
 
 

 

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM 

A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN 

 

I. Az alkalmazás feltételei 

I. 1. Integrációs stratégia kialakítása:  

I. 1. 1. Általános helyzetelemzés  

Városunkban a kohászat megszűnése óta  kevés a munkalehetőség. A lakosság körében a 

munkanélküliek aránya az országos átlaghoz képest is magas, de az iskolánkban tanuló 

gyermekek szüleit tekintve jelentős. Az iskola tanulóinak létszáma 306 fő. a tanulók közül 

rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményben részesül 211 fő. Ingyenes tankönyvellátásban 

részesül 254 fő. 

A hátrányos anyagi helyzetet súlyosbítja a szülők alacsony iskolázottsága. Az iskola 

tanulóinak 45 %-ánál (138) a szülők iskolai végzettsége nem haladja meg az általános iskola 8 

osztályát. A sokgyermekes családoknál tapasztalható, hogy hiányzik a motiváció a munkahely 

keresésére, mivel életmódjuk fő elve a szabad élet, s kielégíti őket a gyermekek után kapott 

anyagi ellátás is. Ebből következik, hogy a szülők gyermekeik otthoni felkészülésében nem 

tudnak elvárható minőségű segítséget nyújtani, emellett sokaknál az otthoni munka, a 

feladatok elkészítésének ellenőrzése sem valósul meg. Legtöbbször a felszerelések 

beszerzésére, sőt ha az iskola megveszi, akkor még azok rendben tartására sem fordítanak 

gondot. Nem ösztönzik gyermekeiket a jobb eredmény elérésére, megelégednek az elért 

teljesítménnyel. Nem támasztanak gyermekükkel szemben követelményt. Nem érték a tudás, 

nem tűznek ki célokat a gyermekeik elé, nincs kialakított jövőképük. Idővel a gyermek is a 

szülők életvitelét követi.  A családok lakáskörülményei gyakran nem teszik lehetővé a 

nyugodt tanulást, pihenést.  



 
 

A tanulási kudarcok sokszor magatartási problémákat is előidéznek. A tanuló fegyelmezetlen 

viselkedésével, magatartási kihágásaival próbálja felhívni magára a figyelmet. Az iskolai 

szabályokat, szokásokat ismerik, legtöbbször elfogadják. Sajnos vannak kivételes tanulók is, 

akik a szabályokat durván megszegik.  

A családban kialakult napirend többnyire nincs. Ennek jelei: kialvatlanság, 

figyelemkoncentráció zavara, éjszakai tévénézés, az éjszakai felnőtteknek való filmek témája 

és szöveganyaga jelentkezik a gyermek játékaiban, beszédében. Az ilyen gyermekek 

hangadók, irányítani akarnak, a kevésbé erőszakosak is gyakran követik őket, parancsaik 

szerint cselekszenek, gyakran félelemből. Ezek a tanulók nem csak társaikkal nem tudnak 

megfelelő kapcsolatot teremteni, de a felnőttekkel, a szüleikkel is tiszteletlenek. Ezen a 

problémák megoldásához nagy szükség van a pedagógusok és a szülők közti 

együttműködésre. Ez a szülők passzivitása, olykor az iskolával szembeni támadó hozzáállása 

miatt sokszor nehezen oldható meg.  

Szülői értekezletre, fogadóórára nem járnak, az ellenőrző bejegyzéseit nem írják alá, az 

osztályfőnökök kezdeményezésére sem hajlandók a nevelőkkel való találkozásra. E 

problémák léte miatt vált szükségessé az integrációs képesség-kibontakoztató pedagógiai 

rendszer hogy e tanulók is megkapjanak minden segítséget képességeik kibontakoztatására, 

megfelelő kompetenciák elsajátítására.  

Intézményünk személyi feltételei biztosítottak az integrációs nevelés eredményes  

megvalósítására. Szakos ellátottságunk nagyon jó, több diplomával, szakvizsgával rendelkező 

nevelők tanítanak, akik nagy gondot fordítanak az önképzésre és a továbbképzésre. Többen 

megismerkedtek a legújabb oktatási módszerrel a kompetencia alapú oktatással, és a 

differenciált tanulásszervezés módszerével is. A pedagógusok mellett tantestületünkben egy 

gyógypedagógus és lés egy fejlesztőpedagógus, védőnő  segíti az oktató-nevelő munkát.  

Az iskola tárgyi feltételei: .A bútorzat elavultsága miatt az új pedagógiai módszerek 

bevezetéséhez a termekben szükséges a csere. Ezzel gyermekeink esztétikusabb és 

egészségesebb, védő környezetben tanulhatnak. A következő szaktantermek biztosítják a 

zavartalan és szakszerű tanítást: tornaterem, számítástechnika terem, könyvtár, 

fejlesztőszobák.  



 
 

Minden szükséges dokumentum szakkönyv, lexikon, kötelező. és ajánlott olvasmány,  

folyóirat - a tanulók rendelkezésére áll. Heti 2 alkalommal kölcsönözhetnek tanulóink. A 

különböző tantárgyak oktatásához szükséges eszközállomány megfelel. az integrációs  

oktatás-nevelés bevezetéséhez.  

 

I. 1. 2. Célrendszer  

Program célja: Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési és oktatási 

tevékenységünket a következők jellemezzék: 

Feltérképezésre kerül a hátrányos helyzetű tanulók csoportja 

Minden gyermek számára biztosítja a lehetőséget képességei kibontakoztatásához 

Az otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti. A szülő, a család 

partnerként résztvevője az iskolai folyamatoknak, szoros a családiskola gyermek közötti 

kapcsolat, kommunikáció 

Iskolánk együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli intézménnyé válik Az oktatásban érintett 

intézmények együttműködése szorosabbá válik, illetve létrejön. 

Pedagógusaink állandóan gazdagítják pedagógiai és módszertani repertoárjukat 

I. 1. 2. a: Neveléssel kapcsolatos 

Házirendben megfogalmazottak tudatos gyakoroltatása  

Napirend, szokásrend kialakítása (pl. iskolába érkezés időpontja, stb.) Kulturált étkezési 

szokások elsajátítása Közösséghez való alkalmazkodás normáinak Elfogadása Beszéd 

kultúra,szókincs, beszédhangnem, kifejezésmód fejlesztése Tárgyi környezetük védelme, 

óvása  

Használati tárgyaik, ruházatuk, tanszereik megbecsülése  



 
 

Személyiségük fejlesztése (kitartás, akaraterő, stb. erősítése) Társaik munkájának 

alkotásainak megbecsülése  Egészségügyi ismeretek (WC használat, tisztálkodás,stb. 

elsajátítása   

I.1.2. b. Oktatással kapcsolatos:  

Matematikai alapkészségek Helyesírás javítása Áttekinthető füzetvezetés, külalak 

 Szövegértés Olvasási technika fejlesztése Beszédkészség fejlesztése Helyes tanulási szokások 

kialakítása Írás eszközszintű használata 

I. 1. 2. c. Speciális céljaink: 

Az esélyegyenlőséget megvalósító iskolai nevelés és oktatás megvalósítása.  

Az egyéni különbségekre alapozott a gyermekekhez igazodó gyengeségeket,erősségek feltáró 

nevelés, melynek a gyermek cselekvő részese.  

Az egyéni képességek, a részképesség hiányának feltárása, ezek fejlesztése, mérések 

végzése,egyéni fejlesztő terápia  

A továbbtanuláshoz szükséges alapkompetenciák megszerzése. Érdekesebbé, elmélyültebbé, 

tenni az oktatást. A tanulók motiváltságának a növelése. A korszerű ismeretek oktatásával, a 

kompetenciák fejlesztésével korunk elvárásaihoz igazodva segítjük gyermekeink 

boldogulását.  

Maradjanak hosszabb ideig az iskolarendszeren belül, tanuljanak szakmát minél többen  Ha 

lehetséges, szerezzenek érettségi bizonyítványt. Ehhez új tanítási �tanulási módszerekre van 

szükség, az informatikai ismeretek bővítésére, az új tanulási technika beépítésére a tanórai 

munkába, valamint hasznos szabadidős tevékenységek kialakítására.  

Önmaguk, egymás elfogadtatása, ezáltal a másság elfogadtatása, tudatos vállalásának 

erősítése.  

Az iskola és a szülő nevelési elvének egymáshoz közelítése.  



 
 

A nevelő-oktató munkánkban egységes értékelési rendszer kidolgozása.  

I. 2.  Az iskolába való bekerülés elősegítése  

I. 2. 1. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése  

Az iskola és az óvoda között jó munkakapcsolat alakult ki az évek során. A kölcsönös 

tájékozottság az együttműködés feltétele Az együttműködés formái:  munkaértekezleteken az 

alapdokumentumok tanulmányozása, a nevelési programban meghatározott célkitűzések 

összehangolása közös értekezletek tartása (év eleji, év végi)a leendő 1.osztályostanító néni 

látogatása az óvodában. Az iskolában és az óvodában dolgozó pedagógusok tapasztalatot 

szereznek a nevelési program megvalósításának hatékonyságáról. Az így szerzett 

tájékozottságot az óvónők felhasználják arra, hogy beszélgetések során konkrét útbaigazítást 

adjanak a gyermekeknek és szüleiknek az iskolai élet várható követelményeiről az osztályban, 

a napközi otthonban.  

A tanító és a napközis nevelő építhet a már kialakított szokásokra (tisztálkodás, étkezés, 

napos-rendszer, névnapok, játékok stb.) és ezzel töretlenül vezethetik tovább az óvodában 

kialakult közösségeket. Valamennyi leendő 1. osztályos személyiségének, a közösségben 

elfoglalt helyének, családi körülményeinek ismerete. A gyermekek alapos megismerését célzó 

programok: munkaértekezletek februárban a leendő első osztályosok ellátogatnak szüleikkel 

együtt az iskolába (tájékoztatás, közös játék és kézműves foglalkozás) a leendő első osztályos 

tanító néni részvétele az óvodai szülői értekezleteken a leendő1. osztályos tanító néni 

látogatása az óvodában az óvónők és a leendő első osztályosok részt vesznek egy tanítási órán 

az óvodások és az alsó tagozatos iskolások közös kulturális, sport és kézműves foglalkozásai 

szakmaközi megbeszélések a két intézmény gyermekvédelmi felelősei és a Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársainak részvételével  

A kapcsolat ütemezése, látogatások Az óvoda és az iskola közötti együttműködés célja a 

nevelési folyamat zökkenőmentes átmenetének biztosítása. A dokumentumok tartalmazzák a 

személyi kapcsolatokban történő realizálódást, a látogatások tartalmát. Az intézményvezetők 

részéről Az éves terv egyeztetése szeptemberben Az óvónők részéről: Kooperatív részvétel 

munkaértekezleteken, szakmai megbeszéléseken. Aktív részvétel az óvodások és az alsó 

tagozatosok közös programján 



 
 

 Kooperatív részvétel a munkaértekezleteken, szakmai megbeszéléseken Aktív részvétel az 

óvodások és az alsó tagozatosok közös programján Látogatásaik az óvodai csoportokban, 

mely látogatások a kialakult tevékenységi formák és a gyermekek megfigyelésére irányul. 

Nagycsoportos óvodások részéről séta alkalmával ismerkedés az iskolával, környezetével 

Közös kulturális, sport és kézműves foglalkozásokon való részvétel 

Kapcsolat az óvodás gyermekek szüleivel  

Az intézményvezetők részéről  

Az óvodavezető az első szülői értekezleten tájékoztatást nyújt a nagycsoportos óvodások 

szüleinek az egyeztetett éves programról Februárban az óvodás gyermekek szüleinek az iskola 

igazgatója bemutatja az iskola szervezeti felépítését, humánerő forrásait, oktatási- és fejlesztő 

eszközeit, ismerteti a tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat.  

A leendő első osztályos tanító néni és a napközis nevelő részéről Szeptemberben szülői 

értekezleten a pedagógusok tanácsot adnak a nagycsoportos   óvodások szüleinek, hogy mit 

tehetnek az iskolára való előkészítés érdekében, javaslatot tesznek az óvodából az iskolába 

való átmenetet segítő játékokra, mesékre,  beszélgetési témákra, közös sétákra. 

Részt vesznek az óvoda tanévzáró ünnepélyen. Átadják a taneszközök listáját 

Felelős: Vezető óvónő, tagintézmény-vezető, leendő első osztályosokat tanító pedagógusok  

Kiemelt pedagógiai feladatok  

Szülői igény, de a nevelés-oktatás feladata is, megteremteni azokat a feltételeket, amelyek 

biztosítják a gyermekek egyenletes fejlődését. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

nincsenek birtokában azoknak az alapkészségeknek, amelyek a személyiség fejlődéséhez 

létfontosságúak.  

Az alábbi elemi alapkészségek fejlesztése közös célunk az iskolára készülés és az iskolába 

lépés időszakában:szocializáció írásmozgás koordináció 



 
 

beszédhang-hallás relációs szókincs elemi számolási készség tapasztalati 

következtetés,tapasztalati összefüggés megértés finommozgás koordináció kultúrtechnikák 

téri tájékozódás fejlesztése nagymozgások koordinációja Logopédus, fejlesztő pedagógus 

alkalmazása, a hátrányok gyors és hatékony csökkentése érdekében. (Együttműködés 

Nevelési Tanácsadó szakembereivel, tapasztalatok megbeszélése, továbbhaladás mikéntjében 

közös állásfoglalás, eredményesség-eredménytelenség megállapítása ,felmérések). 

Diagnosztikus fejlődésvizsgálat Az óvoda által elvégzett iskolaérettségi vizsgálat eredménye 

alapján differenciáltan kell a gyermekekkel való bánásmódot megválasztani, egyénre 

szabottan a fejlesztést megtervezni a hátrányok minél teljesebb leküzdéséért. A diagnosztikus 

fejlődésvizsgálattal az érintett első osztályos tanulók kognitív képességeiről, szociális és 

emocionális érettségéről szeretnénk képet kapni. A mérés időpontja szeptember hónap.  

Intézményünkben 1-1 évfolyamon 2 osztállyal dolgozunk..  

I. 3. Együttműködések-partnerségi kapcsolatok kiépítése  

I. 3. 1. Szülői házzal  

Az eredményes nevelő oktató munka fontos feltétele a szülőkkel való kapcsolattartás. 

Partnerként kezelésük, az iskola életéről, gyermekükről történő széleskörű tájékoztatásuk 

együttműködési készségük záloga. Fontos, hogy elvárásaikat, javaslataikat, kéréseiket és 

véleményüket közölni tudják az iskolával. Érezniük kell, hogy érdekeink közösek. A jó 

együttműködés feltétele, hogy a szülő bizalommal fordulhasson az iskolához. Pedagógusok 

mindennapi feladatai e közös munka érdekében: Kezeljék partnerként, nevelőtársként a 

családot, a szülőt, alakítsanak ki vele jó kapcsolatot (fogadóóra, nyíltnap, családlátogatás) 

Ismerjék tanulóik családi hátterét, azok szerkezetét, életmódját, értékrendjét benne a 

gyermekhelyzetét, szerepét (családlátogatás alkalmankénti beszélgetések) Osszák meg a 

szülővel a gyermekéhez kapcsolódó megfigyeléseiket, tapasztalataikat. Vita esetén 

szakmailag indokolják véleményüket, intézkedéseiket. Tartsanak rendszeres kapcsolatot a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet gyermekek szüleivel, lehetőségeikhez mérten 

próbálják kedvező irányba terelni az általuk hibásnak vélt nevelési gyakorlatot. Adjanak 

szakmailag indokolt tanácsot a gyermekkel kapcsolatos nevelési, magatartási és tanulmányi 

problémák megelőzésére.  



 
 

Tájékoztassák a szülőt rendszeresen, ha szükséges azonnal, a gyermek előmeneteléről, 

magatartásáról, szorgalmáról. Törekedjenek bevonni a szülőt közvetlen iskolai, nevelési 

feladatok megoldásába is. Az iskolahasználók legszélesebb autonómiáját biztosítja 

intézményünkben a Szülői Munkaközösség, amely a szülői véleménynyilvánítás hivatalos 

fóruma. Az intézmény biztosítja a szülőknek a gyermek neveltségi és tanulmányi 

előmenetelének figyelemmel kísérését -a törvényben előírtaknak megfelelően. A szeptemberi 

szülői értekezleteken kerül sor az osztályonkénti két SZM választmányi tag megválasztására 

vagy megerősítésére, akik tagjaik közül megválasztják a vezetőséget. Az SZM elnökével a 

rendszeres kapcsolatot az iskolavezetés tartja. Az SZM választmányi ülésein az iskola 

tagintézmény-vezetője tájékoztatást ad az éves munkatervről, a szülőket, tanulókat érintő 

kérdésekről. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:  

 

 

Családlátogatás:  

Családlátogatásokon tájékozódunk a családok szociális helyzetéről, a családi légkörről, a 

gyermek nevelésével kapcsolatos felfogásokról, válaszolunk a szülők kérdéseire, problémáira. 

Felelős: osztályfőnökök. Szülői értekezlet:A szülőkkel való kapcsolattartás legegyszerűbb és 

bevált színtere a szülői értekezletek.  

Feladata: 

A szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, a szülők 

tájékoztatása:az iskolai célokról, feladatokról, lehetőségekről, az országos és helyi közoktatás-

politika alakulásáról, változásairól. a helyi tanterv követelményeiről, az iskola és a 

szaktanárok értékelő munkájáról, saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai 

magatartásáról, a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, iskolai 

és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról a szülők 

kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az intézmény vezetői 

felé.  



 
 

Felelős: tagintézmény-vezető, osztályfőnökök  

Fogadó óra:  

Fogadóórákat tartunk az iskolai munkatervben meghatározott időpontokban. Itt történik a 

tapasztalatok, a gondok megbeszélése, a közös tennivalók egyeztetése. A tanuló egyéni 

fejlesztésének céljából konkrét tanácsokkal látjuk el a szülőt (otthoni tanulás, szabadidő 

helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás, magatartási 

problémák, személyiségzavarok, stb.)  

Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok  

Nyílt nap:  

Nyílt napokon lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy lássák gyermekük 

osztályközösségben elfoglalt helyét, valamint azt, hogy a gyermek hogyan felel meg a vele 

szemben támasztott követelményeknek. 

Felelős: tagintézmény-vezető, osztályfőnök Írásbeli tájékoztatás:  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve különféle iskolai vagy osztályszintű programokról.  

Felelős: osztályfőnökök Kötetlen beszélgetések:  

A szülőkkel való együttműködés jól megfigyelhető a tanításon kívüli rendezvényeken. 

Szívesen és aktívan vesznek részt a karácsonyi ünnepélyen, a farsangon, a gyermeknapon. A 

kötetlen beszélgetések nagyon alkalmasak arra, hogy a gyermekekről, családról, iskoláról is 

szót váltsunk. Elégedettségi felmérések:  

Szükség van arra is, hogy a szülők rendszeresen véleményt nyilváníthassanak az iskolai 

életről, munkáról. Ezért feltétlenül szükség van a szülők körében elégedettségi felmérést 

elvégezni, elemezni. (ld. IMIP) Közös szabadidős programok: Iskolánk közös 

színházlátogatásokat és kirándulásokat szervez a szülőkkel együtt. Iskolánkban aktív szülői 



 
 

szervezet működik. Részt vesznek a gyermekprogramok szervezésében és lebonyolításában 

(farsang, gyereknap, húsvét, egészségnapok karácsony,) évek óta sikeres SZM bált tartanak.  

Kommunikációs terv a szülőkkel való együttműködésre:  

Tevékenység Határidő Felelősök 

Szülői értekezletek Szeptember, február Tagintézmény-vezető, ofők 

Családlátogatás (1.o. és 5.o.) I. félév vége Osztályfőnökök 

Fogadóóra December, április Szaktanárok, ofők 

Nyílt nap November Tagint.-vezető, ofők 

Szülői Munkaközösség Szeptember SZM vezetőség megválasztása, január �SZM bál, farsang 

szervezése Tagintézmény-vezető, ofők DÖK segítő tanár 

  

 

I. 3.2. Gyermekjóléti szolgálattal  

II. Az iskola gyermekvédelmi felelős napi kapcsolatban van a szolgálat 

munkatársával. A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók feltérképezése 

minden tanév elején megtörténik, majd az okok folyamatos feltárása és a teendők 

megszervezése közös feladat. A gyermekvédelem helyzetéről a GYIV felelős éves 

beszámolót készít,. Az írásos dokumentum anyagát a tagintézmény-vezető is 

megkapja. Az ifjúságvédelmi munka további résztvevői: szülő, osztályfőnökök, 

védőnő, iskolaorvos, egyház, akik szükség szerint tartják a kapcsolatot a területi 

gondozóval.  

III. Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:  

IV. 1. prevenció 

V. 2. a gyermek fejlődését veszélyeztető okok feltárása 

VI. 3. a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése 



 
 

VII. Az osztályfőnök kiemelt teendője, de valamennyi nevelő feladata:  

VIII.  időben feltárja a szociális problémákkal rendelkező tanulók helyzetét  

IX.  ha veszélyeztetettséget tapasztal, jelentse az iskolavezetésnek, az ifjúságvédelmi 

felelősnek, a családsegítő munkatársának, a jegyzőnek javaslatot tegyen a szociális 

hátrányok enyhítésére (szociális támogatások, hivatalos védelem).  

Az osztályfőnök feladatai: a tanulók körülményeinek megismerése 

(családlátogatás) veszélyeztetettség esetén az illetékes személyek értesítése folyamatosan 

ellenőrzi a tanuló tanulmányi munkáját-konzultál a szaktanárokkal  folyamatosan ellenőrzi a 

tanuló magatartását, hiányzásainak indokoltságát folyamatosan kapcsolatot tart a szülőkkel, az 

ifjúságvédelmi felelőssel, a tagintézmény-vezetővel.  

Az ifjúságvédelmi felelős feladatai: összehangolja az osztályfőnökök, tanárok 

ifjúságvédelmi munkáját figyelemmel kíséri a veszélyeztetett tanulók ügyét, kapcsolatot tart a 

gyámügyi előadóval, a családsegítő munkatársaival  nyilvántartást vezet a veszélyeztetett és 

hátrányos helyzetű tanulókról. Minden pedagógus fokozottan figyelemmel kíséri ezen tanulók 

iskolai előmenetelét,  magatartását. Egyéni beszélgetésekkel, a lehetőségekhez mért 

maximális segítségnyújtással törekszik problémáik megoldására, hiányzás okairól. 

Indokolatlan hiányzás esetén az osztályfőnök felszólítást küld a szülőnek, további igazolatlan 

hiányzás esetén a körjegyzőségre. A szociálisan rászoruló tanulóink nagy részére étkezéshez, 

tankönyv-és tanszervásárláshoz támogatást kérhet a fenntartótól. A tanulókat és a szülőket 

tájékoztatjuk azokról e lehetőségekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása 

érdekében fordulhatnak.  

Felelős: igazgató, ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnökök  

I. 3.3. Szakmai és szakszolgálatokkal  

Kapcsolatot tartunk a Nevelési Tanácsadóval, ahová a problémásnak ítélt tanulókat 

rendszeresen vizsgálatra küldünk. 

A Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottság, kérésünkre szintén elvégzi a beküldött tanulók 

vizsgálatát, javaslatot tesznek a tanulóval foglalkozó pedagógusoknak a bánásmód mikéntjére, 

elrendelik az ellenőrzés és értékelés alóli felmentéseket, a speciális oktatási formákat, az 



 
 

egyéni foglalkozási időkeretet. Nyilatkoznak a tanuló után igényelhető normatíva formájáról, 

kontrollvizsgálatra rendelik be a tanulókat. Iskolánk szerződéssel alkalmaz logopédust. Az 

egészségügyi intézmények dolgozói közül az iskolaorvos és védőnő rendszeresen végzik a 

tanulók vizsgálatát, szűrését. Az iskolafogászati ellátást a fogszakorvos évi megállapodás 

alapján végzi. Előre egyeztetett időpontban évi két alkalommal szűri a  tanulókat. A védőnőnk 

szívesen tart egészségügyi felvilágosító előadást, osztályfőnöki órát.  

Feladat: A fenti intézményekkel való rendszeres kapcsolat fenntartása, a tanulók érdekében 

végzett konzultációk, felmérések, képességvizsgálatok.  

Felelős: tagintézmény-vezető. 

I. 3.4. Középfokú oktatási intézményekkel  

A pályaválasztási szülői értekezletekre a lenti középiskolákból rendszeresen meghívjuk az 

igazgatókat vagy a szaktanárokat, aki részletes tájékoztatást nyújtanak az intézményükben 

folyó munkáról, a felvételi követelményekről, továbbtanulási lehetőségekről, illetve az 

elhelyezkedési esélyekről. Osztályfőnöki órán a szakképző és szakközépiskolák képviselői 

tájékoztatták a tanulókat az intézményükben folyó képzések lehetőségeiről. A város 

középiskoláinak nyílt napjain, tanulóink rendszeresen részt vesznek. A közeli középiskolák 

által meghirdetett tanulmányi versenyeken való részvételre ösztönözzük diákjainkat. 

Nyolcadikosaink minden évben megtekintik a Pályaválasztási kiállítást.  

Felelős: 8.o.osztályfőnök  

Az általános iskola befejezése után is nyomon követjük tanulóink tanulmányi eredményét, az  

iskolák visszajelzést küldenek volt tanulóink félévi osztályzatairól. Közös fórumon is 

érdeklődünk kollégáktól volt gyermekeink előmeneteléről.  

Felelős: Tagintézmény-vezető 

 3.5. Civil szervezetekkel ˇ  ˇ   

Iskolánk a civil szervezeteket szabadidős tevékenységeinek szervezésébe, lebonyolításába, 

jutalmak biztosításába is bevonja. 



 
 

Közös programokat szervezünk, egymás programjain részt veszünk. A civil szervezetek által 

nyújtott programokon, általuk szervezett szakkörökön ingyenes részvételt biztosítanak az 

iskola tanulói számára. A nagyobb ünnepeket közösen szervezzük és bonyolítjuk le. A 

hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő családok természetbeni megsegítésében i 

részt vesznek ezek a szervezetek. 

Felelős: tagintézmény-vezető, DÖK segítő tanár, alapítvány vezetői 

3. 6. Együttműködés a Kisebbségi Önkormányzattal 

I. Iskolánk a kisebbségi önkormányzattal együttműködve ismerkedik meg egymás 

tevékenységével. Közösen kialakítjuk együttműködésünk lehetőségeit:  

II.  közvetítés a többség és kisebbség problémáinak megoldásakor közös 

rendezvények szervezése 

III. hagyományőrző tánccsoport megalakítása, próbák támogatása az iskolában, míg a 

fellépő ruhákat a kisebbségi önkormányzat biztosítja. .Fellépési lehetőségek 

biztosítása a csoportnak   

 II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer elemei  

1. Kompetenciafejlesztő programok és programelemek  

1.1. Az önálló tanulást fejlesztő programok  

A tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok: 

 

Tanórai foglalkozások  

Mivel a tanulók olyan szociokulturális környezetből jönnek, ahol nem érték a tudás, ezért 

legfőbb feladatunk a tanulás iránti motiváció erősítése. A programba bekerülő gyerekek 

nyelvi fejlettsége az átalagosnál alacsonyabb szintű. Ezért hosszabb nyelvi fejlesztésre, 

valamint a beszédmozgások megfigyelésére és tudatosítására van szükségük. Gondolkodásuk 

konkrét, ismeretszerzésre csak közvetlen tapasztalat útján képesek. Ezért tervezzük bevezetni 



 
 

az 1. osztályban Meixner Ildikó dyslexia prevenciós módszerét. A többi osztályban 

alkalmazzuk a kooperatív tanulási módszereket, differenciált tanulásszervezést, és tervezzük a 

projektmódszer bevezetését. Rajzórákon a változatos kézműves technikák alkalmazásával 

lehetőséget biztosítunk a kreativitásra, a drámapedagógiai foglalkozásokon pedig az 

önkifejezésre, az alkotókedv felébresztésére. A sikeres alkotások, produkciók elismerésével, a 

dicsérettel erősítjük a tanulás iránti pozitív érzelmi viszonyulás kialakulását.  

Feladat: Egyéni segítségnyújtás, odafigyelés, fejlődés figyelemmel kísérése.  

Felelős: tanítók, szaktanárok  

Otthoni kutatómunka  

Az iskolai könyvtárban található bőséges szakirodalmi és szépirodalmi könyvállomány, 

valamint a számítógép szabadidőben való használatának lehetősége hozzásegíti a tanulókat, 

hogy önállóan szerezzenek ismereteket, végezzenek kutató és  gyűjtőmunkát, készüljenek 

kiselőadásokra.  

Feladat: Érdeklődési kör szélesítése a motiváció hatásos alkalmazásával. Egyénre szabott 

segítségnyújtás.  

Felelős: tanítók, szaktanárok 

Napközis foglalkozások  

A tanórán kívüli személyiségfejlesztés egyik színtere a napközi. A napközi otthonban a 

tanulás, az ismeretek megszilárdítása áll a központban. A hátrányos helyzetű tanulók közül 

többen napközisek, v. iskolaotthonos rendszerben tanulnak. Mivel a szülők nagy része 

gyermekeik otthoni felkészülésében nem tud megfelelő szintű segítséget nyújtani, ezért fő 

feladatunk a délelőtti tananyag megerősítése, felkészítés a másnapi tanórákra. A nem napközis 

HHH-s tanulók napközibe íratása.  Célunk a helyes tanulási szokások kialakítására, az önálló 

tanulási képesség fejlesztésére, a szóbeli tanulási technikák elsajátíttatása.  

Felelős: napközis nevelők  



 
 

Intézményi szinten szervezett programok Iskolánk az éves munkatervben a 

diákönkormányzattal egyeztetve rögzíti, hogy a hagyományápolás jegyében milyen 

programokat szervez. 

Játékos sportverseny alsó tagozatosoknak, osztályok közti focibajnokságok,  asztalitenisz 

versenyek 

Karácsonyi műsor előadása  iskolánkban,  Farsangi karnevál szervezése szülők bevonása, 

Egészségnapok 

Feladat: A programokban való teljes részvétel biztosítása. Igényfelmérés.  

Felelős: tagintézmény-vezető, diákönkormányzatot segítő pedagógus, nevelők   

Tehetséggondozó foglalkozások  

Intézményünkben a tehetséggondozást szolgálják a különböző tanórán kívül szervezett 

szakkörök és foglalkozások. Járhatnak a tanulók tánc,- kézműves foglalkozásokra. A 

mozgásos tevékenységet igénylők foci, edzésekre. Az angol nyelv mellett, mellyel már az 

óvoda nagycsoportjától akár játékos módon ismerkedhetnek meg diákjaink, nem kötelező 

tanítási óra keretében már alsó tagozaton is tanulhatják  

A különböző versenyekre való felkészülés, felkészítés teljes mértékben ingyenes tanulóink 

részére. A többletfoglalkozások mellett a jól felszerelt szakkönyvtár, ingyenes internet 

használata segíti a felkészülést. A versenyek nevezési díját a költségvetésből fizetjük. A 

tanulók utaztatását minden esetben iskolai költség terhére oldjuk meg.  

Az iskolában az egyház hittanórákat szervez, beépítve a heti órarendbe. Az órákon való 

részvétel önkéntes. A nem hittanosok számára az osztálytanítók teszik hasznossá ezeket az 

órákat..  

Feladat: A versenyeken való részvétel minél teljesebb biztosítása.  

Felelős: pedagógusok, könyvtáros  



 
 

A felzárkóztatás legfőbb feladatai: segítségnyújtás a tanulói részképesség zavarok 

feltárásában, az egyéni képességeket figyelembe vevő felzárkóztató program kidolgozása és 

végrehajtása,a tanuláshoz szükséges motivációk megteremtése, a szociokulturális hátrányok 

kompenzálása, a kommunikációs és kapcsolatteremtő készség fejlesztése,a helyes tanulási 

módszerek kialakítása, a helyes magatartási és viselkedési szokások kialakítása 

A felzárkóztatást segítő tevékenységformák iskolánkban: 

A tanítási órák keretein belül  tanórai differenciálás megvalósítása egyénre szabott 

feladatokkal, különböző tanulási technikák tanulói elsajátíttatása lehetőségek függvényében 

egyes tananyagrészek projekt módszerrel való feldolgozása. 

A tanítási órákon kívül korrepetálások biztosítása (az iskola anyagi lehetőségeinek 

függvényében), egyéni foglalkozások biztosítása mentorok, patrónusok, szaktanárok 

segítségével napközis és iskolaotthonos foglalkozás biztosítása (az 1-6. évfolyamos tanulóink 

számára, ha eredményes felkészülésük ezt szükségessé teszi).Könyvtári foglalkozások egyéni 

elbeszélgetések hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel a tanuló segítése érdekében 

pályázatok, ösztöndíj lehetőségek figyelemmel kísérése, elérése (Pl: Útravaló ösztöndíj, Cinka 

Panna) 

A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek enyhítését az alábbi tevékenységek 

szolgálják:szoros kapcsolat az óvodával, szakmai és szakszolgálatokkal, 

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás 

megszervezése (differenciált és kooperatív munka) egyéni fejlesztés, egyéni tanrend 

teljesíthető, reális követelmények támasztás napközi és iskolaotthon az osztályközösség segítő 

erejének mozgósítása felzárkóztató foglalkozások mentori és patrónusi rendszer a nevelők és 

a tanulók személyes, szeretetteljes kapcsolatai tanári együttműködés  

Formái, 

 műhelymunka gyermekvédelmi munka a közös iskolai és iskolán kívüli programokba 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók bevonása a 



 
 

családlátogatásokkal a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése szükség esetén 

pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével. 

A magatartási és beilleszkedési zavarok megelőzése, illetve kezelése érdekében 

összehangoljuk a szülői ház és iskolánk nevelési elveit. Az iskolában felmerülő tanulókkal 

kapcsolatos problémákat a szülőkkel és a helyi önkormányzatokkal, a Gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálattal közösen kívánjuk megoldani.. Kulturális és szociális hátrányokkal, 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal összefüggő programok: Integrációs program  

Cigány kisebbségi program. 

Az önálló tanulási képességet kialakító programok. Erre a képességre az egész aktív élet során 

szüksége lesz a mai fiataloknak, ezért nagyon nagy a jelentősége. Az alsó tagozaton ennek a 

tanítása főleg a magyar órák, a természetismeret órákon van mód. A felső tagozaton az 

osztályfőnöki órákon minden évfolyamon előkerül ez a téma. E mellett a napköziben tanító 

kollégáknak van nagy szerepük és felelősségük, mert ők tudnak ebben a legtöbbet segíteni a 

gyerekeknek. Ezért mindenképpen szükséges, hogy a napközis munkaközösség a 

foglalkozásain folyamatosan tartsa napirenden ezt a témakört és segítse a kollégák ez irányú 

ismeretszerzését..  

A tanulás tanítása. .Az egyénit tanulási ösvények kialakítása: Szervezettformában: általános 

iskolábanˇ alsóˇ felső tagozaton. Tanórán tanórán kívüli időben(szakkörökön, könyvtárban, 

napköziben, stb.) 

A tanulás feltételei  

 Motiváltság 

 Akarat 

 Tudatosság 

 Tervszerűség, 

 Következetesség 

Alapkészségek, alapképességek fejleszthetősége és fejlesztése, biztonságos alkalmazása. A 

tanulás alapvető kérdéskörei: Irányított tanulás osztályban csoportban tanulás, párban tanulás, 

egyéni önálló tanulás. Tanórai tantárgyakként tanulás.  



 
 

Szülői háttér szemléletváltás, partnerség. A tanuló:pszichikus képességei,önismerete  

Alapképességei, készségei és annak fejleszthetősége(korlátok!) Előző ismeretei, 

tapasztalatai A tanulás céljának ismerete . Tanulási módszerek, technikák ismerete 

1.2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

Kommunikációs képességeket fejlesztő programok Kialakításánál első lépés a 

kommunikációs képességek feltérképezése, a hiányosságokra terápia kidolgozása, mely 

beépül a mindennapi munkánkba. 

1. 3. Szociális kompetenciák fejlesztése 

Közösségfejlesztő, közösségépítő programok 

2. Színterei: 

ˇ Iskolai kirándulások, ünnepek, mozi, színházlátogatások, nyári tábor, Osztályközösségek: 

Tanórán belül alkalmazzuk a közösségépítő játékokat, drámapedagógiát. 

Tanórán kívül: kirándulások, közvetlen környezet szépítése, közösen vállalt munkák nevelő 

hatását felhasználva, ünnepi előkészületek, szakköri foglalkozások: ahová azonos érdeklődésű 

körű, de különböző képességekkel rendelkező gyermekek járnak  


