalmazására.

1.3. Vizsgatárgyak, vizsgáztatási formák:

Kötelező vizsga: magyar nyelv és irodalomból szóbeli, matematikából írásbeli. Kötelező vizsgáznia 

annak, aki magyar nyelv és irodalomból, valamint matematika tantárgyból 8. o. félévkor legalább „4” 

minősítést kapott, ill. idegen nyelvből annak, aki emelt szintű oktatásban részesült.

Választható tantárgy: a többi tantárgyból, a tárgy jellegének megfelelő formában.

1.4. Ideje:

A tanév utolsó hetének első három napja.

2. Vizsgabizottság

2.1. Összetétele:

A vizsgabizottság elnöke az iskola igazgatója. A kérdező az adott iskola szaktanára.

Lehetőség szerint jelen van még egy szaktanár, vagy az igazgató helyettese.

2.2. Vizsgáztató tanár

A szóbeli vizsgán a felelőnek útbaigazítást ad, segítő kérdésével irányítja a felelőt.

A vizsga dokumentumait aláírja.

2.3. Felügyelő

Az írásbeli vizsgán az iskola nem azonos szaktanára vesz részt, akit az iskola igazgatója bíz meg.

A tanulóknak kiosztja a feladatlapokat, és felügyel a rendre.

3. Igazgató
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A vizsgát az igazgató készíti elő. Megbízza a felügyelő tanárokat, kijelöli a vizsgák helyét és ezekről 

tájékoztatja az érdekelteket.

Felelős a vizsgák szabályszerű megtartásáért, s biztosítja a technikai feltételeket.

Köteles a vizsgával kapcsolatos esetleges vitás ügyeket kivizsgálni, és döntést hozni.

4. Vizsgázó

A vizsgázó köteles a vizsgára felkészülni. Erre tantárgyanként 1-1 nap vizsgaszabadságot igényelhet.

A vizsgázók a vizsga ideje alatt egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. Visszaélés 

estén a vizsgázót el lehet tiltani a vizsga folytatásától.

5. Szóbeli vizsga

A vizsgázók 3 fős csoportokban folyamatosan vizsgáznak, ugyanabból a tárgyból, ugyanazon a napon.

A tanulók tételt húznak. Felkészülési idő 20 perc, a felelet időtartama átlagosan 10 perc. Cél, hogy a 

felelet önálló legyen, de ha a felelő elakad, kérdésekkel segíteni kell.

Ha a feleletből megállapítható, hogy a vizsgázó a tétel anyagával tisztában van, az elnök 

félbeszakíthatja, és maga vagy a kérdező tanár kiegészítő kérdéseket tehet fel abból a célból, hogy 

általános tájékozottságát megállapíthassák. Ugyanezt tehetik, ha a vizsgázó az adott kérdésben 

tájékozatlan, vagy tudása nem állapítható meg.

6. Irásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a felügyelőn kívül más nem vehet részt. Időtartama 60 perc. Két írásbeli vizsga 

között 60 perc szünetet kell biztosítani, s ez alatt felügyeletről gondoskodni kell.

A vizsgán alkalmazott feladatlapok a 8. osztály végéig tanult tananyagot mérik.

7. Értékelés

A vizsga értékelése 5 számjeggyel történik. Amennyiben a tanuló magasan felülmúlja évközbeni 

teljesítményét, lehetőség van arra, hogy év végi érdemjegyét eggyel jobbra javítsuk ki a 

vizsgabizottság javaslata alapján.

A javítás tényét a naplóba be kell jegyezni.

8. Dokumentáció

A vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyen fel kell tüntetni a vizsga idejét, tárgyát, a vizsgázó 

nevét, szóbeli vizsgán a tétel címét, s a megszerzett érdemjegyet. A jegyzőkönyvet a kérdező tanár 

aláírásával hitelesíti. A vizsga eredményét a bizonyítványba kell bejegyezni.

9. Záró rendelkezések
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A vizsgával, vagy az értékeléssel kapcsolatban a szülőknek fellebbezési joga nincs, mivel a vizsgával 

az év végi jegyen csak javítani lehet, rontani nem.

Ezen vizsgaszabályzat az 1997/98 tanévvel érvénybe lép.

Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 8. osztályos év végi vizsga 1991/92 tanévének 

vizsgaszabályzata alapján.

16 Új helyi tantervek

Külön mellékletben
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