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1 Az intézmény adatai 

 

Az intézmény neve: Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Székhely: Park Utcai Katolikus Általános Iskola 

Címe:  7700 Mohács, Park utca 1.  

Telephely: Park Utcai Katolikus Óvoda 

Címe: 7700 Mohács, Park utca 11. 

 

Az intézmény alapítója és fenntartója: Magyar Katolikus Egyház 

Pécsi Egyházmegye 

Címe: 7621 Pécs, Dóm tér 2. 

 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám, összesen 632 fő 

Óvodában: 112 fő 

Általános iskolában: 420 fő 

 

Működési engedély  

Ügyiratszám: BA-04/HAT/1772-2/2020. 

Működési engedély kelte: Pécs, 2020. április 29. 

Működési engedélyt kiadta: Baranya Megyei Kormányhivatal 

7621 Pécs, József Attila utca 10. 

 

Intézményi OM azonosító: 202750 
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2 Intézmény bemutatása 

 Több, mint 900 éves múltú, négy nemzetiségű város Mohács. A várost körülölelő 

Duna a természet kegyes ajándéka, adománya az itt élőknek. 

A mezővárosokból fokozatosan ipari kisvárossá alakuló település köznevelési intézményei 

között a Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda jelentős szerepet tölt be a város 

életében. 

 A mai Park Utcai Általános Iskola elődje a Külvárosi Iskola, 1962-ig négy egymástól 

távol eső épületben működött. A Gólya utcai épületben az alsó tagozat, az Ady Endre 

utcában a napközi otthon, a Kossuth Lajos utcában a felső tagozat, a Kórház utcában a 

tornaterem volt. 1962-ben épült meg a Park u. 1. szám alatt a mai iskolaépület. A Külvárosi 

név 1966-ban Park utcaira változott. 

1958-ban indult az ének-zene tagozatos képzés. 

 Az énekórákon, kóruspróbákon, néptánc foglalkozásokon folyó munka a harmonikus 

személyiségfejlesztés egyik legfőbb eszköze. Az egyéni szereplések a magabiztosságot 

növelik tanítványainkban, a közös éneklés a társas kapcsolatok kialakítását, a közösségi 

érzést erősítik. 

Célunk, közvetíteni tanítványaink számára az egyetemes emberi értékeket. Megadni 

számukra az aktív zenélés örömét, hogy zeneszerető, zeneértő felnőttekké váljanak. Zeneileg 

művelt tanulókat neveljünk, akik közül néhányat felkészítünk zenei pályára, mások aktív 

résztvevői a város kulturális életének. 

„Zene a hatalmas eszközök egyike, amellyel a  

pedagógusok a lélek formálására rendelkeznek.”  

             (Duhamel) 

A német nemzetiségi nyelvoktatás 1978 óta működik. 

 A szűkebb értelemben vett nyelvoktatáshoz a nemzetiségi önazonosságtudat 

alakításának és a hagyományápolásnak különböző formái járulnak: tanítjuk a kisebbség 

történelmét és kultúráját, ünnepi és népi hagyományokat, néptánc- és népdalkincset. 

A nyelvoktatás emelt óraszámban és első osztálytól csoportbontásban történik, melynek 

célja, hogy a tanulók alapos nyelvtudás birtokában képesek legyenek a középiskolában a 

nyelvi tagozatokon vagy az emelt óraszámú osztályokban helytállni és rövid időn belül 

nyelvvizsgát szerezni. 

Ismerjék meg, őrizzék és ápolják a német nemzetiségi hagyományokat. 
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2013. szeptember 1. Az iskola fenntartását átvette a Magyar Katolikus Egyház Pécsi 

Egyházmegye 

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munkánk alapja a bizalom, a szeretet, a 

barátságos-tevékeny légkör, melyben a gyermekeink, diákjaink cselekvő, érző, gondolkodó 

képességei összehangolva működnek és fejlődnek.  

Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de a szakmaiságot, a gyermekek – mindenek 

felett álló – érdekét szolgáló szempontokat előtérbe helyezzük. 

 A keresztényi értékeket, az ének-zenei nevelést, valamint a német nyelvi oktatást – 

kultúra megismerését, annak ápolását – a szülők nagyon fontosnak tartják, ezért is választják 

gyermekeik számára intézményeinket, melyekben az átjárhatóság, az automatizmus 

óvodáskortól biztosított.  

Elismerések, kitüntetések: 

2002. COMENIUS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI DÍJ  

2005. 2008. 2011. ÖKOSKOLA CÍM 

2012. REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT 

2012. A magas színvonalú oktató – nevelőmunkáért: 

  MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL                                                   

  EÖTVÖS JÓZSEF EMLÉKPLAKETT 

2013. DSD I. A2/B1 

Ingyenes Deutsches Sprachdiplom I. nyelvvizsga lehetőség az iskolában 8. osztályos 

tanulóknak.   

2014. Örökös Ökoiskola cím                     

 

 

3 Bevezetés 

 A korunkban lejátszódó gyors változások, melyek a politika, kultúra, művészet és 

nevelés terén egyaránt megfigyelhetőek, komoly kihívást jelentenek a katolikus 

intézményeink számára, miközben jelentős nyomást gyakorolnak a családokra. A 

bizonytalan társadalmi helyzet, a sok esetben hiányzó családi támogatás és háttér kiteszi a 

gyermekeket, fiatalokat annak a veszélynek, hogy 

„a megtévesztő emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodorja 

őket”             (Ef. 4,14).  

http://www.parku-mohacs.sulinet.hu/DSD.pdf
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 Katolikus intézményeink ezért olyan missziós feladatot látnak el, ahol a katolikus 

nevelésnek át kell fognia az egész intézményt, egységbe kell foglalnia dolgozóit, az odajáró 

gyerekeket és szülőket. Közös alapokon álló közösségben valósulhat meg a gyermekek 

személyiségének kibontakoztatása, az evangélium örömhírének megismerése, életük Istenbe 

való belegyökereztetése. 

 A Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda elsősorban nevelőintézmény. Ennek 

megfelelően előtérbe helyezzük az ONAP, NAT és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 6. 

§ és 7.§- inak irányelveit, a 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésnek 

és iskolai oktatásának irányelveit és azokkal harmonizáltan a gyermeki személyiség teljes 

körű kibontakoztatására törekszünk. Nevelésünk, oktatásunk gyermekközpontú, ami 

magába foglalja azt is, hogy a nevelési központba járó valamennyi gyermeket, tanulót 

megillető jogokat, a mindennapjaikban tiszteletben tartjuk. Ezt úgy kívánjuk biztosítani, 

hogy a gyermekek, tanulók egyenlő esélyben részesülnek. Őket, mint fejlődő 

személyiségeket, a szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem megillesse. 

 A személyiség kialakulásának és a nevelésnek elsődleges helye a család. A szülők joga 

és kötelessége, hogy szeretetteljes közegben, lehetőségükhöz mérten biztosítsák gyermekük 

számára az egészséges személyiséggé fejlődéshez szükséges fizikai, szellem és lelki 

feltételeket. E másokra át nem ruházható tevékenységében nyújtanak segítséget a különböző 

oktatási-nevelési intézmények, így a szülők joga, hogy lehetőségükkel élve a hitüknek 

megfelelő óvodába, iskolába járassák gyermeküket. A szülők az intézménybe való 

beíratással kifejezik egyetértésüket az ott folyó oktatási és nevelési tevékenység céljaival. 

Intézményeink egyházi szelleme igazán csak akkor születhet meg, ha a szülők is közösséget 

alkotnak és együttműködnek az adott intézmény oktatóiból, nevelőiből és egyéb 

munkatársaikból álló közösséggel, hiszen  

„a keresztény hit is egy közösség ölén születik és növekszik.”        (Kat. Isk. 53.)  

 A szülőktől is elvárható, hogy elfogadják az intézmény katolikus jellegét, ne 

neveljenek, tegyenek az intézmény ellen, hanem megnyilvánulásaikkal erkölcsileg is 

támogassák azt. Intézményeink igyekeznek a szülőkkel minél jobba megismertetni 

szellemiségüket, nevelési alapelveiket, segítséget nyújtanak a katolikus értékrend 

megismerésében és elmélyítésében. Ezen törekvésük azonban csak a szülőkkel való 

folyamatos kapcsolattartáson keresztül valósítható meg. Intézményink így elvárják, hogy a 

szülők ebben aktívan részt vegyenek. 

 A családi nevelést kiegészítve intézményeink kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő 

szerepet töltenek be. A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, 
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amelynek értékét gyakran kevéssé ismerik. Evangelizációs munkánk során azt szeretnénk 

elérni, hogy minden szülő számára világos legyen, hogy az első és az egyik legfontosabb 

érték az életben: a gyermek. 

Gyermekeink, diákjaink nagy része a katolikus intézményeinkben szerzik első vallásos 

ismereteiket. Életkori sajátosságaikból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őket körülvevő 

felnőttek (óvodapedagógusok, dadusok, plébános atya, majd pedagógusok, hittanárok, 

egyházi személyek és nem pedagógus munkatársak) élete példájából tapasztalják meg Isten 

szeretetét. 

 Szeretnénk olyan óvodai, iskolai életet nyújtani, melynek melegében, biztonságában a 

bizalom, a tisztelet, a szeretet, az elfogadás, a megbocsátás mellett, érdeklődve, bátran, 

korosztályuknak megfelelően fedezzék fel és ismerjék meg a gyermekeink, diákjaink az őket 

körülvevő világot. 

4 A katolikus köznevelési intézményünk küldetése 

„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet,… 

      Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig”  

     (Mt. 28,19-20) 

 Intézményeink tudatosan arra kötelezik el magukat, hogy az egész ember formálásán 

munkálkodjanak, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben, minden emberi érték 

kibontakozik és egymásba fonódik. Benne és a teremtés rendjének felismerésében 

gyökerezik a kötelesség az emberi értékek tisztelete iránt, érvényre juttatva a tanulókat, a 

gyermekeket megillető autonómiát, közben betöltve a sajátos küldetést, amely minden 

ember szolgálatára kötelez. 

 Az intézmény dolgozói azért tanítanak, hogy neveljenek, vagyis belülről alakítsák az 

embert, s fölé emeljék azoknak a körülményeknek, amelyek meggátolják őt a teljes emberré 

válásban. Ezt szem előtt tartva olyan nevelési tervből indulunk ki, amely céltudatosan, 

Krisztusba ágyazottan a személyiség mindhárom aspektusának: lelki, szellemi, érzelmi 

világának teljes kimunkálására irányul. 

Elsődleges cél a hit ébresztése, a gyermekek, diákok személyes istenkapcsolatra vezetése 

Isten Igéje által, az Egyház Tanítóhivatalának dokumentumaival összhangban. A hitre 

nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább a pedagógusaink, intézményi 

dolgozóink életpéldáján, a hétköznapokban észrevehető Krisztus központú viselkedésén és 

gondolkodásán keresztül. A gyermek, tanuló azt az életstílust sajátítja el, amit a közvetlen 

környezetében lát. 
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„Az iskola éppen azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség 

minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában 

az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá.”  

                   (Kat. Isk. 34.) 

 Fontos, hogy a hitre nevelés szője át az intézményeink mindennapi életét, de személyre 

szabott legyen, alkalmazkodjon a gyermek, a tanuló hitéleti múltjához. 

Keresztény nevelésünknek abban kell segíteni a gyermekeket és a fiatalokat, hogy 

felismerjék a Krisztusban kapott szabadság jelentését, felismerjék a benne rejlő lehetőséget. 

 Megérjenek a szabadság felelős használatára, érzékük legyen az igazi értékek iránt, 

megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, törekedjenek a folytonos önképzésre 

és önnevelésre. Mindeközben biztosítani kell az esztétikus, biztonságos környezetet, a 

szeretetteljes, mindenkit elfogadó, családias, bizalmat árasztó, elfogadáson alapuló légkört. 

Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a 

hitélet erősítését szolgáló közösségi (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban.  

 Egyházmegyénk köznevelési intézményeinek, mint nevelő intézményeknek kifejezett 

feladata, hogy feltárják a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit, megmozgatva ezzel az 

egyén lelki működését, és segítve őt abban, hogy az erkölcsi szabadságához eljusson. 

Felismerje és kamatoztatni tudja a kapott képességeket, támogató segítséget kapjon hivatása 

felismerésére, hogy élete során alkalmassá váljon a közösségi tevékenységre és a másokkal 

– családban, társadalomban – való eredményes együttműködésre. 

Ugyanígy fontos a személyes meggyőződés, a keresztény világszemlélet és világkép 

kialakulásának és érzelmi-szellemi megerősödésének előmozdítása, személyre és konkrét 

közösségekre szabott feladatok alapján. 

 A gyerekeink, tanulóink hit felé vezetése, az erkölcsös, hiteles, becsületes életre 

nevelése elsődleges feladatunk, melyek mellett kinyilvánítjuk mindenki előtt az üdvösség 

örömhírét. Már kétezer éve az Egyház legfőbb feladat a hit, a keresztény tanítás továbbadása, 

melyet minden embernél újra és újra kell kezdenie.  

Ebben az újrakezdésben látjuk mi is a katolikus intézményeink küldetését 

 intézményeinkben szakmai kiválóságra és sokoldalú személyiségfejlesztésre 

törekszünk, 

 odafigyelő, ösztönző környezet megteremtésén munkálkodunk, ahol valamennyi 

gyermek, diák a képességeinek megfelelő szinten teljesíthet,  

 intézményeink társadalmi felelősségével tisztában vagyunk, ezért minden 

pedagógustól, nem pedagógus munkatárstól elvárjuk, hogy törekedjék a fejlődésre, 
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 óvodánk, iskolánk belső világa gyermek- és emberközpontú, egymás elfogadására, 

megbecsülésére, szeretetére, a keresztény értékrend elfogadására épüljön, 

 a ránk bízott valamennyi gyermek, tanuló megkaphassa a megfelelő gondoskodást, 

 számukra biztosítjuk a megalapozott erkölcsi nevelést, amelyre azután ráépülhet a 

hit 

 az egészséges személyiséget, a hit alapjait és a gyermekeket, tanulókat megillető 

jogok alapjait egyszerre kívánjuk megteremteni, 

 biztosítjuk számukra a különleges védelmet,  

 az óvodától az iskola kimenő szakaszának végéig, az emberi személyiség formálásán 

tevékenykedünk, 

 intézményünk nyitott a családok felé, ezért igyekszünk minél több gyermeket, 

diákot, szülőt az igaz értékek megtalálásához segíteni, 

 számunkra fontos, hogy a szülők tiszteletben tartsák az intézmény szellemiségét, 

 más felekezetből érkező családoknál tiszteletben tartjuk a felekezet saját vallási 

szokásait. 

4.1 A katolikus intézmények küldetése a pedagógus felé 

 Intézményeinkben a sajátos keresztény légkör megteremtéséért elsődlegesen az ott 

dolgozó munkatársak a felelősek: 

 a nevelőtestület, 

 a pedagógia munkát közvetlenül segítő alkalmazottak, 

 minden technikai munkatárs, 

Mindig tudatában kell lenni annak a ténynek, hogy a pedagógus és nem pedagógus 

munkatársak sajátos keresztény hivatást élnek meg, és tevékeny részesei az Egyház missziós 

tevékenységének. Tőlük függ, hogy a katolikus köznevelési intézményünk valóra tudja-e 

váltani céljait és feladatait. 

 Keresztény pedagógusaink és közvetlen a nevelést segítő nevelőink abban a tudatban 

végzik munkájukat, hogy Isten a nevelői feladatra őket kiválasztotta és meghívta. A 

keresztény nevelő tisztában van azzal, hogy eszköz Isten kezében, üdvösségre nevel. A 

nevelő-oktatómunkát szolgálatként tekintjük. 

A gyermekek, diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Minden más ezután 

következik. 

„a katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása nagyobb részben az ott tanítók 

tevékenységén és tanúságtételén múlik.”            (Kat. Isk. 78.) 
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 Pedagógusainknak nyitottnak kell lennie a katolikus értékekre, amelyet beépíthetnek 

saját életükbe és nevelő-oktató munkájukba. Elengedhetetlen az önképzés, az olvasás, a 

kultúra szépségeinek felfedezése, amelyek lelki-szellemi töltést adnak a napi munkához. Ez 

a munka nagy önfegyelmet és önismeretet igényel, ugyanakkor a pedagógusnak vállalnia 

kell a gyermekek, diákok előtt teljes személyiségét, annak korlátaival együtt is. A hívő 

pedagógus számára nélkülözhetetlen a folyamatos, elmélyült imaélet, amelyből erőt meríthet 

munkájához, hálát adhat sikereiért, és hordozhatja a reá bízottakat. 

A gyerekek, diákok nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül. 

Meg kell érezni, melyik gyermeknek, diáknak van éppen szüksége szerető, személyes 

beszélgetésre és melyiknek a szeretet szigorára. 

Ezt a munkát csak a gyermek, a tanuló és családja minél jobb megismerésével lehet 

lelkiismeretesen elvégezni. 

Pedagógusaink értéket kell, hogy közvetítsenek 

 törekedniük kell arra, hogy szavaik és tetteik összhangban legyenek, s a keresztény 

értékrendet hitelesen közvetítsék a gyermekek, a diákok és kollégák felé a 

keresztényi élet megvalósításának szándékával, 

 az értékközvetítés igazodjon a gyerekek, tanulók jogos igényeihez, életkori 

sajátosságaihoz, hogy ne elriasszon, hanem magával hívjon, 

 minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen, 

 ígéreteit megtartsa a gyerekek, a diákok és a kollégák felé is, 

 konfliktusait emberi módon kezelje, 

 tudjon megbocsátani 

 

 Intézményeink valamennyi dolgozója példaként áll a gyermekek, a diákok előtt 

megjelenésével, viselkedésével, életvitelével és beszédstílusával. 

A keresztény világnézet úgy tekint a múltra, hogy abban felfedi Isten irgalmas szeretetét. 

Ezáltal szilárd alapot teremt a múlt tiszteletéhez és kialakítja az értékes pedagógiát. 

Jövőképet az a pedagógus tud adni, aki hisz a kereszténység abszolút jövőjében. 

 Mint minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus intézményünk is 

pedagógusfüggő. Különösen nagy a felelősségünk, mert a keresztény közösség nevében 

neveljük a gyermekeinket, tanulóinkat. Céljainkat csak akkor érhetjük el, ha a 

nevelőtestületeink tagjait, sőt a nem pedagógus munkatársainkat is áthatja a katolikus 

küldetéstudat. Minden pedagógus munkatársnak ismernie kell azokat a módszereket, 

eljárásokat, amelyekkel úgy vezetik el a gyerekeket, diákokat az óvoda-iskola, az iskola – 
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középiskola átmenet küszöbéig, hogy ők az új feladatokra felkészültek legyenek, és az 

általános – és középfokú intézmények közösségébe történő beilleszkedéshez szükséges 

személyiségvonásokkal és megfelelő tudással rendelkezzenek.  

 Hangsúlyoznunk kell, hogy a Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda nem 

csupán keresztény intézmény, hanem azon belül katolikus lelkiséggel is rendelkezik. 

Valljuk, hogy van, és kell, hogy legyen katolikus pedagógia. 

Nevelőtestületnek úgy kell közvetíteni az egyetemes értékeket, hogy ez által gyermekeink, 

diákjaink érzelmileg, szociálisan, értelmileg gazdagodjanak, zenei- és nyelvi képességeik 

kibontakozzanak.  

Nyújtsunk erkölcsi mintát és példát gyermekeinknek, tanulóinknak és szüleiknek 

 lelkiismeretes nevelő – oktató munkával, 

 tiszteletteljes beszéddel, 

 „okos” szeretettel, 

 igazságossággal, 

 önfegyelemmel és igazmondással,  

 szolgáljuk hűséggel a nemzeti értékeket, - cél, hogy magyarságunk gyökereit 

megismerjék, magyarságtudatuk erősödjön, nemzeti identitásukat megszilárdítsák. A 

hagyományokat, állami ünnepeket és az egyházi év ünnepkörét megtartsák, az 

azokon való részvételt belső igénnyé fejlesszék, 

 vállaljunk szerepet a német nemzeti hagyományok átörökítésében,  

 az ének-zenei nevelés személyiségfejlesztésben betöltött szerepét hangsúlyozva, 

vállaljuk a zenei nevelés rangjának, elismertségének visszaállítását. 

4.2 A katolikus intézmény küldetéstudata a gyermek felé 

 Kiemelt törekvés, hogy érzékük legyen a transzcendencia és a valódi értékek iránt. 

Egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára.  

A legkisebb embert, mint az Isten képmását, megilleti az emberi méltóságnak kijáró tisztelet. 

Intézményeink a keresztény család modelljét értéknek és ideálnak tekintik, és ezt a 

szemléletet szeretnék vonzóvá tenni. Az ide járó gyermekek, tanulók tapasztalják meg, hogy 

a közösség, amelyben élnek, olyan, mint egy nagycsalád. 

 Ennek a közösségnek, amelybe mindannyian meghívást kaptak, fontos, felelős tagjai, 

ezen keresztül érezzék meg Isten szeretetét, alakuljon ki az egészséges önértékelés, egymás 

elfogadása, az élet tisztelete, hogy felnőtté válva mindezt továbbadhassák. 
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A Mennyei atya szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el minden gyermekben, tanulóban, 

amelyeket nekünk a nevelésünkkel kell a felszínre hoznunk. Ezt nagy alázattal, türelemmel 

és szeretettel kell, hogy végezzük.  

 A gyermeket sem szülő, sem az intézmény nevelőtestülete nem formálhatja „saját 

képére és hasonlóságára”, hanem meg kell keresnünk gyermekeinkben, diákjainkban 

azokat az értékeket, erősségeket, melyek kibontakoztatásával elősegíthetjük a 

személyiségük sokoldalú fejlesztését. 

Ezek a következők 

 tudjon szeretni, mert jó az, ami szeretetben valósul meg, 

 tudjon másokért élni, 

 legyen olyan belső lelkiismerete, mely szabaddá teszi, hogy szolgai módon ne azt 

tegye, ami nincs összhangban önmagával,  

 tudja megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, az értékest az értéktelentől, 

 tudjon és merjen csodálni és rácsodálkozni az őt körülvevő világra, 

 nevelésünk során a gyermekek, tanulók váljanak képessé a hit befogadására, mely 

folyamat során megváltozik viszonyuk önmagukhoz és a másik emberhez, az emberi 

világ megnyilvánulásaihoz, valamint kapcsolódásuk a természeti és tárgyi 

környezethez, a teremtett világhoz. 

 

 A teremtett világot Isten Igéje által hívta életre. A világmindenség rendjét és 

harmóniáját a létező dolgok közti különbségek és azok egymás közötti kapcsolatai adják. A 

teremtés szépsége a Teremtő végtelen szépségének visszatükröződése. Az ember a világot 

ajándékba kapta Istentől, ezért felelősséggel tartozik a világban folytatott tevékenységéért 

(pl. nem élheti fel a jövőt a jelenben). Az ember feladata, hogy a létező dolgok közötti 

kapcsolatokat – természeti törvényeként – megismerje és művelje a rábízott értékeket, végső 

soron pedig ezen keresztül is felismerje és tisztelje annak Teremtőjét, akaratával és 

értelmével pedig alárendelje magát üdvözítő tervének. 

5 Az Egyház, nevelésre irányuló alapelvei 

  A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissium Educationis 

Momentum kezdetű leszögezi a katolikus nevelés jelentőségét, amikor azt írja: 

„Az egyháznak is feladata a nevelés, sajátos okból: először is azért, mert el kell ismernie, 

hogy nevelésre képes közösség. Legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az 
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üdvösség útját minden embernek. A hívők számára át kell adni Krisztus életét és állandó 

szorgoskodással segíteni kell őket, hogy ennek az életnek teljesedésére eljussanak” 

         (II V. Zs. G. E. 3.) 

 Minden gyermeknek, tanulónak joga van a keresztény neveléshez. A gyermekek, 

diákok nevelése hitoktatásával ma már elsősorban az egyházi fenntartású intézmények, 

szavakkal, személyes életünkkel történik. A gyermekek, tanulók azt az életstílust sajátítják 

el, amit a közvetlen környezetükben látnak (otthon a szülőktől, az óvodában, az iskolában a 

pedagógus és nem pedagógus munkatársaktól). 

Hisszük és valljuk 

A katolikus köznevelési intézményeink is része az egyház üdvözítő küldetésének, különösen 

a hitre való nevelés területén, amikor, katolikus nevelésről szólunk – Jézus által adott 

küldetésről van szó – szükséges megfontolni: 

 a Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apostoli 

küldetést 

 az Egyházi törvénykönyv rendelkezéseit 

 a Zsinati dokumentumokat és a pápai megnyilatkozásokat 

6 Katolikus gyermekkép, katolikus intézménykép 

6.1 Katolikus gyermekkép 

„A gyermek érték, mert halhatatlan lélek lakik benne.  

Tele van élményekkel, erősen kötődik a kisebbség nyelvéhez, kultúrkincséhez.  

Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni.” 

(Kodály Zoltán) 

 

 A többcélú köznevelési intézményünk gyermekközpontú, befogadó. Ezért alapvető 

követelmény emberi méltóságuknak, jogaiknak biztosítása, a testi-lelki-szellemi 

szükségleteinek kielégítése a nevelés-oktatás valamennyi eszközével. 

 Ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére 

törekszünk, biztosítva minden gyermek, tanuló számára azt, hogy egyformán magas 

színvonalú és szeretetteljes nevelésben, oktatásban részesüljön, és meglévő hátrányai 

csökkenjenek. 

 A személyiség kibontakozása olyan hosszú folyamat, amelyet kísérni kell. Az 

intézmény világos, áttekinthető, kiszámítható kereteket biztosít ehhez a folyamathoz. Az 
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egyéni fejlődés-fejlesztés kísérése személyes törődést és odafigyelést követel, amit a 

legteljesebb módon kívánunk megadni növendékeinknek. 

 Kiemelt helyen kezeljük, azt, hogy keresztény szemlélet hatja át az intézményi 

nevelésünket, oktatásunkat, pedagógiai alapelveinket. 

Nevelésünk legyen gyermekközpontú, az egész személyiséget fejlessze, ehhez 

biztosítjuk 

 a megfelelő személyi és tárgyi környezetet minden intézményben, 

 az esztétikus, biztonságos, szeretetteljes, elfogadó, családias, bizalmat árasztó, 

elfogadáson alapuló, gyermekközpontú légkört, 

 humanista szemlélettel a pozitív én-kép megerősödését. 

A hitre neveléssel, keresztényi értékek hordozásával és azok megismertetésével szeretnénk 

jóravaló embereket nevelni, akik tudnak játszani, tevékenykedni, tanulni, szeretni, örülni, 

nevetni, rácsodálkozni, egymást elfogadni, tisztelni és megbocsátani is. 

 Az empátia és az elfogadás nem más, mint a másik ember érzéseivel, élethelyzetével 

való azonosulás képessége. Ez a beleélő képesség teszi lehetővé, hogy megértsük 

embertársunk véleményét, cselekedeteit – még ha adott esetben különbözik is a miénktől – 

és ez segíti a kölcsönösen elfogadható közös értékek mentén való együttműködés 

kialakulását. 

 számukra legyen fontos az óvodai, iskolai, közösség, a társak megbecsülése, 

segítése, a nevelők tisztelete 

 merjenek bátran nevelőik felé fordulni kéréseikkel, problémáikkal, gondjaikkal 

 szívesen járjanak óvodába és iskolába, óvják környezetüket, megfelelő ismeretek 

birtokában hagyják el intézményeinket hat- illetve tizennégy évesen 

 gyermekeink, tanulóink rendelkezzenek egészséges önbizalommal, 

kommunikáljanak jól és udvariasan  

 ügyesen mozogjanak, szeressék a sportot, a teremtett világot, a természetet és a 

művészeteket 

 az egyetemes emberi értékeket ismerjék és éljék meg 

 érezzék át az aktív éneklék, zenélés örömét, hogy ezáltal zeneszerető, zeneértő 

felnőttekké váljanak 

 a német nemzetiségi önazonosságtudat alakításának és a hagyományápolásnak 

különböző formái segítségével, őrizzék és ápolják a német nemzetiségi 

hagyományokat és a nyelvet 
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6.2 Katolikus intézménykép 

„A katolikus iskola, óvoda épp azzal válik katolikussá, hogy a gyermek közösség minden 

tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelenti. Így ebben az intézményben az 

evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és ezúttal végső céllá…” 

(Kat. Isk. 34.) 

 

 A Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda a katolikus köznevelési rendszerben 

szakmailag önálló köznevelési intézmények, melyek kiegészítői a családi nevelésnek a 

gyermek harmadik életévétől az általános iskola befejezéséig. Intézményeink biztosítja a 3-

16 éves korú gyermekek fejlődésének, nevelésének, oktatásának legmegfelelőbb feltételeit. 

 Az intézményeinkben használt nevelési és pedagógiai hatásokat, módszereket a 

gyermekek, diákok személyiségéhez igazítjuk. A közös igazgatású köznevelési 

intézményünk pedagógiai tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével hozzájárul az 

emberi értékek közvetítéséhez: 

 a katolikus intézményünk a köznevelési rendszerünk meghatározója, hiszen olyan 

értékeket közvetít, amelyek városunkban más intézményben nem, vagy csak részben 

találhatók, ez által a teljes emberi személy kiformálódásán munkálkodunk 

 az intézmény minden tagja osztozik a keresztény világszemlélettel 

 tiszteljük a családokat, a gyermekek érdekeit, a tagintézmények hagyományait ezek 

figyelembe vételével alakítjuk ki belső életünket 

 építünk a német nemzetiség kultúrájára, hagyományaira, nyelvének értékeire és azok 

átörökítésére, a gyermeki önazonosság megőrzése mellett 

 az ének, a zene segítségével szélesebb látókörű, érzékenyebb, a világ dolgaira 

fogékonyabb embereket nevelünk 

Isten, teremtő művének csúcsa az ember. Az élet szerzője és forrása Isten, ezért az emberi 

élet önmagában érték és megelőzi a teljesítményt. Isten gondviselő szeretete minden 

teremtményére kiárad. A teremtés rendje által közöttük hierarchiát állított fel, majd minden 

élőlényt megáldott, ezért az élet minden formáját tisztelni kell a teremtés rendje szerint. 
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7 Pedagógiai hitvallásunk 

„Mi a máért vagyunk felelősek. A jövő Isten kezében van.” 

(Elisabeth Elliot) 

 

 Tiszteletben tartjuk az egyház általános értékeit. Az ember nem önmaga alkotója, vagy 

véletlen és céltalan folyamatos eredménye, hanem a mindeneket alkotó, végtelenül és 

visszavonhatatlanul szerető Isten teremtménye, aki saját képmására és lényének 

hasonlóságára alkotta őt férfinek és nőnek. Természete szerint két világ határán helyezkedik 

el: halandó teste és szükségletei alapján az anyagi világhoz, célját és létének értelmét 

tekintve pedig az anyagi világon túli létezőkhöz tartozik.  

 Az ember küldetése, hogy elérje élete célját, az üdvösséget, és megélve az Istentől – 

bűn által – való elválasztottság megszűnését, visszajusson Isten jelenlétébe Jézus Krisztus 

kereszthalála és feltámadás által. Földi élete során törekedjen a tökéletes szeretetre 

embertársai iránt és Istennel együttműködve, a természet rendje szerint művelje a teremtett 

világot. 

 A jövő nemzedéke egy mindenre fogékony, kreatív ember, aki bátran és szabadon 

asszimilálódhat más nemzet és nemzetisége kultúrájához, nyelvéhez, zenéjéhez, mivel 

minden ember testvéreként fog szeretni és tisztelni, így segíteni majd a nemzeti és 

nemzetiségi önazonosság érvényesülését, erősödését. 

8 Az iskola, óvoda helyi nevelési alapelveinek, értékeinek, 

célkitűzéseinek megfogalmazása 

 „Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,  

még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” 

(Péld. 22.6) 

8.1 Az intézményi nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

 Az alapelveink, melyeknek a nevelő-oktató tevékenységünk valamennyi területén 

érvényesülniük kell. 

 

 

 A gyermekközpontúság elve 
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 valljuk, hogy a gyermek, a tanuló egyedi, megismételhetetlen érték és ezért megilleti 

őt a maximális gondosság, tisztelet, az emberi jogok és az elvárható legnagyobb 

gyermek centrikus pedagógiai gondviselés 

 a módszertani sokszínűség érvényesítésével, változatos munkaformák és 

tanulásszervezési eljárások alkalmazásával, segítő, támogató attitűddel neveljük, 

oktatjuk gyermekeinket, diákjainkat 

 arra törekszünk, hogy a dicséretet, a buzdítást, a megfelelő elismerést előtérbe 

helyezzük gyermekeink, diákjaink nevelésében, értékelésében 

 A komplex személyiségfejlesztés elve 

 nevelő – oktató tevékenységünk gyermekeink, tanítványaink teljes személyiségének 

komplex fejlesztését, értékrendjük megalapozását, normakövető magatartásuk, 

ismereteik, képességeik, készségeik kialakítását, bővítését, kompetenciáik 

egyenértékű fejlesztését szolgálja 

 Gyermeki szükségletekhez való alkalmazkodás elve 

 természetesnek tartjuk az egyéni képességek különbözőségét, ezért a gyermekek, 

tanulók személyi szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének 

megfelelő, differenciált fejlesztésére törekszünk 

 Ismeretbe ágyazott képességfejlesztés elve 

 életszerű, élet közeli, tapasztalatszerzésre, tudás közvetítésére épülő, a szabad 

játékban, valamint a játékkal párhuzamos tevékenységeken keresztül megvalósuló 

ismeretek közvetítésére törekszünk 

 a nevelési – oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” követelményeket 

támasztunk 

 Tevékenységközpontúság elve 

 az ismeretszerzést, a képesség- és készségfejlesztést, az attitűdfejlesztést, a 

gyermeki, tanulói aktivitásra épülő pedagógiai módszerekkel, korszerű 

infokommunikációs eszközök használatával előtérbe helyezzük  

 a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 

tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat 

nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére 

 Nyitottság és tolerancia elve 

 elfogadjuk az egyéniségekből, az eltérő kultúrákból és vallási hovatartozásból eredő 

különbözőségeket 
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 nevelésünket jellemzi az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tartása, 

gyermekeink, diákjaink egészséges fejlődésének érdekében 

 nevelésünkben kiemelt helyen kezeljük a megfelelő szokások és szabályok 

kialakítását 

 Esélyegyenlőség elve 

 a tudáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében együtt neveljük a különböző 

érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 

szocializáltságú, kultúrájú gyermekeket, tanulókat 

 minden munkatársunk tiszteletben tartja a hátrányos megkülönböztetés tilalmának 

szabályát 

 Együttműködés és partnerség elve 

 partnerként kezeljük a családot, a gyermeket és az intézmény társadalmi környezetét 

 a szülőkkel olyan szemléletben kívánunk együttműködni, hogy a szülő és az 

intézmény egyaránt érezze: közösek a céljaink és közösek az érdekeink 

 gyermekeinkkel, tanítványainkkal való közös munkánkat egymás tiszteletére, a 

kölcsönös megbecsülésre építjük 

 számítunk partnereink együttműködésére és segítő támogatására az intézményt, a 

munkánkat érintő kérdésekben 

 Magas szintű szakmaiság és eredményesség elve 

 nyitottak vagyunk az önképzésre, a horizontális tanulásra, a szakmailag 

megalapozott, új és eredményes pedagógiai eljárások és módszerek megtanulására, 

alkalmazására 

 kompetencia alapú oktatást, személyiségpedagógiát, integrációt, készség- 

képességfejlesztést alkalmazva az eltérő adottságú, és sajátos helyzetű gyermekeket, 

tanulókat a képességeik legfelső határáig igyekszünk fejleszteni 

 minden támogatást megadunk ahhoz, hogy gyermekeink, tanítványaink elsajátítsák 

az élethosszig tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő 

képességeket, készségeket és kompetenciákat: a szövegértési – szövegalkotási, 

matematikai - logikai, szociális, életviteli és környezeti, az életpálya-építési, idegen 

nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat 

 továbbra is törekszünk a már kialakult nevelési és pedagógiai értékeink megőrzésére, 

valamint számítunk a munkatársi közösség innovatív ötleteire 
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 Példamutatás elve 

 személyes példamutatással neveljük gyermekeinket, tanítványainkat toleranciára, 

empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására 

 az intézmény valamennyi dolgozójától és gyermekétől elvárjuk, hogy kölcsönösen 

tartsa tiszteletben egymás emberi méltóságát 

 Fenntartható fejlődés elve 

 mindennapi munkánk során biztosítjuk a fokozatosságot, folyamatosságot és a 

folytonosságot, számolunk a gyerekek, diákok különböző ütemű mentális- és 

képességfejlődésével, az egyes képesség- és kompetenciaterületek éveken át tartó 

fejlődési folyamatával 

 arra törekszünk, hogy a tanulókban kialakuljon az igény az egész életen át tartó 

tanulásra 

 kialakítjuk gyermekeinkben, tanulóinkban a környezettudatos magatartásformát, a 

teremtett világhoz való érzékenyebb és tudatosabb felelősségvállalás érdekében 

 A katolikus iskola nevelő-oktatómunkájára vonatkozó alapelvek 

 érvényesítjük az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető 

jogokat 

 erősítjük az egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat érzését 

 jellemezze gyermekeinket, tanulóinkat az intellektuális igényesség, kulturált stílus 

minden tevékenységében 

 egyensúlyba tartjuk az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi 

érdekeket 

 minden területen figyelembe vesszük az egyéni és életkori sajátosságokat 

 fejlesztjük a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudatukat és azok tiszteletben 

tartását 

 építünk a gyermekek, tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére 

 konstruktív együttműködésre törekszünk a szülőkkel, a kapcsolódó óvodákkal, 

iskolákkal és egyházi közösségekkel 

 megtanítjuk valamennyi gyermekünk, diákunk számára a teremtett világra való 

rácsodálkozás képességét: az örömöt, a hálát, a megbecsülést és a védelmet 

8.2 Az intézményi nevelő-oktató munka célja 

 Nevelő-oktató tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – 

erkölcsi értékeknek a kialakítása gyermekeinkben, amelyek birtokában úgy tudják egyéni 
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boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is 

szolgálja: 

 fejlesszük az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a tanulás 

iránti érdeklődést és nyitottságot 

 vezessük át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe 

 teret adunk a gyermekeknek a gyermekjáték és mozgás iránti vágyuknak 

 neveljünk tudásunkhoz, elhivatottságunkhoz mérten keresztény állampolgárt 

gyermekeinkből 

 alapozzuk meg a keresztény hitélet gyakorlásának feltételeit 

 éljük meg együtt (óvodás, iskolás, felnőtt) a liturgikus ünnepeinket 

 alapozzuk meg a nevelés minden területén a nemzet iránti kötődés, a 

hagyománytisztelet, a magyarságtudat és a felelős állampolgári viselkedést, hiszen 

ez identitásunk fontos része 

 vállaljuk a keresztény erkölcsi értékek elmélyítését 

 váljanak ezáltal műveltebb emberekké, gazdagabb (szépre, jóra fogékony) 

személyiségű, Istent és embertársait szerető, felelős, tisztességes és emberséges, 

alkotásra és boldogságra képes emberré 

 nyomon követjük a szeretetteljes, gondoskodó, befogadó, védelmező, 

gyermekközpontú légkörben az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével, 

az eltérő ütemű fejlődésüket segítjük őket az óvodába lépéstől az általános iskola 

végéig 

 

 Ez alatt azt értjük, hogy intézményeinkben az oktatás során nem csupán a tudás 

átadásához és a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek tulajdonítunk fontos szerepet, 

hanem legalább ilyen fontosnak tartjuk az egymásra figyelést, gondot fordítunk a feladatot 

végző ember – diák, tanár vagy bármilyen munkatárs – személyes igényeire és – a 

lehetőségekhez képest – tekintettel vagyunk a különböző életállapotokból adódó különleges 

helyzetekre.  

A személyes kapcsolatok által erősítjük a szociális érzékenységet, az érzelmi intelligenciát, 

az értékesség tudatát és a közösség élményét. 

 törekszünk a sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés, a sikeres iskolai 

beilleszkedéshez, szükséges testi, lelki és szociális érettség kialakítására 
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 törekszünk a test és a lélek harmonikus fejlesztése, az egészséges életmód, az egyéni- 

és környezeti higiénia iránti igény kialakítására 

 neveljünk önálló, felelős állásfoglalásra képes, a cselekvés alapjait és (életkornak, 

fejlettségi foknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit elsajátító 

gyerekeket, diákokat 

 törekszünk a tanítási tartalmak feldolgozásakor az ismereteket folyamatukban 

közvetíteni, alapvető képességeiket és alapkészségeiket fejleszteni  

 gyermekeink, diákjaink számára legyen a tudás érték, a játékos ismeretszerzés, a 

tanulás szívesen végzett tevékenység 

 legyenek gyakorlatiasak, nyitott gondolkodásúak, akik a saját lehetőségeik szerint a 

legtöbbet akarják és tudják önmagukból kihozni 

 legyenek képesek az önálló tanuláshoz szükséges készségek és képességek 

birtokában az önálló ismeretszerzésre, a kitartó munkavégzésre 

 biztosítjuk intézményünkben a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelését, és ezzel együtt az esélyegyenlőségüknek is szabad teret adunk 

 az óvodai élet valamennyi területén, valamint a tanórai és tanórán kívüli 

lehetőségeket kihasználva biztosítjuk az eredményes tehetséggondozást 

 törekszünk az óvoda, az iskola és a család sokoldalú, hatékony együttműködésére a 

szülőkkel való jó kapcsolattartás kiépítésére 

 felkészítjük őket a felnőtt lét szerepeire, a pályaorientáció, a további iskola- és 

pályaválasztást segítjük, valamint hangsúlyozzuk a tovább tanulásra való felkészítést 

 fejlesztjük a diákjaink, a gyerekeink morális és esztétikai szemléletét, kognitív és 

kommunikációs képességeit, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti 

igényüket, a kudarc és sikertűrés készségét 

 a jól képzett, sokrétű ismereteket közlő, hatékony szakmai munkát végző 

munkatársainkat támogatjuk. Ők azok, akik igazán képesek a tanulóinkban, 

gyermekeinkben az önálló, problémamegoldó, kreatív gondolkodást elősegíteni, 

fejleszteni 

 biztosítjuk a kulturált szórakozást diákjainknak 

 

 Ehhez a munkához elengedhetetlen az érzelmi biztonság, az érzelmi biztonság, az 

érzelemvezérelt megismerés, és az átélt élmények vonalán történő gondolkodás. Nem 

feledhetjük el, hogy a testi-lelki szükségletek kielégítése minden gyermek, tanuló alapvető 

joga, melyre programunkban és a mindennapjainkban is törekszünk. 
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8.3 Az intézményi nevelő-oktató munka feladatai 

 A katolikus köznevelési intézményünknek kötelessége vállalni a gyermekek, tanulók 

személyiségének keresztény szellemű formálását, kiegészítve a családtól, társadalomtól 

kapott értékeket. Ezt a feladatot ma különösen fontosnak tartjuk, hiszen látjuk és érezzük, 

hogy a család és a társadalom ezen a területen nem minden esetben teszi, teheti meg azt, 

amit neki kellene biztosítania. 

Ezért intézményünk feladatait a következőkben fogalmaztuk meg 

 szeretetteljes, gondoskodó, befogadó, védelmező, gyermekközpontú légkörben az 

életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével az eltérő ütemű fejlődést 

segítjük és nyomán követjük 

 keresztény nevelésünk alapja a Biblia, ami segíti a gyermekeinket, tanulóinkat 

abban, hogy megismerjék önmagukat és az őket körülvevő csodálatos világot, egyre 

jobban elkötelezzék magukat ennek védelmére, óvására 

 támogatjuk az egyéni képességeik kibontakozását, megalapozzuk a hitélet 

gyakorlásának feltételeit (lelkigyakorlat, zarándoklat, ovis- és iskolai szentmisék) 

 kiemelten kezeljük a teljes emberi személy kiformálását a keresztény világszemlélet 

alapján 

 vállaljuk az intézmény sajátosságainak megfelelően a nemzetiségi önazonosság 

alapjainak lerakását, a népcsoport kultúrájának, hagyományainak ápolását, 

átörökítését 

 a jeles napoknak, a nemzeti, intézményi ünnepeknek, a liturgikus év kiemelt 

eseményeinek, időszakainak megünneplése fontos feladat 

 feladatunk az intézményekben kialakult jó gyakorlatok beépítése a mindennapi 

tevékenységekbe 

 buzdítjuk gyermekeinket, diákjainkat arra, hogy aktívan vegyenek részt az órai 

munkában, a játékkal párhuzamosan szervezett és tervezett tevékenységekben, a 

szabad játékban és a tanórán kívüli tevékenységekben: napközi, tanulószoba, 

szakkörök, kirándulás, erdei iskola, sportversenyek, mozgásos játékok, séták 

 fejlesztjük a tanulóink, gyerekeink problémamegoldó képességét, az összefüggések 

felismerését 

 bátran alkossanak véleményt a morális kérdések megítélésében osztályfőnöki órán, 

tanórákon, diákokat érintő kérdésekben 
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 a különböző tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatjuk, segítjük az 

egyéni képességek kibontakozását 

 gyermekeink, diákjaink számára életkoruknak megfelelő formában döntési 

helyzeteket teremtünk 

 elősegítjük a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép 

kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre 

szabott feladatok alapján 

 törekszünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekeink, 

diákjaink szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak 

 fejleszteni kívánjuk önismeretüket, együttműködési készségüket, akaratukat, 

segítőkészségüket, szolidaritásérzésüket, empátiás készségüket 

 létrehozunk konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal 

rendelkező alkotó közösségeket, csoportokat, osztályokat, melyeknek célja, hogy: 

 ezekben a csoportokban, osztályokban a tanulók, a gyerekek a közösségben 

való élet során fejlődjenek, önismeretük erősödjön, együttműködési 

készségük, akaratuk, segítőkészségük, szolidaritásérzésük, empátiájuk 

megalapozódjon, 

 biztosítjuk a gyermekközpontú óvodai, iskolai nevelést, melyben a gyermeki 

szabadság, önmegvalósítás, az iskolai életmódra nevelés és a játék mindenek 

feletti elsőbbségének megőrzése a feladatunk 

 törekszünk a gyermekek, diákok viselkedési formáinak és 

felelősségtudatuknak kialakítására, megerősítésére 

 gyakoroltatjuk a gyermekeinkkel, tanulóinkkal a pontosság, a fegyelem, és 

az önfegyelem belső igénnyé válását. Ez természetesen a nevelésben, 

oktatásban résztvevő valamennyi munkatársra egyaránt vonatkozik 

 pedagógus és a nem pedagógus munkatársaink is azonosulási mintául szolgálnak 

gyermekeink, tanulóink számára – az intézmény minden tagja osztozik a keresztény 

világszemlélettel 

 pedagógusaink a gyermekeke közösségi – szociális életének irányítói, akik maguk is 

aktívan benne élnek a gyermeki, tanulói közösségekben, biztosítják azok sokoldalú 

és harmonikus fejlődését 

 tudásunkhoz, elhivatottságunkhoz mérten keresztény állampolgárt nevelünk 

gyermekeinkből, tanulóinkból 
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 feladatunknak tartjuk a gyermekek, tanulók életkori sajátosságainak és fejlettségének 

figyelembevételével a nemzetiség nyelvének és kultúrájának megismertetését, ezzel 

 törekszünk a hagyományok, szokások átörökítésére, segítjük a nemzetiségi 

identitástudat kialakulását 

 folyamatosan biztosítjuk számukra az aktív német nyelvi környezetet, felkészítjük 

őket a nemzetiségi nyelv, iskolai tanulására 

 kitűzött célunk, hogy tanulóinkat zeneszerető és zeneértő emberekké neveljük 

 a Kodály elveire épülő ének-zene tanítása mellett az anyanyelv, a természet- és 

társadalomismeretek, a vizuális kultúra és a művészeti nevelés megvalósításán 

fáradozunk 

 megértetjük gyermekeinkkel, tanulóinkkal, hogy az alapfokú művészeti nevelés 

feltárja bennük a művészet megörökítő szerepét és hogy az alkotás a legértékesebb 

emberi alapképesség. Ez a személyiség legbelsőbb rétegeit, az érzelmeket éri el, 

vagyis a tudattalan összekötő elemeit érinti meg, 

 az intézményi nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 

 a módszer, eszköz és eljárás kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy a gyerekeket, 

tanulókat pozitív tevékenykedésre késztessük, és kiküszöböljük a negatív hatásokat 

8.3.1 A módszerek kiválasztásának szempontjai 

 a módszerek mindig igazodjanak a gyermekek, tanulók életkori sajátosságaikhoz, 

egyéni képességeikhez, értelmi fejlettségükhöz, a mindenkori szituációhoz és annak 

tartalmához 

 biztosítsák a felfedezés lehetőségét, a kreativitás fejlesztését, növelje a gyermekek, 

tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módokat 

 építsenek a gyermekek, tanuló személyes tapasztalataira, előzetes tudására 

 segítség az írásbeliség és szóbeliség egyensúlyának megteremtését 

 adjanak lehetőséget az egészséges, egyenletes terhelésre, a fejlesztő hatású 

értékelésre 

 a módszerek legyenek ösztönzőek, pozitív megerősítést szolgálók 

 segítsék elő a szocializációs folyamatokat hasznos ismeretek nyújtásával  

 Az ismeretszerzés, tanulás módszerei 

 a problémamegoldás elvére épülő, a probléma-szituáció megteremtésén alapuló 

bemutatás, magyarázat, megbeszélés, vita 
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 önálló ismeretszerzés, tapasztalás során a pontos feladat-meghatározás, a megfelelő 

eszközök biztosítása után a feladat megoldását mindig megbeszélés, ellenőrzés, 

hibajavítás követi 

 kutató-, felfedező módszer, amely a megfigyelést, tanulmányozást, modellezést és a 

kísérletezést helyezi előtérbe 

 adaptív tanulásszervezési technikák az egyéni bánásmódot igénylő, SNI – s 

gyermekek, tanulók megsegítése érdekében 

 infokommunikációs eszközök felhasználása az ismeretszerzésben 

 Az ismeretközvetítés, játékos tanulás és a tanítás módszerei 

 megbeszélés, beszélgetések, párbeszéd, viták, megbeszélés, ismétlés, megragadás, 

visszakérdezés, kivárás, mintaadás, szemléltetés, demonstráció, kísérletek 

 bemutatás, szemléltetés valós dolgok, tapasztalatszerzések, modellek és kísérletek 

megfigyeltetésével 

 egyénre szabott, differenciáló módszerek alkalmazása 

 interaktív, a gyermekek, tanulók érdeklődését és motivációját fenntartó 

tanulásszervezési eljárások 

 kooperatív ismeretszerzési technikák – munkamegosztás, ismeretszerzés, 

rendszerezés, ellenőrzés, értékelés, önértékelés, differenciálás, csoportmegbeszélés, 

ötletbörze 

 digitális technikák széleskörű alkalmazása 

 a gyermekek, tanulók tapasztalataira, előzetes ismereteire építő, belső motivációt 

fejlesztő technikák alkalmazása 

 a vázlatkészítés elsajátíttatása 

 Az ismeretközvetítés, a tanítási-tanulási folyamat ellenőrzése, értékelése során 

alkalmazott módszerek 

 megfigyelések, tapasztalatok 

 eredményvizsgálatok (felmérések, tesztek, feladatlapok) 

 országos kompetenciamérés eredményeinek értékelése 

 versenyeredmények értékelése 

 a különböző köznevelési intézményfokozatból érkező és elmenő gyermekekről és 

diákokról visszajelzések 

 szöveges értékelések a törvényben meghatározott időben 

 az SNI gyermekek, tanulók esetében az integrált nevelést segítő egyéni 

továbbhaladás, értékelés biztosítása 
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 A célok, feladatok megvalósítása érdekében alkalmazott eljárások, 

tanulásszervezési stratégiák 

 kooperatív technikák, drámapedagógiai módszerek, differenciálás homogén és 

heterogén csoportban 

 interaktív tanulásszervezés (pl. problémamegoldás, értő olvasás, gondolkodó 

megbeszélések) 

 tevékenységekben megvalósuló, tanórai differenciálás homogén és heterogén 

csoportban 

 tevékenységközpontú pedagógiák eszközei (játék) 

 egyéni és csoportos projektmunka 

 projektmódszerek 

 átfogó ismeretszerzési szakaszok (témahetek) beillesztése a nevelési-tanulási 

folyamatba 

 prezentációs technikák elsajátítása és alkalmazása 

 hatékony gyermekek, diákok megismerését segítő technikák, - mérésre, 

megfigyelésre alapuló pedagógiai diagnózisok 

 az inkluzív nevelés szempontjainak megismertetése, helyzetelemzés és 

stratégiatervezés, valamint programadaptáció 

 emberséges rend és fegyelem: példaadás, következetesség, segítségadás, bátorítás, 

dicséret, buzdítás, szeretet 

 „Tartsd meg a rendet, a rend is megtart téged” – mottó alapján, szokás- és 

szabályrendszer kialakítása, belsővé tétele, betartása és betartatása 

 óvoda-iskola átmenet támogatása 

 módszerek a korai iskolaelhagyás megelőzésére 

 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai eszközei 

 Megfelelő programok, tevékenységi formák biztosítása a gyerekek képességeihez, 

érdeklődéséhez, céljaihoz igazodva. 

 személyes példamutatás a pozitív személyiségjegyek kialakításához 

 önálló ismeretszerzés, tanulás és önművelés színterének megteremtése 

 a gyermekek, tanulók mérésére szolgáló eszközök, eljárások, a mérési stratégiák 

körültekintő megválasztása 

 szabályok, szokások közös kialakítása, betartásuk rendszeres elemzése 

 közös célok kitűzése, elfogadtatása, ellenőrzése, értékelése 

 gyakoroltatás, segítségadás, ösztönzés az ismeretszerzésben, a tanulásban 
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 következetes ellenőrzés, értékelés 

 intézményi hagyományok kialakítása, közös ápolás 

 verbális és non verbális eszköztár alkalmazása 

 szociális készségfejlesztő technikák alkalmazása, magatartási modellek nyújtása 

 a követendő minták kiemelése 

 közös beszélgetés, elemzés, vita 

9 A gyermekek esélyegyenlőségét biztosító intézkedések 

 fontos helyen kezeljük az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés elvének 

biztosítását mind az óvodában, mind az iskolában 

 intézményünkben, hasonlóan az önkormányzati, illetve állami köznevelési 

intézményekhez, felvállaljuk a HH és HHH-s gyermekek nevelését, oktatását 

 az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különösen nagy figyelmet fordítunk 

arra, hogy a HH és a HHH-s gyermekeink, tanulóink diszkrimináció mentességet 

élvezzenek, valamint csökkentjük azon hátrányaikat, melyek a sikeresebb 

tanulásban, a játékkal párhuzamos tevékenységekben, egymáshoz való viszonyban 

akadályozhatják 

 arra törekszünk, hogy valamennyi érintett gyermekünknek, tanulónknak biztosítsuk 

a rendszeres óvodában, illetve iskolába járást 

 feladatunk felkutatni azokat a három éves gyermekeket, akik még nem részesültek 

óvodai nevelésben, hiszen a sikeres iskolakezdés szempontjából, valamint a 

tankötelezettség biztosítása érdekében ez fontos számukra 

 a HH-s és HHH-s gyermekeinknél, tanulóknál rendszeresen végezzük a családok 

szociális életének nyomon követését, a családlátogatásokkal, a 

környezettanulmányokkal, hogy magunk is tisztában legyünk az óvodáztatást, 

iskoláztatást akadályozó tényezőkkel 

 a rendszeres óvoda illetve iskolalátogatás alóli felmentésre, illetve egyéni 

munkarendre vonatkozó kérelmek elbírálását az intézményvezetés véleményének 

kikérésével az igazgató, valamint a tagintézmény vezetők hozzák meg 

 segítjük és kérjük a gondviselők partneri hozzáállását gyermekük haladásában  

 intézményünkben is biztosított a rászoruló gyermekeink, tanulóink számára az 

étkezési támogatás (ezt a város népjóléti osztálynál igényelheti a szülő). 
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 a köznevelési törvényben megfogalmazott körzethatárok érvényesítése 

intézményünkre nem vonatkozik, hiszen az egész térségben a vallásos neveléssel 

egyedi feladatot látunk el. 

 kiegészítő egészségügyi szűrés lehetőségét mindkét intézményünkben biztosítani 

tudjuk, valamint a Nevelési Tanácsadóval a Családsegítő Szolgálattal 

összehangoltan, a gyermekeinknél, diákjainknál a célzott beavatkozást is 

kezdeményezni tudunk 

 a szakszolgálatok segítségével meg tudjuk valósítani a rászoruló gyermekeinknél, 

tanulóinknál a komplex egyéni és mikro-csoportos fejlesztéseket 

 az SNI-s gyermekeink integrált nevelése mellett maximálisan kiállunk 

 Segítséget nyújtunk a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottsághoz való vizsgálatok elindításában 

 a felülvizsgálatot követően, lehetőségeinknek megfelelően biztosítjuk a további 

nevelésüket, oktatásukat, gondozásukat 

 nevelésükhöz, oktatásukhoz, fejlesztésükhöz szükséges eszközöket, 

lehetőségeinkhez mérten biztosítjuk. 

 preventív célú óvodai, iskolai fejlesztéseinket (mozgás, tartásjavítás, lábtorna, 

gyógytestnevelés, DPT teszt, DIFER, PREFER iskolaérettségi vizsgálatok) továbbra 

is alkalmazzuk, a hiányosságok időbeni kiszűrése érdekében 

 továbbra is fontos számunkra, hogy tanulóink az országos kompetencia mérés 

eredményeiben alulteljesítést ne mutassanak. 

 a kompetencia mérés eredményeinek kiértékelése, a tapasztalatok megfogalmazása 

tantestületi és munkaközösségi feladatunk 

 a szükséges fejlesztésekhez, szakmai-módszertani feladatok elvégzése céljából 

intézkedési tervet készítünk 

 az évenkénti vizsgálatok közötti fejlődésvizsgálatokat elvégezzük és dokumentáljuk 

azokat 

 támogatjuk az intézmény humán erőforrásának fejlődését – megfelelő szakirányok, 

modern oktatástechnikai technikák elsajátítását  

 törekszünk a megfelelő eszközök és felszerelések mind mennyiségi, mind pedig 

minőségi biztosítására 

 a feladatellátás érdekében igénybe vesszük azokat a normatív támogatásokat, 

kiegészítő forrásokat, melyek ezen tevékenységünk hatékonyságában segítségünkre 

vannak 
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9.1 A gyermekvédelemmel összefüggő pedagógia tevékenységünk 

9.1.1 Céljaink 

 a prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek a gyermekeink, tanulóink 

fejlődését akadályozhatják, veszélyeztethetik 

 legfontosabb feladatunk, hogy gyermekeink, diákjaink biztonságban érezzék 

magukat 

 olyan lehetőségeket biztosítunk, amelyben ez teljes mértékben érződik: a megértés, 

a tisztelet, az elfogadás, a gyöngédség, a feltétel nélküli szeretet 

9.1.2 A gyermekvédelemből adódó pedagógusi feladatok 

 felmérjük a gyermekeink, tanulóink helyzetét, szociális hátterét – ezt évenként 

 segítjük a rászoruló családokat és gyermekeinket lehetőségeinknek megfelelően 

 a legújabb gyermekvédelmi törvény értelmében elsődleges feladatunk, hogy minden 

gyerek, diák számára biztosítsuk a megfelelő feltételeket a tanuláshoz, a fejlődéshez 

 támogatjuk azt, hogy gyermekeink, tanulóink elsősorban a saját családjukban 

nevelődjenek. 

 Hátrányos helyzetű gyerekek 

 akit a jegyző védelembe vett 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül 

 aki állami gondozott 

 munkanélküli szülők gyermekei 

 nagyszülők által nevelt gyermekek 

 rokkantnyugdíjasok gyermekei 

 a család egy főre eső jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj 80 %-át 

 válófélben lévő, vagy elvált szülők gyermekei 

 

 

 Halmozottan hátrányos helyzetű gyerek 

 az előbbiekben felsorol okok közül egy valamint a szülei közül legalább az egyik 

iskolai végzettsége nem magasabb az általános iskolai végzettségnél 

 tartós nevelésbe kerülő gyermek 

 Veszélyeztetett gyermekek 
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 a gyermek egészséges fejlődése zavart szenved 

 elhanyagoló, vagy brutális bánásmód 

 a szülők erkölcstelen életmódja 

 bűnöző családi körülménye, környezet 

 állami gondozott gyermek 

 A veszélyeztetett gyermekek számára óvodai, iskolai ellátást minden esetben 

biztosítunk, számontartásuk kötelező feladat. 

Az intézményben különös figyelmet fordítanak a pedagógus munkatársak arra, hogy 

 a gyermekek, a harmadik életévük betöltésétől rendszeresen járjanak óvodába 

 az étkezési támogatások igénylése a rászorulóknak a hatályban lévő jogszabályoknak 

megfelelően történjen 

 szülői értekezleteken, egyéni beszélgetéseken tájékoztatást adunk különböző 

problémák megoldására. (Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat) 

 a gyermekvédelmi felelős folyamatosan kapcsolatban áll ezen intézményekkel 

 havi, negyedévi esetmegbeszéléseken is részt vesz 

 Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelős feladata 

 a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek számontartása 

 munkaterv készítése 

 segítő szervekkel fokozott kapcsolattartás 

 családi környezet tanulmányozása (Nevelési hiányosságok, rossz lakásviszonyok, 

egészségügyi okok, anyagi okok, a gyermek személyiségében rejlő okok, 

megromlott családi kapcsolatok, munkanélküliség, italozás, váltakozó párkapcsolat) 

 az óvoda/iskola orvosa és védőnője negyedévenkénti szűrővizsgálatának 

megszervezése 

 rendszeresen látogatja, dokumentálja a tapasztaltakat, látottakat 

 az ismeretek birtokában a szükséges lépések megtétele 

 balesetvédelem 

 támogatások megszervezése, lebonyolítása 

 a gyermekvédelmi felelős segíti a pedagógusok, nevelők körültekintő 

gyermekvédelmi munkáját, a baleset-megelőzését. Tájékoztatja az igazgatókat, és a 

tagintézmény-vezetőket. Tanév végén értékelést készít.  

 Kapcsolattartás a családdal 
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 aktív kapcsolatok kialakítására törekszünk a problémás helyzetekben lévő 

gyermekek szüleivel, hiszen a Gyermekvédelmi Törvény célja: a gyermekek a 

családban nevelkedjenek 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekek és a tanulók intézményi nevelése, a sajátos 

nevelési igényből eredő hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztő 

tevékenységek 

 az integrált nevelésünk azt jelenti, hogy segítséget nyújtunk a speciális nevelési 

igényű gyermekeiknek, tanulóinknak, az ép gyerekek közösségébe való 

beilleszkedéshez 

 Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló, különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

 kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

 Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulás esetén halmozottan fogyatékos egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 

 Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 

kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 

közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

 

 

 

 



Park Utcai katolikus Általános Iskola                                                      Pedagógiai Program 

34 
 

9.2 Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 

 

A sajátos nevelési igényű tanuló (SNI): 

A hatályos jogszabály értelmében sajátos nevelési igényű tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd. Iskolánk fogadja az Alapító Okiratában megjelölt sajátos nevelési igényű 

tanulókat. 

Intézményünkben növekszik a tanulási nehézséggel, illetve tanulási zavarral küzdő tanulók 

száma. Kiemelt feladatunk ezen tanulók az iskolai életbe való integrálása. A sajátos nevelési 

igényű tanulók joga, hogy különleges bánásmód keretében (pedagógiai, gyógypedagógiai, 

konduktív pedagógiai) ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát 

megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást az intézmény 

alkalmazásában álló szakember biztosítja a szakértői véleményben foglaltak szerint. A 

szakértői véleményben javaslatot tehetnek a gyermek különleges ellátására. 

 a fejlesztő, rehabilitációs célú foglalkoztatásokra  

 javasolt heti óraszám, forma, az ellátó pedagógus szakképzettségére vonatkozó 

javaslat 

 tanulásszervezési, módszertani, pedagógiai javaslatokra 

 pedagógiai értékelésre, minősítésre vonatkozó javaslatok  

 a tanuló ellátásában, fejlesztésében részt vevők együttműködésére vonatkozó 

javaslatok 

 javaslatok a szülők számára  

 részletes fejlesztési területek kijelölése. 

Céljaink  

 esélyegyenlőség, a közneveléshez való egyenlő hozzáférés biztosítása 

 a sajátos nevelési igényből következő hátrányokat csökkentése  

 tanulóink közötti kölcsönös elfogadás és tolerancia kialakítás 

 a befogadó társak a következőket tanulják meg:  
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 elfogadó attitűd  

 empátia  

 tolerancia  

Az intézmény az funkcionális integráció formáját alkalmazza az SNI-s tanulók 

oktatásában, nevelésében, amellyel biztosítani kívánjuk, hogy a tanulási, tevékenykedési 

folyamatokban minden tanuló, gyerek egyéni képességének és fejlődési ütemének 

megfelelően tudjon részt venni, így az átlagtól eltérő (tehetséges, szorongó, lemaradó, 

újrakezdő) gyermekeink, tanulóink együttnevelése jobban biztosított. 

Az intézményben tanuló sajátos nevelésű igényű tanulók integrációját biztosító feltételek: 

Tárgyi feltételek: 

 Az intézmény rendelkezik külön erre a célra kialakított fejlesztő szobával, ahol a 

tanulók habilitációs foglalkozásai megvalósulnak. 

 Az intézményben a fogyatékosság típusának megfelelő fejlesztő eszközök 

rendelkezésre állnak. Kulturtechnikák (olvasás, írás, matematika) elsajátítását segítő 

eszközök, az önkiszolgálást (öltözés, vetkőzés, -étkezés -tisztálkodás) segítő 

eszközök, a szabadidős tevékenységeket segítő eszközök (elsősorban a játék és sport 

területén) 

 

Személyi feltételek:  

 Nyitott, elfogadó, befogadó légkör az intézmény minden dolgozója részéről. 

 Az intézmény pedagógusai részéről több figyelem, nyitottság, elfogadás, a szakmai 

megújulás igénye. Megfelelő szakmai tudás az SNI tanulók nevelési-oktatási 

sajátosságairól. A nevelés-oktatási folyamatban differenciálás, egyénre szabott 

feladatok készítése. 

 Speciális szaktudással rendelkező szakember bevonása a nevelő-oktató 

tevékenységbe. 

 Együttműködés, csapatmunka a gyógypedagógus és a pedagógus részéról a nevelési-

oktatási folyamatban. 

 A tanulók részéről felkészítésük SNI társuk érkezésére. Az együttnevelés 

eredményeként az elfogadó, segítő magatartás kialakítása.  

 A szülők támogató attitűdje gyermekük és a pedagógus felé. 

 A szülők partnerként való elfogadása 

 Korszerű szakmai ismeretek, oktatási módszerek ismerete, az oktatás-nevelésben 

résztvevő pedagógusoktól 
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 A pedagógusok sokoldalú továbbképzése, esetmegbeszélések, konzultációk 

biztosítása 

 

Az SNI tanulók ellátása: 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 7. § 

kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján szervezzük 

meg. 

Az SNI tanulók nevelése-oktatása alsó tagozaton és felső tagozaton a vonatkozó jogszabályi 

előírások szerinti normál tanterv és tankönyv órakereteinek megfelelő óraszámban történik 

a szakérttő vélemény megállapításainak figyelembevételével.  

 

A fő tantárgyaknál a differenciálás a normál tanmenetbe építve történik. 

Készségtantárgyaknál a normál tananyagnak megfelelően haladnak. Hiányosságaikhoz, 

fogyatékosságukhoz az alkalmazott módszerek igazodnak. Intézményünk a sajátos értelmi 

és személyiség állapotukhoz igazodó nevelést, oktatást helyezi előtérbe.  

A tanítás-tanulás folyamatában feladatunknak tartjuk: 

 speciális pedagógiai segítségnyújtást 

 ha a gyermek, tanuló részesült korai fejlesztésben, akkor arra a fejlesztésre kell 

építeni 

 az SNI-s tanuló megfigyelését, fejlesztésének, lehetőségeinek, korlátainak 

értelmezését, team-munkában a gyógypedagógussal, a szakértői vélemény alapján 

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás 

 a gyógypedagógiai nevelés számára biztosított szakanyagok, tankönyvek, 

taneszközök beszerzését, felhasználásukat, beemelésük ütemezését a 

gyógypedagógus irányításával 

 tanácsadást a szülőnek, segítségnyújtás a családi neveléshez 

 az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcserét, szakmai 

felkészítését, folyamatos továbbképzésen való részvételt, valamint a szakmai 

anyagok igénybevételét. 

 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógusok beépítik a 

szakvélemények pedagógiai javaslatait, szem előtt tartják a tanulók sajátosságait, 

nagyobb mértékben differenciálnak, a tananyag tartalmát a gyermek igényeihez 

alkalmazkodva kisebb egységekre bontva közvetítik 

 Fontos a pedagógusok érzelmi támaszt nyújtó habitusa (nyugodt, türelmes, kedves)  
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 A tanórai foglalkozások során a tevékenykedésbe ágyazott gondolkodtatást előtérbe 

helyezése, változatos, differenciált fejlesztés biztosítása 

 a tanuló pozitív magatartásjegyeinek megőrzése, erősítése 

 értékelésük fejlesztő jellegű, mindenkor a tanuló egyéni haladásához, az önmagához 

mért fejlődés mértékét szem előtt tartó eljárás  

 a sajátos nevelési igényű tanulót az igazgató – a szakértői és rehabilitációs bizottság 

javaslatára – mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a 

minősítés alól 

 

A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztése: 

A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és 

rehabilitációs órakeret) és csoportszervezési előírások megtartásával folyik. A sajátos 

nevelési igényű tanuló kötelező óraszámán túl kötelező egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson részt venni. 

Az egyéni/csoportos foglalkozások célja az egyén részképességeinek kiegyenlítése, ezért 

nem korrepetálás jellegűek. A foglalkozások elsődleges célkitűzése az éretlen vagy gyenge 

képességterületek fejlesztése, a hiányzó képességek kialakítása. Az egyes foglalkozások 

anyaga nem témaspecifikus, a tananyaggal ritkán kerülnek egyidejűleg fedésbe. A fejlesztő 

foglalkozások a gyermek teljes személyiségét célozzák meg, a személyiség egészére hat, 

elősegítik a reális önértékelés, a pozitív énkép, a harmonikus személyiség kialakulását. 

Az egyéni fejlesztési terv teammunkában valósul meg és a gyógypedagógus és s pedagógus 

közös fejlesztési céljait tartalmazza. Szerves része a gyógypedagógus habilitációs fejlesztési 

terve, amely kiindulópontjául szolgál a részképességek fejlesztésével a harmonikus 

személyiség kialakításához. A fejlesztési terv kiindulópontja a szakvélemény, a pedagógus 

és gyógypedagógus év eleji mérései. A megfigyelések és visszacsatolások során 

időszakonként, a gyermek fejlődésével párhuzamosan, folyamatosan átdolgozandó. A 

sikeres fejlesztés alapja a bizalom, együttműködés tanuló és gyógypedagógus között, a 

teammunka a gyógypedagógus-pedagógus között, illetve elengedhetetlen a folyamatos 

kapcsolattartás a szülőkkel. 

A fejlesztés szervezeti formái: 

 Egyéni vagy mikro csoportos fejlesztés (1-3 fő) szakfejlesztő órákon a 

szakvéleményben illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint. 

 Kiscsoportos fejlesztés (4-7 fő) egyéb fejlesztő hatású tevékenység: szakkör, tanórán 

kívüli program. 
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A fejlesztés célja:  

A fejlődésmenetében elmaradást mutató funkciók fejlesztése és lehetőség szerinti 

korrigálása. A készségek és képességek kibontakoztatásával törekvés arra, hogy a tanuló 

önmagát és másokat kész legyen elfogadni. Olyan harmonikus személyiséggé váljon, aki a 

társadalom értékes tagjává válik. Az egyéni fejlesztés egymásra épülő, segítő, szakszerű 

pedagógiai folyamatban, a tanuló és a gyógypedagógus között összhang kialakításával, a 

pedagógus bevonásával, a szülőkkel együttműködve valósulhat meg. 

Ütemterv az SNI tanulók egyéni és kiscsoportos fejlesztéshez: 

 Szeptember: bemeneti mérések felvétele, elemzése; csoportalakítások a tanulók 

készségszintje alapján; egyéni fejlesztési tervek féléves kidolgozása és módosítása 

PDCA ciklus alapján, a kijelölt fejlesztési területek negyedévenkénti felülvizsgálata 

mellett,  

 statisztikák és az órarend elkészítése 

 tanulmányi eredmények nyomon követése az egész tanév folyamán, a tanulmányi 

eredmények erősítése 

 Szeptembertől május végéig: egyéni és csoportos habilitációs/rehabilitációs 

foglalkozások tartása, dokumentálása. 

 Január: a tanulók értékelésében való részvétel az osztályfőnökök, szaktanárokkal 

közösen. 

 Szülők tájékoztatása, fogadóórák tartása (az iskola éves munkatervében 

meghatározott időpontjaiban) 

 Június: értékelések, kimeneti mérés, kontrollvizsgálati kérelmek, statisztikák 

elkészítése, tájékoztatás a szülők felé. 

Az integrált nevelésében-oktatásában részt vevő gyógypedagógus 

feladatspecifikációja: 

 bemeneti mérések végzése 

 a gyermek megfigyelése a pedagógus (tanító, szaktanár) kérésére, javaslat további 

vizsgálatokra 

 a pedagógusok felkészítése a sajátos nevelési igényű gyermek fogadására 

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését 

 javaslatot tesz a fogyatékosság illetve a sérülés típusához, a tanuló egyéni igényeinek 

megfelelő környezet kialakításához 
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 együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait 

 módszertani segítségnyújtás 

 segítségnyújtás a speciális eszközök és módszerek kiválasztásához és 

alkalmazásához. 

 figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz az értékelésben 

 terápiás, fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon 

egyéni fejlesztési terv alapján, támaszkodva az ép funkciókra 

 statisztikák készítése 

 vizsgálati kérelmek készítése 

 adminisztratív munkák vezetése: külív/belív/ napló 

 kapcsolattartás intézményen belül és intézményen kívül 

 részvétel intézményen belüli és intézményközi szakmai közösségekben 

2. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. értelmezése alapján 

„beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, 

továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 

sajátos nevelési igényűnek. ” A beilleszkedési, tanulási, magatartási zavart a nevelési 

tanácsadó állapítja meg. Szakvéleményében megjelöli a fejlesztendő területeket is. A 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók sikeres integrációját az 

alábbi pedagógiai tevékenységek segítik: 

 

A tanítás-tanulás folyamatában feladatunknak tartjuk: 

 azokat a gyerekeket, akiknek különleges bánásmódra van szükségük, megfigyeljük, 

majd a megfelelő szakemberhez irányítjuk, segítjük a megfelelő diagnózis 

elkészültét 

 egyénre szabott módszereket alkalmazása, amelyek segítik ezen gyerekek 

beilleszkedését a közösségbe 
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 team munka, a pedagógusok együttműködnek a gyógypedagógus kollégával, az 

iskola pszichológusával, ha szükségét látjuk külső szakemberrel 

 az egy osztályban tanító pedagógusok együttműködése 

 egységes nevelési elveket alkalmazása 

 osztályközösséget építünk 

 a peremhelyzetű tanulókat bevonása az a közös iskolai és iskolán kívüli programokba 

 békéltető, konfliktusmegoldó stratégiát alkalmazása; 

 a pozitív énkép kialakulásának biztatása dicsérettel 

 teljesíthető, reális követelményeket támasztása, minimum követelményeket 

felállítása, a bukás veszély elkerülése miatt 

 a fejlesztésben egyéni módszertani segítségnyújtás a teljesítmény fokozására, a 

minimumkövetelmények elérésére 

 BTMN-s tanítványaink a pedagógusok által tartott egyéni és kiscsoportos 

felzárkóztatásban, gyógypedagógus által vezetett fejlesztésben, valamint tanórán 

belüli megsegítésben (differenciálásban) részesülnek 

 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során pedagógusaink beépítik a 

szakvélemények pedagógiai javaslatait, szem előtt tartják tanulóink sajátosságait, 

nagyobb mértékben differenciálnak  

 a gyerekek családjával folyamatosan együttműködés, egyéni fogadóórák és 

családlátogatás keretében is 

 fejlesztő jellegű értékelés használata, mindenkor a tanuló egyéni haladásához, az 

önmagához mért fejlődés mértékének szem előtt tartása 

 a megfelelő tanulási környezet megteremtésével biztosítjuk diákjainknak a nevelési-

oktatási folyamatban való sikeres részvételt, a képességstruktúrához igazodó oktatás 

–nevelés folyamatában 

3. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Tantestületünk fontos feladatának tekinti a tehetséggondozást és képességfejlesztést. A 

tehetségek fejlesztése minden műveltségi területén, a szakórákon és tanórákon kívüli 

foglalkozások keretében történik.  

Cél: 
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 a kiemelkedő képességű, kiválóan kreatív gyermekek felfedezése, személyiségük 

optimális fejlesztése (megelőzzük a tehetségígéretek elkallódását, felismerjük az 

alulteljesítő gyermekekben a bujkáló kiváló képességeket)  

 kreatív tehetségígéretes gyermekek további gondozása gazdagító program keretében 

 hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése, tehetségük kibontakoztatásban 

való segítségnyújtás 

Feladataink: 

 felismerni a kreatív gyermekeket 

 ösztönözni, motiválni kreativitásukat 

 kielégíteni szükségleteiket: megismerési, elfogadási, alkotási, biztonsági  

 az elkallódás elhárítása  

 a harmonikus fejlesztés  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése  

 - nyelvi órák, matematika, magyar nyelv és irodalom adott évfolyamokon történő 

bontása a tehetséggondozó foglalkozások kialakítása 

 - iskolai sportkör 

 - a szakkörök 

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

 - a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások) szervezése, a 

részvétel elősegítése 

 - az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni 

vagy csoportos használata  

 

A beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzdő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenységek a következők 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 fejlesztés biztosítása 

 a tanulószoba  

 a felzárkóztató foglalkozás biztosítása 

 a nevelők és a szülők közötti szoros kapcsolattartás a tanuló fejlesztése érdekében 

 indokolt esetben a családlátogatások 
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 a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése, tanácsadás 

 nevelési tanácsadóval, pszichológussal és gyermekjóléti szolgálattal 

kapcsolatfelvétel, probléma esetén segítség kérése 

 

 A megfelelő légkör kialakítása, a nyugodt, kiegyensúlyozott magatartás, a 

következetesség a szorongás megszűnését eredményezhetik. Ha súlyosabb gondról van szó, 

akkor eredményre vezethet a szülőkkel, tanuló- és nevelői közösséggel való együttműködés. 

Feltárandó, hogy a magatartás összefügg-e tanulási nehézségekkel; ha igen, akkor ezen a 

téren kell segítsége nyújtani a probléma feltárása, korrepetálás, egyéni képességekhez 

igazodó tanórai tanulás megszervezésével. Olyan esetekben, amelyhez szakszerű segítségre 

van szükség, fel kell venni – a szülő hozzájárulásával – a szakszolgálattal a kapcsolatot és a 

vizsgálati eredménynek megfelelően kell eljárni. 

 

 

 

 

 

 

10 Intézményünk kapcsolatai 

 Intézményeink működését olyan tudatos partnerközpontú tevékenység kell, hogy 

jellemezze, amely az érintettek igényeinek kielégítésére összpontosít. Emellett kellő időben 

és hatékonyan reagál a változásokra, erőforrásait ezek szolgálatába tudja állítani, valamint a 

partnereket pontosan be tudja azonosítani és képes rendszeres méréseket végezni. 

 A partneri viszonyok kialakításának minden esetben a helyi sajátosságok 

figyelembevételével kell történnie. A partnerek tulajdonságainak folyamatos figyelése, az 

elvárások megfogalmazása, az igények folyamatos mérése, a visszacsatolás, rövid és hosszú 

távú tervek készítése az intézményi sajátosságokat kell, hogy kövesse. 

 Az intézmények partneri rendszerét meghatározzák az intézményi hagyományok, a 

gyökerek. Ebből kiindulva határozható meg a jövő kapcsolatrendszere. Ennek döntő elemét 

képzik az egymásra épülő oktatási intézmények rendszere, a gyermekek, a tanulók speciális 

neveléséhez segítséget nyújtó szakmai intézmények, valamint a pedagógusok szakmai 

gazdagodását segítő szakmai szervezetek. Ugyancsak kiemelt feladat a folyamatos 

önértékelés elkészítése, a kommunikációs eszközök folyamatos fejlesztése, gazdagítása. 
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 Az intézményvezető feladata a saját intézményének megfelelő koncepció kidolgozása, 

az intézményi marketing megvalósítása, a kapcsolattartás a partnerekkel, a kapcsolattartók 

kijelölése, a kapcsolattartás eredményességének ellenőrzése. 

A Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda része a helyi társadalomnak, a 

nemzetiségi, egyházi közösségnek, ezért is fontos, hogy a családdal való együttműködésben 

felvállaljuk a kezdeményező szerepet. 

 Család – óvoda/iskola 

 A gyermekeink, tanulóink nevelése, oktatása csak szorosan a családdal együtt 

valósítható meg. Intézményünk nem pótolhatja, csak kiegészítheti a család által nyújtott 

érzelmi biztonságot, szokásokat, ismereteket. A legszorosabb és legfontosabb kapcsolatot a 

családdal építjük ki, mivel a nevelés színtere a család és a katolikus intézményünk. 

 Számunkra mit is jelent a család? Egy férfi és egy nő szabad akaratból meghozott 

életfogytig tartó elköteleződése egymás iránt a kölcsönös, fenntartás nélküli önátadás és 

feltétlen elfogadás jegyében. Célja a másik boldogságának munkálása, a szeretetkapcsolat 

megélése, valamint a következő generáció életre hívása és felnevelése. 

10.1.1 Céljaink 

 a legfontosabb keresztény erkölcsi értékeke megalapozása a gyermekekben: 

őszinteség, megbocsátás, alázat, segítőkészség, szülők tisztelete, felebaráti szeretet 

 a családról és házasságról alkotott pozitív kép kialakítása 

 a másik ember elfogadási képességének kialakítása 

10.1.2 Feladataink 

  család és az intézmény nevelői tevékenységét összhangba hozni 

 jó kapcsolat kialakítása a szülőkkel, aminek alapja a kölcsönös bizalom 

 a szülők és a nevelők egyenlő partnerekké válnak a nevelésben, egyenrangú 

nevelőtársi viszony alakul ki közöttük 

 fontos, hogy a családok fogadják el az intézmény katolikus jellegét, ne neveljenek az 

óvoda, az iskola ellen, hanem támogassák azokat 

 fontosnak tartjuk, hogy mindig hiteles tájékoztatás kapjanak gyermekeikről a 

családok 

 minél több területen, tevékenységbe szeretnénk bevonni a szülőket. Ilyenek a közös 

ünnepek, évszakokhoz kötődő játszó délelőttök és délutánok, sportnapok, 
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kirándulások, családi napok, apa program. Anyák napja stb. szervezése az 

intézményekben 

 a katolikus, nemzetiségi intézményünk mindig pozitív példát kell, hogy adjon a 

családoknak, a legnagyobb tapintattal 

 a családdal kapcsolatos értékek a helyi tantervben hangsúlyosan jelenik meg, 

továbbá feladataink közé tartozik még a szülői katekézisek szervezése az 

intézményekben 

10.1.3 A kapcsolat kialakítása és kapcsolattartás formái 

 A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

 A szülőket az óvoda, iskola egészének életéről, az óvodai - iskolai munkatervről, az 

aktuális feladatokról az iskola igazgatója, az óvoda vezetője a csoportokban dolgozó 

óvodapedagógusok valamint az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább félévente egyszer, a szülői szervezet iskolai 

vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein 

 az óvodapedagógusok a csoportok szülői értekezletein 

 Szülői közösség 

 a szülői munkaközösségek minél hatékonyabb működése az intézményekben 

 a szülői közösség képviselői részt vesznek az óvodai, iskolai eseményeken, közvetítő 

szerepet töltenek be a szülők, az óvodavezető, az igazgató és a nevelőtestület között 

 Joga és feladata 

 él véleményezési jogával 

 képviseli a szülők érdekeit, véleményét 

 kapcsolatot tart az óvoda, iskola és szülők között 

 biztosítja az információáramlást mindkét irányba 

 segíti, támogatja az óvodai, iskolai programokat 

 szervezi és lebonyolítja a szülői programokat 

10.1.4 A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 Egyéni megbeszélések 

 Feladata 

 a szülők tájékoztatása gyermekük óvodai, iskolai életéről, magaviseletéről, 

tanulmányi eredményeiről;  
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 segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez;  

 az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus 

között 

 Családtámogatás 

 Feladata 

 gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése  

 tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében 

 a gyermekek, diákok otthoni környezetének megismerése 

 Szülői értekezlet 

 Feladata 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása 

 a szülők tájékoztatása 

 az óvoda és iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól 

 az óvodai nevelés országos alapprogramja és a helyi tanterv követelményeiről 

 az óvodapedagógusok és a szaktanárok értékelő munkájáról 

 saját gyermekének fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról 

 a gyermek csoportjának, osztályának, neveltségi szintjéről, tanulmányi munkájáról 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

óvoda és iskola igazgatósága felé 

Szülői értekezleteken jelenléti ív és jegyzőkönyv vezetése kötelező. 

 Fogadó óra 

 Feladata  

 a szülők és a pedagógusok személyes találkozása 

 egy-egy gyermek, tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (Otthoni 

tanulás, gyakorlás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, 

tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

 megbeszélések a gyermek, tanulók fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről 

 a szülővel való együttes gondolkodás, tanácsadás, segítés 

 Nyílt tanítási nap 

 Feladata 

 a szülő betekintést nyerjen az óvoda, iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba 
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 ismerje meg személyesen a tevékenységek és tanítási órák lefolyását 

 tájékozódjon közvetlenül gyermeke fejlődéséről és az osztályközösség iskolai 

életéről 

 Írásbeli tájékoztató 

 Feladata  

 a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai- vagy osztályszintű programokról. 

 a szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az óvodai és 

iskolai munkaterv évenként határozza meg 

 a szülők, gyerekek – a jogszabályokban, valamint az intézmény belső 

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy 

írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az intézmény 

vezetőjéhez fordulnak 

 az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz, illetve az iskolaszékhez 

fordulhatnak 

 a szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az óvoda és iskola 

igazgatóságával, nevelőtestületével, illetve az iskolaszékkel 

 a szülők és más érdeklődők az intézmény pedagógiai programjáról, szervezeti és 

működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az óvoda, iskola igazgatójától, 

valamint nevelőitől az iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, 

igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást 

 az intézmény pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és 

házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (gyereknek, tanulónak, 

szülőnek, valamint az óvoda, iskola alkalmazottainak) joga van megismernie 

A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy 

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

 az iskola honlapján 

 az intézmény fenntartójánál 

 az intézmény irattárában 

 az iskola könyvtárában 

 az iskola nevelői szobájában 

 az iskola igazgatójánál 
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 az iskola igazgatóhelyetteseinél 

 a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél 

 Egyéb rendezvények 

 iskola hívogató délutánok 

 családi sportdélután 

 kirándulások 

 hangversenyek 

 közös szentmisén való részvétel 

 az óvodát, iskolát népszerűsítő egyedi programok megvalósítása 

 internetes kapcsolattartás, elektronikus levelezés lehetőségeinek biztosítása 

 nemzeti, egyházi ünnepek közös ünneplése 

 közös kulturális programok – nemzetiségi napok, projekthetek, hagyományápoló 

munkák, 

 nyílt napok, délelőttök 

10.2. Kapcsolatfelvétel társintézményekkel 

 Bölcsőde 

 A gyermekek intézményváltozásának megkönnyítése érdekében szükséges a 

kölcsönös látogatás, a gyermekek megismerése. 

 Óvodák 

 az egyházmegye fenntartásában lévő óvodákkal konstruktív szakmai kapcsolat 

kialakítása, egymás segítése 

 a lehetőségekhez igazodva iskolánk a város minden óvodájával kapcsolatot tartanak, 

meghívják őket rendezvényeikre 

 az egyházmegyénk katolikus intézményei közé belépő új intézmények számára a 

többi intézményünk aktív támogatást nyújt. 

 az új intézmény pedagógusait intézménylátogatásra hívjuk, ahol a gyakorlatban 

tudjuk bemutatni a keresztény nevelés megvalósulását. 

 intézményeink szakmai tapasztalatukkal, jó gyakorlataik megosztásával segítik az új 

intézmény integrálódását Egyházmegyénk katolikus köznevelési struktúrájába 

 a belépők oldaláról a katolikus értékeke elfogadására és elmélyítésére való 

nyitottságnak kell megvalósulnia 

 Iskolák 
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 az óvoda-iskola kapcsolatában arra törekszünk, hogy az iskola megismerje azt a 

szándékunkat, hogy a gyermekeket egyéni képességüknek megfelelően úgy neveljük 

és fejlesztjük, hogy képesek legyenek az iskolai tanulmányok megkezdésére 

 a katolikus iskolákkal aktív, hatékony a partnerkapcsolatunk, hiszen egy intézményt 

alkotunk 

 gyermekeinket már „számukra” készítjük fel lelkileg, értelmileg, emberileg  

 Mohács város általános iskoláival 

 Az állam által fenntartott iskolákkal való kapcsolat a régi hagyományoknak 

megfelelően zajlik. 

 meghirdetünk a város iskoláinak versenyeket, részt veszünk a többi iskola 

versenyein, rendezvényein, meghívjuk őket saját programjainkra 

 Középiskolásokkal 

 A megfelelő továbbtanulás biztosítása érdekében több középiskolával van szoros 

kapcsolatunk: a mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziummal és a pécsi Leőwey Klára 

Gimnáziummal, a pécsi Nagy Lajos Ciszterci Rend Gimnáziumával és a Szent Mór 

Iskolaközponttal. 

 

10.3. Cserekapcsolataink 

 

 Szekszárdi Baka István Általános Iskola 

1987. óta van iskolánknak sportkapcsolata az intézménnyel. Évente rendszeresen 

találkoznak mindkét helyszínen egy-egy alkalommal, amikor mérkőzéseket 

játszanak tanulók, a felnőttek pedig szakmai tapasztalatcserére használják ezeket az 

alkalmakat. 

 Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola 

- A Kicsinyek kórusa baráti és szakmai kapcsolatot tart a nyíregyházi Kodály Zoltán 

Általános Iskola kórusaival 2009. óta. 

 Pécsi Koch Valéria Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

- A Park iskola Továbbtanulási együttműködést írt alá az intézménnyel, melynek 

értelmében tanulóink felvételi mentességet kapnak az intézmény gimnáziumába való 

jelentkezéskor. Rendszeresen részt veszünk a szakmai programjaikon és 

továbbképzéseiken. 

 Nemzetközi kapcsolat a bensheimi Geschwister SchollSchule-val 
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- A Park iskolának 1991. óta van kapcsolata a németországi, Mohács testvérvárosában, 

Bensheimban található Geschwister Scholl Schule-val. Ennek keretében minden 

évben a nyolcadikos tanulók tíz napot töltenek német családoknál és az iskolában, 

majd viszonzásul cserepartnerüket Mohácson látják vendégül tanulóink és családjuk 

egy hétre. 

10.4 Az intézmény egyéb kapcsolatai 

 Kormányhivatalok 

 az intézményalapító okiratának módosítása, korszerűsítése, működései 

engedélyének kérelme, kiadása 

 Intézmény fenntartójával 

 a segítő, támogató munkakapcsolat fenntartása, melynek alapja a rendszeres 

információcsere, látogatás 

 Mohács Város Önkormányzata 

 aktív részvétel a város kulturális életében, városi megemlékezések szervezése 

 Mohácsi Német Önkormányzat 

 részvétel az önkormányzat programjain, műsorokban szereplők felkészítésével 

 az önkormányzattal közös területi német népdaléneklési verseny szervezése 

 anyagi támogatást kapunk nemzetiségi programjainkhoz 

10.5 Civil szervezetekkel 

 Mohácsi Németek Egyesülete 

 részt veszünk az egyesület programjain, műsorokkal színesítjük azokat 

 az egyesület tagjai is segítik nemzetiségi programjainkat 

10.6 Szakmai szolgáltatókkal: 

 Megyei Pedagógiai Intézet 

 az intézet által felkínált képzéseken és továbbképzéseken részt vesznek a pedagógus 

munkatársak, mely szakmai fejlődésükhöz elengedhetetlen 

 Megyei POK 

 a pedagógus előmeneteli rendszer, minősítési eljárások, tanfelügyeleti 

ellenőrzésekben bekövetkező változásokról tájékoztatás, segítségadás, állásfoglalás 

kérés 

 Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 
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 rendszeres kapcsolat kialakítás elengedhetetlen a szakmai információk 

továbbképzések érdekében (Szakmai és gazdasági segítségnyújtás) 

 

 Magyarországi Németek Pedagógiai Intézete 

 szakmai, módszertani, törvényességi segítségadás, továbbképzések, konferenciák 

10.7 Közművelődési intézményekkel 

 Ifjúsági Centrum 

 Városi könyvtár 

 Kanizsai Dorottya Múzeum 

 MOZI 

 Busó udvar 

 Schneider Lajos Művészeti Iskola szolgáltatásait 

10.8 Szakszolgálatokkal 

 Meixner Ildikó EGYMI 

 rendszeres kapcsolattartásra törekszünk 

 korai fejlesztés, részképesség zavarral küzdő gyermekek, diákok felzárkóztatási, 

tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek, diákokkal való foglalkozás 

 Szakértői és Rehabilitációs Bizottság – Nevelési Tanácsadó 

 a településen működő nevelési tanácsadó vizsgálatát kérjük a kevert specifikus 

tüneteket, beszédelmaradást mutató gyermekeink vizsgálatához 

 Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 

 segítségét igénybe vesszük a BTM-s, SNI-s gyermekek beiskolázásához, iskolai 

tanulási nehézséget mutató tanulók vizsgálatához 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

A szociális problémákkal küzdő, nehéz helyzetbe kerülő családok és gyermekek érdekében 

a gyermekvédelmi felelős, és óvodai megbízott rendszeres munkakapcsolatban áll a 

szakszolgálat munkatársaival. 

 beszámol intézményünkben eredményeiről, tapasztalatairól, feladatairól, kérésekről 

 rendszeres kapcsolatot tart a gyermekvédelmi felelősökkel 

 előadásokat, órákat tart különböző témákban tanulóknak 

 szülői fórumot tart különböző témákban 

 egyedi esetekben segítséget nyújt 
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 részt veszünk az általuk meghirdetett gyűjtésekben 

 Egészségügyi szervek 

 az óvoda, iskola védőnője éves munkaterv szerint végzi munkáját az intézményekben 

 szervezi és koordinálja az orvos és a szakorvosok szűrővizsgálatait,  

 az ÁNTSZ munkatársai rendszeresen vizsgálják az intézmény higiéniás állapotát, az 

étkeztetéssel kapcsolatos egészségügyi szabályok pontos betartását 

 Munkaegészségügy 

 felülvizsgálja és vezeti a munkavállalók egészségügyi könyveit 

 vizsgálja a munkavégzésre alkalmas egészségi állapotukat 

 Önkormányzat Népjóléti Osztály 

 a HH és HHH gyerekek életkörülményeinek nyomon követése, rendszeres 

gyermekvédelmi támogatások koordinálása, óvodáztatási támogatások igazolása 

10.9 Sport 

 MLSZ – Bozsik-program: Gyermek Intézményi Program 

 a játék megszerettetése, az intézményi tömegbázis kialakítása és szélesítése, a 

tehetséges gyermekek sportszervezetekbe irányítása az 5-14 éves korosztályban 

 az iskolákban a tanórán kívüli labdarúgó foglalkozások és események támogatása 

 a heti 2 délutáni foglalkozáson a gyermekek számára biztosított a rendszeres képzés 

– játék – edzés – mérkőzés lehetőség  

 az MLSZ a programban résztvevőket egységes regisztrációs és nyilvántartási 

rendszer működtetésével kíséri figyelemmel 

 a program támogatja az intézmények közötti körzeti-, megyei-, és országos 

labdarúgó rendezvények (torna, fesztivál) lebonyolítását 

10.10  Egyéb 

 Máltai Szeretetszolgálat 

 gyűjtési munkák, rászorulók segítése (élelmiszer, játék, ruhagyűjtés)  

 Katolikus Caritas 

 a szolgáló szeretet, ami révén észrevesszük embertársunk szükségleteit, és a 

lehetőségeink szerint kipótoljuk mindazt, amiben hiányt szenved. Szolgáló szeretet 

az is, amellyel egymás- és tanítványaink felé fordulunk 
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11 Az iskola személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 

feladatai 

 Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét 

a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze, a tanulók teljes 

személyiségének mozgósítása, az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához, a 

különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztése. 

11.1 Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 A gondolkodási képesség fejlesztése 

 a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése (Pl.: az életből vett problémák 

lényegének megértése, a megoldás keresése szempontjából fontosnak tűnő tények és 

körülmények kiválasztása) 

 a rendszerező képesség fejlesztése (pl. általánosítás, osztályozás, felosztás, 

definiálás) 

 az induktív gondolkodás fejlesztése (pl. a konkrét megfigyelések adatain alapuló 

következtetések megfogalmazása és ellenőrzése) 

 a deduktív gondolkodás fejlesztése (pl. a logikai képességek életkoronként változó 

módszerű fejlesztése) 

 a kombinatív képesség fejlesztése 

 a korrelatív gondolkodás fejlesztése (pl. a valószínűségen alapuló 

természettudományi és társadalomtudományi törvényszerűségek felismerése és 

értelmezése) 

 az analógiás gondolkodás fejlesztése (pl. az analógiák felismerésén alapuló 

problémamegoldások gyakorlása) 

 a kritikai gondolkodás fejlesztése (pl. a rendelkezésre álló ellentmondásos 

információk értékelésén és kritikáján alapuló állítások megfogalmazása 

 ellentétes álláspontok egyenértékű megismerése, védelme és cáfolata a két oldalon 

egymást váltó szereplőkkel) 

 A megismerési képességek fejlesztésének területei 

 információszerző és a feldolgozó képesség 

 az ismeretek új helyzetekben való alkalmazásának képessége 

 kommunikációs képesség 

 szövegalkotási képesség 
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 a mindennapi gyakorlati élethelyzetekben történő eligazodás 

 az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

 A személyes értékek tudatosítása, a tanulást segítő érzelmi és motivációs tényezők 

megerősítése 

 a személyes képességekbe vetett hit kialakítása és megerősítése 

 az ismeretszerzés iránti belső motiváció kialakítása és megerősítése 

 belső értékrend és értékek felé való orientálódás megerősítése 

 együttműködési, döntési és életvezetési képesség fejlesztése 

 a megismerés konkrét tartalmának és módjának kiválasztásában való aktív 

közreműködés igényének kialakítása 

11.1.1 A személyiségfejlesztés területei 

 A tanulók erkölcsi nevelése 

 az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása 

 a tanulók hitéleti nevelése 

 a tanulók közösségi kapcsolatokra való nevelése 

 a szociális viselkedés alapvető szabályainak, a szociális értékrend megismertetése, a 

döntési szabadság és felelősség összhangjának kialakítása 

 a harmonikus emberi együttélés szabályainak és napi gyakorlatának befogadása, 

követése 

 a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség 

kialakítása 

 a kulturált magatartás és kommunikáció elsajátíttatása 

 A tanulók érzelmi nevelése 

 olyan iskolai légkör és életrend kialakítása, működtetése, amelyben a tanulók 

biztonságban érzik magukat. 

 az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása 

 a cél annak elérése, hogy a tanulók tolerálják a másságot, tartsák tiszteletben mások 

érzéseit, legyen megfelelő önuralmuk 

 a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó, segítőkész magatartás 

kialakítása 

 A tanulók akarati nevelése 
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 pozitív tartalmú jellem és akarati tulajdonságok beágyazása a személyiségbe 

 az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése, a kitartás, szorgalom, céltudatosság, elkötelezettség kialakítása 

 reális énképen alapuló önértékelés, önkontroll kialakítása 

 a kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása 

 a munkafegyelem és a derű biztosítása 

 A tanulók nemzeti nevelése 

 a szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése 

 a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, 

ápolása, megbecsülése 

  hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok hagyományainak 

megbecsülése 

 a nemzeti nevelés szerves része a hazaszeretet érzésének kialakítása 

 nemzeti nevelés megvalósulásának kiemelt eleme a „Határtalanul” programban való 

részvétel 

 A tanulók aktív állampolgári létre nevelése 

 A nemzet iránti kötődés, a hagyománytisztelet, a magyarságtudat és a felelős 

állampolgári viselkedés megalapozása a nevelés minden területén. Identitásunk fontos része. 

 az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése 

 az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és a problémák iránt 

 igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és helyi közéletben való 

részvételre 

 A tanulók munkára nevelése, gazdasági nevelés 

 az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása 

 a tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása 

 a tanulók gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességeinek fejlesztése 

annak érdekében, hogy tudatos fogyasztókká váljanak 

 a gazdálkodás- és pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztése a fogyasztási 

javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok közötti eligazodás 

képességének fejlesztése 

 A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése 

 egészséges, edzett személyiség kialakítása 
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 az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az 

egészséges életmód iránti igény kialakítása 

11.2 Az intézményi közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 a tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka 

intézményünkben egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata 

révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül 

érvényesül 

 a tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, 

irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata 

 olyan készségek fejlesztéséről, olyan ismeretek átadásáról kell sok esetben 

gondoskodnia az iskolának, amelyeknek meg kell jelenniük szinte minden 

pedagógus ismeretközlő tevékenységében, igazodva az éppen adott tanulói 

csoporthoz, az érintett tanulók életkorához, személyiségéhez, felkészültségéhez  

 ezek az ellátandó feladatok az iskola pedagógiai értékközvetítő tevékenységének 

lényegét adják, amelyek célja elsősorban a személyiségfejlesztés és a 

közösségfejlesztés 

 Ezek közé tartoznak 

 az erkölcsi ismeretek 

 a családi és közösségi kapcsolatok elmélyítését támogató fejlesztési feladatok, és 

azok részét képző ismeretek 

 az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség 

 a testi és lelki egészség megőrzéséről történő felkészítés 

 a bűnmegelőzés 

 a drogprevenció, 

 fogyasztóvédelmi nevelés. 

11.2.1 A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 A közösséggé szerveződést segítő szokások, hagyományok, alapvető erkölcsi normák 

kialakítása és továbbfejlesztése, a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi úton 

történő kialakítása központi feladatunk. 

Ennek jellemzői 

 bizalmon és megbecsülésen alapuló pozitív tanuló-nevelő kapcsolat 

 egyéni, kiscsoportos és csoportos beszélgetések 
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 a társadalmi együttélés alapvető szabályainak megismertetése, közösségben való 

megtapasztaltatása, gyakoroltatása 

 konfliktushelyzetek, problémaszituációk megoldási lehetőségeinek megismertetése, 

a tapasztalatok különböző helyzetekben történő alkalmazása 

 gyermek és felnőtt példaképek bemutatása, követésre ösztönzés 

 együttes kellemes élmények biztosítása, hangulatos csoportlégkör megteremtése – 

mozi – és színházlátogatások, séta, kirándulás stb. 

 a közösség tagjainak együvé tartozását erősítő közös tevékenységek szervezése – pl.: 

az év ünnepeire – Veni Sancte, advent, karácsony, farsang-készülődés, húsvéti 

időszak, anyák napja, Te Deum, név- és születésnapok megünneplése 

 baráti kapcsolatok kialakulásának támogatása, ösztönzése 

 közös feladatok kis- és nagycsoportos végrehajtása közösen elkészített terv alapján, 

közös ellenőrzés, értékelés 

11.2.2 Az egyéni szükségletek felismerése és az érvényesítést szolgáló megegyezések 

stratégiájának elsajátítása 

 kommunikációs játékok, gyakorlatok végzése 

 a másokat toleráló magatartás, a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti 

együttérzés és segítőkészség fejlesztése 

 az áldozatvállalás értelmének tudatosítása 

 vonzó családmodellek bemutatása – a családi munkamegosztás szerepének 

tudatosítása 

 különböző életmódok, szokások, kultúrák megismertetése 

 formális, rokonszenvi kapcsolatokon alapuló kiscsoportok megalakítása, a 

vezetőegyéniségek és kisugárzásuk, hatásuk megismerése, a peremhelyzetben lévő 

tanulók körülményeinek megfigyelése nevelő hatással lehet a közösségre: 

 a kiscsoportok együttműködésének megszervezése, személyiségformáló hatásának 

(önzetlenség, barátság, segítségnyújtás, lelkiismeretesség, áldozatkészség) 

hasznosítása, továbbfejlesztése) 

 az alkalmazkodás, beilleszkedés, a társakkal történő együttműködés, a közösségben 

vállalható szerep megtalálásának segítése, a kollektivitás fejlesztése 

 a tanulók társas, rokonszenvi, közösségi kapcsolatainak alakítása, továbbfejlesztése 

 az önbizalom, önnevelés igényének felkeltése, a kezdeményezőkészség fejlesztése 

 a magányos gyermekek bevonás a közös tevékenységekbe, beilleszkedésük segítése 
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 a problémás társak értékeinek elismertetése 

 a nemek közötti különbségek felismertetése, egymás kölcsönös tiszteletének, az 

egyenrangúságnak az elfogadtatása 

11.2.3 Felelősrendszer kialakítása, a csoport életének megszervezése 

 a csoport szokásrendjének kialakítása 

 a tanulók felelősségtudatának, önállóságának fejlesztése 

 az önismeret fejlesztése, a reális önértékelés megalapozása 

 a tanulók önszabályozó képességének kialakítása, tapasztalatszerzés a 

csoportmegbízatások vállalásában és teljesítésében 

 a tanulók önirányító- és önkormányzó képességének megalapozása 

 a felelősök megbízatásának ellenőrzése, értékelése, kritikája 

 a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók differenciált foglalkozás 

11.2.4 A közösség életét meghatározó szabályok, „törvények” megfogalmazása, 

azokhoz alkalmazkodás illetve módosításuk 

 a tanulók jogainak megismertetése, érvényesítése, kötelességeik betartásának 

ellenőrzése 

 a csoport kompetenciájába tartozó közös döntések meghozatala 

 a viselkedéskultúra fejlesztése, a társas együttélés szabályainak – rend, fegyelem, 

megfelelő szervezettség – gyakorlása 

 a szabályok betartásának illetve megszegésének következményei 

11.3 A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

11.3.1 A pedagógusok alapvető feladatai 

 a magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési 

szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői 

utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása 

 heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse 

 heti teljes munkaidejének ötvenöt-hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson 
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 kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a 

nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat 

tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el 

 a tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes 

megtartása 

 aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek, 

munkacsoportok munkájában 

 aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken 

 a tudomására jutott hivatali titkot megőrizze 

 a jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket 

 az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt 

 a pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése 

11.3.2 A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

 tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása 

 a tanórai és a tanóránk kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése 

(tanmenetek, éves programok) 

 előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra 

 a motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a 

tanítási órákon 

 változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 

 a tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 

módszerek, szemléltetés (kiemelten az IKT adta lehetőségek) ellenőrzés és értékelés 

alkalmazása a tanítási óránkon  

 a tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon 

és a különféle iskolai foglalkozásokon 

 az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a 

tanítási órákon 

 a helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében 
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11.3.3 A tehetséges tanulók gondozása 

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, 

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 

tanulók gondozása, eredményes fejlesztése. 

11.3.4 A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

 munkafegyelem, a munkához való viszony 

 a munkaköri kötelességek teljesítése 

 az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben 

 pontos adminisztrációs munka 

 formai követelmények, a határidők betartása 

 az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása 

 Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség, 

munkacsoportok tevékenységében 

 feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban 

 részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban 

 oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása 

 belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása 

 Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

 továbbképzéseken való részvétel 

 a továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak 

 Az iskolai munka feltételeinek javítása 

 pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel 

 bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába 

 az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása 

(innováció) 

 az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása 

 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 

 részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában 

 részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében 

 önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában 
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 aktív részvétel a tantestület életében 

 a pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, 

beilleszkedésének segítése 

 önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek 

szervezésében, a szervezés segítése 

 részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényein 

 Az iskola képviselete 

 a szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése 

 részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken 

 a település rendezvényein, eseményein való részvétel 

 Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus 

kollégákkal 

 Az ember természetét tekintve társas lény. Feladata, hogy törekedjék a szeretet mind 

teljesebb megélésére Istennel, önmagával, embertársaival és a teremtett világgal egyaránt. 

 a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben tartása 

 elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a 

tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé 

 pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek 

 kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus 

kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása) 

12 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

12.1 Az osztályfőnök feladatai 

 fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket 

 elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítását és elfogadását 

 tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

programokat, az elfogadott iskolai kirándulási tervnek megfelelően 

osztálykirándulást szervez 

 az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra 

 megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit 

 rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel 
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 rendszeres kapcsolatot tart, együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel, 

hitoktatókkal 

 tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a 

szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire 

 figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét és erről rendszeresen – 

legalább havonta – tájékoztatja a szülőket 

 a bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal 

írásban értesíti 

 ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket 

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről 

 figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének 

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek 

 a szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra 

 támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját 

 a szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez 

 fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal 

 az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő 

szolgálattal 

 segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 

munkáját. Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését 

 tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről 

 az iskolaorvosi szolgálat bevonásával, figyelemmel kíséri a tanulók egészségi 

állapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket (pl. 

tartós betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység) 

 minden hó végén (felsőben kéthavonta) érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását 

és szorgalmát. Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a 

nevelőtestületnek a tanulók magatartás és szorgalom osztályzatára 

 az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

egész tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére 

 a házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti, 

súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására 
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 figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat 

az osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a 

jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el 

 a tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki 

órákat, azokra előre felkészül  

 segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a 

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel 

 a nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai 

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges 

dokumentumokat 

 elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, 

osztályfőnöki tanmenet) 

 elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket 

 elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről 

 betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal 

szemben 

 kitölti és vezeti az elektronikus osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges 

beírásokat és szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról 

 vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat 

 1.2. évfolyamon tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben 

havonta ellenőrzi tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői 

aláírások) 

 figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 

szakszerűségét 

12.2 Az osztályfőnöki munka tervezése 

 Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 

osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

12.2.1 Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

 a tanév elején összeállított munkaterv az iskolai munkatervben elfogadott célok, 

feladatok, tevékenységek osztályszintű lebontása 

 tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 

 osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve) 
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 tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban 

 tanulmányi kirándulás terve 

 tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre 

 az osztály diákközösségének vezetői 

 az osztályban működő szülői szervezet vezetői 

 szülőkkel való kapcsolat terve 

 óralátogatási terv 

 mérés - ellenőrzés-értékelés terve 

12.2.2 Az osztályfőnöki órák témái 

 Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső 

osztályfőnöki óráin 

 a házirend szabályainak megbeszélése 

 az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése 

 balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése 

 az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása 

 az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése 

 az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek 

megbeszélése 

 a kerékpáros közlekedés szabályai 

 Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

 egészségvédelmi témák (helyes táplálkozás; az alkohol- és kábítószer fogyasztás, a 

dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a szexuális fejlődés) az 

iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vételével 

 elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, 

segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők 

hívásának helyes módja 

 az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév 

végén  

 megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én 

 megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak 

emléknapjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról 

 osztálykirándulás előkészítése 
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13 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 

részvételi jogai gyakorlásának rendje 

 a tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik 

 a diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon 

 a diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed  

 a diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – 

tanórán kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában:  

 tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

 sportélet; 

 a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap) 

 a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat iskolai 

vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az igazgató felé 

 a magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kel kérni: 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban 

meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a házirend elfogadása előtt 

 a diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más 

külső szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének 

továbbításában) a diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) 

vagy a diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli 

14 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga 

 javítóvizsga 

 különbözeti vizsga 

 osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget 
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 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát 

meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet 

 javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – 

elégtelen osztályzatot kapott 

 a tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban 

szereplő szabályok szerint kell megszervezni  

 a vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel 

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal 

 javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell 

 az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott 

kerettantervben szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai 

munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a 

szaktanárok állapítják meg 

 a követelmények elfogadásáról a nevelőtestület dönt 

 különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki 

 tanulói jogviszony átvétellel való létesítéshez nem nemzetiségi német 

iskolatípusból, illetve ének-zene tagozatos iskolából kéri felvételét 

 magasabb évfolyamra jelentkezik 

 a tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy 

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

 

 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
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Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hittan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Életvitel és 

gyakorlat 

  GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hittan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel 

és gyakorlat 

  GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

 

15 Az intézménybe jelentkező tanulók felvételének és 

átvételének elvei 

 iskolánkba a város egész területéről jelentkezhetnek a tanulók 
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 az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben 

a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse 

 az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt 

 a szülő személyi igazolványát 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét 

 a második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványt 

 a szülő személyi igazolványát 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot 

 a tanulók másik iskolából történő átvételéről a tanulmányi eredmény, illetve 

magatartás és szorgalom érdemjegy, valamint az adott évfolyamra járó tanulók 

létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt 

 ha a gyermek nem tanult valamely tárgyat hosszabb türelmi időt és egyéni segítséget 

kap a felzárkózáshoz 

 amennyiben iskolánk az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja 

teljesíteni, akkor életbe lépnek az előnyben részesítés szempontjai: 

 akinek a testvére más az iskola tanulója 

 aki katolikus óvodából jelentkezik  

 akinek a szülője is az iskola tanulója volt 

 az ének-zenei osztályba jelentkezők képesség vizsgálaton vesznek részt 

 az iskolába német nemzetiségi nyelvoktató és emelt óraszámú ének-zenei osztályba 

jelentkezhetnek a tanulók, mely osztályokban a követelmények teljesítése csak a 

szabadon választható tanítási órákon való részvétellel teljesíthető 

16 Egészségnevelés és környezeti nevelés programja 

 A környezet - és egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet és a 

környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az 

ember a természet része. Az általa okozott természeti, környezeti szennyeződések károsan 

hatnak vissza a saját szervezet működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk 
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bízott gyerekeket és programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és 

egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk. 

16.1.1 Céljaink 

 Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása testi 

szükségletek, mozgásigény kielégítése, harmonikus, összerendezett mozgásfejlődésének 

elősegítése, testi, mentális fejlődéshez szükséges biztonságos környezet megteremtése. 

 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

 rendszerszemléletre nevelés 

 érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

 tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése 

 az egészséges és a környezet összefüggéseink feltárása 

 ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek 

megelőzni az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát 

 a családi életre nevelés fejlesztése 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

 helyi értékek és problémák feltérképezése 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 lakóhelyünk megismerése-értékeink, gondjaink a megoldás módjai 

16.1.2 Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani 

 a környezettudatos magatartást és életvitelt 

 a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és 

életvitelt 

 a környezet (természetes és mesterséges) értékeinek felismerését, megőrzését, 

gyarapítását, értékei iránti felelős magatartást, annak megőrzésének igényét és 

akaratát 

 a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését- 

tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését 

16.1.3 Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 tantárgyba beépítve 

 erdei iskola 
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 tanulmányi kirándulás 

 osztályfőnöki órákon környezet- és egészségvédelmi témák 

 iskolai átfogó projekt 

 tanulmányi kirándulás 

 zöldítés 

 városismereti program 

 kapcsolattartás külső segítő partnerekkel 

 napközis szabadidős foglalkozások 

 évente kétszer az iskola környékén szemétszedés és növényültetés 

 előadások – szülők, szakemberek meghívása 

16.1.4 Szűkebb környezetünkben megvalósítandó legfontosabb feladataink 

 környezettudatosság, arculat alakítása 

 az iskola belső és külső környezetének rendezettsége, tisztasága 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 egészséges táplálkozás, egészséges iskolabüfé 

 személyi higiénia 

 energiatakarékosság 

16.1.5 Osztályfőnöki munkatervben meghatározott feladatok 

 Az osztályfőnöki órák helyi tantervét az alsós és az osztályfőnöki munkaközösség 

dolgozta ki, melynek témáiban minden évfolyamon kiemelt szerepe és témakörei vannak az 

egészségnevelésnek. 

 

16.2 Egészségnevelési és környezeti nevelési lehetőségek a tanórán kívüli 

nevelésben 

 Projekt nap 

 tanévenként egy napot konkrét környezetvédelmi, egészségnevelési feladatok 

elvégzésére fordítunk 

 az éves munkaterv szerint ez a Föld napja, a Madarak és fák napja, Egészségnevelési 

nap évente váltakozva 

 a programot az alsós és a természetismeret munkaközösség állítja össze 
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 a programot a ráhangolás és a tudatosság fokozás érdekében az akciónap előtt egy 

héttel indítjuk és témahétté bővítjük 

 Erdei iskola 

 Bebizonyosodott, hogy az erdei iskolában szerzett ismeretek a leghatékonyabban és a 

legtovább megmaradók a gyerekek emlékezetében. 

Az Erdei iskolai programot minden tanévben a 7. osztályosok számára szervezzük. A nem 

kötelező jellegű program anyagi fedezetének biztosításához kikérjük a szülők véleményét, 

egyetértését. 

 Az erdei iskolában kiváló lehetőség nyílik a közösségi létforma gyakorlására, az 

önkiszolgálásra, az egymásra figyelésre, a kortársakkal és a felnőttekkel való 

együttműködésre. 

 Az erdei iskola helyszíne Béda - Karapancsa természetvédelmi terület, ahol 

mindhárom életközösség megfigyelhető.  

Céljaink a program során 

 Környezeti nevelés terén 

 vizes élőhelyek, kisvizek bemutatása, megismerése 

 nedves rétek élővilágának bemutatása 

 ártéri erdők, bokorfűzesek 

 puhafa ligeterdők 

 keményfa ligeterdők jellemzőinek megfigyelése, összehasonlítása 

 a régi fokgazdálkodás módszerének megismerése 

 a távcső használatának elsajátítása 

 a környezet komplex bemutatása, az ártér ok-okozati összefüggéseinek megláttatása  

 a teremtett világ tapasztalat útján történő élményszerű megismertetése 

 a teremtett világ és benne maga az ember Isten ajándékának megértetése 

 a teremtett világot megillető megbecsülésnek, védelemnek és annak használatának 

megtanítása 

 a teremtett világért való felelősségteljes gondolkodás kialakítása 

 a teremtett világ egységének, harmóniájának, szépségének tisztelete 

 Rajz és vizuális kultúra terén 

 az új technikák elsajátításának alapjai a tanultak rögzítése, fontossága, tervezése; 

valamint a tudatos kompozíciók létrehozásának kísérlete abban a környezetben, mely 

tantermi foglalkozásokkal nem pótolható 
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 a tantárgyi integrációt alapul véve célunk a tanulókat a körbevevő esztétikai 

élmények, érzések reprodukáltatása, ezek személyessé tétele 

 az ízléses tárgykultúra kifejező szerepének érvényesítése, amelyben a kísérletezés 

(frottázs, gipszöntés, batik, gyertyaöntés) a színek és formák elsőbbséget élveznek 

17 Minőségfejlesztés 

 Minden tanév elején elkészítjük a Diákönkormányzat és az Ökoiskola éves 

munkatervet. 

Mely tartalmazza 

 a tanórán kívül megvalósítható folyamatos és akciós feladatok, felelősök és határidők 

ütemezését, az ellenőrzés területeit és módszereit 

 az egész éves feladatok végrehajtását évente a tanév végi értekezleten értékeljük 

 a környezeti- és egészségnevelési programot négyévente értékeljük 

18 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával 

kapcsolatos intézményi terv 

18.1.1  Céljaink 

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat 

 ismerjék fel a vészhelyzetek 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni 

18.1.2 Feladataink 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel 



Park Utcai katolikus Általános Iskola                                                      Pedagógiai Program 

72 
 

 Az iskolai egészségnevelés színterei: 

 osztályfőnöki órák 

 projektnapok 

 védőnői tevékenységként, a védőnői munkaterv alapján 

19 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység helyi rendje 

19.1 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 Tantestületünk fontos feladatának tekinti a tehetséggondozást és képességfejlesztést. 

A tehetségek fejlesztése minden műveltségi területén, a szakórákon és tanórákon kívüli 

foglalkozások keretében történik. 

19.1.1 Megjelenési formák 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 nyelvi órák, matematika, magyar nyelv és irodalom adott évfolyamokon történő 

bontása a tehetséggondozó foglalkozások 

 iskolai sportkör 

 a szakkörök 

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

 a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások) 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni 

vagy csoportos használata 

 a továbbtanulás segítése 

19.2 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

 A beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzdő tanulókkal 

kapcsolatos pedagógiai tevékenységek a következők 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 fejlesztés biztosítása 

 a tanulószoba  

 a felzárkóztató foglalkozás biztosítása 

 a nevelők és a szülők közötti szoros kapcsolattartás a tanuló fejlesztése érdekében 

 indokolt esetben a családlátogatások 
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 a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése, tanácsadás 

 nevelési tanácsadóval, pszichológussal és gyermekjóléti szolgálattal 

kapcsolatfelvétel, probléma esetén segítség kérése 

 

 A megfelelő légkör kialakítása, a nyugodt, kiegyensúlyozott magatartás, a 

következetesség a szorongás megszűnését eredményezhetik. Ha súlyosabb gondról van szó, 

akkor eredményre vezethet a szülőkkel, tanuló- és nevelői közösséggel való együttműködés. 

Feltárandó, hogy a magatartás összefügg-e tanulási nehézségekkel; ha igen, akkor ezen a 

téren kell segítsége nyújtani a probléma feltárása, korrepetálás, egyéni képességekhez 

igazodó tanórai tanulás megszervezésével. Olyan esetekben, amelyhez szakszerű segítségre 

van szükség, fel kell venni – a szülő hozzájárulásával – a szakszolgálattal a kapcsolatot és a 

vizsgálati eredménynek megfelelően kell eljárni. 

20 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

20.1.1 Céljaink 

 a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése.  

 minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében  

 az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős működik 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladat, hogy segítse a pedagógusok 

gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját 

 Ezen belül feladatai közé tartozik különösen:  

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, 

személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása 

érdekében fordulhatnak 

 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében 

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot 

 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapítását kezdeményezi 
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20.1.2 Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki 

 a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére 

 a gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit 

az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, 

megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat 

20.1.3 Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén 

 fel kell ismerni és fel kell tárni a tanulók problémáit 

 meg kell keresni a problémák okait 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek 

20.1.4 A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes 

 nevelési tanácsadóval 

 gyermekjóléti szolgálattal 

 családsegítő szolgálattal 

 polgármesteri hivatallal 

 iskolaorvossal, védőnővel 

 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal 

20.1.5 Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek 

szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását 

 a felzárkóztató foglalkozások 

 a tehetséggondozó foglalkozások 

 az indulási hátrányok csökkentése 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés 

 a pályaválasztás segítése 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek) 

 a családi életre történő nevelés 

 a napközis és a tanulószobai foglalkozások 

 az iskolai étkezési lehetőségek 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok 
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 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok) 

 a szülőkkel való együttműködés 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról 

21 Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása segítése 

 A tanulási kudarc mögött nagyon gyakran tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia, hiperaktivitás, valamint ezek kevert tünetei) húzódnak meg. A tanulási 

kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programban az iskolába lépéskor vagy a 

nevelési-oktatási folyamat bármelyik szakaszában tanulási zavarra utaló tünetek észlelésétől 

kezdődően szükséges teendőket meg kell határozni. 

21.1 A teendők a következők 

 a tanulási zavar észlelésekor a pedagógus az igazgatónál kezdeményei, hogy keresse 

meg a szakértői és rehabilitációs bizottságot a tanulási nehézség megállapítása 

céljából 

 a szülői beleegyezés megkérése a vizsgálathoz 

 a tanulási nehézség megállapítása esetén egyéni fejlesztési terv kidolgozása a 

nevelési tanácsadóval együttműködve a szakértő és rehabilitációs bizottság szakértői 

véleményében foglaltak alapján 

 a tanuló mentesítése igazgatói határozattal az értékelés és minősítés alól a szakértői 

és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint 

 tervszerű egyéni fejlesztés, amely a következő színtereken történik: tanórán, a 

napközi otthonban, tanulószobában, egyéni foglalkozások keretében, felzárkóztató 

foglalkozások keretében, az iskolai könyvtár, valamint az iskola más 

létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használatával 

 a tanuló fejlődésének folyamatos figyelemmel kísérése, a tanuló fejlődésének 

negyedévenkénti részletes értékelése 

 a folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a pedagógus rendszeresen ismerteti a 

szülővel megállapításait, és segítséget nyújt az otthoni neveléshez 

 a tanulók portfóliói (határozatok, szakértői vélemények, fejlesztési naplók) az iskola 

titkárságán az érintettek rendelkezésére állnak 
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21.2 Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek 

 A szociális hátrány észlelése azokra a tanulókra vonatkozik, akiken észrevehető a 

család anyagi helyzetének romlása. Az észrevétel után a következő lépés az információk 

gyűjtése, beszélgetés, megfigyelés, a szülőkkel való kapcsolatfelvétel. 

 Lehetséges intézkedések a hátrány tükrében 

 napközi otthon és tanulószoba biztosítása a rászoruló diákoknak 

 kedvezményes diákétkeztetés 

 felzárkóztató foglalkozások 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni 

vagy csoportos használata 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése 

 a családlátogatások 

 a továbbtanulás irányítása, segítése 

 az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége tervezetten a tanulóra 

irányul 

 a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek, ill. ingyenes tankönyv biztosítása 

 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek 

 

 

22 Munka jellegű tevékenység 

 A nevelés folyamatában a gyermekek munkája olyan tevékenység, amely hozzájárul 

személyiségük alakításához. Így a gyermekmunka a gyerekek fejlesztésének eszköze. A 

játékkal és a cselekvő tapasztaltatással egybeeső munka jellegű tevékenysége a szociális, 

kognitív készségek és képességek, attitűdök és kompetenciák fejlesztésének egyik színtere. 

22.1.1 Céljaink 

- megszerettetjük a gyermeki munkát, és azon keresztül olyan készségek, képességek, 

kompetenciák és tulajdonságok kialakítására törekszünk, melyek pozitívan 

befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, kötelességteljesítését. 
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- meg szeretnénk értetni velük, hogy pontosan mit várunk el tőlük (önállóság, 

önértékelés, önbizalom, kitartás) 

- fejlesztjük feladattudatuk és felelősségérzetük 

22.1.2 Feladataink 

- olyan nyugodt, bizalmon alapuló légkört teremtsünk, ahol megfelelő helyet, 

eszközöket, lehetőségeket biztosítjuk a munkavégzéshez 

- bevezetjük őket fokozatosan a különböző munkafajtákba 

- a feladatok meghatározásakor a differenciálás szempontjait minden esetben 

figyelembe vesszük 

- lehetőséget biztosítunk a növények gondozására (öntözés, átültetés, szaporítás, 

csíráztatás) 

- megismertetjük velük kirándulások alkalmával az állatok etetését, gondozását, 

melyben aktívan bekapcsolódhatnak 

- folyamatosan értékeljük, dicsérjük, buzdítjuk őket 

- a munkajellegű tevékenységet sose szánjuk büntetésnek, inkább jutalomból kapják a 

gyerekek 

- biztosítjuk azt is, hogy minden olyan munkajellegű tevékenységben részt tudjanak 

venni, melyet el tudnak végezni és testi épségüket nem veszélyezteti 

- fejlesztjük finom - mozgásukat, ami a mozgáskoordinációjukra pozitív hatású 

- szem előtt tartjuk, a fokozatosság elvét, figyelmébe vesszük gyermekeink egyéni 

képességeiket, személyiségüket, a környezet adottságait 

- megismerteti a gyerekekkel az egyes munkafajtákat: 

 a saját személyükkel kapcsolatos teendőket: testápolás, öltözködés, 

önkiszolgálás, a környezet rendjének megőrzése (ez  már a közösségért 

végzett munka) 

 az alkalomszerű munkát, egyéni megbízatásokat (pl: teremrendezés, üzenet 

átadás, eszköz előkészítés) 

 a közösségi munkákat: a naposi munkát, az esetleges felelősi feladatokat (pl: 

kisebbek segítése, növény és állatgondozás) 
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23 Jogszabályok jegyzéke 

 

Törvények 

 
 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 Egyházi Törvénykönyv 

 II. Vatikáni Zsinat dokumentumai 

 A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházról 1990. évi IV. törvény 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai 1997. évi XXXI. 

törvény 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény [MK 2012/164. (2012. XII. 

7.)] 

 Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények 

módosításáról szóló 2012. évi CXCVI. törvény [MK 2012/170. (XII. 15.)] 

 Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény [MK 

2012/172. (XII. 18.)] 

 Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi 

CCXV. törvény [MK 2012/180. (XII. 27.)] 

 

Rendeletek 

 Az 1/1998. (VII. 24.) OM rendelethez 7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM 

rendelethez – Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről 

és felszereléséről és módosításai 

 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet – a Gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet – a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról. 

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet – a Nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 
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 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet – A nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet – a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet – a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a 

pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai szakmai 

szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 

 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet – az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésnek és iskolai oktatásának 

irányelveiről 

 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendeletet a kerettantervekről 

 

 

Kormányhatározat 

 Az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó szabványok 

felülvizsgálatáról 1357/2011. (X. 28.) 

 Továbbá a fenntartói és a helyi (önkormányzati) rendeletek 

 

24 Érvényességi határozat 

A pedagógia program érvényességi ideje: 

2020. szeptember 1-től visszavonásig. 

A pedagógiai program felülvizsgálatának és módosításának indokai: 

1. Kötelező: 

 Jogszabályváltozáskor 

 Fenntartó által meghatározott feladatváltozáskor 

2. Lehetséges: 

 Sikeres innováció eredményeinek beépítése 

 

A pedagógiai program nyilvánossága: 

 intézmény fenntartójánál 
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 igazgatói irodában 

 tagóvoda-vezetői irodában 

 iskola könyvtárában 

 óvoda könyvtárában  

 intézmény nevelői szobájában 

 intézmény irattárában 

 intézményi honlapon 

 

 

Mellékletek:  

- 1. sz. melléklet 

Sajátos igényű tanulók fejlesztő programja 

- 2. sz. melléklet 

Katolikus Értékgyűjtemény 
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1. sz. melléklet 

Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja 

 

Intézményünk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók, azon belül is a 

sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, melynek során figyelembe vesszük a tanuló 

egyéni képességeit, fejlettségi fokát, ismereteit, illetve nagy hangsúlyt fektetünk a 

differenciálásra, valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák 

alkalmazására a tanítási- tanulási folyamatban. 

 

Pedagógiai alapelvek: 

A NAT az SNI tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott 

fejlesztési területek, nevelési célok, kulcskompetenciák, ill. a műveltségi területeken 

megfogalmazott célok, feladatok az SNI tanulókra is érvényesek.  

Az SNI tanulók ellátása, a szocializációjukat segítő inklúziv nevelésben valósul meg, 

melyben fejlesztésük a számukra megfelelő tartalmak közvetítésével segítik a minél 

teljesebb önállóság elérését, a társadalomba való beilleszkedést. Befogadó intézményként 

vállaljuk a sajátos nevelési igényű tanulók sérülés-specifikus ellátásához szükséges, a 

jogszabályokban meghatározott többletszolgáltatások biztosítását.  

 

Célok: 

Legfőbb célunk a fogyatékosságból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, 

kompenzálása, a képességek kibontakoztatása, a tanulást megalapozó pszichikus funkciók, 

képességek, készségek kialakítása, fejlesztése. Az együttnevelés feltételrendszerének minél 

teljesebb megteremtése, ami a sérült és többségi tanulók komplex személyiségfejlesztését 

egyaránt elősegíti. 

 

Feladatok: 

 az optimális és támogató tanulási környezet kialakítása  

 az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók számára speciális pedagógiai 

segítségnyújtás 

 a tanuló megfigyelése, fejlesztésének, lehetőségeinek, korlátainak értelmezése, a 

szakértői vélemény alapján a gyógypedagógus irányításával 
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 a fejlesztés tervezése tanórai és habilitációs, rehabilitációs foglalkozások keretében, 

speciális pedagógiai segítségnyújtással 

 megfelelő tanulásszervezési formákkal és módokkal biztosítani, hogy a tanórákon és 

a tanórán kívüli tevékenységben érvényesüljön a differenciált, az egyénre szabott 

fejlesztés 

 differenciálás megvalósítása: 

- a feladatok megoldásához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni 

ott, ahol erre szükség van; 

- a feladatok tartalmát, a nevelési-oktatási célt szem előtt tartva, a tanuló egyéni 

szükségleteihez, képességstruktúrájához és teherbírásához szükséges igazítani; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, 

elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; 

- ehhez szükséges a személyre szabott értékelés, fejlesztő értékelés 

- tanácsadás a szülőnek, segítségnyújtás a családi neveléshez a szakemberekkel 

együttműködve 

- a pedagógusok továbbképzéseken, szakmai fórumokon, műhelymunkákon való 

részvétele 

 

Az SNI tanulók habilitációs, rehabilitációs ellátása: 

 Az SNI tanulók különleges gondozást igényelnek. Olyan tanítási-tanulási folyamatot 

kell számukra biztosítani, ami problémájuk megoldásához segítséget nyújt, ezek 

lehetnek például speciális segédeszközök, hosszabb időkeret.  

 A megfelelő képzettségű szakember a törvényben előírt időkeretben foglalkozik a 

tanulókkal. 

 A sajátos nevelési igény nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások 

alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, 

valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

 A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a 

jogszabályok alapján biztosítani kell.  

 Ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára 

a többletszolgáltatásokat.  

 SNI tanulók fejlesztésének tervezésénél a pedagógusok figyelembe veszik a sajátos 

nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét. 
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Az értékelés rendje:  

SNI tanulók értékelésének szempontja az önmagukhoz mért fejlődés. Egyes esetekben a 

szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint az igazgató a minősítés és 

értékelés alól mentesíti a tanulót. 

Az SNI tanulók habilitációs fejlesztésének eredményeit, a gyógypedagógus évente egy 

alkalommal szövegesen értékeli, a tanév végén. 

 

Intézményünkbe az Alapító Okiratunk szerint az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 

tanulók illetve a beszédfogyatékos tanulók integrálhatók. Fejlesztő programunk az SNI 

irányelvek szerint készült el, amely megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján 

(Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához 2020, Oktatási hivatal) 

 

1. Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű tanuló 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar a Köznevelési törvény által használt gyűjtőfogalom, a 

sajátos nevelési igényre (SNI) való jogosultság egyik kategóriája. Ebbe a kategóriába 

tartoznak a súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók, 

akik az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-

szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása 

miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai 

megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban 

rögzítettektől. 

Olvasási zavar 

Az olvasási zavar (diszlexia) esetében kiemelt feladat az osztályfoknak megfelelő értő 

olvasás készségének kialakításával az olvasóvá válás elősegítése. 

Fő célkitűzések: 

a) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott 

ütemű, hangoztató-elemző, szótagoló, a magyar nyelv ortográfiai sajátosságait 

figyelembe vevő analizáló-szintetizáló módszerrel; 

b) stabil betűismeret, betű-hang megfeleltetés kialakítása; 

c) biztos szóolvasás kialakítása mind valódi, mind álszavak esetében; 
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d) olvasás fluenciájának/gördülékenységének elősegítése; 

e) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt; 

f) szövegértési stratégiák kialakítása; 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során; 

h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel; 

i) a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, a tanulás támogatása pl. 

képekkel, gondolattérképpel, nyomtatott óravázlatokkal, bemutatók rendelkezésre 

bocsátásával, a szövegek auditív felkínálásával (pl. hangfájlok szerkesztése, 

hangoskönyvek, optikai karakterfelismerés stb.), gépírással, szövegszerkesztő 

használatának megtanításával és alkalmazásával; 

j) a diszlexia reedukáció (olvasás újratanítása) speciális terápiás programjainak 

felhasználása; 

k) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése, 

b) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése, 

c) modalitásspecifikus integráció fejlesztése, 

d) különböző észlelési funkciók fejlesztése. 

Íráskép zavara 

Az íráskép (írásbeli kifejezés) zavara (diszgráfia) esetében kiemelt feladat az osztályfoknak 

megfelelő íráskészség kialakítása, annak elősegítése, hogy a tanuló képes legyen használni 

az írott nyelvet (akár folyóírás, akár nyomtatott írás, akár gépírás verziókban) a 

kommunikáció, ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára. 

Fő célkitűzések: 

a) az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, 

másolás, önálló íráskivitelezés); 

b) a különböző írásformák tanulói képességekhez, szükségletekhez és preferenciákhoz 

illesztése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) eszköz (ceruza, ceruzafogó) helyes használata; 

b) megfelelő testtartás kialakítása az írás során; 

c) a mozgáskoordináció fejlesztése; 

d) a testséma biztonságának kialakítása, a szenzomotoros integráció fejlesztése; 
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e) a vizuomotoros koordináció/szem-kézmozgás összerendezettségének fejlesztése; 

f) célirányos mozgások fejlesztése, különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, 

praxiára/célirányos mozgások kivitelezésére; 

g) a ritmus, a nyomás és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése; 

h) a végrehajtó működés fejlesztése, különös tekintettel a motoros output 

optimalizálására. 

Helyesírás zavara  

A helyesírás zavara (diszortográfia) esetében kiemelt feladat az írott nyelv 

ortográfiájának/helyesírásának tudatosítása, lehetőség szerint a fluens/gördülékeny 

íráskészség elérése, az önellenőrzés különböző módjainak (pl. infokommunikációs 

technológia, helyesírás-ellenőrző és -javító szoftver) készségszintű elsajátíttatása. 

Fő célkitűzések: 

a) a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása; 

b) a fő helyesírási szabályok begyakoroltatása (a kivételek megtanulásának 

mellőzésével), analógiás stratégiahasználat kialakítása; 

c) önmonitorozás, önellenőrzés rögzítése; 

d) a diszlexia reedukáció (olvasás újratanítása) speciális terápiás programjainak 

felhasználása. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése; 

b) beszédpercepció fejlesztése; 

c) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése; 

d) modalitásspecifikus integráció fejlesztése; 

e) hang-betű megfeleltetés fejlesztése. 

Számolási zavar  

A számolási zavar (diszkalkulia) esetén kiemelt feladat, hogy a tanuló az osztályfokának 

megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a matematikai kompetencia 

megszerzésére, a matematikai műveletek használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás 

és a hétköznapi gyakorlat színterein. 

Fő célkitűzések: 

a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése; 

b) mennyiségi ismeretek, tapasztalatok megerősítése, 
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c) matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása; 

d) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása; 

e) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök 

használata, a képi, vizuális megerősítés; 

f) a matematika eszköz és cselekvésbe ágyazott tapasztalatainak  megerősítése, 

lehetőség esetén az elvonatkoztatás elősegítése 

g) segítő, kompenzáló eszközök használatának lehetővé tétele; 

h) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, eljárások alkalmazása; 

i) a matematikai gondolkodás és érvelés (kérdésfeltevések, szóbeli kifejezés, érvelés, 

divergens, ill. konvergens gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, 

problémamodellezés, algoritmikus gondolkodás) fejlesztése; 

j) a diszkalkulia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása. 

k) az elsajátított matematikai ismeretek, készségek, képességek a mindennapi életben 

való alkalmazásának elősegítése 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt 

fejlesztése; 

b) szám- és mennyiségfogalom kialakítása, magasabb szintű matematikai fogalmak 

kialakítása, alkalmazása, a mindennapi élethelyzetek problémamegoldásának 

segítése, fejlesztése; 

c) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése; 

d) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése; 

e) az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar  

A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) esetén kiemelt feladat, hogy a tanuló a 

figyelmi, aktivitási és impulzivitási nehézségei ellenére elsajátítsa az osztályfokának 

megfelelő ismereteket és kompetenciákat minden tantárgy esetében. Cél, hogy az 

ismeretszerzés és -alkalmazás, a tudásgyarapítás és képességfejlődés osztálytermi és 

hétköznapi színtereken is megvalósuljon. 

Fő célkitűzések: 
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a) a figyelem- és viselkedésszabályozás egyensúlyának megteremtése személyre 

szabott támogatással; 

b) teammunka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés; 

c) a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése; 

d) a túlzott viselkedéses aktivitás veszélytelen és nem zavaró levezetésének 

megteremtése; 

e) fokozott egyéni bánásmód; 

f) az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése; 

g) önbecsülés és pozitív énkép kialakítása; 

h) szociális készségek fejlesztése, beilleszkedés elősegítése; 

i) feladatkivitelezés idői és téri struktúrájának megtervezése és kivitelezése; 

j) dicséret, jutalom, motiválás, sikerélmény biztosítása. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) ADHD esetén a képességfejlesztés kiemelt területe az önszabályozás fejlesztése; 

b) a társas szabályok, a mindennapi együttéléshez szükséges normák kialakítása és 

betartatása; 

c) a mindennapi együttéléshez szükséges szociális/társas készségek kialakítása, 

fejlesztése; 

d) a figyelmi működés és a kontrollált viselkedés kialakításának támogatása; 

e) speciális figyelemtréning, különösen a tartós figyelemre vonatkozóan; 

f) koncentráció fejlesztése; 

g) utasításkövetés gyakorlása, fejlesztése; 

h) a türelem, késleltetés és gátlás képességének fejlesztése; 

i) mozgáskoordináció, biztonságos mozgáskivitelezés fejlesztése, adekvát mozgásos 

aktivitás biztosítása. 

Magatartásszabályozási zavar  

A magatartásszabályozási zavar esetében kiemelt feladat a közösségi szabályokhoz 

alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, 

az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. 

Fő célkitűzések: 

a) az önszabályozás fejlődésének támogatása pedagógiai eszközökkel; 

b) kihívást jelentő viselkedések/viselkedésproblémák csökkentése; 

c) adaptív viselkedés, szabálykövetés, szabálytartás kialakulásának támogatása; 
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d) társas készségek, kapcsolatok fejlesztése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) düh- és agressziókezelés fejlesztése, 

b) érzelemfelismerés és érzelemkifejezés fejlesztése, 

c) kommunikáció fejlesztése, 

d) konfliktuskezelési képesség, problémamegoldás fejlesztése, 

e) megküzdési képesség fejlesztése, 

f) figyelmi működés fejlesztése. 

Eszközei lehetnek: 

 kognitív viselkedésterápiás eljárások egyes elemeinek alkalmazása pedagógiai 

helyzetben; 

 a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított 

idői keretek rendszeres alkalmazása (napirend); 

 tevékenységek végzésének, iskolai feladatok teljesítésének lépésekre bontása 

(folyamatábra/forgatókönyvek); 

 sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása; 

 együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 

 

 

2. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

Beszédfogyatékosok csoportjába tartozik minden olyan tanuló, aki a beszéd és/vagy nyelv 

receptív folyamatainak (beszédfeldolgozás, beszédértés, nyelvi megértés) vagy expresszív 

folyamatainak (beszéd és nyelvi kifejezés, produkció) szerveződésében súlyos fejlődési 

eredetű vagy szerzett zavart mutat. Ez a zavar különböző klinikai képekben jelenik meg, és 

életkor szerint is eltérő jelleget mutathat. A verbális kommunikáció súlyos zavara, valamint 

a verbális tanulási folyamatok atipikus alakulása, jelentős eltérése miatt az ilyen tanuló a 

társadalmi beilleszkedés szempontjából akadályozott. A beszéd- és nyelvi zavarok 

diagnosztikus kategóriái az iskolába lépéskor: beszédzavarok, auditív feldolgozási zavarok, nyelvi 

zavarok. 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban 

rögzítettektől. 

Nevelési-oktatási folyamat:  
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 A befogadó iskola biztosítja a feltételeket ahhoz, hogy a beszéd-/nyelvi zavarral 

küzdő tanuló aktívan vehessen részt az osztály- és az iskolaközösség életében, 

megmutathassa tehetségét, erősségeit. 

 Az iskola kezdő szakaszában a kultúrtechnikák elsajátítása előtt széles alapú 

készség-képességfejlesztéssel azok kognitív nyelvi előfeltételeinek megteremtését 

biztosítjuk. 

 Változatos, az egyes tantárgyak nyelvi sajátosságaihoz igazodó tanulási, tananyag-

feldolgozási stratégiák kialakítására, folyamatos fejlesztésére van szükség. 

 A habilitációs-rehabilitációs célú egyéni vagy kiscsoportos fejlesztésre biztosított 

időkeretben a nyelvi képességek (fonológiai tudatosság fejlesztése, szókincs 

aktivizálása és bővítése, grammatikai készségek fejlesztése, nyelvhasználat 

alakítása), az írott nyelvi képességek (olvasástechnika, szövegértési és 

szövegalkotási képesség egyaránt) és felső tagozattól az adaptálható tanulási 

technikák tanítása (pl. pókhálóábra, idővonal, gondolattérkép készítése) egyenlő 

súllyal szerepel. 

 A habilitációs-rehabilitációs célú egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő órákon az 

általános korrepetáló jellegű feldolgozás helyett szaktárgyi szövegek esetén is a 

sérülésspecifikusan hatékonyabb nyelvi szempontú feldolgozás a terápiás cél: egy-

egy tárgy alapszókészletének, szó- és mondatfordulatainak megértéséhez és 

használatához segítsük hozzá a nyelvi zavarral küzdő tanulót. 

 Kommunikációs-nyelvi akadálymentesítés: A mindennapi kommunikációs 

helyzetekben és a tanórai munkában az oldott, biztonságos légkör, a gondolatok 

kifejtésére biztosított többletidő segíti a beszédfélelem csökkenését és jelentősen 

növeli a teljesítményt, a beszéd- és nyelvi zavarok esetében egyaránt. A 

nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók esetében a gondolatok kifejtése, a szükséges 

feladatok elvégzése szóban vagy írásban tipikus fejlődésű társaikhoz képest akár 

ötszörös-tizenötszörös többletidőt is igénybe vehet (az egyéni képességektől és a 

pszichomotoros tempótól függően). Az órai munka és a házi feladatok szempontjából 

is szükséges a többletidő ehhez igazodó ütemezése. 

 A nyelvfejlődési zavar esetén a legtöbb tananyagot lehetőleg digitális formában 

bocsássuk a tanuló rendelkezésére, mivel az írott nyelvben való gyenge dekódolási 

képesség miatt szóbeli feldolgozással vagy a kettő kombinációjával jobban hozzáfér 

annak tartalmához. Ezzel párhuzamosan a tanulót ösztönözni kell a szabad forrásból 
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is hozzáférhető felolvasó programok használatára. (A használatot a rehabilitációs 

órakereten belül a gyógypedagógus alakítsa ki és gyakoroltassa, mielőtt a tanuló a 

tanórán alkalmazza.) 

 A nyelvi zavart mutató tanulók számára szükséges a szóbeli és írásbeli instrukciók, 

feladatok nyelvi egyszerűsítése. Pontos, egyszerű és konkrét instrukciókra van 

szükség.  

 Az órai feladatadásban (nem csak a magyar nyelv és irodalom, de a számolás vagy 

más közismereti tárgyak esetében is) meg kell győződnünk róla, hogy a tanuló 

helyesen értette-e a feladatot. Csak így biztosítható, hogy szaktárgyi tudásáról, 

kompetenciáiról reális képet kapjunk, melyet nem fed el a gyenge olvasási, 

szövegértési képesség. 

 A beszéd- és nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók szóbeli számonkérését lehetőség 

szerint minimalizáljuk.  

 A gyenge helyesírási készség, a lassú és pontatlan íráskivitelezés és a gyenge verbális 

emlékezeti funkciók indokolják, hogy az íráskészséget alapfokon már használó 

nyelvi zavarral vagy verbális diszpraxiával küzdő tanuló az órai jegyzeteit laptoppal, 

más digitális eszközzel készíthesse, a táblai vázlatokat lefotózhassa és/vagy az órán 

elhangzott fontos magyarázatokat hangzóanyagként is rögzíthesse.  
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2. SZ. MELLÉKLET 

 

 

 

A PÉCSI EGYHÁZMEGYE KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEINEK 

KATOLIKUS ÉRTÉKGYŰJTEMÉNYE 

 

A korunkban lejátszódó gyors változások, melyek a politika, kultúra, művészet és a nevelés 

terén egyaránt megfigyelhetőek, komoly kihívást jelentenek a katolikus intézményeink 

számára, miközben jelentős nyomást gyakorolnak a családokra. A bizonytalan társadalmi 

helyzet, a sok esetben hiányzó családi támogatás és háttér kiteszi a gyermekeket, fiatalokat 

annak a veszélynek, hogy „a megtévesztő emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság 

minden szele magával sodorja őket” (Ef 4,14). Katolikus intézményeink ezért olyan 

missziós feladatot látnak el, ahol a katolikus nevelésnek át kell fognia az egész intézményt, 

egységbe kell foglalnia dolgozóit, az odajáró gyermekeket és a szülőket. Közös alapokon 

álló közösségben valósulhat meg a gyermekek személyiségének kibontakoztatása, az 

evangélium örömhírének megismerése, életük Istenbe való belegyökereztetése. 

 

I. Intézményeink  

Intézményeink tudatosan arra kötelezik el magukat, hogy az egész ember formálásán 

munkálkodjanak, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték 

kibontakozik és egymásba fonódik. Benne és a teremtés rendjének felismerésében 

gyökerezik a kötelesség az emberi értékek tisztelete iránt, érvényre juttatva a tanulókat, a 

gyermekeket megillető autonómiát, közben betöltve a sajátos küldetést, amely minden 

ember szolgálatára kötelez. 

Az intézmény azért tanít, hogy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert, s fölé emelje 

azoknak a körülményeknek, amelyek meggátolják a teljes emberré válásban. Ezt szem előtt 

tartva intézményeink olyan nevelési tervből indulnak ki, amely céltudatosan, Krisztusba 

ágyazottan a személyiség mindhárom aspektusának: lelki, szellemi, érzelmi világának teljes 

kimunkálására irányul. 

Elsődleges cél a hit ébresztése, a gyermekek, diákok személyes istenkapcsolatra vezetése  

Isten Igéje által, az Egyház Tanítóhivatalának dokumentumaival összhangban. A hitre 

nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább a pedagógusaink, intézményi 

dolgozóink életpéldáján, a hétköznapokban észrevehető Krisztus központú viselkedésén és 
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gondolkodásán keresztül. A gyermek, tanuló azt az életstílust sajátítja el, amit a közvetlen 

környezetében lát. „Az iskola éppen azzal válik katolikussá, hogy - bár más-más fokon - az 

iskolai közösség minden tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így 

ebben az iskolában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és 

egyúttal végső céllá.” ( Kat. Isk. 34.)  

Fontos, hogy a hitre nevelés szője át az intézményeink mindennapi életét, de személyre 

szabott legyen, alkalmazkodjon a gyermek, a tanuló hitéleti múltjához. 

Keresztény nevelésünknek abban kell segítenie a gyermekeket és a fiatalokat, hogy 

felismerjék a Krisztusban kapott szabadság jelentését, felismerjék a benne rejlő lehetőséget. 

Megérjenek a szabadság felelős használatára, érzékük legyen az igazi értékek iránt, 

megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világot, törekedjenek a folytonos önképzésre 

és önnevelésre. Mindeközben biztosítani kell az esztétikus, biztonságos környezetet, a 

szeretetteljes, mindenkit elfogadó, családias, bizalmat árasztó, elfogadáson alapuló légkört. 

Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a 

hitélet erősítését szolgáló közösségi (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban.  

Egyházmegyénk köznevelési intézményeinek, mint nevelő intézményeknek kifejezett 

feladata, hogy feltárják a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit, megmozgatva ezzel az 

egyén lelki működését, és segítve őt abban, hogy az erkölcsi szabadsághoz eljusson. 

Felismerje és kamatoztatni tudja a kapott képességeket, támogató segítséget kapjon hivatása 

felismerésére, hogy élete során alkalmassá váljon a közösségi tevékenységre és a másokkal 

– családban, társadalomban – való eredményes együttműködésre.   

Ugyanígy fontos a személyes meggyőződés, a keresztény világszemlélet és világkép 

kialakulásának és érzelmi-szellemi megerősödésének előmozdítása, személyre és konkrét 

közösségekre szabott feladatok alapján. 

 

Az Egyházmegyénk katolikus intézményei közé belépő új intézmények számára a többi 

intézményünk aktív támogatást nyújt. Az új intézmény pedagógusait intézménylátogatásra 

hívjuk, ahol a gyakorlatban tudjuk bemutatni a keresztény nevelés megvalósulását. 

Intézményeink szakmai tapasztalatukkal, jó gyakorlataik megosztásával segítik az új 

intézmény integrálódását Egyházmegyénk katolikus köznevelési struktúrájába. 

A belépők oldaláról a katolikus értékek elfogadására és elmélyítésére való nyitottságnak kell 

megvalósulnia. 

 

II. Pedagógusaink, intézményi dolgozóink 
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Intézményeinkben a sajátos keresztény légkör megteremtéséért elsődlegesen az ott dolgozó 

munkatársak a felelősek: a tantestület/nevelőtestület, a pedagógia munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak, valamint minden egyes munkatárs. Mindig tudatában kell lenni annak a 

ténynek, hogy a pedagógus és nem pedagógus munkatársak sajátosan keresztény hivatást 

élnek meg, és tevékeny részesei az Egyház missziós tevékenységének: elsősorban tőlük 

függ, hogy a katolikus iskola valóra tudja-e váltani céljait és kezdeményezéseit. 

Keresztény pedagógusaink és közvetlen nevelést segítő nevelőink abban a tudatban végzik 

munkájukat, hogy Isten a nevelői feladatra őket kiválasztotta és meghívta. A keresztény 

nevelő tisztában van azzal, hogy eszköz Isten kezében, üdvösségre nevel. A nevelő-

oktatómunkát szolgálatként tekintjük.  

A gyermekek, diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Minden más ezután 

következik. „a katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása nagyobb részben az ott tanítók 

tevékenységén és tanúságtételén múlik.” (Kat. Isk. 78.) Pedagógusainknak nyitottnak kell 

lennie a katolikus értékekre, amelyet beépíthetnek saját életükbe és nevelő–oktató 

munkájukba. Elengedhetetlen az önképzés, az olvasás, a megmerítkezés a kultúra 

szépségeiben, amelyek lelki-szellemi töltést adnak a napi munkához. Ez a munka nagy 

önfegyelmet és önismeretet igényel, de ugyanakkor a pedagógusnak vállalnia kell a 

gyermekek, diákok előtt teljes személyiségét, korlátait is. A hívő pedagógus számára 

nélkülözhetetlen a folyamatos, elmélyült imaélet, amelyből erőt meríthet munkájához, hálát 

adhat sikereiért, és hordozhatja a reá bízottakat. 

A gyerekek, diákok nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül. 

Meg kell érezni, melyik gyermeknek, diáknak van éppen szüksége szerető, személyes 

beszélgetésre és melyiknek a szeretet szigorára. Ezt a munkát csak a gyermek, a tanuló és 

családja minél jobb megismerésével lehet lelkiismeretesen elvégezni. 

Pedagógusaink legfőbb igyekezetének kell lennie, hogy értéket közvetítsenek. Törekedniük 

kell arra, hogy szavaik és tetteik összhangban legyenek, s a keresztény értékrendet hitelesen 

közvetítsék a gyermekek, a diákok és kollégák felé a keresztényi élet megvalósításának 

szándékával. 

Ezt úgy kell tenniük, hogy igazodjon a gyerekek, tanulók jogos igényeihez, életkori 

sajátosságaihoz, hogy ne elriasszon, hanem magával hívjon. 

Fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. Ígéreteit 

megtartsa a gyerekek, a diákok és a kollégák felé is. Konfliktusait emberi módon kezelje. 

Tudjon megbocsátani.  
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A katolikus köznevelési intézményeink valamennyi dolgozója példaként áll a gyermekek, a 

diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, életvitelével és beszédstílusával.   

A keresztény világnézet úgy tekint a múltra, hogy abban felfedi Isten irgalmas szeretetét. 

Így szilárd alapot teremt a múlt tiszteletéhez és kialakítja az értékes pedagógiát. Jövőképet 

tud adni az a pedagógus, aki hisz a kereszténység abszolút jövőjében. 

 

III. Gyermekek, diákok 

Nevelésünk során a gyermekek, tanulók váljanak képessé a hit befogadására, mely folyamat 

során megváltozik viszonyuk önmagukhoz és a másik emberhez, az emberi világ 

megnyilvánulásaihoz, valamint kapcsolódásuk a természeti és tárgyi környezethez, a 

teremtett világhoz. 

Kiemelt törekvés, hogy érzékük legyen a transzcendencia és a valódi értékek iránt. Egyre 

jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az emberek szolgálatára. 

A legkisebb embert, mint az Isten képmását, megilleti az emberi méltóságnak kijáró tisztelet. 

Intézményeink a keresztény család modelljét értéknek és ideálnak tekintik, és ezt a 

szemléletet szeretnék vonzóvá tenni. Az ide járó gyermekek, tanulók tapasztalják meg, hogy 

a közösség, amelyben élnek, olyan, mint egy nagycsalád. Ennek a közösségnek, amelybe 

mindannyian meghívást kaptak, fontos, felelős tagjai, ezen keresztül érezzék meg Isten 

szeretetét, alakuljon ki az egészséges önértékelés, egymás elfogadása, az élet tisztelete, hogy 

felnőtté válva mindezt továbbadhassák. 

Cél, hogy magyarságunk gyökereit megismerjék, magyarságtudatuk erősödjön, nemzeti 

identitásukat megszilárdítsák. A hagyományokat, állami ünnepeket és az egyházi év 

ünnepkörét megtartsák, az azokon való részvételt belső igénnyé fejlesszék. 

 

IV. Szülők 

A személyiség kialakulásának és a nevelésnek elsődleges helye a család. A szülők joga és 

kötelessége, hogy szeretetteljes közegben, lehetőségükhöz mérten biztosítsák gyermekük 

számára az egészséges személyiséggé fejlődéshez szükséges fizikai, szellem és lelki 

feltételeket. E másokra át nem ruházható tevékenységében nyújtanak segítséget a különböző 

oktatási–nevelési intézmények, így a szülők joga, hogy lehetőségükkel élve a hitüknek 

megfelelő óvodába, iskolába járassák gyermeküket. A szülők az intézménybe való 

beíratással kifejezik egyetértésüket az ott folyó oktatási és nevelési tevékenység céljaival.  

Intézményeink igazán egyházi szelleme csak akkor születhet meg, ha a szülők is közösséget 

alkotnak és együttműködnek az adott intézmény oktatóiból, nevelőiből és egyéb 
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munkatársaikból álló közösséggel, a hiszen „a keresztény hit is egy közösség ölén születik és 

növekszik.” (Kat. Isk. 53.) A szülőktől is elvárható, hogy elfogadják az intézmény katolikus 

jellegét, ne neveljenek, tegyenek az intézmény ellen, hanem megnyilvánulásaikkal 

erkölcsileg is támogassák azt. Intézményeink igyekszenek a szülőkkel mindjobban 

megismertetni szellemiségüket, nevelési alapelveiket, segítséget nyújtanak a katolikus 

értékrend megismerésében és elmélyítésében. Ezen törekvésük azonban csak a szülőkkel 

való folyamatos kapcsolattartáson keresztül valósítható meg. Intézményeink elvárják, hogy 

a szülők ebben aktívan részt vegyenek. 

 

V. Partneri kapcsolatok 

Intézményeink működését olyan tudatos partnerközpontú tevékenység kell, hogy 

jellemezze, amely az érintettek igényeinek beteljesítésére összpontosít. Emellett kellő 

időben és hatékonyan reagál a változásokra, erőforrásait ezek szolgálatába tudja állítani, 

valamint a partnereket pontosan be tudja azonosítani és képes rendszeres méréseket végezni. 

A partneri viszonyok kialakításának minden esetben a helyi sajátosságok 

figyelembevételével kell történnie. A partnerek tulajdonságainak folyamatos figyelése, az 

elvárások megfogalmazása, az igények folyamatos mérése, a visszacsatolás, rövid és hosszú 

távú tervek készítése az intézményi sajátosságokat kell, hogy kövesse. 

Az intézmények partneri rendszerét meghatározzák az intézményi hagyományok, a 

gyökerek. Ebből kiindulva határozható meg a jövő kapcsolatrendszere. Ennek döntő elemét 

képzik az egymásra épülő oktatási intézmények rendszere, a gyermekek, tanulók speciális 

neveléséhez segítséget nyújtó szakmai intézmények, valamint a pedagógusok szakmai 

gazdagodását segítő szakmai szervezetek. Ugyancsak kiemelt feladat a folyamatos 

önértékelés elkészítése, a kommunikációs eszközök folyamatos fejlesztése, gazdagítása. 

Az intézményvezető feladata a saját intézményének megfelelő koncepció kidolgozása, az 

intézményi marketing megvalósítása, a kapcsolattartás a partnerekkel, a kapcsolattartók 

kijelölése, a kapcsolattartás eredményességének ellenőrzése. 
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ÉRTÉKTÁR 

 

1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKEK 

1. Ember 

Az ember nem önmaga alkotója, vagy véletlen és céltalan folyamatok eredménye, hanem 

a mindeneket alkotó, végtelenül és visszavonhatatlanul szerető Isten teremtménye, aki 

saját képmására és lényének hasonlóságára alkotta őt férfinek és nőnek. Természete 

szerint két világ határán helyezkedik el: halandó teste és szükségletei alapján az anyagi 

világhoz, célját és létének értelmét tekintve pedig az anyagi világon túli létezőkhöz 

tartozik. Az ember küldetése, hogy elérje élete célját, az üdvösséget, és megélve az 

Istentől – bűn által – való elválasztottság megszűnését, visszajusson Isten jelenlétébe 

Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által. Földi élete során törekedjen a tökéletes 

szeretetre embertársai iránt és Istennel együttműködve, a természet rendje szerint 

művelje a teremtett világot.   

2. Élet tisztelete  

Isten teremtő művének csúcsa az ember. Az élet szerzője és forrása Isten, ezért az emberi 

élet önmagában érték és megelőzi a teljesítményt. Isten gondviselő szeretete minden 

teremtményére kiárad. A teremtés rendje által közöttük hierarchiát állított fel, majd 

minden élőlényt megáldott, ezért az élet minden formáját tisztelni kell a teremtés rendje 

szerint.  

3. Család  

Egy férfi és egy nő szabad akaratból meghozott életfogytig tartó elköteleződése egymás 

iránt a kölcsönös, fenntartás nélküli önátadás és feltétlen elfogadás jegyében. Célja a 

másik boldogságának munkálása, a szeretetkapcsolat megélése, valamint a következő 

generáció életre hívása és felnevelése. 

4. Teremtett világ  

A teremtett világot Isten Igéje által hívta életre. A világmindenség rendjét és harmóniáját 

a létező dolgok közti különbségek és azok egymás közötti kapcsolatai adják. A teremtés 

szépsége a Teremtő végtelen szépségének visszatükröződése. Az ember a világot 

ajándékba kapta Istentől, ezért felelősséggel tartozik a világban folytatott 

tevékenységéért (pl. nem élheti fel a jövőt a jelenben.). Az ember feladata, hogy a létező 

dolgok közötti kapcsolatokat – természeti törvényként – megismerje és művelje a 

rábízott értékeket, végső soron pedig ezen keresztül is felismerje és tisztelje annak 

Teremtőjét, akaratával és értelmével pedig alárendelje magát üdvözítő tervének.    
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5. Kapcsolat  

Az ember természetét tekintve társas lény. Feladata, hogy törekedjék a szeretet mind 

teljesebb megélésére Istennel, önmagával, embertársaival és a teremtett világgal 

egyaránt. 

 

2. EGYHÁZUNK ÉRTÉKEI 

1. Hit 

A hit a nem látott dolgokban való bizonyosság. Hitünk alapja a mindent alkotó és az 

élettel megajándékozó Isten szeretetének elfogadása és visszatükrözése. Célja az 

üdvösség, vagyis Isten állandó jelenlétébe való eljutás, ami teljességében csak a halálunk 

után, Krisztus érdemszerző áldozata révén valósul meg. 

2. Remény 

Az életnek van értelme, amelynek alapját Isten emberszerető gondviselése és az örök 

életre való meghívása adja. Ez a bizonyosság ad erőt a feladatok, a nehézségek 

elviseléséhez és a számunkra ismeretlen jövő felé fordulás derűjéhez.   

3. Szeretet 

Isten maga a szeretet. A szeretet így elköteleződés Isten mellett, az az Istentől kapott, 

Jézustól tanult érték, amely segít túllépni emberi korlátainkon, és az arra kötelez 

bennünket, hogy megismerjük a ránk bízott tanítványokat, és azt adjuk számukra, amire 

személyesen szükségük van.  

4. Közösség, egyház 

Krisztus követői, akik együttesen teszik láthatóvá – építik fel – a testet, amelynek feje 

Krisztus. Különböző ajándékaik és a Szentlélek kegyelmei révén általuk folytatja a 

világban Isten megváltó működését Krisztus második eljöveteléig. 

5. Szabadság 

Az ember számára az abszolút szabadság nem létezik. Körülményeinkben (anyagi 

szükségletek, idő, tér stb.) korlátozottak vagyunk, ugyanakkor minden pillanatban van 

döntési lehetőségünk: igen-t vagy nem-et mondani az adott körülményre. 

6. Szolgálat – Caritas 

A szolgáló szeretet, ami révén észrevesszük embertársunk szükségleteit, és a 

lehetőségeink szerint kipótoljuk mindazt, amiben hiányt szenved. Szolgáló szeretet az 

is, amellyel egymás felé és tanítványaink felé fordulunk. 
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7. Egyházi hagyományaink 

A katolikus egyháznak az egymást követő generációk által kétezer év alatt 

megfogalmazott, a különböző korok által felvetett új szempontok szerint újra 

értelmezett és megőrzött tanítása és kialakított szimbólumrendszere. 

8. Családiasság 

Ez alatt azt értjük, hogy intézményeinkben az oktatás során nem csupán a tudás 

átadásához és a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek tulajdonítunk fontos 

szerepet, hanem legalább ilyen fontosnak tartjuk az egymásra figyelést, gondot 

fordítunk a feladatot végző ember – diák, tanár vagy bármilyen munkatárs – 

személyes igényeire és – a lehetőségekhez képest – tekintettel vagyunk a különböző 

életállapotokból adódó különleges helyzetekre. E személyes kapcsolatok által 

erősítjük a szociális érzékenységet, az érzelmi intelligenciát, az értékesség tudatát és 

a közösség élményét.  

 

3. NEVELÉSI ÉRTÉKEK: 

1. Tudás, műveltség 

A teremtett világ felfedezése során szerzett ismeretek, a különböző emberi kultúrák által 

létrehozott anyagi és szellemi alkotások, amikre a jelen társadalma épül. Ezek ismerete 

nélkülözhetetlen a jelen megértése és a jövőre vonatkozó tervek kialakítása 

szempontjából.     

2. Empátia, elfogadás 

A másik ember érzéseivel, élethelyzetével való azonosulás képessége. Ez a beleélő 

képesség teszi lehetővé, hogy megértsük embertársunk véleményét, cselekedeteit – még 

ha adott esetben különbözik is a mienktől –, és ez segíti a kölcsönösen elfogadható közös 

értékek mentén való együttműködés kialakítását. 

3. Személyesség pedagógiája 

A személyiség kibontakozása, olyan hosszú folyamat, amelyet kísérni kell. Az 

intézmény világos, áttekinthető, kiszámítható kereteket biztosít ehhez a folyamathoz. 

Az egyéni fejlődés-fejlesztés kísérése személyes törődést és odafigyelést követel, 

amit a legteljesebb módon meg akarunk adni növendékeinknek.  

4. Hazaszeretet 
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A nemzet iránti kötődés, a hagyománytisztelet, a magyarságtudat és a felelős 

állampolgári viselkedés megalapozása a nevelés minden területén. Identitásunk fontos 

része. 

5.  Anyanyelvi nevelés  

Fontosnak tartjuk az anyanyelvi kultúra (hagyományainak, legfontosabb szerzőinek és 

műveik) széleskörű megismertetését és a köznapi életben való kiművelt, tudatos 

használatát.   

6. Nemzetiségi hagyományok 

Az intézmény sajátosságainak megfelelően a nemzetiségi önazonosság alapjainak 

lerakása. A népcsoport kultúrájának, hagyományainak ápolása, átörökítése. 

7. Intézményi hagyományok 

A jeles napoknak, a nemzeti, intézményi ünnepeknek, a liturgikus év kiemelt 

eseményeinek, időszakainak megünneplése fontos feladat. Az intézményben kialakult jó 

gyakorlatok beépítése a mindennapi tevékenységekbe. 

8. Idegen nyelv ismerete 

Más kultúrák és az azokból származó emberek világszemléletének, értékeinek 

megismerése szempontjából nélkülözhetetlen tudás. A kor elvárásainak megfelelő, 

felhasználóképes idegen nyelvi tudás kialakítása. 

9. Rend és fegyelem 

„Tartsd meg a rendet, a rend is megtart téged” mottó alapján, szokás és szabályrendszer 

kialakítása, belsővé tétele, betartása és betartatása. 

10. Egészséges életmód 

A testi, lelki, szellemi egység megvalósítása érdekében az egészséges életvitel igényének 

kialakítása és mindennapi gyakorlatának biztosítása. 

11. Művészeti nevelés 

A személyiség legbelsőbb rétegeit az érzelmeket éri el, a tudattalan összekötő elemeit 

érinti meg. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a növendékekben a művészet 

megörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 
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CÉL- ÉS FELADATRENDSZER 

 

Ember 

Célok: 

 Krisztusi emberkép formálása. 

 Önismeret, önelfogadás, önkritika fejlesztése, erősítése.  

 Mások iránti figyelem kialakítása.  

 Cél, hogy tanulóink meg tudják fogalmazni az egyéni és közösségi érdekeiket. 

 Megismerjék saját képességeiket, korlátaikat és lehetőségeiket.  

 Képessé kell tennünk őket az együttműködésre, empátiára, hogy átérezzék és 

gyakorolják a segítségnyújtást.  

 A mai digitális világban különbséget kell tenniük a valódi és virtuális társas 

kapcsolatok természete között, hogy be tudjanak kapcsolódni különböző 

kisközösségekbe, rendelkezzenek a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához 

megfelelő ismeretekkel, készségekkel. 

 Megmutatni a tanulóknak, hogy életük az anyagi világhoz és az ezen túli létezőhöz 

tartozik. Teremtett világ tisztelete. Hit felébresztése, ápolása. 

 Segíteni a tanulókat életcéljuk megfogalmazásában. 

Feladatok: 

 A helyes önismeret, énkép fejlesztése 

 Nevelői kör példamutatásával tanítványaink elé élni a példát. 

 Az egyházi év eseményeinek megünneplése, részvétel a liturgiában. 

 

Hit 

Célok: 

 A keresztény nevelésnek be kell mutatnia a keresztény erkölcsi értékeket. Célunk, 

hogy gyermekeink hitben állhatatos felelős felnőttekké váljanak. 

 Feladatunk, hogy megismertessük hitünk alapjait tanulóinkkal, azon etikai és vallási 

értékeket, amelyek biztosítják a mai gyorsan változó környezetben a krisztusi értékek 

mentén való eligazodást. 

Feladatok: 

 A rendszeres iskolai hitoktatás. 

 Életkoruknak megfelelő mértékben részvétel az egyházi liturgiában, imában. 

 Iskolai lelki napok egy tanévben két alkalommal, az adventi és nagyböjti időszakban. 

 Részvétel zarándoklatokon. 

 Tantestület elkötelezett hite. 

 A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te 

Deum). 

 Minden tanítási nap az iskolában egy rövid elmélkedéssel, imádsággal kezdődik, 

óvodában csendes perceket tartunk. 

 Évközi misék, részvétel a liturgikus szolgálatban. 

 Az iskolában tanító papok a gyónás, közös imádság, szentségimádás lehetőségét 

biztosítják. 
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 Elismert egyházi személyiségek, példaképek (szentek) bemutatása. 

 

Szolgálat 

Célok: 

 Nyitottságra nevelés, mellyel észreveszik a másik ember hiányait. 

 Áldozatkészségre, segítőkészségre nevelni. 

 Közösségi szellemre nevelés. 

 Irgalmasságra nevelés. 

Feladatok: 

 Karitatív tevékenységekben részt venni. 

 Közösségi szolgálati tevékenység megerősítése. 

 Óvoda, iskola kapcsolatának elemei, testvérosztály választása 

 Diák mentor tevékenység támogatása (tanulási, anyagi) 

 

Hazaszeretet 

Célok: 

 Magyarságunk gyökereinek megismerése. 

 Magyarságtudat erősítése. 

 Nyitottság nemzeti hagyományaink ismerete iránt. 

 Felelős állampolgári viselkedésre nevelés. 

 Közösség javára folytatott tevékenység. 

Feladatok: 

 Állami, egyházi ünnepek megtartása. 

 Anyanyelv, történelem, kulturális örökség ápolása. 

 Alapvető emberi, szabadság, állampolgári jogok, kötelezettségek megismertetése. 

 

Rend és fegyelem 

Célok: 

 Az együttélés szabályainak megfogalmazása. 

 Házirend, etikai kódex megfogalmazása. 

Feladatok: 

 Szabályrendszerünk betartása, betartatása. 

 A jutalmazás és ellenőrzés endszerének kialakítása. 

 Példaadás vezetői, pedagógus szinten. 

 Tanórai munkafegyelem megtartása. 

 

Remény 

Célok:  

 A remény erősítése a hit által a gyermekekben. 

Feladatok:  

 Már kisgyermek kortól az Istenben való bizalomra kell nevelni a gyerekeket.  
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 A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családok esetében 

a jobb élethez vezető út megtalálásának támogatása 

 A gyermekekben rejlő tehetségek feltárása, és annak erősítése 

 

Az élet tisztelete  

Célok:  

 Az élet minden formáját tisztelni kell a teremtés rendje szerint. 

 Az élet tiszteletére nevelés kisgyermekkortól. 

Feladatok: 

 Olyan intézményi környezet teremtése és fenntartása, ahol nem csak az élet védelme, 

de gondozása is előtérbe kerül ( növények, esetleg állatok a 

csoportszobában/tanteremben) 

 Különböző adottságokkal  / esetleg fogyatékossággal élő / rendelkező társaink 

elfogadása 

 Felnőttek, betegek, idősek elfogadása, segítése, tisztelete – karitatív munka 

 Családi életre nevelés 

 Olyan nemzedék nevelése a ránk bízott gyermekekből, akik értéket teremtő, erkölcsi 

tartással bíró, kulturált magatartású emberek lesznek, akikben kialakul a tudás 

becsülete. A művelődés iránti igény, az ember tisztelete és megértése 

 a gyermekek érzelmi (emocionális) nevelése: az élő és élettelen környezet 

jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes cselekvésre ,a jó 

meglátására és megtételére késztető érzelmek kialakítása  

 

Egyházi hagyományok 

Célok:  

 Az évezredek során kialakult hagyományok felelevenítése, ápolása, megismertetése 

Feladatok: 

 Az egyházi hagyományok jelenjenek meg az intézmény  éves munkatervében 

 Az intézményi szinten túl jelenjen megy a kisebb szervezeti egységek terveiben is 

(csoport/osztály) 

 A nevelőtestület és a szülői közösség is aktívan kapcsolódjon be az egyházközség 

életébe 

 Családok, ismerősök bevonása az iskolai és egyházi ünnepekbe – evangelizáció 

 Az intézmények ezen a területen missziós feladatot látnak el.  

 

Anyanyelvi nevelés 

Célok:  

 Anyanyelvünk ápolása. 

 Irodalmi alkotások, népmesék, versek iránti fogékonyak legyenek, szívesen 

meséljenek, verseljenek, el tudják fogadni az erkölcsi, esztétikai normákat és 

képesek legyenek a magyar kultúra értékeit a saját szintjükön befogadni. Bibliai 

történetek megismertetése. 

Feladatok:  
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 A liturgikus évhez kapcsolódó bibliai történetek, imádságok megismertetése, 

feldolgozása 

 A mese, vers mindennapi, örömteli élmény legyen. Mesetudat erősítése. 

 Helyzetek teremtése a mese, vers segítségével érzelmeik kibontakoztatására. 

 A magyar népmese, népi halandzsa, népi mondóka, szólás, kiolvasó segítségével az 

anyanyelvi  kultúra fejlesztése. 

 Irodalmi élmény nyújtása, népi, klasszikus, és kortárs irodalmi műveken keresztül 

 Érzelmi, esztétikai nevelés. 

 Közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés a néphagyomány őrzésével a 

nemzetiségi és migráns gyermekek esetében is. 

 Könyv szeretetére, olvasásra nevelés, és a könyvvel való helyes bánásmód 

elsajátíttatása. 

 Képolvasási készség kialakítása. 

 Nemzeti keresztényi tudat erősítése. 

 Az ünnepek értékének növelése. 

 Saját vers-és mesealkotásra ösztönzés 

A gyermekek 

 ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv 

egymásra hatását. 

 ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató 

irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket 

 ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, 

az ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását 

 legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, 

véleményalkotásra, érvelésre 

 erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük 

 tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés” 

elkerülésére 

 sajátítsák el a médiumok elemzésének technikáit. 

A gyermekekben 

 alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés, 

vitakészség, véleményalkotási képesség 

 növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a 

környezet- és természetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával  

 fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével. 

 

Egészséges életmód 

Célok: 

 Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének kialakítása testi 

szükségletek, mozgásigény kielégítése, harmonikus, összerendezett 

mozgásfejlődésének elősegítése, testi, mentális fejlődéshez szükséges biztonságos 

környezet megteremtése. 

Feladatok: 
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 A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 

 Egészséges életmódra és életvitelre nevelés, testápolás, az étkezés, öltözködés, a 

betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. 

 Nyugodt, kiegyensúlyozott élettempó kialakítása. 

 Alvás és pihenésszükségletek kielégítése. 

 A környezet tisztántartására, a környezet rendjének és állapotának óvására való igény 

kialakítása. 

 A környezetvédelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása 

 Megfelelő szakemberek bevonásával- szülővel, óvodapedagógussal együttműködve 

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

 A szervezet ellenálló képességének növelése. 

 Minél több lehetőséget biztosítsunk a szabad mozgásra az egész nap folyamán, az 

udvar adta lehetőségeket kihasználva verseny, szabályjáték, népi- és sportjátékok, dalos 

játékok az évszakhoz igazodó válogatásával tegyük színesebbé. 

 Rendszeres kirándulásokat, erdei szabad tevékenységek szervezése 

 A helyes testtartás elsajátíttatása - az e téren különösen nagy nehézséget mutató 

gyermekekre való felfigyelés, szükség esetén differenciált segítségnyújtás. 

 Az óvodai életritmus és a családi életrend közelítésére való törekvés. 

 Helyes táplálkozási szokások kialakítása. 

 A kulturált étkezés illemszabályainak megismertetése. 

 Egészségmegőrző szokások kialakítása. 

 Higiénikus szokások, szabályok kialakítása, intimitás tiszteletben tartása 

 Megfelelő szakemberek bevonásával, szülővel, óvodapedagógussal együttműködve, 

speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

 Rendszeres és igény szerinti szakorvosi ellátás szervezése 

 Öltözködési szokások fejlesztése. 

 

Család 

Célok: 

 A legfontosabb keresztény erkölcsi értékek megalapozása a gyermekekben: 

őszinteség, megbocsátás, alázat, segítőkészség, szülők tisztelete, felebaráti szeretet 

 A családról és házasságról alkotott pozitív kép kialakítása. 

 A másik ember elfogadási képességének kialakítása. 

 A másokért való élet képességének kialakítása. 

Feladatok: 

 A családdal kapcsolatos értékek minél hatékonyabb megjelenése a helyi tantervben. 

 Családi napok szervezése az intézményekben. 

 Szülői katekézisek szervezése az intézményekben. 

 A szülői munkaközösségek minél hatékonyabb működése az intézményekben. 

 Apa programok szervezése. 

 Anyák napjának megszervezése csoport/osztály szinten. 
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Szeretet 

Célok: 

 A felebaráti szeretet fontosságára nevelés. 

 Isten szeretetének hatékony közvetítése. 

 A másik elfogadására nevelés intézményeinkben. 

 A példás keresztény élet bemutatása. 

Feladatok: 

 Karitatív tevékenységek szervezése az intézményekben. 

 A tantervekben és tanmenetekben jelenjen meg Isten szeretetének és 

gondoskodásának hangsúlyozása. 

 Az intézmények dolgozói igyekezzenek keresztény életet élni, hogy mintául 

szolgálhassanak.  

 

Családiasság 

Célok: 

 Intézményeinket a családiasság hassa át, ahol minden résztvevő jól érzi magát. 

 Intézményinket a teljes emberre figyelés hassa át. 

 Nagy gondot fordítunk a hátrányos helyzetű családokból érkező tanulókra. 

 A pedagógusok ismerjék diákjaik családi körülményeit. 

 Ifjúságvédelmi tevékenység keretében figyelemmel kísérjük a családok helyzetét, 

állapotát, szükségleteit. 

Feladatok: 

 Családi napok szervezése a családok jobb megismerése érdekében. 

 A családok meghívása az intézmény ünnepeire. 

 A pedagógusok ismerjék meg a családok helyzetét. 

 A családok bevonása az egyházi rendezvényekbe. 

 Jól működő ifjúságvédelmi rendszer működtetése intézményeinkben. 

 

Nemzetiségi hagyományok 

Célok: 

 Az intézmények sajátos nemzetiségi hagyományainak ápolása. 

 A magyarországi nemzetiségek kultúrájának, hagyományainak megismerése, 

megismertetése intézményeinkben. 

 A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolat ápolása. 

Feladatok: 

 Egyházmegyei nemzetiségi nap szervezése a nemzetiségek bemutatkozásával. 

 Nemzetiségi nap szervezése azokban az intézményekben, ahol van nemzetiségi 

oktatás. 

 Az intézmények helyi tanterveiben jelenjen meg a magyarországi nemzetiségek 

bemutatása. 

 Azonos nemzetiségek oktatásával foglalkozó intézmények közötti együttműködés. 

 A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal közös programok szervezése. 
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Művészeti nevelés 

Célok: 

 Minden intézményben jelenjen meg a művészeti nevelés.  

 Az egyházmegye ösztönözze a művészeti nevelésben résztvevő tanulókat és 

pedagógusokat. 

Feladatok: 

 Évente egyházmegyei művészeti pályázat meghirdetése. 

 Egyházmegyei nyári művészeti tábor szervezése. 

 Művészeti pályázatok intézmények szervezésében. 

 Művészeti foglalkozások szervezése az intézményekben. 

 

Teremtett világ  

Célok: 

 A teremtett világ tapasztalat útján történő élményszerű megismertetése.  

 A teremtett világ és benne maga az ember Isten ajándékának megértetése. 

 A teremtett világot megillető megbecsülésnek, védelemnek és annak használatának 

megtanítása. 

 A teremtett világért való felelősségteljes gondolkodás kialakítása. 

 A teremtett világ egységének, harmóniájának, szépségének tisztelete. 

Feladatok: 

 A helyi tematikus és tantervekben tervezett, különböző intézményi szinteken 

megvalósuló élmény és ismeretszerző programok tudatos tervezése és szervezése. 

 A környezetünkért, világunkért a környezettudatos és az egészségvédelmet szolgáló 

magatartásforma kialakítása. 

 Megértetni, hogy a teremtett világ az a hely, ahol minden ember, minden 

szempontból egészséges életet élhet. 

 Isten adta értékek beépítése a családok és az intézmények közösségeinek életébe. 

 

 

 

 

Közösség  

Célok: 

 A családi, intézményi, – gyerek, pedagógus – plébániai közösség erősítse a Krisztusi 

értékekben. 

 A különböző szintű közösségek létrejöttének segítése, hangsúlyozva azt, hogy a 

gyermek/tanuló közösség Krisztus nélkül fejlődésképtelen. 

Feladatok: 

 A kialakult közösségek megerősítése. 

 A személyes kapcsolatok kiépülésének segítése. 

 Az intézmények és plébániák közötti hatékony együttműködés erősítése. 

 A közösségi érzés és tudat fejlesztése a keresztényi értékek mentén. 
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Egyház 

Célok: 

 Az egyház látható formában való megjelenése intézményeinkben. 

 Isten szeretetének képviselete.  

 Jézus Krisztus örömhírének, az Evangéliumnak a hirdetése, a 

szentségek kiszolgáltatása, valamint a felebaráti szeretet gyakorlása. 

Feladatok: 

 Az egyház küldetésének négy fő területének megjelenítése az intézmények 

mindennapi életében 

 közösségépítés 

 karitatív munka 

 hitvalló élet a pedagógusoktól 

 a liturgikus események természetes módon történő megjelenítése az 

intézményeinkben 

Empátia: 

Célok: 

 Segítő, támogató, inkluzív szemlélet biztosítása. 

 Az intézményi közösségek lelki egészségének tudatos védelme. 

 Szemléletformálás a gyermeki és a pedagógus közösségekben. 

Feladatok: 

 A gyermeki személyiség fejlődésének elősegítése. 

 A segítés, tolerancia gyakorlása, a másság elfogadása. 

 

Intézményi hagyományok 

Célok: 

 Az intézmények hagyományok ápolása. 

 Az intézmények jó hírnevének megőrzése, öregbítése. 

 A liturgikus év kiemelt ünnepeinek méltó megünneplése. 

 A már kialakult hagyományrendszer segítségével az intézményi közösségek erősítse. 

 

Feladatok: 

 A liturgikus évhez és nemzeti ünnepeinkhez kötődő ünnepek méltó megünneplése. 

 A hagyományok, a liturgikus év ünnepeinek közösséggel együtt történő megélése. 

 A hagyományok tisztelete, azok továbbvitele (tartást ad a becsületre, szeretetre, 

egymás tiszteletére, emberségre nevel) 

 

Kapcsolat 

Célok: 

 Hagyományok erősítése. 

 Összetartozás. 

 Közösségformálás. 

 Menedzselés. 
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 Alumni rendszer erősítés. 

Feladatok: 

 Partnerek feltérképezése ill. azonosítása. 

 Belső-külső kapcsolatrendszer kiépítése. 

 Fenntartóval, helyi plébániával és környező plébániákkal való együttműködés 

formáinak kialakítása. 

 50 órás közösségi munka beépítése a rendszerbe. 

 Egyházi értékek, normák erősítése. 

 A nevelés fontos részét képezi, az iskolai tanévben tanításon kívüli események 

megszervezése.  

 Családokkal való együttműködés. 

 Kommunikáció és az ehhez kapcsolódó minden nemű kapcsolatteremtési lehetőség 

kihasználása. 

 

Szabadság 

Célok: 

 Képesség az értelemmel összhangban lévő cselekvésre. 

 Képesség önmagukkal vagy belső értékeikkel összhangban való cselekvésre. 

 Képesség az egyetemesen elfogadott értékekkel („helyes” vagy „jó”) összhangban 

való cselekvésre. 

 Képesség az értelemtől és a vágyaktól teljesen független, vagyis önkényes (autonóm) 

cselekedetek végrehajtására. 

Feladatok: 

 Jogok és kötelezettségek tudatosítása. 

 Korosztálynak megfelelő anyagi szükségletek: idő, tér, stb szemlélet kialakítása, a 

személyiség fejlődésének érdekében. 

 Az igen - nem választási lehetőség helyes értelmezése. 

 A lelki, érzelmi, és intellektuális képességek felfedeztetése, helyes értelmeztetése az 

egyén és a csoportos szabadság fogalmával. 

Személyiség 

Célok: 

 Állandó cél az alapvető értékek megőrzése mellett, a folyamatos fejlődés, és ennek 

egyensúlyi megtartása. 

 Hitelesen felmutatni a keresztény értékeket és hagyományokat. 

 Az átmeneti folyamat végére a katolikus identitás megvalósulása. 

 A vallási élet - hitbeli aktivitásban, a minta adás jelentőségének a tudatosítása és 

megvalósítása, a hit elmélyítése. 

 Megfelelő nevelési módszerek kialakítása. 

 Alumi rendszer erősítése. 

Feladatok: 

 A hitéleti nevelés, a hitátadási biztosítása részben ismeretek, részben az életvitel 

közvetítésével. 
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 A plébániához való kapcsolódás formáinak kialakítása. 

 A tehetséggondozás és felzárkóztatás eredményes, hatékony módszereinek 

rendszerbe foglalása, alkalmazása. 

 Szülői katekézisek, kreatív programok, felzárkóztató programok, tapasztalatcserék, 

lelki napok, lelki gyakorlatok. 

 Kommunikációs konfliktuskezelés, együttműködés fokozása, motivációs szint 

emelése. 

 Egyéni példamutatás, keresztény értékrendnek az egyén személyiségében való 

megjelenése. 

 

Idegen nyelvismeret 

Célok:  

 A törvények által meghatározott tudásanyag, minél jobb átadása a tanulóknak. 

 A tanulók felkészítése a nyelvi kompetencia felmérésekre. 

 Továbbtanuláshoz szükséges tudás  a képességek kialakítása. 

 A gyengébb képességű tanulók fejlesztése, annak érdekében, hogy minimális szinten, 

de érezzék  a nyelv fontosságát. 

 Tehetséges tanulók továbblépésének biztosítása, nyelvi kompetenciák fejlesztése, a 

nyelvtudás előnyének és értékének tudatosítása. 

Feladatok:  

 Képzési specialitások áttekintése. 

 Felzárkóztatási, korrepetálási lehetőségek kialakítása. 

 Tehetséggondozó szakkörök indítása. 

 A nyelvtudás fontosságának tudatosítása. 

 A nyelvtanulás motivációjának erősítése. 
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3. sz. melléklet 


