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EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2011. május 25-én megtartott ülésének 
                              
 
a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 
c./ Határozata 

                                                 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
1./ Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény című 
     ÉMOP-2.1.1./A-2008-0003 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó 
    fejlesztési lehetőségek 
 
2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
     32/2005.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  
3./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának,  
     eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a  
     könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele 

 
4./ Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvíz és szennyvízhálózaton  
     2010. évben végzett rekonstrukciós munkálatokról 

 
5./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének, valamint a 
vízi- 
     közművek beruházási, felújítási és karbantartási feladatainak jóváhagyása 
 
6./ Városi Oktatási Központ Pedagógiai Programjának módosításáról 
  
7./ Városi Oktatási Központ Intézményi Minőségirányítási Programjának  
     módosításáról 
  
8./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkozást elősegítő, munkahelyteremtő  
      intézkedéseiről 
 
9./ Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Szervezeti és Működési  
     Szabályzatának jóváhagyásáról 
 
10./ Városi Televízió elhasználódott tárgyi eszközeinek selejtezése 

 
11./ Aljegyzői munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról 

 

12./ A Kerékpározás Népszerűsítése az edelényi Városi Oktatási Központban  
       KEOP-6.2.0/A/09-2010-0115 számú nyertes pályázat pótmunka elszámolása 
 
13./ Köztéri szobor elhelyezéséről  
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Zárt ülés:  
 
14./ Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázatok  
       elbírálásáról 

 
15./ Árvízkárosult család pénzbeli támogatása elemi lakhatási feltétel biztosítására 
 
 
 
 
E d e l é n y, 2011. május 25. 
 
 
         Vártás József 
               jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 

25-én megtartott  ülésén.  
 
Jelen vannak:   Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné, 

Csabai Gyula,  Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, 
Magyar Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester,  
Sztankóné Sándor Ibolya képviselők 

 
Igazoltan távol:  Vattay Béla alpolgármester, Virág Tamás képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
       Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője   
       Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális 
Osztály, 
       Okmányiroda vezetője 
       Nagy Gyula Városfejlesztési és Építéshatósági  

  Osztály vezetője 
 
87./ számú el őterjesztésnél:     Gergely Zsolt Műemlékek Nemzeti  
        Gondnokságának képviselője 

 
89./, 90./, 91./ számú el őterjesztésnél:     Fischer Ferdinánd Borsodi 
Közszolgáltató 
         Nonprofit Kft. ügyvezetője 
         Dr.Kapás Katalin a Borsodi 
Közszolgáltató 
         Nonprofit Kft. jogtanácsosa 
            Bukóczki Tímea Borsodi Közszolgáltató 
                    Kft. gazdasági vezetője 

              Illésné Dr.Kovács Magdolna könyvelő  
             Tímárné Csépány Judit könyvvizsgáló 

     
92./, 93./. számú el őterjesztésnél:   Hernádi Attiláné Városi Oktatási Központ 
       igazgatója 
       
95./ számú el őterjesztésnél:  Bartók Gábor Koch Róbert Kórház és 
     Rendelőintézet gazdasági igazgatója 
 
 
Molnár Oszkár  polgármester köszönti a testületi ülésen résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testületből 9 
fő jelen van. 
Napirend előtt polgármester szükségesnek tartja tájékoztatni a lakosságot és a 
képviselő-testületet egy erdélyi településtől kapott játszótérrel kapcsolatban. A 
történet az, hogy valamikor ősszel egy rövid telefonhívást kapott egy erdélyi 
település polgármesterétől, aki elmondta, hogy ők már sok magyar településnek 
készítettek játszóteret ajándékba és idén tavasszal Edelény részére is 
szeretnének egy játszóteret készíteni és átadni. 
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Ennyi volt akkor a történet és már meg is feledkezett róla, amikor néhány héttel 
ezelőtt újra kapta a jelzést, hogy a játszótér készen van és hozzák Edelénybe. 
Föl sem merült benne, hogy ez a játszótér a szabványoknak nem felel meg, vagy 
nincs minősítése, hiszen tény és való, több magyar településnek ajándékoztak 
játszóteret az elmúlt időszakban. A játszóteret elhozták, az előző képviselő-
testületi ülésen történt is egy döntés, a helyét is kijelölte a képviselő-testület, majd 
akkor szembesültek azzal, hogy ez a játszótér semmiféle szabványnak nem felel 
meg és nem fognak minősítést kapni rá, amikor fizikailag látták ezt a játszóteret. 
Nem tudták, hogy mitévők legyenek, a helyszínre kivitték, Erdélyből négy fő jött, 
hogy összeállítsák, többek között a település alpolgármestere is itt volt 
összeállítani a játszóteret. Majd megkerestek olyan céget, aki játszótér-gyártással 
és minősítéssel is foglalkozik, tehát joga van minősíteni. Eljött az egyik cég 
képviselője személyesen, megnézte az ajándékba kapott játszóteret, a helyszíni 
szemlén a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke, 
Csabai Gyula képviselő úr is jelen volt. A cég képviselője elmondta, hogy sajnos 
ezt a játszóteret olyan pénzért lehetne olyan állapotba hozni, hogy minősítést 
lehessen kapni, hogy egy új játszótér kevesebbe kerülni, hiszen ezen annyi 
munkát kellene végezniük, hogy nem éri meg. Az volt a gondolatuk, hogy 
keresnek egy céget, hogy megkérjék arra, hogy hozzák olyan állapotba, hogy 
minősíttetni tudják. A másik gondolatuk az volt, hogy vigye el a játszóteret, mérje 
fel a faanyagot és helyébe adjon a magyar szabványnak megfelelő néhány 
játszótéri elemet. Erre azt mondták, hogy ezt nem tudják vállalni, mert sok pénzbe 
kerülne. Jelenleg a játszótéri eszközök a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
udvarán vannak elhelyezve, a következő képviselő-testületi ülésre beterjesztenek 
ezzel kapcsolatban majd valamit, de ezt most még nem tudja megmondani, hogy 
mit. Az biztos, hogy annak a városrésznek a lakói, akik már látták is félig-meddig 
összerakva a játszótéri elemeket, nagyon örültek neki. Az előző képviselő-testületi 
ülésen Sztankóné Sándor Ibolya képviselő asszony a borsodi városrész nevében 
protestált az ottani játszótér felépítése miatt, de mivel ezzel foglalkoznia kell a 
testületnek, megpróbálnak megoldást találni, hogy kielégítsék az igényeket, 
viszont ezt a játszóteret sajnos nem tudják használatba helyezni az elmondottak 
miatt. A másik téma, amelyről szeretné tájékoztatni a közvéleményt az, hogy a 
képviselő-testület intézményátadásokra készül, nevezetesen az oktatási 
intézményeket és a szociális intézményt tervezik a Görög Katolikus Egyház 
részére fenntartásba átadni. A tegnapi napon sok információ érkezett hozzá az 
intézményi átadásokkal kapcsolatban. Csabai Gyula képviselő úr tájékoztatta 
tegnap a koradélutáni órákban arról, - mivel a BAZ. Megyei Közgyűlésének is 
tagja és a megyei előterjesztések birtokában van – hogy a BAZ. Megyei 
Közgyűlés előterjesztései között nem szerepel az edelényi intézményátadás az 
egyház részére. Annak ellenére nem szerepel, hogy összesen 31 
intézményátadás és átszervezés lesz napirenden a mai közgyűlésen, de az 
edelényi oktatási intézmények átadása nem szerepel és az oktatási szakbizottság 
sem tárgyalta a megyeházán ezt az előterjesztést. Ezzel kapcsolatban a 
következőket látja. Meggyőződése, hogy vannak, akik szándékosan meg akarják 
akadályozni az intézményátadásokat a Görög Katolikus Egyház részére. Az, hogy 
miért teszik ezt a diákok, a térség és az önkormányzat ellenében, ezt nyilván nem 
tudja megmondani, elképzelései vannak, de amit ő gondol, azt nem fogja a 
nyilvánosság előtt elmondani. Mindenki döntse el, találja ki, hogy mi folyik itt 
ebben az ügyben. Szintén intézményt érintő dolog, amiről tegnap délután szerzett 
tudomást, információt kapott egy esetről a késő délutáni órákban.  
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Ma a zárt ülésen fogják tárgyalni, illetve elbírálni a Szociális Szolgáltató Központ 
vezetői állására benyújtott pályázatokat.  
 
Tegnap délután a FIDESZ egyik helyi vezetője megkereste az egyik pályázó férjét, 
kvázi megfenyegette a következőképpen: lépjen vissza a feleség a pályázattól, 
mert ennek az intézménynek mindenképpen a jelenlegi vezetője kell, hogy tovább 
vezesse az intézményt, és ha ez nem így fog történni, abban az esetben két 
hónapot nem ad neki és az edelényi Szociális Szolgáltató Központ működési 
engedélyét vissza fogják vonatni. Magyarul be fogják záratni az intézményt. Abban 
az esetben viszont, ha visszalép, akkor Miskolcról az esti órákban fog kapni egy 
nagyon komoly beosztású valakitől egy telefonhívást, aki egy nagyon komoly 
állásajánlatot fog adni neki. Elmondja még, hogy az elmúlt napokban a 
képviselőtársait folyamatosan zaklatták egyesek, félemlítették egyesek a pályázat-
elbírálással kapcsolatban. Azt gondolja, hogy itt lenne az ideje, hogy befejezzék 
azok, akik művelik ezt a várossal, az önkormányzattal, mert nem erre esküdtek. 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait.  
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 8 igen szavazattal ( 1 fő nem 
szavazott) egyhangúlag az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény című ÉMOP-2.1.1./A-2008-
0003 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségek 
Előadó: polgármester 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 87./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester köszönti a testületi ülésen a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 
részéről jelenlévő Gergely Zsolt urat, a kastélyprojekt vezetőjét, aki az előző 
testületi ülésen tájékoztatást adott arról a várható lehetőségről, hogy az ősszel egy 
pályázat kiírására fog sor kerülni, ami gyakorlatilag a kastélysziget projekt II. 
ütemének megvalósítására ad lehetőséget és nyilván Edelény városának elemi 
érdeke, hogy partnerek legyenek. Az előterjesztés és a határozati javaslat arról 
szól, hogy egyetértenek ezzel az elképzeléssel, és ami az önkormányzat feladata 
ebben a dologban, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy meg 
tudják valósítani. 
Ezt követően megkérdezi Gergely Zsolt urat, hogy kíván-e szólni? 
 
Gergely Zsolt a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának képviselője elmondja, 
hogy a II. ütem munkálatait, a megvalósíthatósági tanulmányt a napokban kezdik 
el, és június végéig kellene egy első vázlatig eljutni, ahol a projektnek a tartalmát 
és elemeit tudnák rögzíteni.  
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Alapjaiban azt kellene eldöntenie a képviselő-testületnek, hogy a beadott pályázat, 
ami az öltözőre vonatkozik, azt továbbra is fenntartja-e, mert ez lényeges dolog, 
és ha úgy dönt, hogy nem, akkor van lehetőség továbbgondolkodni azon, hogy mi 
legyen a következő lépés. A kiemelt pályázati rendszernek az eljárásrendje a II. 
ütem vonatkozásában még nincs eldöntve, valószínűleg szeptemberre várható a 
véglegesítés. Feltételezéseik szerint elképzelhető az, hogy megint lesz egy olyan 
lehetőség a pályázat bizonyos százaléka erejéig, hogy ingatlanvásárlást lehet 
majd a pályázati pénzből végrehajtani. Előzetes tájékoztatás szerint ugyanúgy, 
mint eddig, ez maximum 10 % lehet. Ez körülbelül ad egyfajta olyan lehetőséget, 
amin megint el lehetne gondolkodni, ha ez egy kiemelt pályázat, és a 
nagyságrendje előzetes tervezés szerint egymilliárd körül van, akkor ez a fajta 
lehetőség mit adna, és mit lehetne vele csinálni. Van egy másik minimál-program, 
hogy ha a testület úgy dönt, hogy az a bizonyos pályázat tovább él, nyilván nem 
fognak foglalkozni a kastélysziget egyesítésével, viszont akkor is lenne egy olyan 
kérésük, amit talán érdemes lenne a képviselő-testületnek végiggondolni, mert az 
mindenki előtt ismert, hogy a sziget megvalósuló fél része közparkként fog 
működni, tehát az edelényiek főleg, de bárki, aki ide jön ingyen használhatja. 
Nyilván a park fenntartása őket fogja terhelni, ezért azt gondolja, hogy 
méltányolható az a kérés, hogy a II. ütemben a lőtérnek az épületét, amiről 
mindenki tudja, hogy milyen állapotban, ami gyakorlatilag használhatatlan, ha azt 
egy ingyenes használattal, vagy bármilyen módon pályázat-képessé teszik, és 
annak az átadása esetleg a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága részére 
megtörténne. Így egy olyan manipulatív részt tudnának a kertészeknek csinálni ott, 
ami gyakorlatilag ki tudná szolgálni jelen pillanatban a felújított parknak a 
fenntartását és később az egész szigetnek a fenntartását. Nyilván mindenki előtt 
ismert a mostani helyzet, hogy a kastélyból jóformán a főépület maradt meg, és 
ami vizes épületeket érinti, annak a funkciója is eléggé leterhelt. Pontosan az ilyen 
kiegészítő tevékenységnek nem tudtak sehol sem helyet találni és nyilván 
problémás egy új épületet építeni műemléki előírások miatt, viszont van ott egy 
olyan épület, amit lehetne „humanizálni”, meg lehetne ott csinálni, hogy a 
kertészeknek egy olyan rendezett felvonulási tere legyen, ami egyrészt a látogatók 
elől jótékonyan takarva van, másrészt úgy érzi elengedhetetlen a normális 
fenntartása. Jó lenne, ha valamilyen irányba el tudnának mozdulni, hogy a 
kastélyszigetet egyesítsék. Aki járt a szigeten és látta a munkálatokat, azt, hogy a 
holt Bódva hol tart most, s milyen nagy munkát végeznek azért, hogy a környezet 
rendben legyen, ezért úgy érzi, hogy ez lökést adhat annak, hogy most van egy 
történelmi lehetőség. Nyilván ez a lehetőség egyfajta felelősség is, hogy 
továbbgondolják, ezért a közeljövőben várna egy olyan egyeztetést, ahol a 
konkrétumokról elkezdenének gondolkodni. 
 
Polgármester  természetesnek veszi, hogy a közeljövőben megejtik ez az 
egyeztetést. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula képviselő számára az elhangzottakból az derül ki, hogy itt a 
kulcskérdés a sportpálya, melynek áthelyezésére kellene megoldást találnia a 
városnak, akár úgyis, hogy ebben a pályázatban a Műemlékek Nemzeti 
Gondnoksága részéről szerepelhet egy területvásárlás.  
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Nagy valószínűséggel ez nem fedezné azt véleménye szerint, amivel a város egy 
új sportpályát tudna kialakítani. Kérdése, hogy lehet-e más megoldás a sportpálya 
áthelyezésére, vagy valamilyen más koncepciós módozat, amit jónak tartanának?  
Úgy tudja, hogy még nincs beadva a pályázat, viszont a város érdekét szem előtt 
tartva, mind a kettőt párhuzamosan kellene futtatni. 
 
 
Ez azért is volna jó, mert ha beadnak egy pályázatot, nincs garancia arra, hogy 
nyertes is lesz, viszont ha a kettő párhuzamosan fut egymás mellett, akkor az 
egyik csak beérhet, mire oda kerül a sor, hogy dönteniük kell ebben. Gergely Zsolt 
úr hogyan látja? Ez a kulcskérdés kifejezetten? A szándék a város részéről úgy 
gondolja, hogy megvan, hiszen mindenképpen azt szeretnék, ha a kastély és a 
kastélysziget egy egyedülálló látványosság lenne Magyarországon és az a 
hiányzó egymilliárd forint, amit Gergely Zsolt úr mondott, ami megpályázható 
összeg, ide kerülne és tényleg egy olyan komplexum alakulhatna ki, amelyhez 
évtizedekig nem kellene hozzányúlni. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy nagyon örülnek annak, hogy 2012. 
június 30-ra valószínűleg a projekt véget ér, viszont majd tartalommal is meg kell 
tölteni és ehhez munkahelyek is kellenek. Dr.Varga Kálmán a Műemlékek Nemzeti 
Gondnokságának igazgatója nyilatkozott, hogy Edelényben egy teljesen új 
munkaszervezetet kell felállítani, és erre vonatkozóan konkrét tervezetet 
készítenek. Nyilatkozata szerint ennek a határideje június. Kérdése az, hogy 
tudhatnak-e erről valamit, milyen jellegű munkahelyek lesznek, hány főt terveznek, 
milyen álláslehetőségeket jelent Edelényben? 
 
 
Gergely Zsolt a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága képviselője elmondja, hogy a 
pályázat során nekik feltételeket kellett vállalni és ezeket nekik nyílván 
teljesíteniük kell. Ezek között szerepel, hogy 20 munkahelyet létesítenek. Ebből a 
20 munkahelyből három státuszt saját dolgozói keretük terhére tudnak felvenni, 
mivel létszámstop és elég sok probléma van, ezért tudnak ennyit felvenni, a többit 
pedig szerződéses munkaviszonnyal. Ennek az összetétele, hogy pontosan 
milyen lesz, még nem tudja, de azon dolgoznak. Viszont az igaz, hogy a kastély 
vezetését 3 fővel meg kell oldani, ebben lesz egy vezető, lesz aki marketing 
ügyeket intézi és lesznek olyanok, akik adminisztrációval, gazdasági és egyéb 
dolgokkal fognak foglalkozni. Természetesen a parkot fenn kell tartani, tehát 
biztosan lesz egy kertészrészleg, lesznek idegenvezetők, múzeumpedagógusok. 
Tehát minden olyan funkció, amely kell egy kastélyhoz, ebből a 20 főből 
megoldható. Az, hogy időben ez mikor lesz? Ha a jövő év második félévében 
nyitnak, akkor igazából januártól lesz éles és akkor már szeretnék azt megcsinálni, 
hogy ha nem is a teljes csapatot, de bizonyos részekre úgy felvenni, hogy a 
kastély-felújítás befejezésével párhuzamosan már együtt éljenek. 
 
Polgármester a napirend felett a vitát lezárja, majd szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
85/2011.(V.25.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 Tárgy:  Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény  
                      című ÉMOP-2.1.1./A-2008-0003 azonosítószámú  
                      pályázathoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségek 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Kastélysziget Kulturális-Turisztikai Központ Edelény” című 
ÉMOP-2.1.1./A-2008-0003 azonosítószámú pályázathoz 
kapcsolódó fejlesztési elképzeléssel egyetért és kifejezi 
együttműködési szándékát a Műemlékek Nemzeti 
Gondnokságával a lehetséges projektelemek részletes 
kidolgozását illetően. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, VKKB elnöke 

 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
32/2005.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 88./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság  javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2011. (V.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás s zabályairól szóló 

32/2005.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításár ól 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) 
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79.§ (2) b) 
pontjában, és 80.§ (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 108.§-ában kapott felhatalmazás alapján,  
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.13 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 



 9

1.§  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
32/2005.(VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10.§ (1) 
bekezdése a következő ponttal egészül ki: 

„f) közműszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet részére várospolitikai 
szempontból jelentős beruházás megvalósítása érdekében.” 

2.§ A R. 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Eltérő törvényi rendelkezés hiányában az önkormányzati vagyontárgy 
elidegenítése, használatba vagy bérbeadása, illetve más módon történő 
hasznosítása a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott 
értékhatárt meghaladóan kizárólag nyilvános versenytárgyalás útján, a 
legjobb ajánlatot tevő részére történhet. Kivétel ez alól, ha az 
önkormányzat saját tulajdonában lévő vagyonkezelő szervezet 
kezelésébe, használatába adja, vagy kizárólagos szolgáltatási jogkörrel 
felruházott szolgáltatónak, illetve közszolgáltató szervezetnek a 
szolgáltatás nyújtása céljából adja át.” 

3.§ A R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyonának használati, illetve hasznosítási jogát átengedni csak az 
alábbi módon és esetekben lehet: 

 a)  koncessziós, üzemeltetési szerződéssel, térítésmentes használatba 
adással, használati jogot alapító szerződéssel jogszabály, illetve e 
rendelet szerint, 

 b) az önkormányzat külön rendeletében meghatározottak szerint, 
 c) korlátozottan forgalomképes vagyon esetén vagyonkezeléssel.” 

4.§ Hatályát veszti  
a) a R. módosításáról szóló 34/2005.(IX.19.) önkormányzati rendelet, 
b) a R. módosításáról szóló 31/2006.(XII.1.) önkormányzati rendelet, és  
c) a R. módosításáról szóló 5/2009.(V.28.) önkormányzati rendelet. 

5.§ Ez a rendelet 2011. május 27. napján lép hatályba, és a hatálybalépését 
követő napon hatályát veszti. 

 
 

Vártás József               Molnár Oszkár 
               jegyző           polgármester 

 

3./ Napirendi pont tárgya:  
 

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának, 
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a 
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vétele 
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 89./ sorszám alatt.) 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Baricska Jánosné képviselő véleménye szerint a beszámolóból látszik, - és ezért 
meg kell dicsérni a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, - hogy a 
2009-es évhez viszonyítva 2010-ben közel hétszeresére emelte a Kft. 
eredményét. Ez a pozitív része, viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 
van egy testületi döntés, amit 2010. október 9-ei rendkívüli testületi ülésen hozott, 
és ami arról szólt, hogy 10 %-os létszámleépítést hajt végre a pénzügyi stabilitás 
végett. A napnál is világosabb, hogy ez a hétszeres eredmény azt mutatja, hogy 
politikai megrendelésre történt a 10 %-os létszámleépítés, mely mellett a 
képviselőtársai asszisztáltak. Akkor is mondta, hogy vannak olyan lépések, 
prioritások, amelyek azt mutatták, hogy nem szükséges ennek meglépése és 
vissza kellene vonni azt a határozatot, mert még mindig él. Gratulál a Kft. 
ügyvezetőjének, hogy annak ellenére, hogy a leépítés mellett még létszám felvétel 
is történt és az ügyvezető mellett még egy vezető került felvételre, és ennek 
ellenére ilyen eredményt tudott hozni. 
 
Polgármester megjegyzi, hogy a mérleg szerinti eredmény egyáltalán nem 
mutatkozik meg a pénzügyi eredményben, és a Kft. finanszírozhatósága továbbra 
is rendkívül kétséges. Ennek olyan okai vannak, amiről nem tudnak most tárgyalni, 
mivel nincs jelen az egyik fél. Nevezetesen a Belügyminisztériumról van szó, a 
pénzügyi nehézségei a Kft-nek gyakorlatilag onnét eredeztethetők, melyről most 
nem kíván vitát nyitni, de nem kell összekeverni a Kft. eredményességét és a 
likviditási helyzetét, ami a nullával egyenlő, sőt éppen hogy létezni tud a Kft. és 
nagyon komoly veszélyben van pénzügyileg. 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
86/2011.(V.25.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2010. 

évi mérlegbeszámolójának, eredmény-
kimutatásának, közhasznúsági jelentésének 
elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés 
tudomásul vétele 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi  
„Egyszerűsített éves beszámoló”-ját, eredmény-kimutatását, 
és közhasznúsági jelentését elfogadja , valamint a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2010. december 31.-én 
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló 
könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.  
 
Felelős:     polgármester 
Határidő: azonnal 
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4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvíz és szennyvízhálózaton 
2010. évben végzett rekonstrukciós munkálatokról 
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 90./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
87/2011.(V.25.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvíz 

és szennyvízhálózaton 2010. évben végzett 
rekonstrukciós munkálatokról. 

 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Edelény város vízi-közműveinek 
2010. évi üzemeltetéséről, az ivóvíz- és szennyvízhálózaton 
2010. évben végzett rekonstrukciós munkálatokról szóló 
beszámolót megtárgyalta és azt   e l f o g a d j a.  

 
Felelős:     polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Napirendi pont tárgya:  
 

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének, valamint a vízi-
közművek beruházási, felújítási és karbantartási feladatainak jóváhagyása 
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 91./ sorszám alatt.) 

 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
      88/2011.(V.25.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. 

évi üzleti tervének, valamint a vízi-közművek 
beruházási, felújítási és karbantartási 
feladatainak jóváhagyása 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi „Üzleti 
terv” -ét, valamint a 2011. évben tervezett Edelény város 
vízi-közmű beruházás, felújítás és karbantartás feladatait  
j ó v á h a g y j a.  
 
Felelős:     polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Városi Oktatási Központ Pedagógiai Programjának módosításáról 
Előadó: intézményvezető 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 92./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
Elmondja, hogy a Pedagógiai Program módosítására azért került sor, mert a 
közoktatási törvény módosítása értelmében változtatásokat kellett végrehajtani. 
Nem kívánja szakmailag részletezni, de megszűnik az általános iskola alapozó 
szakaszának a nem szakrendszerű oktatása, illetve választhatnak az 
intézmények, változások lépnek be az évismétlés és a szöveges értékelés 
területén. Az Országos Szakértői Névjegyzékből a szakértő véleménye 
beszerzésre került a hivatal részéről, amit a bizottság megkapott, mely alapján is 
elfogadásra javasolják a Pedagógiai Programot. 
 
Polgármester megkérdezi Hernádi Attilánét, a Városi Oktatási Központ 
igazgatóját, - mivel a TISZK-kel kapcsolatban volt néhány módosítás, észrevétel – 
hogy kiegészítésre került-e a program?  
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Hernádi Attiláné VOK igazgatója elmondja, hogy a Területi Integrált Szakképző 
Központ is véleményezte az iskola Pedagógiai Programját és két hiányosságot 
vetett föl, mégpedig a szakképzésben a moduláris képzésnek az értékelését. Ez 
kiegészítésre került. A moduláris értékelés azt jelenti, hogy a szakképzésben 
modulokba szerveződtek az ismeretek és ezeknek a moduloknak az értékelése az 
értékelési részben kidolgozásra került. Tehát ezt a hiányosságot pótolták. A másik 
hiányosságot is pótolták, mivel kérték, hogy a 11/1994. kormányrendelet szerint a 
kötelező jegyzéknek a mellékletét a leltárban szereplő eszközökkel vessék össze. 
Ez is kiegészítésre került, mégpedig intézményegységenként pontos kimutatás 
készült, hogy az egyes intézményegységekben milyen eszközök és hány darab 
szerepel a leltár szerint. Ezt mellékelték a pedagógiai program mellékleteként. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
                             89/2011.(V.25.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:  Városi Oktatási Központ Pedagógiai Programjának  
             módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX. törvény 40. § (10) bekezdésében foglalt 
rendelkezés alapján az Edelényi Gimnázium, Szakképző 
és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programjának 
módosítását megtárgyalta és azt a határozat 1. számú 
mellékleteként a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalva  jóváhagyja . 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős:    polgármester, intézményvezető 
 
 

Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

és Napköziotthonos Óvoda 
 

PEDAGÓGIAI 
PROGRAM 

2010. 
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1./ ELŐSZÓ 
A pedagógiai program az oktatási intézmény, pedagógiai stratégiai terve, amely 

hosszú, illetve középtávra – az évfolyamok számához kapcsolódva – határozza meg az 
intézményben folyó nevelés-oktatás rendszerét: céljait, feladatait és tevékenységeit. A 
pedagógiai program az intézmény szakmai önmeghatározásának dokumentuma, egyben 
szakmai autonómiájának biztosítéka is. 

A helyi adottságok, a környezet, a gyermekek, tanulók szociális háttere 
meghatározza és befolyásolja az intézmény arculatának kialakulását és behatárolhatja az 
oktatás-nevelés eredményességét. 
A törvényi és társadalmi változások következtében folyamatos változás, változtatás válik 
szükségessé. 

• Az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítása 
• Társadalmi esélyegyenlőség növelése 
• Felesleges túlterhelés megszűntetése 
• A felnőtt konstruktív életvitelhez szükséges kulcskompetenciák erősítése 

El kell fogadnunk azt is, hogy a nevelési, oktatási intézmény szolgáltató intézmény. 
Az oktatás piacosodik, gazdasági versenytényezővé válik. A piaci igények versenyképes 
tudást követelnek. Elvárják az iskolától, hogy a gyerekekben társadalmilag hasznos 
képességeket alakítson ki: 

• konstruktív életvezetésre való igényt, 
• folyamatos tanulásra és önfejlesztésre való igényt, 
• a tolerancia képességét, 
• kommunikációs és együttműködési képességeket, 
• idegen nyelvi kommunikáció képességét, 
• kezdeményező és vállalkozói képességet. 

Az iskolának alkalmazkodnia kell ezekhez az igényekhez, folyamatos megújulásra 
készen. Ehhez állandóan figyelni és értékelni kell az iskola legfontosabb partnereinek 
(szülők, tanulók, fenntartó) igényeit és elvárásait. 

A Városi Oktatási Központ intézményegységeinek értékes hagyományaira építve, 
széles tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság 
pedagógiájának felhasználásával törekszik a kor kihívásainak megfelelni. 

Pedagógiai programunk célja egyrészt, hogy a közoktatásról szóló törvényben 
foglalt célkitűzések megvalósításának módját meghatározza; másrészt hogy iskolánk 
egyediségét kifejezve több évre kiszámíthatóvá és stabillá tegye az intézményben folyó 
munkát. 
 
Ennek megfelelően tartalmazza az 1993. évi LXXIX. tv. 48. §-ában foglaltakat: 
A pedagógiai program magában foglalja: 

a) a nevelési programot, 
� egészségnevelési programot, 
� környezeti nevelési programot, 

b) szakmai programot, 
c) a helyi tantervet. 

A képzési szakaszokban - általános iskola, gimnázium, szakképzés területén - arra 
törekszünk, hogy biztosítsuk tanulóink optimális személyiségfejlődését, folyamatosan 
gyarapítsuk tudásukat, ismereteiket, szakmai felkészültségüket, növelve ezzel számukra a 
társadalmi beilleszkedés esélyeit. E feladatokat a gyermeket és hivatását szerető, 
szakmailag jól felkészült pedagógusokból álló tantestülettel kívánjuk megoldani.  
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A pedagógiai program tartalmát a következő jogszabályok és dokumentumok 
határozzák meg: 

• az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 
• a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 243/2003.(XII.17.) kormányrendelet,  
• a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 28/2000.(IX.21.) OM-rendelet,  
• a fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelveiről 

szóló 23/1997 (IV. 4.) MKM rendelet, 
• a 32/1997.(XI.5.) MKM rendelet a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének 

irányelve és a nemzeti etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, 
• a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, 
• az önkormányzat minőségirányítási programja, 
• az önkormányzat intézkedési terve, 
• az intézmény alapító okirata. 

2./ AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 
Iskolánk neve: Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda 
Hivatalos rövidítése: Városi Oktatási Központ 
Levelezési címe: 3780 Edelény, Borsodi út 34. 
Fenntartója: Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.) 
Alapítás éve: 2008. 
Telefon: 48/525-028, 525-029 
Fax: 48/525-028 
E-mail: vok.edeleny@gmail.hu 
Internet: www.vokedeleny.hu 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 189/2008. (VI.30.) 
sz. határozata szerint döntött arról, hogy közoktatási intézményeit átszervezi, 
többcélú közoktatási intézményt hoz létre, melynek rövid elnevezése: Városi 
Oktatási Központ. Az intézmény Edelény város óvodáinak, általános iskoláinak, 
gimnáziumának és szakképző iskolájának teljes, funkcionális, adminisztratív, 
szervezeti, gazdasági integrációját eredményezte. 

• A cél a humánerőforrással való hatékony gazdálkodás.  
• Az új szervezeti megoldás előnyei: 
• Egységes pedagógiai program kialakítása 
• Horizontális és vertikális szakmai, pedagógiai együttműködés 
• Szakszerűség, hatékonyság, gazdaságosság 

12 évfolyammal működő (szakképző évfolyamok:13-14.) többcélú, közös igazgatású 
közoktatási intézmény, melyben gimnázium, szakképző iskola, általános iskola, óvoda és 
bölcsőde működik.  
 
Az intézmény székhelye: 
3780 Edelény, Borsodi út 34. ahol a gimnázium és a szakképző iskola folytatja oktató, 
nevelő tevékenységét 17 osztályteremben vagy tanulócsoportos foglalkozásra 
kialakított kisteremben , 10 szaktanteremben és tanulócsoportos foglalkozásra 
kialakított kisteremben, 1 szakmai laboratóriumban, 1 iskolai tanműhelyben 1 
tornateremben. Az épület - nyaktaggal, aulával összekötött – 2010-ben felújításra 
került, a déli szárny teljesen, az északi részben (földszint) akadálymentesített.  
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A személyi feltételek az októberi statisztika szerint megfelelően alakultak a 
2010/2011-es tanévben. 41 pedagógus rendelkezik középiskolai tanári végzettséggel, 
31  fő  általános iskolai tanári, 33 fő tanítói végzettséggel és 32 fő óvodapedagógusi 
végzettséggel. Az órák szakos ellátottsága megfelelő volt, amit óraadó tanárokkal 
biztosítottunk. A szakmai színvonal emelése érdekében az elmúlt időszakban 5 tanár 
folytatott egyetemi tanulmányokat, és többen vettek részt különböző 
továbbképzéseken. Az intézmény dolgozóinak a száma: 208 fő, ebből a pedagógusok 
száma: 132 fő. 
Tagintézmények:  
Általános iskolai és alapfokú művészetoktatás feladat-ellátási hely, tagintézmény: 
Szuhogy, Rákóczi út 10. Az 1-8. osztállyal működő tagiskola 8 osztályteremmel, 2 
szaktanteremmel és tornaszobával rendelkezik. Az oktató-nevelő munkát 10 pedagógus 
látja el 1 iskolatitkár segítségével. 
Óvodai és bölcsődei feladat-ellátási hely, tagintézmény. Szuhogy, József A u 56. A 
szuhogyi tagóvodában,( Szuhogy, Rákóczi út 53.) két csoportban 4 óvónő és két dajka látja 
el a gyermekek gondozását, nevelését, fejlesztését. 
Telephelyek: 
I. számú Általános Iskola és Alapfokú művészetoktatás feladat-ellátási hely, telephely: 
Edelény Borsodi út 36/b. Az iskolában 24 osztályban, évfolyamonként három párhuzamos 
osztályban történik a 6-14 éves korosztály képzése, nevelése, 25 tanteremben, 6 
szaktanteremben, 1 tornateremben és 1 tanuszodában. 
 A 2008/2009-es tanévben az alapfokú művészetoktatást a megyei fenntartású 
kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai végezték. A 
pedagógiai feladatokat 34 pedagógus látta el. Az egyéb dolgozók száma: 8 fő volt. A 
szakos ellátottság 100%-os volt. 
 
II. számú Általános Iskola feladat-ellátási hely 3780. Edelény Borsodi út 150. A II. 
számú általános iskolában 16 osztályban, évfolyamonként két párhuzamos osztályban 
történik a 6-14 éves korosztály képzése, nevelése. A környező 7 településről naponta 
bejáró tanulók nevelése-oktatása is itt történik. A szakos ellátottság 100%-os. A pedagógus 
létszám 26 fő, az egyéb dolgozók létszáma 6 fő A tárgyi feltételek kevésbé biztosítottak, a 
tantermek száma kevés és nem felelnek meg a kor igényeinek. Egy osztály állandóan 
vándorol. 
 
Mátyás Úti Óvoda Edelény 
 
Az intézmény 3 épületében 8 óvodai és egy bölcsődei csoport működött a 2008/2009-es 
nevelési évben. 16 óvodapedagógus és 14 fő egyéb dolgozó segítette a nevelő munkát. A 
csoportszobák kicsik, tornaszoba nincs, az épületek felújításra szorulnak. 
 
Nefelejcs Úti Óvoda Edelény 
 
Szépen felújított épületben 6 csoporttal, tornateremmel működő, 150 férőhelyes az óvoda. 
12 óvodapedagógus és 8 fő egyéb dolgozó segíti a pedagógiai munkát.  
 
 
 
 
 
 



 19

Gyermeklétszámok, tanulói létszámok a 2010/2011. tanévben 
 

Intézmény típusa 
Gyermekek, tanulók 

száma százalékaránya 
óvoda 404 22,16% 
általános iskola 1045 57,32% 
gimnázium 174 9,54 % 
szakközépiskola 200 10,97% 
Összesen 1823 100,00% 

 
Gyermek és tanulói létszám változása 
 

tanév 
Nefelejcs 
Óvoda 

Mátyás 
Óvoda és 
bölcsőde 

Szuhogy 
Tagóvoda 

Szuhogy 
Tagiskola

I.Sz. 
Általános 

Iskola 

II.Sz. 
Általános 

Iskola 

Gimnázium 
és Szakképző 

Iskola 
2005/2006 180 243   658 369 569 
2006/2007 178 242   649 371 558 
2007/2008 180 202   660 384 456 
2008/2009 180 227 57 116 670 370 386 
2009/2010 170 177 56 112 663 370 386 
2010/2011 153 197 54 114 641 290 374 
 
Bejáró gyermekek száma a 2010/2011. tanévben 
 

 Nefelejcs 
Óvoda 

Mátyás 
Óvoda és 
bölcsőde 

Szuhogy 
Tagóvoda 

Szuhogy 
Tagiskola

I.Sz. 
Általános 

Iskola 

II.Sz. 
Általános 

Iskola 

Gimnázium 
és 

Szakképző 
Iskola 

Összlétszám 153 197 54 114 641 290 374 
Bejárók száma 32 28 0 3 132 135 221 
Bejárók aránya 20,91% 14,21% 0 2,63% 20,59% 46,55% 59% 
 

Az adatok alapján megállapítható: 
 

• A középfokú oktatásban tanulók kivételével a gyermek és tanuló létszámok stagnáló 
tendenciát mutatnak, amelyet a környező településekről bejáró gyermekek magas száma is 
magyaráz. ( A városban évek óta csökken a születések száma) 

• Az intézményfenntartói társulás helyzetéből adódóan a bejáró gyermekek aránya 10-25% 
körüli, mely részben busszal, részben szülők által történik. 

• Intézményeinkben összesen 1823 gyermekből 551 fő bejáró, amely átlagosan 30,22%. 
• A középfokú oktatásban tanulók számának csökkenése a következő okkal magyarázható 

városunkban: 
• Csökken azon gyerekek száma a térségben, akik gimnáziumban, szakközépiskolában 

tanulnak tovább (szociokulturális háttér). 



 20

A nevelőtestület 
Pedagógusok száma életkor szerint a 2010/2011. tanévben 

Intézmény -25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Összesen 
Nefelejcs Úti Óvoda   1 1 2 6 2   12 
Tagóvoda Szuhogy    1 2  1   4 
Mátyás Úti Óvoda 
és bölcsőde 

   4 4 6 1 1  16 

Tagiskola Szuhogy  2  3 3  1 1  10 
I.Sz. Általános Iskola 2 1 4 5 3 7 10 5  37 
II. Sz. Általános 

Iskola 
2   3 6 5 4 4  24 

Gimnázium 
és Szakképző Iskola 

2 5 5 12 2 2 2   29 

Összesen: 6 9 11 29 22 26 21 14 0 132 
A nevelőtestület szakmailag jól felkészült, pedagógiai megújulásokra törekvő 

nevelőkből áll. A táblázatból kitűnik, hogy a pedagógusok nagy többsége több éves 
szakmai gyakorlattal rendelkezik. A 132 fő pedagógus 63%-a (83 fő) 20 évnél 
hosszabb ideje az intézmény jogelődeinek dolgozója. Jellemző az ön- és 
továbbképzés, a szaktudás megújítására való törekvés. A nevelők többsége jól 
kihasználja a szakmai önállóságból adódó lehetőségeket és kamatoztatja azt 
mindennapi munkája során. 

 
Anyagi-pénzügyi feltételek 

 
Az intézményegységek a gimnázium kivételével, (ami önállóan gazdálkodó volt) 
részben önálló gazdálkodóak voltak és a Városgondnokság végezte ezt a feladatot, 
amely 2008.06.30. hatállyal megszűnt. A gazdálkodás kereteit és lehetőségeit a 
fenntartó által évente meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok szabályozták. 
A Városi Oktatási Központ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv lett 2008. 
07.01-től. 
 
A 2007. évi zárszámadás szerint az oktatási intézmények költségvetése (kiadási 
előirányzat) a következő képen zárt: 
 Városgondnokság ( iskolák, óvodák) összesen:  868 366 eFt 
 Izsó Miklós Gimnázium:  205 760 eFt 
 ÖSSZESEN:  1 074 126 eFt 
A Városi Oktatási Központ költségvetése szerinti kiadások: 
 
2008.  958,6 millió (115,4 millió megtakarítás 2007. évhez képest) 
2009.  867,1 millió (206,9 millió megtakarítás 2007. évhez képest) 
2010.   824,6 millió Ft volt, mely tartalmazta a gimnázium 10 millió Ft-os 
fejlesztési kiadásait is. 
Jól látható, hogy ez az összevonás a városnak csak a 2010. évben csaknem 249,4 millió 
Ft-os megtakarítást eredményezett. 
A feladat nem csökkent. Sőt, ma már az 1-4. évfolyamon 5 osztályban, csaknem 150 
tanuló magyar-angol két tannyelvű oktatásban részesül, amelyre plusz normatíva 
hívható le, gyermekenként közel 70 ezer Ft, amely összességében10,5 millió Ft-ot 
jelent a városnak, a gyermekeknek pedig magas szintű nyelvoktatást. 
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A II. számú (Borsodi) Általános Iskolában az iskolaotthonos oktatás szintén az 1-4. 
osztályos tanulók szocializációját, beilleszkedését, személyiségfejlesztését segíti elő. A 
roma programba bevontuk a II. számú ált Iskola tanulóit, valamint az óvodák 
gyermekeit is, amely plusz normatíva lehívását eredményezi, gyermekenként 
40 000Ft/fő/2 
A gimnáziumban a 9. évfolyamon 2010. szeptembertől bevezettük az emelt szintű 
nyelvoktatást. Angol és német tagozatos osztályt indítottunk, valamin humán 
tagozatot, ahol emelt történelem és magyar tantárgyak oktatása folyik. 
 
Digitális középiskola beindítása a 9. és 10. évfolyamokon a felnőttek körében 69 fővel. 
 
Az elmúlt két évben sikerült 30-30%-kal növelni a beiskolázott tanulók számát oly 
módon, hogy a gyengébb tanulókat elutasítottuk. 
 

 Gimnázium  Informat ika Természetvéd elem össz esen  
Tanévre felvéve elutasítva felvéve elutasítva felvéve elutasítva  felvett  

2008/2009 14 1 15 1 12 1 41 
2009/2010 15 11 16 5 23 3 54 
2010/2011 24+69* 11 31 4 16 1 71+69* 

*Digitális középiskola 9-10. osztályos felnőtt képzés.( plusz 10 millió Ft normatíva lehívását eredményezi.) 
A Közoktatási törvény tartalmazza, hogy a fenntartó közoktatási intézményeinek 
átalakításából származó bérmegtakarítást a közoktatási intézményrendszertől nem vonhatja 
el. Azt az intézmény fejlesztésére kell fordítani! 
 
A Városi Oktatási Központ minden lehetőséget megragad, hogy bevételeit növelje, 
kiadásait csökkentse. Újra kötöttük a szolgáltatókkal a szerződéseket, mert 
összevontan kedvezőbb tarifacsomagokat alkudtunk ki a gáz és villamos energia 
tekintetében. Megszüntettünk telefonvonalakat, mert ingyenesen beszélhetünk az 
önkormányzati intézmények dolgozóival, illetve igen kedvező díjcsomagokat kaptunk 
a mobil szolgáltatótól. A rehabilitációs járadék befizetésétől részlegesen mentesülünk, 
mert csökkentett munkaképességű dolgozókat alkalmazunk kisegítői munkakörben. 
A munkaruhákat közcélú, közhasznú dolgozókkal varratjuk, mert így negyed 
annyiba kerül, mintha készen megvennénk. Sorolhatnám még azokat a racionalizáló 
lépéseket, amelyek a kiadások csökkentését eredményezhetik. 
Bevételeinket pályázatokkal, bérleti szerződésekkel igyekszünk növelni. 
 
Nyertes pályázataink 
 
Így sikerrel pályáztunk a TÁMOP-3.1.5-09/A „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra 
korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)” elnevezésű pályázaton, ahol 18 268 000Ft-ot 
nyertünk. Ez a pályázat úgy finanszírozza a pedagógusok továbbképzését, hogy 
ugyanakkor munkahelyet is teremt. Jelen esetben 2 évig 2,5 fő bérét finanszírozza oly 
módon, hogy a pályázatban nyertes öt főnek fizeti bérének az 50%-át. 
 
Másik sikeres pályázatunk a TÁMOP-3.2.1.B-09/2 Új tanulási formák és rendszerek 
„Digitális középiskola” program, amelyre 16 400 000 Ft-ot nyertünk. A digitális 
középiskola olyan felnőttképzési lehetőség, amely az esti tagozaton belül készíti fel az 
érettségi vizsgára a tanulni vágyókat Integrált Tanulási és Adminisztrációs 
Környezetben (ITAK) a digitális tananyag segítségével. Lehetővé teszi 30db 
számítógép és egy szervergép  
beszerzését. 
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A KEOP-6.2.0/A/09-2010 kerékpáros közlekedést népszerűsítő pályázaton 10 millió Ft-ot 
nyertünk, melyben benne foglaltatik 20db kerékpár beszerzése, kerékpártároló 
létesítése, valamint öltöző és zuhanyzó felújítása az I. Számú Általános Iskolában. 
Megyei Mecénás alapra benyújtott pályázatainkat 100eFt és 200eFt-tal  
támogatták, melyet sport napon és kulturális rendezvényünkön használunk majd fel. 

 
3./ A VÁROSI OKTATÁSI KÖZPONT KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

„Amikor egy virág magját elültetjük,  
Tudjuk róla, hogy piciny és sérülékeny.  
Mégsem mondjuk, hogy gyökértelen,  
Képtelen lesz kihajtani.  
Magként bánunk vele, termékeny  
Földdel borítjuk és locsolgatjuk. 
Amikor első, gyenge hajtásai  
Előbújnak a földből, nem ítéljük  
Fejletlennek, elmaradottnak.  
Bimbóját sem kritizáljuk azért, mert  
Szirmait nem nyitja ki rögtön.  
Ámulva figyeljük a csodát, ahogy  
Fejlődik, s megadunk neki mindent,  
Ami növekedéséhez szükséges. 
A virág attól fogva, hogy pici mag,  
Egészen elhervadásáig: virág.  
Közben pedig hordozza  
A kiteljesedés lehetőségét. 
Állandóan változik, fejlődik, mégis  
Bármelyik állapota minden percében  
Tökéletes: éppen úgy, ahogy van. 
Lélekkel fordulj a virág felé!” 

 

Forrás: Mester és tanítvány 2004. január 
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Olyan iskolát, óvodát szeretnénk: 
• ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi 

körül őket, 
• ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak 

megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok, 
• ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei 

sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény, 
• ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, 
• ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a 

tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat, 
• amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a 

szülők és a fenntartó igényeihez. 
Hisszük és valljuk,  

• hogy intézményünk olyan oktató, pedagógiai, emberi és szellemi környezet, amely 
alkalmas a folyamatos megújulásra, amelyben valamilyen fokon mindenki nevel 
mindenkit. Ahol pedagógiai programunk alkalmas arra, hogy az egyén és a 
közösség fejlesztése révén kitűzött céljainkat megvalósítsuk, megfogalmazott 
követelményeinket elérjük. 

Célunk: 
• az erkölcsi értékeket tisztelő és elfogadó, tájékozott, széles általános és szakmai 

ismeretekkel rendelkező, egyénileg sikeres, közösségi szempontból értékes, 
társadalmi szerepeit ismerő és vállaló állampolgárok nevelése. 

Iskolánk pedagógusai olyan szellemi híd megteremtésén fáradoznak, amelyen képes 
áthaladni minden tanulónk arra az oldalra, amely a tudás, az ismeretek és az 
emberséges magatartás világát jelenti. Legfontosabb célkitűzésünk az, hogy a 
hozzánk járó gyermekek testi (fizikai), lelki (érzelmi), szellemi (intellektuális) és 
társadalmi (szociális) fejlődését lehetővé tegyük, elősegítsük munkánkkal. 
Optimálisan olyan személyiség kialakítására törekszünk, mely gyorsan változó 
világunk kihívásaira válaszolni képes, adaptív, sokoldalú, kreatív, önmaga és 
közössége sorsát alakítani tudó, egészséges, tevékeny és örömképes. 

 
NEVELÉSI PROGRAM 

Emberképünk 
Széleskörű általános műveltséggel, alapos és folyamatosan megújított szakmai 

tudással felvértezett állampolgár, aki hazájának hasznos állampolgára, közösségben élni 
tudó, nemzeti értékeinkre büszke, ugyanakkor más kultúrákat sem kirekesztő szemléletű. 
Családközpontú, fejlett erkölcsi érzékkel és munkakultúrával rendelkezik, képes felismerni 
a valóban maradandó értékeket a fogyasztói társadalmakban. 

Nevelőmunkánkat a demokrácia értékei, a nemzeti értékek, az európai humanista 
értékrend hatja át. Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra, 
és a különböző kultúrák iránti nyitottságra. A hatékonyságot és eredményességet 
meghatározó értéknek tekintjük. Alapértéknek tekintjük a toleranciát, az önismereten 
alapuló öntudatot, mely egyben a másik ember tiszteletét is jelenti. Továbbá a munka 
szeretetét, az igényességet, a szakszerűséget. 
Munkánkat a demokrácia értékei hatják át, mert: 

• Egyrészt, a demokrácia értékrendjére építve, olyan demokratikus magatartás 
alapjait rakjuk le, illetve olyan demokratikus magatartásra készítjük fel tanulóinkat, 
amelyben az egyén és a köz érdekei egyaránt megfelelő szerephez jutnak; 
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• Iskolánkban a nélkülözhetetlen általános és szakmai műveltségnek azokat a szilárd 
alapjait sajátíttatjuk el, amelyekre biztonságosan épülhetnek további ismeretek, és 
amelyek alapján nem jelent problémát a későbbi, esetleges pályamódosítás. 
Nevelő-oktató munkánk a közös nemzeti értékeket szolgálja, mert fontos szerepet 

szán a hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat fejlesztésének, beleértve az 
ország nemzetiségeihez, etnikumaihoz tartozók azonosságtudatának ápolását, 
kibontakoztatását. Európai, humanista értékrendre építettük nevelési-oktatási 
programunkat, mert azokra a tartalmakra összpontosítunk, amelyek az Európához való 
tartozásunkat erősítik. 

Nagy figyelmet fordítunk az idegen nyelvi és informatikai felkészítésre. 
Törekszünk arra, hogy a tanulókat érő komplex hatásrendszer lehetőleg 
ellentmondásmentes legyen, hogy ezáltal is segítsük a személyiség fejlődését, 
formálódását. 
Az egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk: 

• Az egyén és az állam felelősségét; 
• A társadalmak lehetőségeit, feladatait a problémák megoldásában; 
• A Földet, az emberiséget, az egyes közösségeket fenyegető veszélyek 

csökkentését. 

Kiemelt jelentőséggel bír programunkban a más népek, kultúrák iránti nyitottság, 
megértés. Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának 
megismerésére, megbecsülésére neveljük tanítványainkat. 

Tudásban, magatartásban, hagyományokhoz való ragaszkodásban, gondolkodásban 
a tevékeny, művelt ember a mintaképünk. 

 
A pedagógiai munkát meghatározó alapelvek 

Komplexitás elve – a nevelés és oktatás során figyelembe kell venni, hogy biológiai, 
fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek folyamatosan és együttesen 
hatnak. Ezeket a hatásokat kell összehangolni. 
A következetesség elve – igényesség, határozott követelmények támasztása a 
gyermekekkel a tanulókkal szemben. Lehetőség nyújtása az egyén önállóságának, 
kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakoztatására. 
Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve – az egyén fejlődését mindenkor 
a maga fejlődési fokához mérten kell biztosítani. 
Egyenrangúság elve – a nevelés-oktatás két alapvető tényezője, a pedagógus és a gyermek, 
a tanulók egyenrangú félként vesznek részt a nevelés-oktatás folyamatában. (A gyermek, a 
tanuló a nevelés alanya.) 
Bizalom elve – bizalom, megértés, tisztelet az egyén személyisége iránt, törekvés a 
személyes kapcsolatok kialakítására. 
A pedagógus vezető szerepe – az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak 
vezető szerepe van a pedagógiai légkör kialakításában, a gyermekek, a tanulók 
aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységének megszervezésében, személyiségük 
fejlesztésében.  
A külső hatások elve – a pedagógusoknak támaszkodniuk kell mindazon tapasztalatokra, 
információkra, ismeretekre, amelyeket a gyermekek, a tanulók az óvodán és iskolán kívül, 
mindennapi életükben szereznek be. 
A tapasztalatszerzés elve – a nevelés-oktatás folyamatában biztosítani kell a gyermekek, a 
tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzését, megértését, általánosítását. 
A tanulók különböző közösségek tagjai – a gyermekek, a tanulók mindig szűkebb (család, 
osztály, iskola) és tágabb (környezet, társadalom) közösség tagjai.  
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A nevelés-oktatás az emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, a 
közösségekben, a közösségek életének, céljainak, érdekeinek figyelembevételével, a 
közösség aktív részvételével történik. A közösségek biztosítanak lehetőséget – a 
pedagógusok vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett – a tanulók önállóságának, 
öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. 

Nevelő-oktató munkánk céljai és feladatai 
Nevelési célok és feladatok az óvodákban 

• Szeretetteljes, biztonságos életet adó, érzelem-gazdag óvodai élet 
megteremtésével a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, 
önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek; 

• Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek saját képességei szerint, annak 
figyelembe vételével fejleszthető; 

• Minden gyermek tudja, ismerje értékeit, de azt is érzékelje, hogy melyek az 
esetleges hiányosságai. Ezt természetes, lelki feszültség nélkül fogadja el; 

• Érezzék gyermekeink, hogy szeretjük őket, fontosak számunkra, figyelünk 
rájuk, s ha szükség van rá, segítségükre vagyunk; 

• A munkatársakat jellemzi a szüntelen megújulásra való törekvés, a folytonos 
korszerűsítés iránti igény. Nagy kitartással, szeretettel és a szülői-, fenntartói 
igény figyelembe vételével végezzük felelősségteljes munkánkat; 

• A felnőttoktatásban fontosnak tartjuk a tananyag elsajátítása mellett a 
nevelést is hiszen a tudás és a kulturált fellépés együtt jelent előnyt az egyén 
számára. A különböző szituációk elfogadott viselkedés normáiról kell a 
hallgatóknak az iskolában látnia a jó példákat. Így vagy megerősítést kap 
vagy korrigálja a „hozott” mintákat. Ezen a területen is a nappali tagozat 
nevelési feladatait valljuk magunkénak, természetesen a módszerek más 
jellegűek is lehetnek. Nagyon fontosnak tartjuk a személyiség fejlesztést és a 
közösség fejlesztést. 

• Óvodai programunkba kívánjuk beépíteni magyar nyelven folyó cigány 
etnikai nevelést. Szuhogyon és Edelényben egyaránt a cigányság létszáma 
folyamatosan emelkedik, sajnos e népréteg életkörülményeinek javulása, 
társadalomba való beilleszkedése lassú fejlődést mutat. A munkalehetőségek 
beszűkültek. Az óvodás cigánygyermekek nem származásuk, cigány voltuk 
miatt hátrányos helyzetűek, hanem azért, mert a családi körülmények, az 
ingerszegény környezet miatt annak tekinthető. Az eredményesebb 
együttnevelés érdekében, az aktív szülők segítségével olyan programot 
igyekszünk szervezni, amelyben az eddig távolmaradó szülőket is igyekszünk 
bevonni, így lehetőség adódik a „szülő nevelésére”, szemlélet váltására a 
gyermekek érdekében. A szakma és a gyermekek szeretete vezérli 
nevelőtestületünket, mindig keressük azt a lehetőséget, ami a gyermeknek 
jobb. 

A tanítás és tanulás céljai és feladatai az egységes iskola 1-12. (13-14.) osztályában. 
A képzési szakasz végére olyan személyiség kialakítása:  

• aki életkorának megfelelő, konvertálható tudással és általános műveltséggel 
rendelkezik; 

• akit a megismerés, a felfedezés és az alkotás vágya hajt - a világ birtokba 
vételének szándéka vezérel; 

• aki a felhalmozott humanista értékek, a hagyományozott erkölcsi tételek 
elfogadója, aszerint élő; 
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Nevelés és oktatás 1-8. évfolyamon: 
• a képzési szakasz végére a tanulók felkészítése a továbbtanulásra; 
• a nevelés-oktatás a képességfejlesztésre alapozódjon, ugyanakkor a kezdetektől és 

növekvő mértékben adjon teret a teljesítményre koncentráló tanításnak; 
• az iskolai életrendet és légkört a kölcsönös megértésre, együttérzésre, 

segítőkészségre törekvés dominanciája jellemezze; 
• a szabályozás értékeken alapuljon (leírt követelmények), áttekinthető és 

mindenkitől megkövetelhető legyen; 
• az iskola szocializál, elvárásokat és követelményeket támaszt – ugyanakkor 

szabadságra nevel;  
• általános képzést nyújtunk, de szükségesnek tartjuk a tanulókban rejlő, különleges 

képességek felderítését és fejlesztését; 
• az iskola külső képével, rendezettségével, tisztaságával, otthonosságával és 

célszerűségével példaként hasson a gyermekek későbbi életében is. 
Kívánatos nevelői kép: szeretettel és segítőszándékkal szigorú, önmagával és másokkal 
szemben igényes - mindezzel tekintélyt szerez. 
 
Kívánatos tanulói kép jellemzői: 

• Legyen jól képzett, széles profilú szakmai alapképzéssel, konvertálható 
szaktudással rendelkező, vállalkozó szellemű, kockázatvállalásra, 
önmenedzselésre, pályamódosításra képes, sikerességre orientált; 

• Munkájában, tanulmányaiban legyen igényes, szorgalmas, kreatív; 
• Legyen intelligens, anyanyelvét és idegen nyelvet is beszélő, tudással, 

műveltséggel felvértezett; 
• Legyen motivált az önképzésre, szerezzen jártasságot az ismeretszerzés 

módszereiben; 
• Legyen képes a permanens tanulásra, a konvertálható ismeretek megszerzésére; 
• Legyen önmagát ismerő, elfogadó, értékelő, testkultúra iránt fogékony, 

önbizalommal rendelkező, magabiztos, céltudatos, egyéni sikerességre törekvő, a 
változó feltételekhez alkalmazkodni tudó, belső autonómiát, egyéniséget tükröző 
személyiség; 

• Legyen konfliktustűrő, illetve konfliktusok oldására, megoldására képes; 
• Legyen céltudatos, következetes, kitartó, erős akaratú; 
• Legyen sikerorientált, de ne legyen a sikert minden áron hajhászó; 
• Legyen kudarctűrő, legyen a szorongások, feszültségek oldására képes; 
• Tudjon és akarjon igazodni az elfogadott társadalmi normákhoz, de ne legyen 

elvtelen, megalkuvó; 
• Legyen jól nevelt, az értékeket tisztelő, viselkedni tudó, erkölcsös, becsületes, 

jellemes, önmagával és másokkal szemben igényes; 
• Legyen képes eligazodni a kultúra, a művészet, a tudomány különböző területein; 
• Tudja befogadni és élvezni a művészi alkotásokat; 
• Legyen önmagát, családját, környezetét gyarapító, a fogyasztásban mértékletes, 

takarékos; 
• Tudjon törődni szűkebb és tágabb hazája környezetének védelmével; 
• Legyen nyitott a világ, Európa, Magyarország, a haza, a környezet aktuális 

kérdései iránt; 
• Legyen képes a demokrácia megteremtésére és működtetésére; 
• Legyen jó magyar ember, szeresse hazáját, ápolja kultúráját, legyen európai. 
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• Olyan biztos alapokat adni a tanulóknak, amelyre bármilyen irányú későbbi 
tanulmányok épülhetnek (a biztos alapok mellett a tanulási technikák tanításával, 
a szorgalom és az akaraterő növelésével, a beszéd- és vitakészség fejlesztésével);  

• az első két évfolyamot a mértéktartó, de szigorú igényesség jellemzi, amely nem 
enged teret a tárgyak közötti szelektálásnak, lehetőséget és kellő tudásalapot nyújt 
a későbbi orientálódáshoz; 

• az utolsó két évben (11–12. évfolyam) az érdeklődésüknek megfelelő tárgyakból 
az emelt szintű érettségi vizsgára készítünk, valamint a választott pályán történő 
helytálláshoz szükséges készségeket, képességeket erősítjük, a tanulócsoporthoz 
igazított (szükség esetén személyre szabott) módszerekkel;  

• kiemelkedő szerepet kap az iskolai munka során az önálló alkotómunka, a 
kreativitás, az információhordozók széles körű alkalmazása;  

• általános műveltség megalapozása, szakmai előkészítés az első négy évfolyamon; 
felkészítés nyelvi érettségi vizsgára; 

• felkészítés az érettségi, illetve szakképesítő, a technikus képesítő vizsgára a 13.-
14. évfolyamokon szakirányú szakmai képzéssel; 

• felkészítés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére; 
• a munkába álláshoz, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása. 

Az alapelvekből és célokból következő, legfontosabb feladataink: 
• az oktatás és nevelés, a játék, a sport jó feltételrendszerének biztosítása; 
• a nevelőtestület tagjainak folyamatos továbbképzése; 
• tanévenként meghatározni a kiemelt feladatokat, amelyek a pedagógiai programra 

épülnek; 
• a tanulóról a lehető legtöbb ismerettel kell rendelkeznünk, hogy fejlődésében 

segítségére lehessünk; 
• valamennyi tevékenység ellenőrzése; 
• az osztályfőnök kiemelt szerepet vállal a nevelésben; 
• a tantestület minden tagja által egységes hatás a gyermekekre; 
• a tanév végén tevékenységünk értékelése és javaslat a korrekcióra. 
Az oktató-nevel ő munka egyes kiemelt területei 

Az óvodai, iskolai nevelő-oktató tevékenységek legfontosabb területei a 
következők: 

• Az új pedagógiai és oktatási programok és eljárások bevezetésekor a 
megfontolt, szakmailag megalapozott, lehetőleg kipróbált módosítások 
fokozatos bevezetése 

• Az óvodákban a Helyi Óvodai Program szakmai célkitűzéseinek, 
pedagógiai alapelveinek érvényesítése 

• Alsóbb évfolyamokon az előkészítő szakasz, alapozás hangsúlyozása. Az 
alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik és a 
nyolcadik évfolyam végéig tart. 

Szakaszai: 
• az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető, 
• a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő, 
• az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó, 
• a 7. évfolyamon kezdődő és a 8.  évfolyam végéig tartó fejlesztő szakasz. 
• 9-12.(13-14.) évfolyamon középiskolai képzés (gimnázium és szakközépiskola) 
• Digitális Középiskola (gimnáziumi érettségire felkészítő speciális képzés, 9-12. 

évf.) 
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A bevezető és a kezdő szakaszban, továbbá a helyi tantervben meghatározottak 
szerint az alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozása időkeretének 25-
50%-ban nem szakrendszerű oktatás, az alapozó szakasz fennmaradó időkeretében és a 
fejlesztő szakaszban szakrendszerű oktatás folyik. 

• Az idegen nyelv oktatásának kiemelt szerepe: magyar- angol két tannyelvű 
oktatás az 1.a, b, a 2. a, b, osztályokban felmenő rendszerben, osztályok 
emelt óraszámú csoportjai, csoportbontás, szakos ellátottság, kép- és 
hangzóanyag biztosítása. 

• A számítástechnika oktatás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása és 
folyamatos fejlesztése 

• Könyvtárhasználat, információszerzés lehetőségének biztosítása és 
fejlesztése 

• Iskolai oktató munka hatékonyságának folyamatos és rendszeres mérése: 
országos, és helyi mérések 

• Felzárkóztatás, tehetséggondozás 
• Iskolai sporttevékenység lehetőségeinek bővítése: tömegsport, úszás, 

sportszakkörök, sportversenyek 
• Szabadidős tevékenységek: differenciált képességfejlesztés, szakkörök, 

korrepetálások, énekkar, tanulmányi kirándulások, kulturális bemutató, 
gyermeknap, idegen nyelvi délutánok, kézműves foglalkozások, iskolai 
farsang, ki mit tud, pályázatok, iskolaújság 

• Tanulmányi- és sportversenyeken való részvétel 
• Az emelt szintű képzés megszilárdítása (a 2010/2011-es tanévben először 

beinduló idegen nyelvi, emelt informatika matematikával, emelt magyar 
történelemmel) a gimnázium osztályokban  

• Szakképzés feltételeinek biztosítása, szakképzési program folyamatos 
fejlesztése (OKJ webmester, hálózattelepítő és üzemeltető, természet- és 
környezetvédelmi, ill. települési környezetvédelmi technikus) 

• Diákönkormányzat tevékenységének fejlesztése 
Kiemelt kompetenciafejlesztési területek: 

• Anyanyelvi kommunikáció 
• Idegen nyelvi kommunikáció 
• Matematikai kompetenciák 
• Természettudományos kompetenciák 
• Digitális kompetencia 
• Hatékony és önálló tanulás kompetenciája 
• Szociális és állampolgári kompetenciák 
• Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciák 
• Esztétikai és művészeti kompetenciák 
Nevelő-oktató munkánk eszköz és eljárásrendszere 

A nevelési eszköz az a módszer, amellyel, mint a tevékenységformával a nevelési 
folyamat megvalósul. 
Tanulóinkat igyekszünk pozitív tevékenységekre késztetni, gyengítve a negatív hatásokat. 
Nevelési eljárásainkat alkalmazzuk céljaink elérése érdekében. 
Ezek a következők 
A meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás érdekében alkalmazott módszereink: 

• az oktatásban alkalmazott módszerek; 
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• minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép; 
• bírálat, önbírálat; 
• beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás; 
• előadás, vita, beszámoló. 

Ösztönző módszerek: 
• helyeslés, bíztatás, megbízás, elismerés, ígéret, dicséret; 
• gyakorlás, követelés; 
• ellenőrzés, értékelés, szóban vagy írásban, osztályozás; 
• játékos módszerek; 

A pozitív magatartásra ható módszereink: 
• helyeslés, ösztönzés, bíztatás; elismerés, dicséret, jutalmazás; 
• osztályozás; 
• felszólítás 
• követelés. 

A negatív viselkedés kialakulása elleni módszerek: 
• felügyelet; 
• ellenőrzés; 
• figyelmeztetés; 
• intés, elmarasztalás, tiltás; 
• büntetés. 

Jutalmazás az általános iskolában 
A jutalmazás lehet:  

• szaktanári dicséret  
• osztályfőnöki dicséret 
• igazgatói dicséret 
• tantestületi dicséret 
• díszoklevél (annak a tanulónak, aki az általános iskolai tanulmányai során  

mindvégig kitűnő eredményt ért el). 
Jutalmat kap a tanuló: 

iskolai versenyen (évfolyamonként): 
• egyéni 1-3. helyezett: oklevél és szaktanári dicséret 
• csapat 1. hely: oklevél a tagok nevének feltüntetésével és szaktanári dicséret 
• körzeti versenyen 1-3. hely osztályfőnöki dicséret 
• megyei versenyen 1-10. hely: 
• egyéni és csapat egyaránt igazgatói dicséret 
• országos versenyen bármely helyezés: 
• egyéni és csapat egyaránt tantestületi dicséret és könyv. 

Jutalmazás a középiskolában 
A tanulók jutalmazásánál az elért tanulmányi eredményekre, a közösség érdekében 

kifejtett tevékenységre, magatartásra, szorgalomra az iskola hírnevét öregbítő 
eredményekre kell figyelemmel lenni. 

• A tanuló év közbeni tanulmányi eredményét, magatartását és szorgalmát az 
osztályfőnök havonként értékeli, és az ellenőrző könyvben írásbeli dicséretben 
részesíti azt a tanulót, aki kiemelkedően jó, egyenletes tanulmányi munkát 
végzett, illetőleg szorgalmával vagy magatartásával kitűnt társai közül. 

• Szaktanári, illetőleg osztályfőnöki dicséretben részesíthető az a tanuló is, aki az 
előző havi értékeléshez képest lényegesen javított, tanulmányi eredménye, 
illetőleg szorgalma, vagy magatartása kedvező módon megváltozott. 
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• Legalább kettő szaktanár és az osztályfőnök javaslata alapján igazgatói írásbeli 
dicséretben részesíthető tanév közben az a tanuló, aki hosszabb időn keresztül 
kitűnt társai közül jó tanulmányi eredményével, példás magatartásával és 
szorgalmával. 

• Oklevél formájában, írásbeli osztályfőnöki dicséretben kell részesíteni azt a 
tanulót, aki az év végi bizonyítványában 4,51 feletti eredményt ért el. 

• Igazgatói dicsérő oklevelet és emellé tárgyjutalomként könyvet kell adni annak a 
tanulónak, aki az év végi osztályzata alapján jeles vagy kitűnő eredményt ért el. A 
dicséretet a jutalomkönyvbe is be kell írni. 

• írásbeli dicsérettel és oklevéllel kell elismerni annak a tanulónak a munkáját, aki 
az iskolai tanulmányi versenyen első-harmadik helyezést ért el. 

• Igazgatói dicséretben, oklevél és könyv-, illetve tárgyjutalomban kell részesíteni 
azt a tanulót, aki az iskolán kívül rendezett tanulmányi versenyen, 
sportvetélkedőn, kulturális versenyen, művészeti versenyen első-tizedik helyezést 
ért el. Megyei és országos verseny esetén ez az elismerés illeti meg azt a tanulót, 
aki első-huszadik helyezést ért el. 

• Igazgatói elismerő oklevéllel és dicsérettel kell kitüntetni azt a tanulót, aki 
kiemelkedően jó közösségi munkát végzett, illetőleg az iskola által szervezett 
különböző megmozdulásokon kiemelkedő eredményt ért el. 

• Emlékoklevelet kell adományozni annak a végzős tanulónak, aki legalább négy 
évfolyamon keresztül volt az iskola tanulója, és ezalatt az időszak alatt tanulmányi 
eredménye év végén jeles átlagnál nem volt rosszabb. 

Fegyelmező intézkedések formái 
Az elmarasztalás fokozatai: 

• szaktanári figyelmeztetés, intés 
• osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás 
• igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 
• tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás 
• a tanuló más osztályba, másik iskolába történő áthelyezése az oktatási törvényben 

meghatározott feltételek szerint. 
A jutalmazást és elmarasztalást egyaránt írásba kell foglalni. Azokban az esetekben, 
amikor várhatóan fegyelmi büntetés kiszabására kerül sor, az iskolában Fegyelmi Bizottság 
működik, amely a nevelőtestület által átruházott jogokat gyakorolja. 
A Fegyelmi Bizottság tagjai:  

• a bizottság elnöke, 
• az iskolavezetés egy tagja, 
• a diákmozgalmat segítő pedagógus, 
• a tanuló választott képviselője, 
• a tanuló osztályfőnöke, 
• a jegyzőkönyvvezető (lehet a fentiek közül) 

A Fegyelmi Bizottság határozatképes, ha az elnöke és legalább 2 pedagógus tagja jelen 
van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata duplán számít. A fegyelmi eljárás a 
tanuló, illetve törvényes képviselőjének távollétében is lefolytatható. A fegyelmi eljárás 
szabályait a 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 

• A pedagógus írásbeli figyelmeztetést, vagy írásbeli intőt adhat annak a tanulónak, 
aki magatartásával zavarja a foglalkozás rendjét. 
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• Az osztályfőnök írásbeli figyelmeztetést, illetőleg írásbeli intőt adhat annak a 
tanulónak, aki több, mint kettő szaktanári figyelmeztetést vagy intőt kapott, 
illetőleg abban az esetben is, ha az osztályfőnöki figyelmeztető, illetőleg intő 
adását legalább kettő szaktanár javasolja. 

• Az iskola igazgatója az osztályfőnök javaslatára igazgatói figyelmeztetést, intőt 
adhat annak a tanulónak, aki kiemelkedően súlyos fegyelemsértést követett el, 
illetőleg aki már a tanévben kapott osztályfőnöki intőt és újabb osztályfőnöki intőt 
kellene részére adni. 

• A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál általában meg kell tartani a 
fokozatosság elvét. Első alkalommal szaktanári figyelmeztetést, majd szaktanári 
intőt, ezt követően osztályfőnöki figyelmeztetést, illetőleg osztályfőnöki intőt, 
újabb fegyelmezetlenség esetén pedig igazgatói figyelmeztetést, majd igazgatói 
intőt lehet adni a tanulónak. A fokozatosság elvét nem kell megtartani abban az 
esetben, ha a tanuló kirívóan súlyos kötelezettségszegést követett el, amikor 
egyébként a fegyelmi eljárás megindításának is helye lenne. 

• Sorozatos kötelességszegés, illetve fegyelmezetlenség, szándékos rongálás, nagy 
értékű károkozás, fizikai vagy lelki bántalmazás, ittasság esetén az osztályfőnök 
fegyelmi eljárást kezdeményez. 

Fegyelmi eljárás során 
• megrovás, 
• szigorú megrovás, 
• áthelyezés egy másik osztályba, csoportba, vagy iskolába; 
• eltiltás a tanév folytatásától, 
• kizárás az iskolából, fegyelmi büntetések adhatók. 

Az utóbbi két fokozat csak tanköteles kor betöltését követően alkalmazható. 
Kártérítés 

• Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a kötelező 
legkisebb minimálbér egy havi összegének 50%-át. 

• Szándékos károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg az okozott 
kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér 5 havi összegét. 

 
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai f eladatok 
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatainkat két fő területen 

határoztuk meg, ezek egyrészt a NAT-ban és a kerettantervekben leírt egységes, alapvető 
tartalmak átadása, elsajátíttatása, másrészt az ezekre épülő differenciálás. 
E két feladatunk azt a célt szolgálja, hogy gyermekeink, tanulóink  

• a különböző szintű adottságaikkal, 
• az eltérő mértékű fejlődésükkel, 
• az iskolai és az iskolán kívüli tanulásukkal, 
• egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, 
• szervezett ismeretközvetítéssel, 
• spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki 

személyiségüket. 
A különböző ismeretek elsajátítása során törekszünk a tanulók értelmi, önálló 

ismeretszerzési, kommunikációs, egészséges és kultúrált életmód iránti cselekvési 
motívumainak, képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez hozzájárulni. Képzésünk 
tartalma az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a 
technikára vonatkozó kultúra alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori 
fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. 
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A tananyag feldolgozása, összefüggéseinek feltárása megalapozza a tanulók: 
• műveltségét, 
• világszemléletük, világképük formálódását, 
• társas kapcsolatát, 
• eligazodásukat saját testükön, lelki világukban, 
• tájékozódásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

 
A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál 

elsődleges szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan 
követelmények meghatározása, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást. 

Pedagógiai programunk alapját egy olyan közös gondolkodás képezi, amelyben a 
tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a 
középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés színtere nemcsak az iskola, 
hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb fóruma is. 

Ezen célkitűzések alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré 
csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 
Az értelem kiművelése területén elvégzendő feladatok: 

• A megismerési vágy fejlesztése; 
• Tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása; 
• Tevékenységorientált tanulás; 
• Rugalmasság, az új iránti nyitottság kialakítása; 
• Az információk közötti eligazodás, szelektálás képességének fejlesztése. 

A segítő életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok: 
• A pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése; 
• A pedagógusok rendszeresen éljenek a segítő együttműködés változatos 

formáival; 
• A közösségi szellem (osztály, iskola, stb.) kialakítása, fejlesztése. 

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén elvégzendő feladatok: 
• A mintaszerű egészség és életmód ismérveink megismertetése a tanulókkal; 
• A tanulói önértékelés rendszeressé válása a nevelő munka során; 
• Káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése. 

A szakmai képzés alapozása területén elvégzendő feladatok: 
• A szabályhasználat képességének fejlesztése; 
• Az iskolán kívüli fórumok egyre hatékonyabb kihasználása; 
• Sokoldalú, mindig megújulni képes, önképző szakemberek képzése. 
 
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A nevelés szempontjából közösségnek nevezzük az autonóm egyének 
szerveződését. A közösség egyénekből áll, az igazi közösség kibontakoztatja, fejleszti a 
személyiséget. Maga a közösség a fejlődés keretét biztosítja, miközben tagjai 
önfejlődésével a közösség is fejlődik. A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén 
és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Iskolánkban a 
közösségfejlesztés fő területei: 
Tanórák  

• közismereti és szakmai elméleti, gyakorlati szaktárgyi órák, 
• osztályfőnöki órák 
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Tanórán kívüli foglalkozások 
• szabadidős tevékenységek 
• szakkörök, sportkörök, önképzőkörök 
• tanfolyami csoportok, 
• táborok 
• erdei iskola 
• diákönkormányzati munka 

Az egyes területek feladatai és céljai megegyeznek abban, hogy tevékenyen hozzájárulnak: 
• a tanuló közösségi magatartásának kialakításához; 
• véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez; 
• a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend); 
• együttérző magatartás kialakításához; 
• a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van 
feladatuk, hanem az iskola valamennyi alkalmazottjának, hiszen az intézmény valamennyi 
dolgozója példaként áll a diákok előtt: 

• megjelenésével, 
• viselkedésével, 
• beszédstílusával, 
• társas kapcsolatával. 

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

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek; 
• Ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti 

kultúránk nagy múltú értékeit; 
• Sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 
megismeréséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek; 

• Legyen nyitott a különböző szokások, életmódok kultúrák és vallások iránt, de 
alakítsa ki az általa elfogadott értékrendet és világnézetet és ez határozza meg 
cselekedeteit; 

• Váljon érzékennyé környezete állapota iránt és felelősen cselekedjen megóvása 
érdekében; 

• Tudjon társaival és a felnőttekkel is adott témában szabatosan beszélgetni; 
• Legyen képes felelős döntések meghozatalára, amelyekkel a felnőtt életében 

képes lesz a helyes életvitele kialakítására; 
• Tanuljon meg tanulni, legyen képes az esetleg bekövetkező pályamódosításra; 
• Tevékenysége erősítse a közösséget és annak fejlődését. 
•  

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink területei 
A tanórán megvalósítható feladatok 

A tanórán résztvevő tanulók egy osztályközösség tagjai, amelyet a közösségi érdek, 
közös cél, közös értékrend és tudat tart össze. Legfontosabb célunk maga az 
osztályközösség kialakítása, tehát a közösség építése. 
A fenti cél elérése érdekében feladataink az alábbiak: 
a tanulás támogatása: 

• kölcsönös segítségnyújtással, 
• közösségi ellenőrzéssel, 
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• tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével, 
• a tanulók kezdeményezéseinek segítése, 
• a közvetlen tapasztalatszerzés segítése, 
• a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése 
• a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének 

fejlesztése, 
• olyan nevelőkollektíva kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni képes. 
A tanórán kívül megvalósítható feladatok 
A tanulók az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére nevelése; 

• Átgondolt foglalkoztatási tervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával a 
közösség fejlesztése, a közösséghez való tartozás érzésének erősítése; 

• A társas együttélés alapvető szabályainak, amelyek a közösségben való 
harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek megismertetése a 
tanulókkal; 

• Sokoldalú és változatos foglalkozások tartása a közösségi magatartás erősítéséhez; 
• A séták, kirándulások, táborok, erdei iskolák, a természet iránti tiszteletet és a 

környezet iránti felelősség érzésének elmélyítéséhez. 
A diákönkormányzati munka során megvalósítható feladatok 

A diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közössége, amelynek 
keretében a tanulók a pedagógus irányítóval együtt saját fejlettségüknek megfelelő szinten 
önállóan intézik saját ügyeiket. 
Feladatok: 

• Olyan közösségi érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek 
nem sértik az egyéni érdekeket; 

• A kialakított, meglévő hagyományokon alapuló közösségi munkálatok 
közösségépítő tevékenységek fejlesztése; 

• Új hagyományok megteremtése; 
• A közösség iránti felelősségérzet kialakítása, fejlesztése; 
• A közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése. 

A pedagógusok feladatai a közösségfejlesztéssel kapcsolatban 
• A fenti feladatok megvalósítását tevékenységükkel segítsék elő; 
• Ismerjék az iskola hagyományait és ápolják azokat; 
• Önfejlesztéssel sajátítsák el az új pedagógiai módszereket és alkalmazzák azokat 

oktató – nevelő munkájuk során; 
• A diákság számára mintául teremtsék meg és fejlesszék saját közösségeiket 

bevonva az intézmény valamennyi dolgozóját. 
•  
A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefü ggő 

pedagógiai tevékenységek 
A gazdasági-társadalmi élet átalakulása kedvezőtlenül befolyásolta a családi élet 

alakulását és ebből következően az intézmény tanulóinak életét. Sok család szétzilálódott, 
a szülők értékrendje megingott. A bizonytalanság, a szegénység, az ingerszegény 
környezet, a tanulók érzelmi-akarati sérülése túlnyomórészt beilleszkedési, 
alkalmazkodási, viselkedés és teljesítményzavarokkal küzdő tanulókat eredményez. 
Iskolánk igyekszik a problémákat orvosolni. 
Leggyakoribb ismertetőjelek: 

• a gyermek nem felel meg a vele szemben támasztott nevelési-oktatási 
követelményeknek, 
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• passzív vagy aktív módon ellenáll a nevelői hatásoknak, 
• nehezen tud alkalmazkodni és a közösségbe beilleszkedni, 
• testi és pszichés tünetei vannak, 
• személyiségzavarokkal küzd (idegesség, figyelmetlenség, alvási és 

beszédzavarok, hibás automatizmusok – tickelés, pislogás, grimaszolás, 
étvágytalanság, hisztérikus görcsök stb.). 

 

a) A részképesség-zavarok körében: 
• az iskolai teljesítmények – elsősorban az alapvető eszköztudás 

(olvasás, írás, számolás) - elsajátításának nehézségei,  
• a képességek deficitje, valamint  
• az általuk kiváltott, következményes magatartási és/vagy  
• tanulási zavarok komplex tünetegyüttese tartozik.  

b) A kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar megléte 
esetén az érintett tanuló: 

• rövidebb ideig tud a feladathelyzetben megmaradni,  
• az általánosnál több cselekvéses tanulási helyzetet igényel.  

c) Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének, érési lelassulásának jelei a 
tanulási, magatartási zavar tüneteit mutató tanulóknál az alábbiak: 

• általában érzékenyebbek a meteorológiai változásokra, 
• fáradékonyabbak az átlagnál, nehezen tűrik a zajokat, nehezen viselik 

el a várakozási feszültséget, 
• gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 
• fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó 

kereteket, érthető és követhető szabályokat. 
•  

A pszichés fejl ődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban 
tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai f ejlesztése. 

A fejlesztés alapelvei 
• A részképesség-zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek 

kielégítése gyógypedagógiai tanár vagy pszichológus közreműködésével történik.  
• A rehabilitációs célú órakeretben a tanulók fejlesztését egyéni, csoportos terápiás 

terv alapján végezzük. 
• A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban 

érvényesítjük:  
• a számonkérési,  
• értékelési,  
• esetleg - indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottság javaslata alapján - az egyes tantárgyakból, 
tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 

• Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladatunk: 
• az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, 
• a kudarctűrő-képesség növelése, 
• az önállóságra nevelés. 
•  

A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai  
Diszlexia, diszgráfia 

A diszlexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől 
független olvasási és helyesírási gyengeség. Hátterében a központi idegrendszer sérülései, 
organikus eltérései, érési késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok 
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különböző összefonódásai találhatók meg, valamelyik dominanciájával. Általában 
differenciálatlan az aktív szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. A tanuló az új szavakat 
nehezen jegyzi meg, megmásítja, torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, 
vagy körülírja a fogalmat. Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű 
kapcsolat, gyakori és makacs betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések 
tapasztalhatók, a hosszabb szavak áttekintése rendkívül nehéz. Hibás kombinációk, 
felületes akusztikus képzetek előhívása észlelhető. Nehéz a figyelem megosztása az 
olvasási technika és a szöveg tartalma között, pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az 
olvasási tempó, gyenge a szövegértés. 
Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, az 
íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz 
viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. 

Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális 
mozgássor csak nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók. 
A fejlesztés célja: 

Az olvasás-, írászavarok javításának feladata, hogy kialakítsa a tanulóban a 
mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejlessze kifejező 
készségét, segítse az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 
A fejlesztés feladatai: 

• a testséma biztonságának kialakítása, 
• a téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 
• a vizuomotoros koordináció gyakorlása, 
• a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 
• az olvasás, írás tanítása lassított tempójú, nyújtott ütemű, hangoztató-elemző, 

szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő, valamint a vizuális és auditív 
észlelésre alapozó módszerrel, 

• az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész 
iskolai pályafutása alatt, 

• a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 
• az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 
• az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív 

tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és 
alkalmazásával. 

Diszkalkulia 
A diszkalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, 

szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus 
ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok 
azonosításának nehézsége más iskolai teljesítmények (pl. olvasás, írás, idegen nyelv 
tanulása) jó színvonala mellett. Hátterében általában valamilyen idegrendszeri sérülés 
húzódik meg, amelynek következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a 
gondolkodás. Nehezítetté válik a szimbólumok felismerése és tartalmi azonosítása, 
akadályozott a fogalmak kialakulása, sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkodási 
műveletek, a sor- és szabályalkotás, a téri és síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart 
szenved az emlékezet és a figyelem. A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a 
matematikai érdeklődés, kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-
állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai 
relációk verbális kifejezésében. 
A fejlesztés feladatai: 

• az érzékelés-észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd 
összehangolt, intenzív fejlesztése, 
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• a testséma kialakítása, 
• a téri relációk biztonsága, 
• a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 
• a szerialitás erősítése, 
• segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 
• 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, 

• a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 
megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 

A kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, a figyelemzavar 
Hiperkinetikus zavarok 

Már az első öt évben kialakuló tünet-együttes, melyet jellemez a tevékenységek 
csapongása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori megszegése, 
megfontolatlanság, többszöri konfrontálódás a társakkal. Gyakori a kognitív működések 
zavara, illetve a nyelvi és motoros képességek fejlődésének késése. Másodlagos 
szövődménye az aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat. 
Magatartási zavarok 

Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. 
A viselkedés erősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván 
áthágja. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori lázadás és 
hosszan tart (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Jellemzi még: nagyfokú harcosság, 
társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető erőfitogtatás, 
indulatkitörések, iskolakerülés, hazudozás. 
A fejlesztés elvei, módszerei, feladatai: 

• A tanuló optimális helyének megválasztása a pedagógus kommunikációs 
jelzéseinek megfelelő érzékelésére. 

• Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 
érdeklődésének, terhelhetőségének ismeretében. 

•  A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, magabiztosságának, 
önérvényesítésének, cselekvéses, illetve verbális megnyilvánulásainak) 
megismerése siker vagy kudarc esetén. A tanuló alkalmazkodásának, a csoportba 
való beilleszkedésének segítése. 

•  Együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 
•  A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 
 
Tennivalóink 

Feltárás 

• Óvoda – iskola. A jövendő 1. osztályos tanítók és a intézményegység-vezető-
helyettes számára kötelező az óvodai csoportfoglalkozások látogatása évi 2 
alkalommal, továbbá a nyílt napokon való részvétel. 

• A belépő 5. osztályok vezetői és szaktanárai (a tantárgyfelosztás alapján) szintén 
évi 2 alkalommal hospitáljanak a 4. osztályokban 

• A tanuló szokásainak megfigyelése: tanórán, tanórán kívül 
• Konzultáció, melynek célja a fejlesztési lehetőségek feltárása. 
• Anamnézis ismerete, bio-pszicho-szociális okok feltárása. 
• A családi körülmények megismerése:szülőértekezlet, fogadóóra, családlátogatás. 
• A tanuló baráti körének ismerete. 
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Nyilvántartás 
Az osztályfőnök feljegyzést készít, továbbá a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős 

adatbázisában rögzíteni kell a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanuló nevét és a vele 
kapcsolatos legfontosabb ismeretet. Szoros együttműködés szükséges a problémás tanulók 
osztályfőnöke valamint a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős között.  

Intézményi szinten: 
• az alsó tagozat: munkaközösségi foglalkozásokon; 
• a felső tagozat: a havi magatartás és szorgalom értékelésénél kap tájékoztatást 

ezen tanulók személyéről és helyzetéről. 
Szükséges ezt tenni azért, hogy ne egyformán kezeljük a tanulókat. Amennyiben indokolt, 
igénybe kell vennünk a kistérség szakszolgálatának segítségét is. 
Tevékenységformák: 

• szoros kapcsolat a helyi óvodákkal, Nevelési Tanácsadóval, és Gyermekjóléti 
Szolgálattal; 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 
• fejlesztő órák, egyéni fejlesztési terv kidolgozása; 
• a felzárkóztató órák; 
• Iskolaotthonos tanítási rend 
• napközi otthon; 
• a tanulószoba; 
• a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 
• a családlátogatások; 
• a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése, szülői tanácsadás; 
• én-kép korrekció és önismeret-fejlesztés tanórákba illesztve, osztályfőnöki órák 

keretében; 
• szociális ellátás különböző formáira való javaslás; 
• habilitációs és rehabilitációs foglalkozások egyénhez igazított tartalma és 

módszerei. 
 
A tehetség, képesség kibontakozását segít ő tevékenységek 

Általános iskolában 
Az általános műveltség alapjainak elsajátításához biztosítunk egyenlő lehetőségeket a 
tehetséggondozással, a képességek kibontakoztatásával, a hátrányok leküzdésével. 
A tehetséget kétféleképpen értelmezzük: 

• a tanuló képességei között vannak olyanok, amelyek meghaladják egyéb 
képességeit 

• a tanuló az átlagot jóval meghaladó képességgel/képességekkel rendelkezik, 
kimagasló teljesítményre képes. 

Mindkét esetben kiemelt feladatunknak tekintjük a képességfejlesztést azzal a 
megszorítással, hogy ilyen tevékenységünkkel párhuzamosan azokat a képességeket is 
fejlesztenünk kell, amelyek gyengék. 

A tehetséggondozás egyaránt feladata a tanórai és a tanórán kívüli 
foglalkozásoknak. Annak felderítése, hogy a gyermek miben tehetséges, minden 
pedagógus feladata, de az információk az osztályfőnöknél gyűlnek össze, aki 
munkatársaival meghatározza a fejlesztés lehetőségeit. 
A tehetségesek számára a következő szakköröket indítjuk:  

• anyanyelv, 
• idegen nyelvek,  
• matematika, 
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• kémia-biológia 
• szükség esetén bármilyen tárgyból.  
• Az énekkari tagság a szaktanár véleménye alapján önkéntes, de jelentkezés esetén 

a teljes tanévre szól.  
• Az iskolában diáksportkör működik, a sportköri tagság önkéntes.  
• A tehetségesek érdekében a 7. és 8. évfolyamon képességek szerinti csoportokat 

alakítunk ki, s így történik az oktatásuk matematikából, idegen nyelvből, 
számítástechnikából.  

• Évente /az első félévben/ középiskolai előkészítőket szervezünk a felvételi 
tárgyakból, matematikából és magyar nyelvből.  

• Lehetőségeink szerint erdei iskolát és szaktábort indítunk nyaranként.  
• Konkrétabb tevékenységi formák: 
• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése /differenciálás/ 
• csoportmunkában, személyre szólóan kidolgozott feladatokkal, 
• a tanulás tanítása 
• a nívócsoportos oktatás 
• a nem kötelező /választható/ tanórán tanulható tantárgyak tanulása 
• a tehetséggondozó foglalkozások 
• az iskolai sportkör 
• a szakkörök 
• versenyek, vetélkedők, bemutatók /szaktárgyi, sport, kulturális stb./ 
• a szabadidős foglalkozások /pl. színház- és múzeumlátogatások/ 
• az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni 

vagy csoportos használata 
• a továbbtanulás segítése. 
• szabadidős foglalkozások, színház, múzeum, hangversenyek látogatása 
• fellépés biztosítása kulturális rendezvényeken 
• lehetőség bemutatkozásra kiállítás keretében 

Ha a tanuló kiemelkedő képességének fejlesztése iskolánk keretein belül már nem 
lehetséges, segítünk a szülőnek azokat a lehetőségeket felkutatni és ajánlani, ahol a 
fejlesztés tovább folytatható.  

Pedagógusaink egyik legfontosabb feladata - megfelelő pedagógiai és pszichológiai 
ismereteik alapján -, hogy minél előbb felismerjék a tehetségeket. A tehetséges tanulók 
oktatása során a differenciálás módszerével dolgoznak. A tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokon kívül tehetséges tanulóinknak biztosítjuk: 

• a pályázatokon való részvételt 
• a versenyekre való felkészítést 
• a versenyeztetést 
• a könyvtár és az internet használatát 
•  

Középiskolában 
Az iskolai nevelés kiemelt feladatai köré tartozik a tehetséges gyerekek 

képességeinek kibontakoztatása. Napjaink társadalmát leggyakrabban a tudásközpontú és 
információs jelzőkkel határozzuk meg. Egyik legfőbb érték a tudás, ezért iskolánkban a 
nevelő-oktató munkánkkal meg kell felelnünk a kor kihívásainak, követelményeinek. 

 
 



 40

Minden nevelőnek alapfeladata a tehetséges fiatalok megtalálása, és tehetsége 
szerinti segítése. Intézményünkben a tanulói utak tudatos és szervezett gondozására 
törekszünk. A tanulásvezetés folyamata során a belépő tanulók a 9. évfolyam elején 
diagnosztikus felmérő feladatlapot írnak, amelynek célja, hogy az előző minőségű láncból 
hozott, a középiskolai tanulmányokhoz szükséges ismeretek, alapkészségek szintjéről 
egyénenként és osztályonként információt gyűjtsünk. Ezeket az információkat az 
osztályban tanító szaktanárok feldolgozzák az osztály, ill. az egyes tanulókra is lebontva és 
százalékosan értékelik. A tanulók és a szülők visszajelzést kapnak a felmérés 
eredményéről, természetesen nem osztályzat formájában. A munkaközösségi értekezleten 
elemezzük a felmérés tapasztalatait és ezek alapján határozzuk meg az osztályon belüli 
differenciált foglalkozásokat. 

A személyi feltételek megfelelő szintű biztosítása úgy teljesíthető, hogy a feladatok 
elvégzése a nevelő személyes vállalásaként történik. Ebbe a körbe szorosan kapcsolódó 
terület, az önfejlesztés. Segíteni kell a tehetséges diákokat önismeretük fejlesztésével 
képességeik kibontakoztatásában. 

A mai világ sikerorientált. Az életre nevelés fontos eleme, hogy minden tanulónak 
minél több sikerélményben legyen része, mert ez adhat alapot a boldogulásához. Ebben a 
munkában való aktív és sikeres részvétel eredményes pedagógiai munkát feltételez. 

 
Emelt szintű képzések 

A tehetséggondozás egyik területe az emelt szintű érettségire való felkészítés, 
amelynek célja elsősorban a felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés. Az emelt 
óraszámok választása önkéntes és szabályozott.  

A képzések iránti igényt a 10 .évfolyamok osztályfőnökei mérik fel és gyűjtik 
össze. Egy tanuló maximum két képzést választhat és az adott tantárgyból legalább jó 
osztályzattal kell rendelkezni .A szaktanár állítja össze a tantárgy programját, a 
munkaközösség-vezető véleményezi, és az igazgató hagyja jóvá. A foglalkozások 
időkerete heti 2 óra az alapórán kívül és a választás után a részvétel kötelező. 
Szakköreink: 

• irodalmi színpad 
• énekkar 
• sakk-szakkör 
• rajz szakkör 

Tanulmányi versenyek 
A szaktárgyi tanulmányi versenyek sorában a legrangosabb az OKTV, amelyen 

csak a legkiválóbb tanulóink indulnak. Tanulóink összetételéből adódóan erre a versenyre 
nincs tömegjelentkezés, de minden évben vannak szép eredményeink. A különböző 
szaktárgyi versenyekre való felkészítés során a szaktanár egyénre szabottan irányítja, 
ellenőrzi és értékeli a versenyző tanulók felkészülését, és a számtalan megerősítő 
visszajelzés hatására a tanulók motiváltsága is nő a feladat iránt, ami a legfontosabb 
teljesítménynövelő tényező. 
Egyénre szabott tehetséggondozás 

Ezt a módszert a különösen kiemelkedő képességű tanulók esetében alkalmazzuk A 
továbbképzések során törekszünk a tehetséggondozással kapcsolatos pedagógiai kultúránk 
fejlesztésére. 

 
 
 
 



 41

Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
A tanulók magatartása a társadalomban, családban lévő feszültségek hatását erősen 

magán viseli. A gyermek-. és ifjúságvédelmi tevékenységünk nehezen tud lépést tartani a 
feladatokkal, ezért a gyermek- és ifjúságvédelem a tantestület valamennyi tagjának, de 
különösen az ifjúságvédelmi felelősnek és az osztályfőnököknek a feladata. 
Iskolánkban a következő feladatokat a ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökök 
bevonásával végzi: 

• Az iskola ifjúságvédelmi felelőst alkalmaz, és gondoskodik a gyermek-és 
ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről. 

• Az iskolai ifjúságvédelmi felelős együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, a 
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 
intézményekkel és hatóságokkal, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében 
és megszüntetésében. 

• A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor az iskola  tájékoztatja a gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol 
kereshető fel. 

• Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen az ifjúságvédelmi 
felelős közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények 
címét, illetve telefonszámát.  

• Az ifjúságvédelmi felelős ellenőrzi, hogy a tanulókkal az egészségük és testi 
épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó 
veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát a szorgalmi idő 
megkezdésekor, valamint szükség szerint (tanórai, gyakorlati,  foglalkozás, 
kirándulás stb. során) ismertették-e. Az ismertetés tényét és tartalmát a 
dokumentációban ellenőrzi. 

• Az ifjúságvédelmi felelős ellenőrzi, hogy a nevelési-oktatási intézményben, 
továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére 
szervezett rendezvényeken ne történjen a szervezetre káros élvezeti cikkek 
árusítása, fogyasztása. 

• A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és 
ifjúságvédelmi munkáját.  

• az osztályfőnökök a gyermek és ifjúságvédelmi felelős irányításával végzik a 
tanév elején a felméréseket, melynek elsődleges célja a valamilyen szempontból 
problematikus tanulók Az osztályfőnökök a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
irányításával kiszűrése. A vélemények és ismeretek alapján a minősítési 
kritériumoknak megfelelően a tanulókat különböző kategóriákba sorolják be 
problematikus, hátrányos, veszélyeztetett tanuló. 

•  
Ez a felmérés segíti az osztályfőnököket és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst a későbbi 
munkában. Ha szükség van rá az osztályfőnökök ill. az ifjúságvédelmi felelős 
családlátogatást végeznek ezeknél a tanulóknál. Figyelemmel kísérő a tanórán kívüli 
elfoglaltságokat is. 

Az osztályfőnökök a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős útján tartják a kapcsolatot 
az illetékes önkormányzatok gyermekjóléti szolgálatával, a rendőrség gyermek és 
ifjúságvédelmi felelősével, készítik el javaslataikat ill. véleményeiket a nevelési, 
beiskolázási és étkezési segélyek megítéléséhez, valamint kezdeményezik is ezeket. 
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 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatás át segít ő 
program 

Általános iskolában 
A magatartási zavarokhoz hasonlóan a tanulási kudarcok okai is sokfélék lehetnek, de 
szinte minden esetben azonos az eredmény: a tanuló jelentős lemaradása, amely kezelés 
nélkül egy ponton irreverzibilissé válik. Ez esetben is elsődleges feladatunk az okok 
kiderítése és a prevenció. 
A kudarc és lemaradás gyakori okai lehetnek: 

• a tanulás feltételei otthon nem biztosítottak 
• a gyermek a családban nem számíthat tanulási segítségre 
• hátrányos helyzet, veszélyeztetettség 
• az átlagtól alacsonyabb képességek 
• a tanuló gyenge akarata. 

Attól függően, hogy a tanulási kudarcnak milyen okait tártuk fel, kell a teendőinket 
meghatározni, melyek lehetnek: 

• családlátogatáson az osztályfőnök meggyőződik arról, hogy milyenek a gyermek 
tanulási feltételei 

• az osztályfőnök véleménye alapján /főleg a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 
gyermekek számára/ tanulószobai foglalkozást szervezünk 

• anyanyelvből és matematikából a 8. kivételével valamennyi évfolyamon heti egy 
óra korrepetálás keretében nyújtunk segítséget a lemaradóknak 

• a tanítási órán a tanulók eltérő képességeihez igazodó óravezetést alkalmazunk 
• matematika és nyelvi órákon nívócsoportos oktatás formájában biztosítjuk az e 

területeken gyengén teljesítők számára a haladást 
• kötelező ezen tanulók írásbeli munkáinak gyakoribb javítása rövid írásos 

értékeléssel, számukra külön ki kell jelölni azt a minimum tananyagot, amelyet a 
továbbhaladáshoz feltétlen szükséges elsajátítaniuk 

• az osztályban tanító illetve a tanulóval kapcsolatba kerülő pedagógusok 
egységesen járnak el 

• azokkal, akiknél az eddig elmondottak nem segítenek, a tanító vagy szaktanár 
egyénileg is köteles foglalkozni 

• a tanulók minden erőfeszítését jutalmazni kell, hogy önbizalmuk erősödjék és 
ösztönözze őket a munkára. 

A középiskolában 
A tanulói kudarc súlyos visszatartó tényező az oktatásban, nevelésben. Mivel 

iskolánk gimnázium és szakközépiskola, a legfiatalabb diákok akiket felveszünk az 
előkészítő, illetve a 9. osztályba, 14 évesek. Ezek a tanulók a kamaszkor jellegzetes 
„tüneteit” magukon viselik már beiratkozáskor. Feladatunk az, hogy a beiratkozást 
megelőző és követő szintfelmérések során ki tudjuk szűrni mi okozza a tanulói kudarcot. 
Az ilyen jellegű felméréseket október hónap elején kell elvégezni. A felmérések után 
tovább kell figyelni a tanulók előmenetelét és a tanulást zavaró tényezőket, majd október 
végén ki kell értékelni azokat és meg kell beszélni, hogy a továbbiakban a kérdéses tanulók 
helyzetén változtatni tudjunk tanulási kudarcaik megszűntetése érdekében. 

A tantárgyak változása minőségi változást jelent, több tananyagot behatóbban kell 
elsajátítaniuk a diákoknak a jobb előremenetel érdekében. Ez nem sikerül minden 
tanulónak. Vannak olyanok, akik ennél a változásnál visszaesnek. Ezeket a jelenségeket is 
fel kell mérni, majd kiértékelni őket. 
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Természetesen a diákok nem érkeznek azonos képességekkel. A felmérésnek és 
értékelésnek ki kell terjednie a fizikai és szellemi képességekre, valamint az 
állóképességre, a hozott a ismeretanyag mennyiségére és minőségére. Nem felmérés, 
hanem beszélgetés alapján tudomást kell szerezni a csonka családban élő, árva, vagy rossz 
anyagi körülmények között élő tanulók lelki gondjairól is ami erős visszafogó tényező 
lehet a tanulás előre menetelében, hiszen ezek az okok sok gátlás kialakulását segítik elő. 

Amikor felmértük az összes lehetőséget, amely alapján a tanulás kudarcba 
fulladhat, alkalmaznunk kell egyfajta felzárkóztatási programot, amely segítségével 
megakadályozhatjuk az lemaradást. 

A tanároknak és az iskola vezetőségének egyaránt arra kell törekednie, hogy a 
diákokban kifejlessze a felelősségérzetet azáltal, hogy tudatosítják a diákokban, hogy 
tanulniuk kell. A diáknak mindemellett éreznie kell, hogy a tanulás felelőssége az övé, 
azért tanul, hogy a tudást saját hasznára tudja fordítani. 

A tanár lehetőleg legyen eredményes tanácsadó. Ez elérhető abban az esetben, ha az 
iskolának, tehát a tanári karnak elegendő információja van a gyermek szülő viszonyról és a 
szülőnek elegendő információja a gyermek iskola viszonyról. Ez gyakori vagy éppen 
állandó kapcsolattartást igényel. 

Századunk vívmányai sok olyan lehetőséget teremtenek, amelyek elvonhatják 
diákjaink figyelmét a tanulástól. Arra kell figyelnünk, hogy ez ne történjen meg. 
Diákjainkkal meg kell ismertetni ezen vívmányok közül minél több olyant, amely arra 
készteti őket, hogy tanulni akarjanak, egyre többet akarjanak megtudni a világról és 
mindezt szívesen tegyék. 

 
 Egészségnevelési, egészségfejlesztési program 

Az egészségi állapotot az alábbi négy alapvető tényező határozza meg:  
• genetikai tényezők  
• környezeti tényezők 
• életmód 
• az egészségügyi ellátó rendszer működése. 

Mivel az iskola a szocializáció kitüntetett színtere, így a fenti tényezők közül 
érdemi hatást - az iskola fizikai-tárgyi és pszicho-szociális környezetének alakításával -, az 
iskola-egészségügyi ellátás minőségére és az életmódra tudunk gyakorolni. Az iskolai 
egészségfejlesztő munka – akár jól, akár rosszul csinálják – alapvetően befolyásolja az 
iskola egészének mindennapjait. 

Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. 
Az egészség nem passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség fontos eszköz életcéljaink 
megvalósítása során. 

Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy 
saját egészségüket felügyeljék és javítsák. 

Az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan 
létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, 
tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének 
előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált 
tevékenység. 

A prevenció az elsődleges megelőzés a betegség első megjelenésének 
megakadályozására az egészség megőrzésére irányul. Az elsődleges vagy primer prevenció 
a betegségeket előidéző tényezők korai felismerésére és elkerülésére irányuló tevékenység, 
ami a veszélyeztetett emberekre irányul. Az iskolának a prevencióban van jelentős szerepe, 
így az egészségnevelési feladatok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúly 
fektetni.  
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A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban 
érdemi hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az 
életmódjukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását. 

Az iskola, a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, 
amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak 
kialakítására és begyakorlására. 
Kortárs hatások az egészségfejlesztésben 

A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A 
szülők megfelelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják 
támogatni az iskola egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelműkkel 
is jelentősen növelhetik az iskolai munka hatékonyságát. 

Feladat a szülői értekezleteken mindazon egészségügyi végzettségű szülők 
feltérképezése, akik konkrét segítséget tudnának nyújtani az egyes egészségnevelési 
programokban. 
Az iskolaorvos feladatai: 

• A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és 
intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz 
kötött szűrővizsgálatok a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kóros 
elváltozások korai felismerésére is irányulnak (szekunder prevenció); 

• Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése 
• Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, 

táplálkozás egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola 
vezetésével egyeztetve 

• Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 
A védőnő hagyományos feladatai közé tartozik az egészségnevelésben való részvétel.  
Az iskola egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteket nyújtani: 

• Az életmód és betegségek összefüggései; 
• Az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján az „iskolai diagnózis” 

kiegészítése, megoldási javaslatok; 
• A serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi, 

magatartás, életmód és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában; 
• Környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi 

kérdésekben;  
• Az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek bevonhatók, 

segítségül hívhatók az iskolai egészségfejlesztésben. 
Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő 

ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt 
ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra 
van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel 
kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben 
alapozódhassanak meg. 
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az 
iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak 
az alábbiak: 

• Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete; 
• Az egészséges testtartás, a mozgás fontossága; 
• Az értékek ismerete; 
• Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe; 
• A betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat; 
• A  barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben; 
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• A személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete; 
• A tanulás és a tanulás technikái; 
• Az idővel való gazdálkodás szerepe; 
• A rizikóvállalás és határai; 
• A szenvedélybetegségek elkerülése; 
• A tanulási környezet alakítása; 
• A természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 

Az életkori sajátosságokhoz is illesztendő lényeges témák: 
• Az egészséges személyiségfejlődés elősegítése; 
• Az egészséges táplálkozás témái; 
• A szenvedélybetegségekkel való foglalkozás; 
• A szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevenció; 
• A betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, 

gyógyszerhasználat); 
• A testi higiénia; 
• A környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés); 
• A személyes biztonság (közlekedés, rizikóvállalás,); 
• A testedzés, a mozgás, a helyes testtartás; 
• A fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja. 
•  

Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, gondossággal, az intézmény 
szervezettségével. Az iskolában alkalmazott pedagógiai módszerek tárháza ma már számos 
lehetőséget biztosít az egészségnevelési program eredményes megvalósítására. 
 

• Az egészségfejlesztés szemléletének széleskörű elsajátítása az iskolában, 
meghívott előadók segítségével. 

• Az iskolai környezet szebbé tétele, rendezzünk versenyeket, készíttessünk a 
tanulókkal, a témával kapcsolatos plakátokat, minősítsük az osztálytermeket, 
faliújságon a témával kapcsolatos cikkeket, írásokat stb. 

• Kirándulások szervezése, a rendszeres testmozgás lehetővé tétele.  
• A szaktantárgyak átnézése, javaslatok, hogy az egyes tárgyakban miként jelenhet 

meg az egészségfejlesztés szemlélete. 
• Szakirányú továbbképzésben való részvétel. 
 
 Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos oktatás-nevelés 

Az Európai Uniós csatlakozás folyamatában egyik sarkalatos problémakör a 
fogyasztóvédelem, a termékbiztonság, termékfelelősség kérdése, környezetvédelmi 
problémák, az élelmiszerbiztonság kérdésköre, a kereskedelmi egyezmények, a vásárlási 
reklamációk ügyintézésének eljárásai. 

Cél a tudatos, igényes, kritikus, a jogait és kötelezettségeit ismerő vásárlók képzése. 
A speciális témakör tartalmaz fogyasztóvédelmi ismereteket, szavatossági, jótállási 
szabályokat, szolgáltatással, vendéglátással kapcsolatos tudnivalókat, jogi ismereteket, 
környezetvédelmi szabályokat, áruk jelölési útmutatóit, jogi és intézményi 
háttéranyagokat, minőségbiztosítási ismereteket, panaszkezelési eljárásokat. 

Hangsúlyt fektetünk a helyes értékrend alakítására, a minőség, a biztonság, a 
gazdaságosság szem előtt tartására. Megismertetjük a tanulókkal a piac, a marketing és a 
reklám szerepét.  
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Törekszünk a reklámokkal szembeni kritikus gondolkodás készségének 
kifejlesztésére. Az ilyen típusú tudás megszerzésére lehetőség nyílik több tantárgy oktatása 
és az osztályfőnöki órák keretén belül. valamint a hagyományostól eltérő tudásszervezési 
formák alkalmazásával A tudatos fogyasztóvá nevelés a szülőkkel, a családdal való 
együttműködéssel válhat igazán eredményessé. 

 
 Mindennapi testedzés  

A közoktatási törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette a 
mindennapi egészségfejlesztő testmozgás jogszabályi feltételeit a közoktatásról szóló 
törvény 52 § (9-10), valamint az 53.§ (9) bekezdéseiben foglaltak, továbbá a Nemzeti 
alaptanterv kiadásáról szóló 243/2003 (XI. 17.) Korm. rendelet keretei között. 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás program célja a gyermekek egészséges 
testi-lelki fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a 
modern kor és az azzal együtt járó technológiák az embert olyan életmódba 
kényszeríthetik, amely a mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához 
vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény romlását is. 

Az iskolai testnevelés és a sport keretei között az egészségnevelés, a szociális 
kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő kreatív együttműködés 
egyaránt fejleszthető Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan 
megvalósuljon, az alábbi sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell 
teljesülniük: 

• minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a 
keringési- és légző-rendszer megfelelő terhelése; 

• minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes 
testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna (l. a 
243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet testnevelési alapelveit és céljait); 

• a testnevelési tananyag egészében a gerinc- és ízületvédelem szabályainak 
betartása, külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az 
izomerősítések különböző testhelyzeteire 

• minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt 
jelent még az eltérő adottságú tanulóknak is;  

• a testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes 
testmozgás-programban; 

• a testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít 
(olyan sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása 
érdekében); 

• a testmozgás-program játékokat tartalmaz. 
•  
 A tanulók fizikai állapota mérésének módszerei 

Az „Útmutató a tanulók fizikai és  motorikus képességeinek méréséhez” című 
szakanyag (Oktatási Minisztérium 2000) megküldése után, melyet az OM által megbízott 
„Testnevelési Bizottság” állított össze, iskolánk a „Hungarofit” tesztet választotta az 
alábbiak közül: 

Arday-Farmosi féle tesztrendszer 
Eurofit tesztrendszer 
Hungarofit tesztrendszer 

A tesztekkel kapcsolatos alapkövetelmény: 
• legyenek egyszerűek 
• kevés szerigényűek, és bárhol végrehajthatók, 
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• mutassák a gyerekek fizikai felkészültségének mértékét 
A hungarofit tesztrendszer rövid leírása 

1. Cooper teszt (12 perces futás):  az aerob, hosszú állóképesség műszer nélküli 
mérésének világszerte elfogadott módszere. A Cooper teszt lényege, hogy 12 perc 
alatt a lehető leghosszabb távot teljesítse futással a tanuló 

2. Helyből távolugrás (az alsó végtag dinamikus erejének mérése) Feladat a tanuló 
kis oldalterpeszből páros lábú elrugaszkodással ugrik előre. A talajfogás páros 
lábbal történik. Értékelés: az elugró vonal és az utolsó nyom közötti távolságot 
mérjük. 

3. Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (a vállövi és karizmok erő- 
állóképességének mérése) Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 
folyamatosan kifáradásig. A szabályos testhelyzet: mellső fekvőtámaszban a 
tenyerek vállszélességben vannak, a kéztámasz előrenéző újakkal történik, a törzs 
egyenes, a fej a törzs meghosszabbításában van, a térd nyújtott, a láb zárt, a kar az 
alátámasztási felületre merőleges. Értékelés: a megadott időhatáron belül (fiúk 3, 
leányok 1,5 perc) szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

4. Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés, folyamatosan kifáradásig (a 
hasizmok erő- állóképességének mérése) Feladat: a tanuló torna vagy nem puha 
szőnyegen a hátán fekszik és mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítva, a 
lábfejeket felteszi a bordásfalra, vagy talajra. A tanuló mindkét könyöke előre néz, 
kezeinek ujjai a fülkagyló mögött támaszkodnak. A tanuló a nyaki gerinc 
indításával a gerincszakaszokat fokozatosan felemelve üljön fel úgy, hogy a 
combokat azonos oldali (előrenéző) könyökeivel érintse meg, majd ezután a derék 
indításával a gerincszakaszokat fokozatosan leengedve feküdjön vissza. A leírtak 
szerint végrehajtott módon újabb felülés és hanyattfekvés következik 
folyamatosan. Értékelés: a megadott időhatáron belül (4 perc) szünet nélküli 
szabályosan végrehajtott ismétlések száma 

5. Hason fekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan kifáradásig (a 
hátizmok erő- állóképességének mérése) Feladat: a tanuló torna vagy egyéb nem 
puha szőnyegen a hasán fekszik, úgy, hogy homlokával és karjaival megérinti a 
talajt, mindkét tenyere a tarkón van. A hasizom és a farizom egyidejű 
megfeszítésével a medencét középhelyzetben rögzíti és ezt a gyakorlat során 
végig megtartja. A lábakat nem kell leszorítani! Első ütemre törzs és tarkóra tett 
karemelés (hajlított karral), második ütemre karleengedéssel könyök érintés az áll 
alatt, majd könyökben hajlított karok visszaemelése oldalsó középtartásig, majd a 
törzs és karok leengedésével kiinduló helyzet. Hason fekvés után újabb 
törzsemelés következik. Értékelés: a megadott  időhatáron belül (4 perc), szünet 
nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

6.  
Erőszakmentes, konfliktuskezel ő technikákkal összefügg ő 

ismeretek 
A konfliktus mindennapjaink és kapcsolataink velejárója. A diákok naponta 

kerülnek konfliktusba magukkal, osztálytársaikkal, családjukkal és a társadalommal. 
Iskolánkban leggyakoribb a tanár-diák konfliktus, de előfordul a tanár-tanár 

/igazgató/ közötti, egyes gyerek és az osztály, a tanár és az osztály, továbbá 
gyerekcsoportok – osztályon belül és az osztályok – között adódó konfliktus. 

Míg a legtöbb ember a konfliktust negatív és pusztító erőnek tekinti, az lehetőséget 
nyújthat fejlődésre és tanulásra is. 
„Megoldási stratégiánk” függ: 

• személyiség jellemzőinktől; 
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• a konfliktus tartalmától; 
• a konfliktusban érintettektől; 
• és egyéb körülményektől. 

Intézményünkben a következő megoldásmódok írhatók le (Gordon; Horváth-Szabó K. 
1994; Szekszárdi Ferencné nyomán): 

• TEKINTÉLYELVŰ (autoriter) megoldás → „győztes” – „vesztes” helyzet 
• AZ ALKALMAZKODÓ, kizárólag gyermekközpontú megoldás. 
• AZ ELKERÜLŐ, A SZITUÁCIÓBÓL KIMENEKÜLŐ megoldási mód, mely a 

„szőnyeg alá” sepri a problémát. Ez a jeladás állapota. 
• KOMPROMISSZUMOS megoldás, mely során mindkét fél enged valamennyit 

eredeti elképzeléséből. 
• A KOOPERATÍV KONSTRUKTÍV problémamegoldás, mely során a 

konfliktusba került személyek szükségleteinek, törekvéseinek kielégítése a cél. 
KOOPERATÍV KONSTRUKTÍV PROBLÉMAMEGOLDÁS útján érhető csak el a 
KONFLIKTUSOK ERŐSZAKMENTES KEZELÉSE. 
Mi is a konfliktus? Szükségletek, igények, szándékok, vélemények, értékek ütközése. 
FELADATUNK: a kooperatív konfliktus megoldáshoz az alábbi feltételek biztosítása: 

• Nyílt kommunikáció a felek között, melynek alapja a bizalom és az elfogadás; 
• Készség a másik meghallgatására, megértésére; 
• Nyitottság, empátia; 
• Mások megbecsülése; 
• Önérvényesítés (a saját vágyak kielégítése anélkül, hogy a másiknak ártanánk); 
• Legalább az egyik fél érdekeltsége a folyamat tudatos vezérlésére; 
• Készség az együttműködésre. 

Amennyiben elsajátítanak bizonyos konfliktuskezelési készségeket, a tanulók 
képesek lesznek szociális helyzeteket elemezni, rengeteg viselkedéslehetőség közül 
választani, és felelősségét vállalni saját cselekedeteikért. 

A konfliktus konstruktív kezelésének képessége nem csak a tanulók egyéni 
mentális egészségéhez járul hozzá, hanem pozitívan befolyásolja az iskola és a társadalom 
egészét is. 
Miért fontos a konfliktuskezelés oktatása? 
Indoklás: mert a tanulók képesek lesznek: 

• Kritikusan elemezni attitűdjeiket és a különböző kérdésekről alkotott nézeteiket; 
• Konfliktuskezelő készségeket kialakítani, megérteni a kommunikáció fontosságát; 
• Elsajátítani a konfliktusok feloldásához szükséges kommunikációs készségeket. 

A KONFLIKTUS KREATÍV MEGOLDÁSÁNAK MENETE: 
A probléma tudatosítása, tisztázása → okok feltárása → a konfliktuspartnerek és más 
közvetlenül érintettek szempontjainak feltárása → megoldási lehetőségek gyűjtése → a 
következmények mérlegelése → a megfelelő megoldási mód kiválasztása → 
meghatározott idő elteltével a hatékonyság vizsgálata. 
 

 A tanulásban akadályozott tanulók egyéni foglalkoz tatási 
programja 

Iskolánkba bekerülhetnek súlyosabb tanulási nehézséggel küzdő tanulók. 
Segítésük a következő program szerint történik: 

• Szaktanár, illetve osztályfőnök részéről jelzés történik az iskola ifjúságvédelmi 
felelősnek; 

• Az ifjúságvédelmi felelős hozzáértő tájékozódás után a tanulót megfelelő 
szakemberhez irányítja. 
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• Az illetékes szakember, az iskola ifjúságvédelmi felelőse, a tanuló osztályfőnöke, 
szaktanárai, illetve a tanuló szülei együttműködve segítik a tanulási akadályok 
leküzdését. 

• Az együttműködők figyelemmel kísérik a tanuló fejlődését, meghatározott 
időpontokban objektív méréssel is meggyőződnek a tényleges állapotról. 

•  
 A szül ők, a tanulók, a pedagógusok együttm űködésének formái, 

továbbfejlesztésének lehet őségei 
Az iskola csak akkor működhet eredményesen, ha tanulói érdeklődésére épít és 

figyelembe veszi a szülői érdekeket. Az iskolai nevelés és a gyermeki személyiség 
harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség 
összehangolt tevékenysége, együttműködése. A hatékony és eredményes munka érdekében 
mind a pedagógusnak, mind a szülőnek és tanulónak is tisztában kell lennie a vele szemben 
támasztott elvárásokkal, és lehetőséget kell biztosítani arra, hogy véleményét elmondhassa, 
javaslatait megtegye, mert csakis ily módon képzelhető el egy valódi együttműködés. 
Az együttműködés: 

• Alapja a pedagógus és a szülő részéről a gyermek iránt érzett közös nevelési 
felelősség; 

• Feltétele a kölcsönös bizalom és tájékoztatás (őszinteség mindkét fél részéről); 
• megvalósulása a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai tevékenység 

függvénye; 
• Eredménye a családi és iskolai nevelés egysége, amely a fejlődő gyermeki 

személyiségre kedvezően hat. 
Az együttműködés formái 

A nevelés tulajdonképp nem más mint a személyiségformálás folyamata. E 
folyamat középpontjában a gyermeki személyiség strukturális egysége áll. Amikor a 
személyiségre, mint egységes egészre hatunk, akkor az a maga egészében alakul, változik, 
reagál a hatásokra, vagyis fejlődik. Célunk a tanuló személyiségének harmonikus 
fejlesztése, amely a nevelés két alapvető közösségének  - a család, szülők és az iskola, 
pedagógusok  - koordinált együttműködésével valósul meg.  

A tanuló nevelését a szülők kezdik és teremtik meg az egészséges testi és 
pszichikus fejlődés feltételeit a családban. A szülők segítik a család keretében a gyermeket 
az első közösségi beilleszkedésben, a családi élet szokásrendjében, itt sajátítja el a gyermek 
a társas érintkezés szabályait és szokásait, formálódik viszonya a felnőttekhez, szerzi első 
esztétikai élményeit. Vagyis a szülők nevelésben betöltött szerepe felmérhetetlenül 
jelentős, mivel minden további nevelői befolyás érvényesülésére kihat.  

A szülők nevelő hatását folytatják illetve kiegészítik a pedagógusok. A szülő és a 
pedagógus együttműködése ( a közös nevelés ) a tanuló érdekeit, fejlődését szolgálja, de 
csak akkor lehet ténylegesen eredményes, ha azonos elveken nyugszik. 

Iskolánk nyitott iskola, ami a szülők számára lehetőséget ad arra, hogy 
megismerhessék az iskola pedagógiai programját, az oktatás formáit, gyermekük 
beiskolázását megelőzően is. 

• Nyílt Napok keretében tájékoztatjuk a szülőket az iskolában folyó nevelő-oktató 
munkáról. 

• Nyitottság valósul meg rendezvényeinken is, melyekre mindig szeretettel várjuk a 
szülőket. 

• Igény és érdeklődés szerint a tanulói kirándulásokon, rendezvényeken szülők is 
részt vehetnek. 
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• A közvetlen információcsere rendszeres formája a szülői értekezletek és a 
fogadóórák. 

Fogadóórák:  
Tantestületi fogadóóra évente két alkalommal a szülői értekezletekhez kapcsolódva 

tartjuk. A szülői értekezlet kezdete előtt egy órával a tantestület minden tagja a szülők 
rendelkezésére áll. Az egyéni fogadóórák rendjéről és időpontjáról és rendjéről a 
szaktanárok az ellenőrző könyvön keresztül értesítik a szülőket. 

Arra törekszünk, hogy a szülők partnereink legyenek a nevelésben a 
pedagógusoknak. Ismerjék az iskola nevelési-oktatási célkitűzéseit, és azok 
megvalósításában aktívan működjenek közre. 
Szülői szervezet 

Szerepe, hogy a választott szülők ilyen formában segítsék az osztály munkáját, és 
rajtuk keresztül értesüljön az osztályfőnök a többi szülő véleményéről. Az iskola az 
osztályfőnökökön keresztül kap visszajelzést egy-egy közösség életéről. 

Szülői szervezet választmánya osztályonként delegált szülőkből áll. Működését 
maga határozza meg. Képviselője a választmány elnöke. A választmány gyakorolja a 
szülői szervezet meghatározott véleményezési és egyeztetési jogait. 
Szülői értekezlet, fogadóóra, ellenőrző 

A szülő és a pedagógus ezeken keresztül keresheti meg személyesen egymást, 
tarthatja fenn a kommunikációt. Rohanó világunkban egyre nagyobb szerepet kap a 
telefon, az Internet, hiszen gyors és eredményesebb lehet a megkeresés. A rendszeres és 
folyamatos tájékoztatás mindkét fél érdeke. 
Iskolai és osztály rendezvények 

A szülő betekintést nyerhet az iskola- és az osztályközösség életébe. Az 
együttműködés kiterjedhet a nevelési problémák megoldására, a családi nevelésben 
jelentkező nehézségek legyőzésére, közös rendezvények szervezésére is. Ehhez azonban 
együttműködő magatartásra, őszinte problémafeltárásra és közös megoldáskeresésre van 
szükség. Az érdeklődő-segítő hozzáállásra mindkét fél részéről szükség van. 

A szorosabb együttműködés érdekében kérdőíveket kaphatnak a szülők év elején és 
év végén, amelyben megfogalmazhatják elvárásaikat, majd pedig értékelhetik az egész 
éves munkát. Javaslataikkal, észrevételeikkel nagymértékben segíthetik a pedagógus 
iskolai munkáját. A szülők őszinte véleménynyilvánítására az iskolának nagy szüksége 
van. 
Tanuló – pedagógus együttműködésének szinterei 

A tanórák, foglalkozások lehetőséget adnak a kölcsönös javaslattételre és 
értékelésre, vagyis valódi párbeszéd létrejöttére. Tanórán kívül az osztály és iskolai 
rendezvények, közös szabadidő tevékenységek, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások, 
érettségire felkészítés ad lehetőséget a pedagógusok és a tanulók együttműködésére. 

Diákönkormányzat, mint választott testület végzi a tanulók jogainak és 
kötelezettségeinek érvényesítését a tanulók által, választott osztályfelelősök által, a DSP 
tanár segítségével. 

Minél szorosabb a tanuló és a pedagógus kapcsolata, minél jobban ismeri a 
pedagógus a tanuló életkörülményeit, pszichikumát, szokásait annál nagyobb mértékben 
tudja befolyásolni még azokat a hatásokat is, amelyek felett közvetlenül nincs hatalma. 
Tehát a személyiség-megismerés, a fejlődési tendenciák pontos felfedezése az őszinte 
együttműködés alapja. 
Pedagógus – Pedagógus együttműködésének területei 

• Kölcsönös óra és foglalkozás látogatások;  
• Közös rendezvények, véleménycsere; 
• Rendszeres kötött és kötetlen összejövetelek; 
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• Eseti megbeszélések. 
 

Egy-egy tanulóról akkor kap a pedagógus hiteles képet, ha több élethelyzetben 
látja, és ha a többi pedagógus véleményét is meghallgatja. Szükség van pedagógiai 
kérdéseket érintő beszélgetésekre, hogy az együtt gondolkodás zökkenő mentesebb  
lehessen. Ennek formáit a pedagógus közösség maga határozza meg.  

 
Az együttműködések továbbfejlesztésének lehetőségei: 

• Közös hétvégi kirándulások 
• Az iskola közösségi életének megerősítése (érdekes programok szervezése 

tanulóknak és szülőknek); 
• Hatékony és felelősségteljes ifjúságvédelmi és prevenciós munka az iskolában; 

Ehhez elengedhetetlen az őszinte és nyílt légkör; 
 
 A szociális hátrányok enyhítését segít ő tevékenységek 

intézményünkben 
Beiskolázási körzetünkben jelentős a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

aránya. Ezért fontos feladatunknak tartjuk ezt a tevékenységet. 
Első lépés a szociális hátrányokkal küzdő fiatalok feltérképezése, problémáiknak a 
megismerése. 
Ennek formái: 

• 1. és 9. évfolyamon kérdőív 
• személyes beszélgetések 
• szülői értekezletek 
• fogadóórák 
• családlátogatások. 

Ebben a munkában az osztályfőnököknek van meghatározó szerepük. 
• felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok szervezése 
• szaktárgyi korrepetálások,  
• pályaorientációs tevékenység (osztályfőnöki órákon, külső 
• előadókkal, a Munkaügyi Központ segítségével 
• tankönyvtámogatás és egyéb juttatások 
• felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről, szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, 
• családlátogatásokon. 
• Pályázati lehetőségek felhasználása,  
• drog és bűnmegelőzési programok (osztályfőnöki órákon külső előadók 

bevonásával  
• minél több választható tanórán kívüli foglalkozás biztosítása 
• szervezett kulturális rendezvények, programok – múzeum, hangverseny, 

színházlátogatás 
• az iskolai könyvtár fejlesztése( segédkönyvek, szótárak, térképek és az Internet-

használat biztosítása) 
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 Környezeti nevelés programja 
Az ember egyszerre biológiai és társadalmi lény. Mint biológiai lény a természet 

része és minden életfunkciójával a természethez kapcsolódik. Mint társadalmi lény a 
tapasztalatai birtokában életfeltételeit tudatosan javította és alakította át a természetet saját 
hasznára. Napjainkra az emberi szükségletek növekedése által a civilizációs folyamat 
hatására az ökológiai válság globális méreteket öltött. Az elkövetett hibákat helyre kell 
hozni, hogy a következő nemzedékek számára is kedvező feltételek legyenek a Földön. 

A jövő nemzedékének már a környezeti problémák megelőzésére kell törekedni, 
melynek alapvető feltétele a tudatformálás, szemléletformálás, a felelősségtudat kialakítása 
környezete irányt. 

E feladatok megvalósításában kiemelt szerepet kap a KÖRNYEZETI NEVELÉS,  
mely a Nemzeti Alaptanterv műveltségi területeinek közös követelménye, így az iskolai 
oktatás valamennyi elemét áthatja. 

Az iskola az egyik legfontosabb színtere a környezeti nevelésnek, ezért nagyon 
fontos, hogy az intézmény minden dolgozója a diákokkal együtt részt vegyen, illetve 
feladatot vállaljon a pedagógiai program megvalósításában. A pedagógusok, adminisztratív 
és technikai dolgozók példamutatása nagymértékben segíti a fenntarthatóságra nevelés 
elveit, az állampolgári és egyéb közösségi felelősségtudat kialakulását. 
Általános célok: 
„A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos 
magatartásának, életvitelének kialakulását, annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 
képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő 
természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság 
pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével 
olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelendők, akik kreatív probléma megoldó 
gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a 
jog és a gazdaság terén és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben”  
Rövid távú céljaink tervezésében figyelembe vesszük, hogy a hosszabb távú célok 
megvalósításához milyen lépések vezetnek. 
Alapvető célunk: 

• a környezeti nevelés az oktatás valamennyi területén jelenjen meg 
• erősítsük a tantárgyi kapcsolatokat 
• a pedagógusok, a felnőtt dolgozók és szülők példájukkal legyenek a 

környezettudatos életvitel terjesztői 
• az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése 
• takarékosság vízzel, villannyal, fűtéssel, papírfelhasználással 
• a tanulók ismerjék meg szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, bajokat 
• az iskola környezetének zöldítése 
• erdei iskola szervezése. 

Új tervek: 
• az egészségnevelési program elkészítése 
• a tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához 
• tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés módszereinek 

bemutatása 
• új környezeti nevelési irodalmak feldolgozásán alapuló foglalkozások szervezése 
• az iskola körüli udvar virágosabbá tétele 
• funkcionális és aktuális dekoráció tanteremben, aulában 
• derűs hangulatú, virágokkal díszített belső terek 
• a parkok ápolása tanulói részvéttel 



 53

• helyes fogyasztói szokások kialakítása étkezés és vásárlás terén 
• takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés, papír újrahasznosítás, 

komposztálás 
• a tanulmányi kirándulások szabályozása 
• meghatározott terület rendszeres ellenőrzése, rendbetétele az iskolában és az 

iskola körül 
• ismételten bevezetni a hulladékgyűjtést 
• szakköri lehetőség biztosítása 
• a madarak és fák napjának megünneplése 
• környezeti nevelési munkacsoport létrehozása. 

Szaktárgyi célok: 
• a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és 

környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési 
módszerei) 

• a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon /a 
 környezetszennyezés hatása a természeti és az épített környezetre, az 
emberre/ 

• interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása /csoportmunka, önálló kísérlet, 
• problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok/ 
• tanórán kívüli szakórák szervezése 
• természetvédelmi versenyekre felkészítés 
• multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon 
• a számítógép felhasználása a tanórákon.  

A környezeti nevelés lehetőségei külön órakeret biztosítása nélkül: 
• osztályfőnöki órákon /egységes tanmenet szerint/ 
• minden tantárgyba beépített részekkel. 

Tanórán 
A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk 
fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a 
diákoknak is közük van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az 
ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés 
hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így 
az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink jó elméleti 
alapokat szerezzenek, mert véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan 
harcolni a környezet megóvásáért.  
Az egyszerű víz-, talaj- és levegővizsgálati módszereket szakköri órákon tanítjuk meg. 
Külön, kiemelten kezeljük ezek elemzését, a következtetések megfogalmazását, a 
tapasztalatok hatásainak értékelését.  
Nem hagyományos tanórai keretben 
A tanév során minden osztály erdei iskolában tölt egy hetet vagy intézmény- és 
múzeumlátogatásokat szervez. Az itt folyó munka a tanév szerves része. Az erdei 
iskolában a munka meghatározott, speciális órarend szerint folyik. 
Tanórán kívüli lehetőségeink 

• szakköri tevékenységek 
• vetélkedőkön, versenyeken, tanulói pályázatokon való részvétel 
• kiállítások szervezése 
• szelektív hulladékgyűjtés 
• bekapcsolódása helyi akciókba 
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• fásítás, zöldítés, gyomtalanítás 
• kézműves foglalkozások 
• színjátszás, drámapedagógia 
• faliújság szerkesztése 
• iskolaújság szerkesztése 
• iskolarádió működtetése 
• könyvtári órák 
• gyakorlókert 
• témanap, jeles napok. 

Iskolán kívül 
• múzeumlátogatás, üzemlátogatás 
• tanösvény bejárás, takarítás, forrástisztítás 
• tanulmányi kirándulás 
• terepgyakorlat 
• gyűjtőakciók /parlagfű, szárazelem, papír stb./ 
• állatkert, vadaspark, botanikus kert látogatása. 

Módszerek 
A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van 
szükség. Olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével a környezeti nevelési 
céljainkat képesek leszünk megvalósítani. Ezek nem mindegyike ismert mindenki előtt, 
ezért olyan tanárképzést szervezünk, amelyen bemutatjuk az interaktív lehetőségeket. 
Fontos, hogy ezeket mindenki saját maga is kipróbálja, mielőtt diákokkal alkalmazza. A 
foglalkozások, módszerek így válnak csak hitelessé.  
A környezettudatos tanulói magatartás kialakításának módszereivel kapcsolatos 
elvárásaink: 

• életkornak megfelelő legyen 
• pozitív szemléletet adjon 
• szabad ég alatt valósuljon meg 
• tevékenység központú, életszerű legyen 
• megtapasztaláson alapuljon 
• tartalmazzon játékos elemeket 
• élményközpontú legyen, érzelmekre hasson 
• együttműködésre épüljön. 

A leggyakrabban alkalmazott módszereink: 
• kooperatív tanulási technikák 
• játékok 
• modellezés 
• riport 
• projekt 
• terepgyakorlat 
• kreatív tevékenység 
• közösségépítés 
• művészi kifejezés 
• megfigyelés 
• kísérlet 
• mérés 
• számítás 
• dokumentálás 
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• modellezés 
• kézművesség, rajz 
• könyvtári búvárkodás, kiselőadás 
• növény- és állatgondozás 
• lobbizás 
• vita 
• kérdőív 
• probléma okainak megkeresése. 

Taneszközök 
Az iskola rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, szakkönyvekkel, amelyek 
a környezeti nevelési munkához szükségesek. Folyamatosan pótolni kell az elhasználódott 
vegyszereket, eszközöket, valamint lépést tartva a fejlődéssel, új eszközöket kell 
beszerezni. 
Az erdei iskolai programokhoz biztosítani kell a biológiai és kémia vízvizsgálatokhoz, 
illetve a levegő- és talajvizsgálatokhoz szükséges eszközöket, vegyszereket. Folyamatosan 
frissíteni kell a környezeti nevelési szak- és CD-könyvtárat. Biztosítani kell, hogy a 
környezeti nevelési tanórák és programok számára megfelelő audiovizuális és multimédiás 
eszközök álljanak a tanárok és a tanulók rendelkezésére.  
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, hogy a nevelő-oktató munkát segítő 
eszközök és felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés speciális 
eszközigénye is. 
A környezeti nevelés ismerethordozó segédeszközei: 

• képanyag /videó, CD-ROM, Internet/ 
• számítógép 
• folyóirat 
• szemléltető eszközök 
• Tv, diavetítő 
• könyvtár  

A környezeti nevelés értékelése 
A környezeti nevelés pedagógiai céljai, feladatai, illetve előírt követelményei 

határozzák meg azokat a tartalmakat, melyek értékelése a feladatunk. Az értékmegőrzésre, 
az értékteremtésre és értékátadásra vállalkoztunk, a gyermek teljes személyiségét 
fejlesztjük. 
A pedagógusok környezeti nevelési gyakorlatának színvonalát minősíthetjük az alábbi 
elvárások megítélésével: 

• Rendelkeznek-e mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és 
személyiségvonásokkal, amelyek a környezettudatosság és az együttélési morál 
alakítása során mintaként szolgálnak? 

• Felkészülésüket áthatja-e az együttműködésre törekvés? 
• Törekednek-e fenntartani az egyensúlyt a személyiség szabadsága és a 

munkavégzés rendje között? 
• Tanulóik számára jól szervezett tevékenységek során biztosítják-e a sokoldalú, 

személyes tapasztalatszerzési lehetőséget és kommunikációs helyzetet? 
• Alkalmat adnak-e az önálló elemzés, szabály, sejtés tanulói megfogalmazásának? 
• Segítik-e a szabály, összefüggés, megállapítás napi élethelyzetekben megjelenő 

példáinak és a szükségszerűségeinek felismerését? 
• Lehetőségeket biztosítanak-e arra, hogy a tananyag legyen természetes 

valóságában tanulmányozható és élményt nyújtson? 
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• Megszervezik-e az egyéni és kooperatív tanulás formáit, biztosítják-e a 
differenciálás lehetőségeit a képességek fejlesztésének folyamatában? 

A tanulók környezeti nevelési eredményeinek értékelési szempontjai: 
• az iskolai cél- és értékrendszer megvalósulása 
• a szociális képességek alakulása 
• a beállítódások és értékorientáció fejlődése 
• a csoporthelyzet megismerése 
• a konfliktuskezelés módjai 
• a csoportviszonyok alakulása 
• a közvélemény, a morális gondolkodás változása 
• az informális kapcsolatrendszerek alakulása 
• a tevékenységrendszer megismerése. 

Ezen célkitűzésűnk megvalósulását szolgálják a következők: iskolánkban 
természetvédelmi szakképzés folyik, így a természet szeretetére, védelmére nevelés 
kiemelt feladat intézményünkben. 

• A város és környéke természeti értékeivel igyekszünk megismertetni tanulóinkat 
ezt szolgálják a tanulmányi kirándulások, erdei iskola-iskola, az iskolai szintű 
madarak és fák napja programja 

• A tanulók bevonása környezetük szebbé tételébe, alakításába.  
• A pályázati pénzből kialakított iskolai park, meteorológiai állomás és a tervezett 

arborétum gondozásában számítunk a tanulók aktív közreműködésére is, amely 
egyben a munkára nevelés célkitűzését is szolgálja . 

Célok a 14-21 éves korosztály esetében 
• Fenntarthatóságra való nevelés (élethosszig tartó), az ökológiai szemléletmód 

segítségével; 
• Rendszerszemléletre való nevelés; 
• Holisztikus (a világ oszthatatlan egész) és globális szemléletmód kialakítása, a 

szerves kultúra fontossága; 
• Tolerancia és segítő életmód, az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség 

felébresztése; 
• A környezettudatos magatartás és életvitel segítése, kialakítása; 
• Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése; 
• Az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata; 
• Helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, 

döntésképesség fejlesztése; 
• Globális összefüggések megértetése; 
• Fogyasztás helyébe életminőség helyezése; 
• Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása. 

Iskolánk környezeti nevelés hitvallása 
A szemléletformáló, alapozó környezeti ismereteket a szakképzés minden területe 

tekintse feladatának. Az intézmény helyi adottságait – Aggteleki és Bükki Nemzeti Park - 
kihasználva, ezeknek a gyönyörű természeti értékeknek a minél jobb megismerése 
szervesen épüljön be a helyi tantervbe. 

Az ismereti háttér átadása mellett a környezeti nevelés főként személyiségfejlesztő 
feladat az értékrendszer és magatartás fejlesztésén keresztül. 
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Konkrét feladatok 
Célok: 

• A szakközépiskolai képzés területén – úgy az informatikai, mint a 
környezetvédelmi  szakmacsoport esetén – a tantárgyi rendszerbe (hagyományos 
ill. nem hagyományos keretek között) minél szélesebb körben legyenek beépítve a 
környezeti nevelés alapelvei.  

• A tanórán kívüli tevékenységek előtérbe helyezése, melyek fontosak a 
közösségformálás, az értékrend, a hagyományok tisztelete, az azonosságtudat 
kialakítása szempontjából a család, az iskola, a település és a nemzet színterén. 

• A környezettudatos szemlélet, magatartás és életvitel kialakítása. 
Feladatok: 

• Szakmacsoportoknak megfelelően a korábban tanult általános ismeretekre építve 
megismertetni a szakma speciális környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésköreit. 

• A szakmai képzésben ismerjék meg a környezetbarát anyagok, technológiák 
fontosságát. Kialakítani a környezetvédelmet, az ergonómiát, a munkavédelmet, a 
biztonságtechnikát és a munkaszervezést összekapcsoló szemléletmódot. Képesek 
legyenek szakmájuk káros környezeti hatásainak csökkentésére, elkerülésére.  

• Legyen számukra természetes a takarékos anyag-, víz és energia felhasználás! 
• A város, illetve annak környezetének megismerése. 
• A település környezetvédelemmel foglalkozó cégeinek bemutatása. 
• Az iskolához közel eső hegyvidék, a Bükk hegység felfedezése, védelme.. 
• Használtelem gyűjtés. 
• Ismerjék meg a szakmájuk veszélyes hulladékait és kezelésükre vonatkozó 

szabályokat. Törekedjenek a munkájuk során keletkező maradékok, hulladékok 
felhasználására, újrahasznosítására. 

• Az iskola arborétumának ápolása. 
• Az Aggteleki- és a Bükki Nemzeti Park alapos megismerése. 
• Az egészséges életmódra való nevelést szem előtt tartva minél több diákot 

bevonni a tömegsport mozgalomba, illetve mozgáskultúrájuk fejlesztésébe. 
• Iskolai környezetvédelmi vetélkedő. 

Iskolai életvitel 
• Ismerjék meg a szakmájuk múltját. 
• Az iskolai jeles napok, ünnepek megtartásával a hagyományőrzést erősítjük. 
 
 SNI tanulók nevelése-oktatása 

 
A sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását az iskolánk alapító okirata 
alapján és a Közoktatási törvény 86.§. (2.) szerint látja el, amennyiben azok a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók. A sajátos nevelési igényű tanulót a 
szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy a nevelési szaktanácsadó szakértő véleménye 
alapján, a szülő írásos kérelmére az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, 
tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól. Felzárkóztatásukat a többiekhez, egyéni 
foglalkozás keretében segítjük elő. (52.§. 7. 11.) Számukra amennyiben szükséges, 
hosszabb időt biztosítunk az írásbeli beszámolókra a javítóvizsgákon. Szükség esetén az 
írásbeli beszámoló, szóbeli beszámolóval, a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval 
történő felváltását engedélyezi.  
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A gyermeknek, tanulónak joga, hogy állapotának, személyes adottságának 
megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú 
ellátásban részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez 
forduljon segítségért. 
Helyzetkép: 
Iskolánk tanulói között megtalálhatóak mind a három csoportba tartozó gyerekek: 

• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra, 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

• beilleszkedési, tanulási, magatartási problémákkal küzd, 
Intézményünk gyógypedagógus segítségét veszi igénybe ehhez a munkához. 
A sajátos nevelési igényű tanulók pszichés fejlődés zavarokkal, ezen belül az iskolai 
teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességeivel küzdenek. 

F.81.0 meghatározott olvasási zavar (dyslexia) 
F.81.1 írászavar (dysgraphia) 
F.81.2 aritmetikai készségek zavara (dyscalculia) 
F.81.3 iskolai készségek kevert zavara 
F.81.9 az iskolai készségek fejlődési zavara 
F.8410 atipusos autizmus 
F.9400 elektív mutizmus 
F.70 enyhe értelmi fogyatékos 

Jelenleg iskolánkba járó magántanulónk, aki halmozottan sérült BNO: H5400, BNO: 
H54.2 
Alapelvek: 
Az iskola alapdokumentumaiban megfogalmazott fejlesztési feladatok a sajátos nevelési 
igényű tanulókra is érvényesek.  
Figyelembe véve: 

• a szakvéleményben leírtakat, 
• életkori és egyéni sajátosságaikat (adekvát terhelés), 
• a komplexitás elvét, 
• az integrációs elvet, 
• a terápiás elvet. 

A fejlesztő tevékenység területei: 
• a) A sajátos nevelést igénylő gyermekek habilitációs és rehabilitációs 

foglalkozásokon vesznek részt a szakértői véleményben javasoltak alapján. 
• b) Differenciált - tanulók képességeihez igazodó - tanulásszervezési módszerek 

alkalmazása a tanórákon. 
• Felzárkóztató és tehetségképző programok. 
• Sávos és egyéb differenciált foglalkozást segítő 

csoportbontások. 
• logopédiai ellátás, pszichológus segítségével a Nevelési Tanácsadóban.) 
• Délutáni szabadidős tevékenységek az iskolában(könyvtár, szakkörök, stb.) 
• Napközi,iskolaotthoni és tanulószobai ellátás. 
• Napi kapcsolattartás szakszolgáltató intézményekkel. (Nevelési Tanácsadó, 

Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, Gyámügyi Iroda stb.) 
Általános feladatok: 

• Az integrált nevelésben- oktatásban résztvevő pedagógusok 
együttműködése.(team munka) 
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• Fejlesztő foglalkozások szervezése, időkeret felhasználása Ktv. 52.§(6)) 
• Fejlesztési terv készítése, fejlesztési napló vezetése 
• A kontroll vizsgálat idejének figyelemmel kísérése. 
 
 Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

Formái, rendje, korlátai  
Témazáró dolgozat 

Egy tanévben annyi témazáró dolgozat kerül megírásra – az erre alkalmas – 
tantárgyakból, ahány órában tanulja az adott típusú osztály a tantárgyat. Szerepe egy 
átfogó, nagyobb tananyag-egység, témakör kapcsán megszerzett tudás mérése. A félévi és 
az év végi érdemjegy kialakításánál a témazáró dolgozat érdemjegyét súlyozottan vesszük 
figyelembe. 
Írásbeli felelés 
Erre az írásbeli beszámoltatási formára úgy kell tekinteni, mint egy szóbeli feleletre. 
Szakdolgozat 

A környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport szakképző évfolyamán, a 
szakmai vizsgára bocsátás feltétele, egy – a szakképesítésnek megfelelő – dolgozat 
beadása. Ennek témáit az utolsó szakképző évben hirdetik ki a szakképzésben érintett 
oktatók, a formai és tartalmi követelményekkel együtt. 

 
 Az otthoni felkészüléshez el őírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 
 

A tanulók a szóbeli feladatokon kívül a 1-12. (13.) évfolyamon rendszeres írásbeli 
házi feladatot kaphatnak alapkészségek fejlesztése, az elméleti ismeretek alkalmazása, és a 
matematikai műveletek begyakorlása céljából. 
A feladatok kiadásánál a következő szempontokat célszerű szem előtt tartani: 

• - a házi feladat témájában kapcsolódjon a tanórai anyaghoz és a tanórán kapott 
útmutatás alapján tegye lehetővé az önálló ismeretszerzést;  

• - az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli vagy szóbeli feladat másik változatában 
ismétlő, gyakorló jellegű legyen; 

• - humán jellegű tantárgyaknál a házi feladatok elkészítése szolgálja a 
kifejezőkészség javítását;  

• - szakmai tantárgyaknál házi feladat lehet a gyakorlatok során megszerzett 
ismeretek rögzítése, gyakorlása. 

 
 
 Az iskolában folyó nevel ő – oktató munka ellen őrzési, mérési, 

értékelési, min őségbiztosítási rendszere 
Az ellen őrzés 

Az ellenőrzés nem más, mint az iskola működésének vizsgálata a hatályos 
jogszabályok és a nevelési, illetve a pedagógiai program alapján. Ezt tényszerűen, 
objektíven, folyamatosan és tervszerűen kell végezni.  

Ki végzi az ellenőrzést? 
• Az igazgató 
• Az intézményegység-vezetők és helyetteseik 
• Munkaközösség-vezetők  
• Függetlenített belső ellenőr 
• A fenntartó képviselője 
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Kit ellenőriz? 

• Iskolavezetést 
• Pedagógusokat 
• Technikai dolgozókat 
• Diákokat 

Mikor történik az ellenőrzés? 
• A tanév rendjéhez kötött ellenőrzési pontokon (tanévkezdés, félévi értékelés, 

tanév zárása) 
• Adott tevékenység befejezésekor (kimenet szabályozás) 
• Adott tevékenység közben folyamatosan (folyamatellenőrzés) 

Mit ellenőriz? 
Intézményműködés területén: 

• A szakszerű, törvényes működést; 
• A takarékos gazdálkodást; 
• Gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat; 
• Az egészséges és biztonságos munkafeltételek meglétét; 
• A tanulók rendszeres egészségvizsgálatának elvégeztetését; 
• Az intézményi vagyontárgyak használatának szabályszerűségét; 
• A tervezési, beszámolási feladatok teljesítését; 
• Az adminisztráció pontos vezetését; 
• A gazdálkodási, ügyviteli tevékenységet; 
• A tankötelezettségi törvény maradéktalan érvényesülését tartalmai és formai 

szempontból; 
• A helyettesítések, túlórák vezetését, bizonylatolását; 
• Az előírt nyomtatványok szabályos használatát. 

Pedagógiai tevékenységen belül: 

• A tantárgyfelosztást, a munkabeosztást; 
• Az óraszám tervezésének törvényi megfelelőségét; 
• Az órarendet; 
• A szakkörök ütemtervét; 
• A szabadidős programokat; 
• A szakmai jellegű kirándulások tervezését, tanári felügyelet meglétét; 
• Ünnepségek, rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat; 
• A határidők betartását; 
• A végrehajtások színvonalát; 
• A tanügyi dokumentumokat (naplók, anyakönyvek, tanuló-nyilvántartások, 

osztályozó-, javító-, érettségi, technikus-képesítő- és záróvizsgák jegyzőkönyveit 
stb.); 

• Tanterveket, tanmeneteket; 
• Tanítási órákat, foglalkozásokat; 
• Osztályfőnöki teendők ellátását; 
• TEAM munkát; 
• Tanórán kívüli tevékenységeket (könyvtár, tanfolyamok, ügyelet stb.; 
• A munkatervi feladatok határidőre való teljesítését; 
• A szaktárgyi versenyek megszervezését; 
• A pályázatírás megszervezését; 
• A szakmai szertárak fejlesztését, anyagok, eszközök gazdaságos használatát; 
• Munkatervi iratok vezetését; 
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• Értekezletek jegyzőkönyveit; 
• Az osztályozást, az értékelést; 
• A belső méréseket (félévi, tanévvégi vizsgák stb.); 
• A tanulmányi eredmények alakulását. 

Hogyan, milyen módszerrel? 

• A folyamatos adatszolgáltatás elemzésével 
• A munkafolyamatba épített ellenőrzés során (az új munkafázis az előző 

munkafázis ellenőrzésével kezdődik) 
• Adatellenőrzéssel 
• Tevékenységellenőrzéssel 
• Beszámoltatással 
• Helyszíni ellenőrzéssel 
• A határidő nyilvántartási rendszer alapján 
• Óralátogatással 
• A dokumentumok ellenőrzése tételesen vagy szúrópróbaszerűn, formailag, 

tartalmilag, folyamatosan illetve alkalomszerűen 
Az ellenőrzési tervet minden tanévre el kell készíteni, ez a pedagógiai program 

mellékleteként jelenik meg az aktuális adatokkal feltöltve. 
Az értékelés 
Az értékelés az ellenőrzés tapasztalataira épül, vele szoros egységet alkot. Az 

értékelés tulajdonképpen a végzett munka során adódó eredmények számbavételét, és a 
hibákkal való szembenézést jelenti. Az értékelést az végzi, aki az ellenőrzést végrehajtotta: 

• Az igazgató valamennyi közösséget és egyént 
• Az intézményegység-vezetők és helyetteseik  az irányításuk alatt dolgozó 

személyeket 
• A munkaközösség-vezetők a vezetésük alatt dolgozó pedagógusokat 
• A TEAM vezetők a TEAM tagjait 
• A pedagógus a kollégákat és a diákokat 

KINEK MIKOR MIT 

A nevelőtestület számára A tanév végén 
Az iskolai munka egész 
folyamatát 

A tanulóifjúságnak Félévkor, tanév végén 
Elemző értékelés, a további 
feladatok ismertetése 

A szülői szervezeteknek Tanév elején, félévkor 
Az iskolában folyó munkát, 
tárgyi, személyi, szervezeti 
feltételek alakulását 

A fenntartónak 
Félévkor, tanév végén, igény 

szerint 

A félévi és az év végi 
pedagógiai munkát (értékelő 
értekezlet jegyzőkönyvét), a 
kért területről igény szerint 
tájékoztatást 

Ezen kívül értékelésre kerülhet: 

• A pedagógusok felkészültsége, felkészülése a tanórákra; 
• A tanítási kultúra; 
• A tanítás eredményessége; 
• A tevékenységek, a magatartás és az iskolai célok, értékek összhangja; 
• Az emberi kapcsolatok. 
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Az értékelés történhet: 

• Különböző jellegű értekezleteken; 
• Megbeszélések során; 
• Négyszemközti beszélgetések alkalmával; 
• Beszámolók alapján; 
• Minősítés során; 
• Jelentések alapján; 
• Csoportos értékelés keretében; 
• Kérdőíves módszerrel; 
• Minőségi értékelés alapján. 

Az értékelés célja: 

• A kitűzött célok, feladatok teljesítésére való ösztönzés; 
• A munkavégzés hatékonyságának javítása; 
• Problémák, eredmények feltárása; 
• A továbbfejlesztés lehetőségeinek megbeszélése; 
• A tanórán kívüli foglalkozások színvonalának emelése; 
• A tanórai munka hatékonyságának növelése; 
• Az adminisztrációs munka pontossága; 
• A határidők pontos betartása; 
• Az ideális pedagógus – tanuló viszony erősítése; 
• Az iskola belső légkörének javítása; 
• A pedagógus – szülő kapcsolat formáinak gazdagítása; 
• Az iskola nyitottságának fokozása. 

Az értékelés szempontjai: 

• A munkaköri leírásokban szereplő elvárások teljesítési szintjei; 
• A nevelőmunka minősége, eredményessége; 
• A munkához való viszonyulás; 
• A tanulókkal való bánásmód; 
• A kollégákkal való kapcsolat; 
• Az új módszerek iránti fogékonyság; 
• Az önképzés iránti igényesség; 
• A kezdeményezőkészség; 
• Az aktivitás; 
• A konfliktuskezelési készség, képesség; 
• Tolerancia; 
• Önállóság; 
• Nyitottság; 
• Empátia; 
• Szervezőképesség, szervezőkészség. 

Az értékeléshez táblázatok, űrlapok készülnek, mindig az adott ellenőrzési folyamatnak 
megfelelően. 
A tanulók elbírálása 

Félévkor és tanév végén a tanulók magatartásának és szorgalmának minősítését az 
osztályfőnökök, a diákönkormányzat, az osztályban tanító tanárok véleményének 
meghallgatásával állapítja meg. Véleményeltérés esetén az osztályozó értekezleten 
egyszerű szótöbbséggel döntenek. 
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Osztályzatok: 
5 (példás) 
4 (jó) 
3 (változó) 
2 (rossz) . 

A magatartás elbírálásakor figyelembe vesszük: 
• milyen mértékben teljesíti alapvető kötelességeit 
• milyen a közösség egészéhez és egyes tagjaihoz való viszonya 
• hogyan viselkedik az iskolában (órán, szünetben) és iskolán kívül 
 

A magatartás értékelése: 
 Példás Jó Változó Rossz 

Fegyelmezettség 

• nagyfokú 
• állandó 
• másokra 

pozitívan 
kiható 

• megfelelő 
• még nem 

teljesen a 
sajátja 

• másokat 
zavaró, 
kifogásolható 

• gyenge, 
ingadozó, de 
igyekszik 
javulni 

• erősen 
kifogásolható 

• másokat erősen 
zavaró 

• negatív 

Viselkedéskultú
rája, hangneme 

• kifogástalan 
• példaértékű 
• tisztelettudó 
• udvarias 

• kevés 
kivetnivalót 
hagy maga 
után 

• udvariatlan 
• nyegle 

• durva, 
romboló, 
közönséges, 
goromba, 
heves, 
hangoskodó 

Hatása a 
közösségre, 
társas emberi 
kapcsolatai 

• pozitív, aktív 
• segítőkész 
• jóindulatú 
• élen jár 
• kezdeményez
ő 

• részt vesz, 
de befolyást 
nem 
gyakorol 

• jóindulatú 

• nem árt 
• ingadozó, 

közömbös, 
vonakodó, 
komisz 

• negatív, 
goromba, ártó, 
lélektelen 

• megfélemlítő 

Házirend 
betartása 

• betartja 
• arra ösztönöz 

• nem hibázik 
• részben tartja 

be 
• sokat vét 

ellene 

Felelősségérzete 
• nagyfokú 

felelősségtuda
t 

• időnként 
feledékeny 

• ingadózó 
• felelőtlen, 

megbízhatatlan 

A tanuló magatartásának minősítésekor figyelembe vesszük az igazolatlan mulasztást is a 
Házirendben foglaltak szerint. 
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A szorgalom értékelése: 
 Példás Jó Változó Hanyag 

Tanulmányi 
munkája 

• céltudatosan 
törekvő 

• odaadó, 
igényes a tudás 
megszerzésébe
n 

• figyelmes 
• törekvő 

• ingadozó 
• hanyag 
• lassító 

Munkavégzése 
• kitartó, pontos 
• önálló 
• lankadatlan 

• rendszeres 
• rendszertele

n 
• önállótlan 

• megbízhatatla
n 

Kötelességtudat
a 

• kifogástalan 
• precíz 

• megfelelő 
• néha 

ösztökélni 
kell 

• felszerelése 
gyakran 
hiányos 

• szinte soha 
nincs 

• felszerelése 
hiányos 

Tanórán kívüli 
információk 
felhasználása 

• rendszeres 
• érdeklődő 

• előfordul, 
hogy 
ösztönzésre 
dolgozik 

• ritkán • nem 

A tanulmányi eredmény értékelése 
A tanulók értékelésének célja: 

• az iskolai tanulmányok egész időszakára kiterjedő személyiségfejlesztés 
• az önértékelési képesség kialakítása 
• a tanulás folyamatában elért eredmények minősítése 
• a szülők megfelelő tájékoztatása. 

A testnevelés kivételével valamennyi tantárgyat illetően szóban és írásban is kell 
értékelni a tanulók teljesítményét. A két értékelési formát együttesen 100 %-nak véve, az 
írásbeli értékelés nem haladhatja meg a 60 %-ot. A heti egy vagy két órában tanított 
tárgyak esetében félévenként legalább három alkalommal, az ennél több óraszámban 
tanított tárgyak esetében félévenként legalább öt alkalommal kell értékelni a tanulók 
teljesítményét a tantervi követelményeknek megfelelően / a magatartás és szorgalom 
értékelése havonta történik, melynek értékelési szempontjait tételesen megadjuk a 
házirendben is/. Valamennyi tanév közbeni értékelésnek szerepelnie kell a naplóban és a 
tanuló ellenőrzőjében / üzenőjében /. Valamennyi itt felsorolt vizsgának szóbeli és írásbeli 
feladatokat kell tartalmaznia. A feladatokat az intézményvezető által felkért szaktanár 
állítja össze.  

Tájékoztatni kell a szülőket a tanuló előmeneteléről, a tantervi követelmények 
teljesítésének mértékéről tanév közben az ellenőrzőn keresztül, első félévi teljesítményéről 
szintén, egész éves teljesítményéről a gyermek nevére kiállított, hivatalos bizonyítványban 
/ az ellenőrzőben számokkal, a bizonyítványban betűkkel /. 
A teljesítmény értékelése 
Törvényi háttér /2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 
módosítása./ 
2. § A Kt. 70 §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ (3) Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 
minősítéssel kell kifejezni,hogy 
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• a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. 
A második osztály végén és magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a 
tanuló értékelésében a helyi nevelő testület dönt.” 

Értékelés az alsó tagozaton 
Az alsó tagozatos nevelőtestület döntése alapján, az első évfolyamon félévkor és év végén, 
a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel értékeljük a tanulókat. A tanuló 
tájékoztató füzetébe /félévkor/, illetve a bizonyítványba /év végén/ a következő 
minősítések kerülnek: 
 kiválóan megfelelt 
 jól megfelelt 
 megfelelt 
 felzárkóztatásra szorul. 
A bizonyítvány „JEGYZET” rovatába bekerül(het), annak a tantárgynak, tantárgyaknak a 
megnevezése, amely tantárgyból /tantárgyakból felzárkóztatásra szorul,illetve amely 
tantárgyból / tantárgyakból kimagaslóan teljesített. 
Második évfolyam év végén és harmadik, negyedik évfolyamon félévkor és év végén 
érdemjeggyel értékelünk. 
 1 elégtelen 
 2 elégséges 
 3 közepes 
 4 jó 
 5 jeles érdemjegyekkel. 
A félévi értékelésnél számmal, év végén a bizonyítványba megnevezéssel /betűvel/ írjuk 
be. Év közben továbbra is alkalmazunk szöveges értékelést. 
A bizonyítvány „JEGYZET” rovatában megnevezhető az a tantárgy/tantárgyak, amelyből a 
tanuló dicséretben részesül. 
Szóbeli szöveges értékelést a szülők számára minden évfolyamon, előre meghatározott 
időpontban két alkalommal adunk, illetve fogadó óráinkon-előzetes egyeztetéssel. 
Az 1-4. évfolyamról kiállított bizonyítványok „ ZÁRADÉK” rovatában jegyezzük be a 
tanuló továbbhaladását segítő nevelőtestületi döntéseket, szülői kéréseket, a 
tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos egyéb megjegyzéseket. 
Az értékelés az alábbiak szerint történik felsőbb évfolyamokon. 
5-8. évfolyamon: 

• 1, 2, 3, 4, 5 érdemjegy adásával 
• jeles, jó, közepes, elégséges és elégtelen megnevezéssel történik. 

Mivel a modulokat önálló tárgyként tanítjuk, értékelésük is így történik. 
Beszámoltatási formák: 

• folyamatos szóbeli ellenőrzés 
• feleltetés 
• órai aktivitás értékelése 
• évközi nagydolgozatok 
• témazáró munkák 
• röpdolgozatok /legfeljebb évi 3 alkalommal/ 
• feladatlapok, tesztek 
• tanulmányi versenyeken való szereplés 
• gyűjtőmunkák. 
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A szóbeli és írásbeli érdemjegyek aránya  
60-40 %: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, környezetismeret, 
természetismeret, földrajz, biológia, hon- és népismeret, etika, mozgóképkultúra és 
médiaismeret, egészségtan, 
30-70 %: matematika, fizika, kémia, informatika, technika 
20-80 %: rajz 
70-30 %: ének-zene esetében. 

Az osztályzatok közül kiemelt szerepük van az ún. nagydolgozatoknak és a 
témazáró dolgozatoknak. A tanév végén az egész éves teljesítményt értékeljük. A 
rendszeres szóbeli számonkérés alapkövetelmény. Minden pedagógus követelje meg a 
hangos, közérthető, összefüggő magyar beszédet! 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti az 
értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta 
ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. Azoknak a tanulóknak a 
szüleit, akiknek teljesítménye elégtelent mutat, november végén és április elején a 
tájékoztató füzeten keresztül értesíteni kell. 
A szóbeli feleleteknél a következő követelményeket állítjuk: 

• jelest kap a tanuló, ha az adott témáról összefüggően, folyamatosan, segítség 
nélkül felel 

• jóra értékeljük azt a feleletet, amely összefüggő, folyamatos, de 1-2 segítő kérdést 
szükséges feltenni 

• közepes teljesítményt kap az, aki kérdések segítségével ugyan, de a lényeget 
elmondja 

• elégséges a felelete annak, aki vontatottan, sok kérdésre a minimális ismereteket 
is nehezen adja elő.  

A feleleteket röviden értékelni kell. Ezzel elősegíthetjük a tanulók önértékelésének 
kialakulását, továbbá segítséget nyújtunk a tanulási motivációban is. 
A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 
tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 
teljesítmény /pontszám/ érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján 
végzik el a szaktárgyat tanító nevelők. 

Teljesítmény Érdemjegy 
0-29 %: elégtelen (1) 
30-49 %: elégséges (2) 
50-74 %: közepes (3) 
75-89 %: jó (4) 
90-100 %: jeles (5) 

A jutalmazás lehet:  
• szaktanári dicséret  
• osztályfőnöki dicséret 
• igazgatói dicséret 
• tantestületi dicséret 
• díszoklevél / annak a tanulónak, aki az általános iskolai tanulmányai során  

mindvégig kitűnő eredményt ért el /. 
Jutalmat kap a tanuló: 
iskolai versenyen /évfolyamonként/ 

• egyéni 1-3. helyezett: oklevél és szaktanári dicséret 
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• csapat 1. hely: oklevél a tagok nevének feltüntetésével és szaktanári dicséret 

körzeti versenyen 1-3. hely osztályfőnöki dicséret 
megyei versenyen 1-10. hely: 

• egyéni és csapat egyaránt igazgatói dicséret 
országos versenyen bármely helyezés: 

• egyéni és csapat egyaránt tantestületi dicséret és könyv. 
Az elmarasztalás fokozatai: 

• szaktanári figyelmeztetés, intés 
• osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás 
• igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 
• tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás 
• a tanuló más osztályba, másik iskolába történő áthelyezése az oktatási törvényben 

meghatározott feltételek szerint. 
A jutalmazást és elmarasztalást egyaránt írásba kell foglalni. 
 
9-12. (13-14.) évfolyam 

1. Minden tantárgyból a tantervi követelményeknek megfelelően a tanulókat tanév 
közben érdemjeggyel, félévkor és a tanév végén osztályzattal kell értékelni. 

2. Elméleti órákon és a gyakorlati foglalkozásokon érdemjeggyel kell értékelni a 
tanulók tudását, ismereteinek gyakorlati alkalmazását, gyakorlati készségük 
fejlődését, az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvételüket. 

3. A haladási naplóba, vagy ellenőrző könyvbe, vagy dolgozataira törtjegy nem 
adható. 

4. Az érdemjegy meghatározásánál a tanuló tárgyi tudását, az ismeretek önálló 
alkalmazásának fokát, a tanuló fejlődését is figyelembe kell venni. 

5. A tanulói teljesítmény értékelését az érdemjegy adásával egy időben indokoljuk 
a tanulónak. 

6. A tantárgyi érdemjegy minősítése nem lehet a fegyelmezés eszköze. 
7. Egységes követelmények szerint kell elbírálni a tanulók tudását, munkáját. Az 

elbírálás - a tantervi követelmények és a tanuló szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati 
teljesítményének egybevetésével - öt érdemjeggyel történik: 
• Jeles /5/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi 

követelményeknek kifogástalanul eleget tett; 
• Jó /4/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi 

követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával eleget tett; 
• Közepes /3/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi 

követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tett, a nevelő vagy 
tanulótársa segítségére /javítására, kiigazítására / többször rászorult; 

• Elégséges /2/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi 
követelményeknek súlyos hiányosságokkal eleget tett, de a továbbhaladáshoz 
szükséges minimális ismeretekkel és készségekkel rendelkezik; 

• Elégtelen /1/ érdemjegyet kap a tanuló, ha a kijelölt tananyagban a tantervi 
követelményeknek nevelői útbaigazításokkal sem tudott eleget tenni, és a 
tantervben előírt gyakorlati munkafolyamatokat önállóan elvégezni nem tudja. 

Az iskola nevelői személyes felelőséggel döntenek az osztályozás-értékelés kérdésében. 
Döntésüket azonban indokolni kötelesek, ha erre a nevelőtestület igényt tart. 
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A tanuló érdemjegyeiről és magaviseletéről az iskola félévkor ellenőrző könyv, tanév 
végén bizonyítvány útján tájékoztatja a szülőket. 
Vizsgák  

Érettségi vizsgát az érettségi vizsgaszabályzat határozza meg. Az érettségi tételek 
összeállítása a szaktanár feladata, szakmailag a munkaközösség-vezető véleményezi, az 
igazgató hagyja jóvá.  

Az osztályozó, javító, különbözeti vizsgát három főből álló vizsgabizottság előtt 
teszik a tanulók.  

A különbözeti vizsgán a helyi tanterv követelményei érvényesek. A 9.-10.-11. 
évfolyamosok év végi szummatív feladatlapot írnak matematikából és történelemből., és 
más tárgyakból is tervezzük bevezetését. A kérdéseket a munkaközösség megbízása 
alapján az egyik szaktanár állítja össze. Az értékelést a kidolgozott pontrendszer alapján az 
osztályban tanító szaktanárok végzik. Ez az érdemjegy egy osztályzattal befolyásolhatja az 
év végi osztályzatot. 

 
A továbbhaladás kritériumai 

A tanulók tudását, magatartásának és szorgalmának minősítését a tantestület évente 
két alkalommal végzi el. Először, a félévi érdemjegy megállapításakor, másodszor a tanév 
végi, továbbhaladást eldöntő minősítés meghatározásakor. 

• Félévi és tanév végi érdemjegy akkor állapítható meg, ha a naplóban az egyes 
tantárgyakból az előzőekben megállapított számú érdemjegy került beírásra. Ha 
valamilyen ok miatt az érdemjegyek száma kevesebb, akkor szintmérő osztályozó 
vizsgát lehet az adott tárgyból szervezni. Az osztályfőnök ezekről haladéktalanul 
értesíti az igazgatót. 

• Felsőbb évfolyamba csak az a tanuló léphet, aki a tanév végén valamennyi 
tantárgyból legalább elégséges osztályzatot szerzett. 

• Az a tanuló, aki a tanév végén egy-két tárgyból elégtelen osztályzatot kapott a 
következő tanévet megelőző javító- pótló vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet. 

• Aki három, vagy több tárgyból kapott elégtelen minősítést, vagy a javítóvizsgán 
újból elégtelen osztályzatot szerzett az osztályt megismételheti. Osztályismétlés 
azonos évfolyamon maximum egyszer lehetséges. 

• A félévi minősítés megállapításakor a tanuló félévben szerzett érdemjegyeit 
tanórai aktivitását, az év végi osztályzat eldöntésekor a tanuló egész éves 
munkáját kell figyelembe venni. 

• A 12. évfolyamon a sikeres érettségi is a továbblépés feltétele azoknál a 
tanulóknál, aki felsőfokú tanintézetben kívánnak továbbhaladni, vagy a 
szakképzésben akarnak részt venni. 

• Az érettségi vizsgán megbukott, vagy érettségi vizsgát nem tett tanuló szakképző 
évfolyamon folytathatja tanulmányait, de szakképesítést nem szerezhet 
mindaddig, amíg az érettségi vizsga követelményeit nem teljesíti. 

• A tanulónak egy tanítási évben az elméleti tanítási órákról való igazolt és 
igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, illetve a szaktárgyak, a 
szakképzési évfolyamokon a gyakorlati órák kötelező óraszámának 20 %-át, a 
tanítási év végén nem osztályozható. Ez alól a tantestület osztályozó vizsga 
elrendelésével felmentést adhat. Osztályozó vizsga csak elméleti tárgyból 
engedélyezhető. 

• Az igazolatlanul mulasztó tanulók szüleit, gyámját, az osztályfőnök köteles 
értesíteni. Ebben fel kell hívni a szülő figyelmét a törvényi szabályozás szigorú 
előírásaira és várható következményeire. 
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4./  SZAKMAI PROGRAM 
Intézményünk 1997-ben vált vegyes profilú középiskolává. Ettől az évtől két 

szakmacsoportban - informatika, valamint környezetvédelem-vízgazdálkodás – kínál 
képzési lehetőséget az érettségizett fiatalok számára. A 1999/2000-es tanévtől iskolázunk 
be 9. évfolyamra a két szakmacsoportra szakközépiskolai osztályt. 

A szakközépiskolában az általános és a szakmai műveltséget megalapozó, azt 
kiterjesztő, megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató 
tevékenység folyik. A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépítik kiszélesíti és 
elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. 

A szakközépiskolai nevelés-oktatás feladata elsősorban az érettségi vizsgára és a 
felsőoktatásba való továbbtanulásra való felkészítés mellett a tanulók előkészítése a 
szakképzésbe való bekapcsolódra. 

A szakmai programunk jogszabályi háttere 

• A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 
• Az oktatási miniszter 1/2006. (II. 17.) OM rendelete az Országos Képzési 

Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási 
rendjéről   

• Az oktatási miniszter 26/2001. (VII. 27.) OM rendelete a szakmai vizsgáztatás 
általános szabályairól és eljárási rendjéről   

• A szociális és munkaügyi miniszter 1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelete a szakmai 
és vizsgakövetelmények formai előírásairól  

A szakképzés célja: 

• korszerű szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező szakemberek képzése 
• a munkaerőpiac változó igényeit rugalmasan követő szakmastruktúra kialakítása 
• a technológiai fejlődés, az integráció felgyorsulásának megfelelő, új ismeretek 

biztosítása a szakmai műveltség és jártasság terén ilyen: 
• az idegen nyelvtudás  
• az informatikai ismeretek 

• az élethosszig tartó tanulás, a többszöri szakmaváltás lehetőségének 
és igényének kialakítása 

• a munkaerő-piaci igényekhez gyorsan alkalmazkodó moduláris szakképzés 
biztosítása 

• az önálló vállalkozásra és innovációra, a jó együttműködésre való felkészítés 
A célok elérése érdekében a képzés 

• nyújtson a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget általános és speciális 
szaktudást a munkájuk ellátásához 

• alapozza meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan munkahelyen hasznosítható 
szakmai tudást, amelyek birtokában képesek a technikai, technológiai fejlődésből 
adódó változó szakmai követelménynek is eleget tenni 

• neveljen szakmaszeretetre, önállóságra, felelősségtudatra és állandóan fejlessze a 
tanulók esztétikai érzékét és folyamatos önművelés igényét. 

 
A szakmai programok szintjei és formái (OKJ szerint i képzés) 

Szakmai alapozó oktatás 
A szakmai alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös 

szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, készségek, képességek 
fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú 
felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. 
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A szakmai alapozó oktatás tartalmát, követelményeit az alábbiak együttes 
figyelembevételével határoztuk meg: 

 

a) az érettségi vizsgakövetelmények (mellékletek),  
b) az OKJ szakképesítések központi programjai, 
c) a szakmai alapozó oktatás kerettantervi programjai, illetve ezek követelményei, 
d) a szakmai és vizsgakövetelményeket alapul véve, a szakképzési évfolyamok 

tananyagegységeinek egy részét 9-12. évfolyamon beépítettük az elméleti és 
gyakorlati (csoportbontott) órákba, ezért a szakképző évfolyam egy év után 
technikusi vizsgával zárul, az érettségi utáni képzés tehát egy éves (13. évfolyam). 

A szakmai képzés tartalma, követelményei az egyes szakmák központi programjai által 
lettek meghatározva.  
A szakmai előkészítő, szakmai alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott 
szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, készségek, 
képességek fejlesztésére. Iskolai rendszerű szakképzés esetén a vizsgára bocsátás feltétele 
az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány. Az általunk kínált 
szakmák közös szakmai követelménymoduljainak azonosítója, megnevezése és a 
tantárgyak, amelyekben a szakmai alapozás során ezen modulok értékelése és minősítése 
megtörténik. 
Informatika szakmacsoportos alapozó oktatás tantárgyai 
1142-06  Számítógép-kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés  

9-10. osztály Informatikai alapismeretek gyakorlat  
1143-06  Projekt menedzsment  

12. osztály Projekt menedzsment elmélet 
12. osztály Projekt menedzsment gyakorlat 
12. osztály Munkaszervezési és vállalkozási ismeretek  

1168-06  Hardveres, szoftveres feladatok  
11. osztály Hardver alapismeretek elmélet 
11. osztály Hálózati operációs rendszerek elmélet 
11-12. osztály Hálózati alapgyakorlatok 
12. osztály Hálózati alapismeretek elmélet 
 

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportos alapozó oktatás tantárgyai 
 

Modul 
azonosítója Tantárgy neve 9. évf 

10. 
évf 

11. 
évf 

12. 
évf 

13. 
évf 

1214-06 
Környezetvédelemi 

alapismeretek 
2  2 2  

1214-06 
Környezetvédelemi 

alapismeretek gyakorlat 
3  2 2  

1214-06 
Környezettechnika alapjai, 
műveletei elméletigényes 

gyakorlat 
 1    

1242-06 Környezettechnika elmélet    2  
1214-06; 
1242-06 

Környezettechnika 
alapműveletei gyakorlat 

 2 2 2  

1214-06 Gépészet   2   
1214-06 Gépészet gyakorlat.   2   
1214-06; 
1242-06 

Jogi és szakigazgatási 
ismeretek elmélet 

    4 

1243-06 
Természet- és 

környezetvédelmi tervezés 
    2 

1214-06; 
1242-06 

Munkavédelem     1 
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1214-06; 
1242-06 

Analitika gyakorlat   2   

1214-06; 
1242-06; 
1243-06 

Szakigazgatási feladatok     3 

1242-06 
Ár- és belvízvédelem, helyi 

vízrendezési feladatok 
    2 

1243-06 Földmérés    1  
1214-06 Földmérés gyakorlat    1  
1214-06 Hidrológia és hidraulika  2    
1242-06; 
1243-06 

Természetvédelem     3 

1242-06; 
1243-06 

Természetvédelem gyakorlat     5 

1242-06 Települési környezetvédelem     2 
1242-06 Településrendezés     1 
1242-06 Építészettörténet     2 

1243-06 
Üzemeltetési és kezelési 

feladatok gyakorlat 
    2 

1242-06; 
1243-06 

Gazdálkodás gyakorlat     5 

1214-06; 
1242-06 

Műszaki koordináció és 
szakmai kommunikáció 

    1 

 
A modulok értékelése, minősítése, beszámítása a tanuló értékelésébe 
 A tantervi modulokban meghatározott tananyagok a nevelőtestület határozata 
alapján az osztályok óratervébe önálló tantárgyakként kerültek betervezésre. Modulzáró 
vizsgákat a nappali oktatásban nem kell letenni, mivel a tanulók év végi bizonyítványt 
kapnak és abban a modulok értékelése is szerepel, mint tantárgy. Ezek részletesen a helyi 
tantervben találhatóak. A bizonyítványon kívül ezen értékelések a törzslapon is 
feltüntetésre kerülnek. 
 A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 
érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti, függetlenül 
attól, hogy az önálló modultárgy vagy valamely modul egy része. Az elégséges osztályzat - 
így a továbbhaladás - feltétele, hogy valamennyi tananyagegység követelményeit legalább 
elégséges szinten teljesítse a tanuló. Ha valamely tananyagegységből ezt nem teljesítette, 
javítóvizsgát köteles tenni. A modul záró jegyét a tananyagegységek osztályzatainak 
számtani közepe adja a matematikai kerekítés szabályainak megfelelően. 
A szakképző évfolyamok 

Az iskolai oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakaszát 
jelentik. A képzés időtartamát, az elméleti és gyakorlati órák arányát az OKJ határozza 
meg. A tananyagot a szakmai vizsgakövetelményekre és központi programra épített 
tartalommal. A képzés szakmai vizsgával zárul. 
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Oktatható szakképesítések az intézményünkben (az al apító okirat 
szerint) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Képzési programok szakmacsoportonként  
Informatika (részletes) 
Környezetvédelem- vízgazdálkodás (részletes) 
Közgazdasági szakmacsoport 

OKJ szám Szakképesítés megnevezése 

54 481 03 0010 54 01 Informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető 

54 481 03 0010 54 05 Számítógéprendszer-karbantartó 

54 481 03 0010 54 07 Webmester 

33 523 01 1000 00 00 Számítógép-szerelő, -karbantartó 

54 850 01 0010 5402 Hulladékgazdálkodó  

54 850 02 0000 00 00 Természet- és környezetvédelmi technikus  

54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus 
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A szakmai alapozó oktatásban és a szakképző évfolyamokon  
 

Informatika             

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
Tantárgyak éves heti éves heti éves heti éves heti éves heti éves heti 

Osztálykeretben oktatott tantárgyak 
Magyar nyelv és irodalom 148 4 148 4 148 4 128 4     
Történelem 74 2 74 2 111 3 96 3     
Matematika 111 3 111 3 148 4 128 4     
Fizika 74 2 74 2 74 2 64 2     
Biológia 55,5 1,5 55,5 1,5 - - - -     
Kémia 55,5 1,5 55,5 1,5 - - - -     
Földünk és környezetünk 55,5 1,5 55,5 1,5 - - - -     
Ének zene 37 1 37 1 - - - -     
Rajz és vizuális kultúra 37 1 37 1 - - - -     
Testnevelés és sport 111 3 111 3 74 2 64 2     
Osztályfőnöki 37 1 37 1 37 1 32 1     

Szakmai alapozó tantárgyak 
Informatikai technológia elm. 74  2 74  2             
Hardver alapismeretek     111 3       
Hálózati operációs rendszerek     111 3       
Hálózati alapismeretek       64 2     
Projekt menedzsment elm.       64 2     
Munkaszervezési és vállalkozási 
ismeretek 

      64 2     

Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető szakmai képzés tantárgyai 
Hálózati eszközök           128 4 
Hálózati eszközök alkalmazása           224 7 
Hálózati technológiák           192 6 
Speciális hálózati technológiák elm.           96 3 
Speciális hálózati technológiák gyak.           128 4 
Hálózat menedzsment elm.           96 3 
Hálózat menedzsment gyak.           128 4 
Szakmai angol           64 2 
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Vállalkozási ismeretek           64 2 
Számítógéprendszer-karbantartó szakmai képzés tantárgyai 

Számítógépes rendszerek 
menedzsmentje elm. 

          192 6 

Számítógépes rendszerek 
menedzsmentje gyak. 

          320 10 

Szervezési, tervezési ismeretek           96 3 
Hálózati ismeretek elm.           192 6 
Hálózati ismeretek gyak.           128 4 
Multimédia rendszerek elm.           32 1 
Multimédia rendszerek gyak.           32 1 
Szakmai angol           64 2 
Vállalkozási ismeretek           64 2 

Webmester szakmai képzés tantárgyai 
Web alapismeretek elm.           64 2 
Web alapismeretek gyak.           64 2 
Web programozás elm.           192 6 
Web programozás gyak.           160 5 
Web szerkesztés, tervezés elm.           128 4 
Web szerkesztés, tervezés gyak.           128 4 
Üzemeltetés és biztonság elm.           128 4 
Üzemeltetés és biztonság gyak.           128 4 
Szakmai angol           64 2 
Vállalkozási ismeretek           64 2 
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Számítógép-szerelő, -karbantartó szakmai képzés tantárgyai 

Hardvertechnika elm.           64 2 
Hardvertechnika gyak.           64 2 
Szoftverismeret           128 4 
Számítógép- és hálózatfelügyelet 
elm. 

          224 7 

Számítógép- és hálózatfelügyelet 
gyak. 

          288 9 

Számítógépes architektúrák elm.           160 5 
Számítógépes architektúrák gyak.           128 4 
Szakmai angol           64 2 

Csoportbontásban oktatott tantárgyak 
Csoportbontás szorzója   duplán   duplán   duplán   duplán     

1. Idegen nyelv 148 4+4 148 4+4 148 4+4 128 4+4     
Szakmai alapozó tantárgyak 

Informatikai technológia gyak.  74 2+2  74 2+2             
Informatikai alapismeretek gyak.  74 2+2 74 2+2         
Számítástechnika      74 2+2       
Hálózati alapgyakorlatok     148 4+4 128 4+4     
Projekt menedzsment gyak.       64 2+2     
Kötött óraszám összesen 1166 31.5+8 1166 31.5+8 1184 32+10 1024 32+10   1120 35 

 
Megjegyzés: 1.A szakmai képzések gyakorlati tantárgyai megfelelő létszám esetén csoportbontásban kerülnek oktatásra. 
2. Kétéves képzés esetén 13. évfolyamon a 9-12. évfolyam szakmai alapozó tantárgyait oktatjuk (kék színnel jelölve). 
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Környezetvédelem       
  

  
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Tantárgyak éves heti éves heti éves heti éves heti éves heti 
Osztálykeretben oktatott tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom 148 4 148 4 148 4 128 4   
Történelem 74 2 74 2 111 3 96 3   
Matematika 111 3 111 3 148 4 128 4   
Fizika 74 2 74 2 - - - -   
Biológia 55,5 1,5 55,5 1,5 74 2 64 2   
Kémia 55,5 1,5 55,5 1,5 - - - -   
Földünk és környezetünk 55,5 1,5 55,5 1,5 - - - -   
Ének zene 37 1 37 1 - - - -   
Rajz és vizuális kultúra 37 1 37 1 - - - -   
Testnevelés és sport 111 3 111 3 74 2 64 2   
Osztályfőnöki 37 1 37 1 37 1 32 1   
Környezetvédelmi alapismeretek 74 2 - - 74 2 64 2 - - 

Környezettechnika elmélet       64 2   

Gépészet     74 2     
Jogi és szakigazgatási ismeretek         128 4 
Természet- és környezetvédelmi tervezés         64 2 
Munkavédelem          32 1 
Szakigazgatási feladatok         96 3 
Ár- és belvízvédelem, helyi vízrendezési 
feladatok 

        64 2 

Földmérés       32 1   
Hidrológia és hidraulika   74 2       
Természetvédelem         96 3 
Települési környezetvédelem         64 2 
Településrendezés         32 1 
Építészettörténet         64 2 
Műszaki koordináció és szakmai kommunikáció         32 1 

Csoportbontásban oktatott tantárgyak 
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Csoportbontás szorzója  duplán  duplán  duplán  duplán  duplán 
Idegen nyelv 148 4+4 148 4+4 148 4+4 128 4+4   
Informatika 37 1+1 37 1+1 - - - -   
Környezetvédelem gyakorlat 111 3+3 - - 74 2+2 74 2+2   
Környezettechnika alapjai, műveletei gyakorlat   37 1+1       
Környezettechnika alapműveletei gyakorlat   74 2+2 74 2+2 64 2+2   
Gépészet gyakorlat     74 2+2     
Analitika gyakorlat     74 2+2     
Földmérés gyakorlat       32 1+1   
Természetvédelem gyakorlat         160 5+5 
Üzemeltetési és kezelési feladatok gyakorlat         64 2+2 
Gazdálkodás gyakorlat         160 5+5 
Kötött óraszám összesen 1166 32.5+9 1166 32.5+9 1184 32+10   1024 32+10 
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5./ HELYI TANTERV 
Az iskolai célokból ered ő helyi sajátosságok a tantervben 

Iskolánk az általános műveltséget megalapozó szakaszban, 1-8. évfolyamon 46 
osztállyal működik, az 1. és 3. évfolyamon 5, az 2. és a 4-8. évfolyamon 6 párhuzamos 
osztályban tanítunk.  
Helyi tantervünk az alábbiak szerint készült: 

• a kerettantervet alkalmazzuk a zárójelben felsorolt tárgyak esetében /informatika, 
környezetismeret, természetismeret, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, 
rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel/ 

• a kerettanterv általunk kiegészített változatát alkalmazzuk a zárójelben felsorolt 
tárgyak esetében /magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári 
ismeretek, idegen nyelvek, matematika, tánc és dráma, hon- és népismeret, etika, 
mozgóképkultúra és médiaismeret, egészségtan/ 

Az iskolai célok a tanterv és az óratervkészítés alábbi módjaiban jutnak érvényre: 
• a kerettanterv helyi igényekhez igazításában 
• a modulok önálló tárgyként tanításában /kivétel a 8-os egészségtan, melyet az 

évfolyam biológiájába integráltunk - a 3-4. évfolyam informatikája, melyet a 3-4. 
magyar nyelv és irodalmába integráltunk/ 

• a választható órakeret elosztásában /Az óratervi táblázatban külön oszlopban 
található iskolánkban a tanuló által kötelezően választható tanórai foglalkozás, 
mert a tantervünkben meghatározott tananyag elsajátításához azokon szükséges a 
részvétel. Ez érvényes az osztályfőnöki órákra is, hiszen az egészségnevelési és 
környezetnevelési programunkat elsősorban azoknak a segítségével kívánjuk 
megvalósítani./ 

• egyes tantárgyak követelményeinek és anyagának a kerettantervhez viszonyított 
megnövelésében 
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 Összesített óraterv – tantárgyak, tanórai foglalko zások és óraterveik 
Az 1-4 évfolyam tantárgyi rendszere és a heti óraszáma 
Tantárgy/ 
évfolyam 

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 
Köt. Sz. Köt. Sz. Köt. Sz. Köt. Sz. 

Magyar nyelv     3,5  3  
Magyar irodalom  8 0,5 8 0,5 4 0,5 4 1 
Idegen nyelv       3  
Matematika 4,5  4,5  4  3,5 0,5 
Környezet ismeret 1  1  1,5  2  
Ének-zene 1  1  1,5  1,5  
Rajz 1,5  1,5  1,5  1,5  
Technika 1  1  1  1  
Testnevelés 3  3  3  3  
Kötelező óraszám 
összesen: 

20 20 20 22,5 

Szabadon tervezhető:  0,5  0,5  0,5  1,5 
Mindösszesen: 20,5 20,5 20,5 24 
Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és a heti óraszáma 

Tantárgy/ 
évfolyam 

5.osztály 6.osztály 7.osztály 8.osztály 

Köt. Szab. Köt. Szab. Köt. Szab. Köt. Szab. 

Magyar nyelv 2  2  2  2  

Magyar irodalom 2 1 2 0,5 2  2  

Történelem 2  2  2  2  
Idegen nyelv 3  3  3  3  
Matematika 4  3 1,5 3 1 3 1 
Informatika     1  1  

Természet ism. 1,5  2      

Fizika     1,5  1,5  
Biológia     1,5  1,5  
Kémia     1,5  1,5  
Földrajz     1,5  1,5  
Ének-zene 1,5  1  1  1  
Rajz 1,5  1  1  1  

Technika 
és életvitel 

1  1  0,5  0,5  

Testnevelés és 
sport 

2,5 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 3  

Osztályfőnöki 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Tantervi modulok 

Ember és társ. ism.     0,5   0,5 

Informatika   1      

Mozgókép és 
média i. 

      0,5  

Tánc  dráma 1        
Egészségtan   0,5    0,5  

Hon- és népismeret   1      

Kötött óraszám 
össz. 

22,5 22,5 25 25 

Szabadon terv.: 2 3 2 2 

Nem köt.t.ó. 24,5 25,5 27 28 
Szakrendszer ű és nem szakrendszer ű oktatás bevezetése az 5. 6. 

évfolyamon 
A Közoktatásról szóló törvény 8. § (3) szerint: 

Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza az első évfolyamon kezdődik, és a nyolcadik 
évfolyam végéig tart. Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza négy részre tagolódik, melyek 
a következők: 

a) az első évfolyamon kezdődő és a második évfolyam végéig tartó bevezető, 
b) a harmadik évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó kezdő, 
c) az ötödik évfolyamon kezdődő és a hatodik évfolyam végéig tartó alapozó, 
d) a hetedik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó fejlesztő 
szakasz. 

A bevezető és a kezdő szakaszban, továbbá a helyi tantervben meghatározottak szerint az 
alapozó szakasz kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozása időkeretének huszonöt-
ötven százalékában nem szakrendszerű oktatás, az alapozó szakasz fennmaradó 
időkeretében és a fejlesztő szakaszban szakrendszerű oktatás folyik. A választható tanórai 
foglalkozások, a modulok esetleges integrálása felülbírálható, de csak a tanévzáró 
tantestületi értekezleten és a tantestület többségi jóváhagyásával. 
A tanórán kívüli foglalkozások órakeretének elosztása minden tanév kezdetekor 
felülbírálható, átcsoportosítható.  

Intézményünkben központi szerepet kap a képességfejlesztés, a tanulók kulturális 
és egyéni sajátosságaihoz igazodó differenciált, változatos, a tipikus életkori fejlettségre 
tekintettel lévő oktatási eljárások alkalmazása. A Kt. módosítása adta meg számunkra azt a 
lehetőséget, hogy az alapozó funkciók tanítása az alapozó szakaszban, az 5-6. 
évfolyamokon a korábbinál több időben folyhasson, és esélyt teremtett számunkra, hogy 
eredményesebb is legyen  

Nem szakrendszerűnek minősül az oktatás, ha a tanulók részére a tantárgyakat, 
illetve a tantárgyak nagyobb körét egy, tanítói végzettséggel és szakképzettséggel 
rendelkező pedagógus tanítja. A pedagógusok foglalkoztatását meghatározó előírás a 
Kt. 17. §-ának (8) bekezdése szerint  
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"Nem szakrendszerű oktatásban a tanár akkor taníthat, ha legalább százhúsz órás 
pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében történő felkészülés 
keretében elsajátította a hat-tizenkét éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő 
pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéshez szükséges 
módszereket. E rendelkezéseket alkalmazni kell a szakkollégiumi végzettséggel nem 
rendelkező tanítókra is, azzal az eltéréssel, hogy a felkészülés során a tizenegy-tizenkettő 
éves korosztály neveléséhez és oktatásához szükséges ismereteket sajátítsa el.” 

Az átmeneti rendelkezések szerint a 2012/2013 tanítási év végéig az 5.-6. 
évfolyamon, továbbá emelt szintű oktatás esetén, az első-negyedik évfolyamon, a nem 
szakrendszerű oktatásban pedagógus-munkakört tölthet be az a tanár, aki 2004. szeptember 
1-jéig, legalább öt év gyakorlatot szerzett 1.-4. évfolyamon [Kt. 128. § (20) bekezdés] 

Intézményünkben a nem szakrendszerű oktatásban részt vesznek a tanítói 
végzettséggel is rendelkező tanárok, tanítók, az első négy évfolyamon öt éves gyakorlatot 
szerzett tanárok (Kt. szerint), és 120 órás pedagógus továbbképzést (Kt. szerint) végzett 
pedagógusok  
A szakrendszerű és a nem szakrendszerű oktatás időkerete  

A Kt. előírásait módosító 2003. évi LXI. törvény írja elő, hogy a kötelező tanórai 
foglalkozások 25-50%-ában nem szakrendszerű oktatást kell szervezni az 5-6. 
évfolyamokon. A Kt. 2006. évi LXXI. törvénnyel történt módosítása a nem szakrendszerű 
oktatásra az 5-6. évfolyamokon felhasználható időkeretbe bevonta a kötelező tanórai 
foglalkozások mellé a nem kötelező tanórai foglalkozásokat is. 
A Kt. 52. § alapján az 5., 6. évfolyamon a tanulók kötelező heti óraszáma: 22,5 óra. 
A Kt. 52. § (7) bekezdése szerint ennek 25 % lehet a nem kötelező órák száma, 
ami összesen: 5,625 óra. Együtt 28,125 óra (a heti órakeret összesen). 
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 I.sz. Iskola II.sz. Iskola Szuhogy Tagiskola 

Tanév 
2010/2011. 2011/2012. 2010/2011. 2011/2012. 2010/2011. 2011/2012. 

5. 6. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 

Köt.tanó.fogl.órakerete 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 

Nemköt.tanó.fogl. ó.k. 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Összes óra 24,5 25,5 24,5 25,5 24,5 25,5 24,5 25,5 24,5 25,5 24,5 25,5 

Oktatás formája 
Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz Nsz Sz: szakrendszerű, 

Nsz:nem szakr. 

Magyar nyelv 1 1 1,5 0,5 2  1,5 0,5 2  2  2  2  2  2  2  2  

Magyar irodalom 2 1 1,5 0,5 3  1,5 0,5 2 1 1 1 3  1 1 2 1 1 1 3  1 1 

Történelem és állampolgári 
ismeretek 

2  2  2  2  1 1 1 1 2  1 1 1 1 1 1 2  1 1 

Idegen nyelv 3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  

Matematika 4  4  4  4  3 1 3 1 4  3 1 4  4  4  4  

Természetismeret 1,5  2  1,5  2  1 0,5 1 1 1,5  1 1 1 0,5 2  1,5  1 1 

Tánc és dráma  1   1     1   1     1   1    

Rajz 1 0,5 1 0,5 1,5  1 0,5 1 0,5 1 0,5 1,5  1 0,5 1 0,5 1 0,5 1,5  1 0,5 

Technika és életvitel 0,5 0,5 0,5 0,5 1  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1  0,5 0,5 

Testnevelés és sport 2 1 2 1 3  2 1 3  3  3  3  2 1 2 1 3  2 1 

Osztályfőnöki  1  1 1   1 1  1  1  1  1  1  1  1  

Ének-zene 1 0,5 1 0,5 1,5  1 0,5 1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  1,5  

Hon és népismeret    1    1    1    1    1    1 

Informatika 
  1    1    1    1    1    1  

(tantervi modul!) 
Egészségtan   0,5    0,5            0,5      

Összesen: 18 6,5 20 5,5 24,5 0 20 5,5 19 5,5 19 6 24,5 0 19 6 19 5,5 20,5 5 24,5 0 19 6 
Szakkör  1  1 1   1  2  2  2  2  2  2    2 

Mindösszesen: 18 7,5 20 6,5 25,5 0 20 6,5 19 7,5 19 8 26,5 0 19 8 19 7,5 20,5 7 26,5 0 19 8 

A köt. és nem köt. tanó. fogl. 
(%)-ban 

 30  25  0  25  30  31  0  31  30  27  0  31 
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 I.sz. Iskola II.sz. Iskola Szuhogy Tagiskola 

Tanév 
2012/2013.  2012/2013  2012/2013  

5. 6.   5. 6.   5. 6.   

Köt.tanó.fogl.órakerete 22,5 22,5   22,5 22,5   22,5 22,5   

Nemköt.tanó.fogl. ó.k. 2 2,5   2,5 1,5   1,5 1,5   

Összes óra 24,5 25   25 24   24 24   

Oktatás formája 
Sz Nsz Sz Nsz     Sz Nsz Sz Nsz     Sz Nsz Sz Nsz     Sz: szakrendszerű, 

Nsz:nem szakr. 

Magyar nyelv 2  2      2  2      2  2      

Magyar irodalom 3  2,5      3  2.5      3  2.5      

Történelem és állampolgári 
ismeretek 

2  2      2  2      3  2      

Idegen nyelv 3  3      3  3      3  3      

Matematika 4  4,5      4  4.5      4  4.5      

Természetismeret 1,5  2      1,5  2      1,5  2      

Tánc és dráma 1        1        1        

Rajz 1,5  1      1.5  1      1,5  1      

Technika és életvitel 1  1      1  1      1  1      

Testnevelés és sport 3  3      3  3      3  3      

Osztályfőnöki 1  1      1  1      1  1      

Ének-zene 1,5  1      1.5  1      1,5  1      

Hon és népismeret   1        1        1      

Informatika 
  1        1        1      

(tantervi modul!) 
Egészségtan   0,5        0.5        0,5      

Összesen: 24,5 0 25,5 0     24,5 0 25,5 0     24,5 0 25.5 0     
Szakkör 2  2               0       

Mindösszesen: 26,5 0 27,5 0     24.5 0 24.5 0     24.5 0 25.5 0     

A köt. és nem köt. tanó. fogl. 
(%)-ban 

 0  0      0  0             
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A nem szakrendszerű oktatás megszüntetése 5-6. évfolyamon 
Törvényi háttér: 
A 2010. évi LXXI .törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt módosítja. 
Megszűnik az általános iskola alapozó szakaszán (5-6. évfolyamon) kötelezően szervezett 
nem szakrendszerű oktatás. 
A nem szakrendszerű oktatás csupán lehetősséggé válik, amelyről az iskolák szabadon 
dönthetnek. A bevezető és kezdő szakaszban ( 1-4. évfolyamon) változatlanul marad. 
A nevelőtestület határozata alapján 2012/2013-as tanévtől az 5-6. évfolyamon 
szakrendszerű oktatás folyik. 
2010/2011-es tanévben 5-6. évfolyamon még folytatódik a nem szakrendszerű oktatás, a 
2011/2012-es tanévben a belépő 5. évfolyamon teljes egészében szakrendszerű oktatás 
történik. Ugyanez a 6. évfolyamon a felmenő rendszer szükségessége miatt a 
minimumszabályban nem szakrendszerű oktatás folyik. 
2012/2013-as tanévtől eltörlésre kerül a nem szakrendszerű oktatás. 
A nem szakrendszerű oktatásban fejlesztendő kompetenciák a szakrendszerűen oktatott 
tantárgyak keretén belül valósul meg. 
Intézményünkben a következő kompetenciaterületeket fejlesztettük: 
Fejlesztendő kompetencia terület 
Anyanyelvi kompetencia fejlesztésre 
Logikai kompetencia fejlesztése 
Szociális kompetenciák fejlesztése 
Esztétikai-művészeti tudatosság kifejlesztése 
Mindennapi élet  
Természettudományos kompetencia fejlesztése 
A helyi tanterveknek az 5-6. évfolyamos nem szakrendszerű oktatásszervezés okán történő 
átdolgozásakor kiemelt figyelmet fordítunk az alábbiakra: 

• az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítására 10-12 éves korban, 
• az információszerzés-, és feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás, 

rendszerezés, felhasználás, új kontextusban alkalmazás) képességének fejlesztésére, 
• a kommunikációs képességek (Pl: műfajok ismerete, értése, nyelvhelyessége, 

helyesírása, alkotása hétköznapi helyzetekben) erősítésére, 
• a szociális kompetenciák fejlesztésére, 
• a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való pontosabb tájékozódásra, 
• az 5. és 6. évfolyamokon kialakítandó tanulásszervezés során a módszertani kultúra, 

azon belül a "tanítói" és a "tanári" módszerek aránya fontos kérdés, mely 
szakszerűen csak a helyi viszonyok ismeretében oldható meg. E tekintetben is 
figyelembe vesszük az iskolai munkaközösségek véleményét. 

Úgy éreztük, nem indokolt, hogy az amúgy is kis óraszámokkal rendelkező tantárgyaktól évi 
0,5 órától több is elvonásra kerüljön. 
Értékelése: Szövegesen értékelve a bizonyítvány mellékletében.  
A nem szakrendszerű órák éves megoszlása  a pedagógiai program mellékletében találhatóak. 
1. Anyanyelvi kompetencia fejlesztése 

• a hallott és olvasott szöveg értése 
• a szövegalkotás gyakoroltatása 
• kreatív nyelvhasználat alkalmazása 
• Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése, kulturált nyelvi magatartás: 
• az adekvát megnyilvánulások: köszönés, megszólítás, kérés, kérdés, társalgás, 

tájékoztatás, 
• egyszerű metakommunikációs jelzések megértése, 
• a történetmondás mindennapi személyes élményről, olvasmányról. 
• Olvasási készség, írott szöveg megértése: 
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• optimálisan fejlett, optimális használhatóságú olvasáskészség kialakítása, 
• az életkornak megfelelő tempójú folyamatos, folyamatos hangos és néma olvasás, 
• az olvasottakról vélemény nyilvánítása,  
• az olvasott szövegben egyszerű összefüggések felismerése, fontos információk 

kiemelése, 
• szövegértés (lényegkiemelés) képessége. 
• Írásbeli szövegalkotás: 
• rövid szöveg leírása másolással, tollbamondással, emlékezet utáni írással, mások 

által jól olvashatóan, betűkihagyás és betűcsere nélkül, 
• optimális gyakorlottságú és használhatóságú kiírt írás, közlés, fogalmazás. 
• Tanulási képesség fejlesztése: 
• vázlatkészítést tanári irányítással és önállóan. 
• Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése: 
• kérdések és válaszok megfogalmazása különböző helyzetekben. 
• Olvasás, írott szöveg megértése: 
• a szövegértés bizonyítása kérdésekre adott válasszal, rövid szóbeli beszámolóval. 
• Írásbeli szövegalkotás: 
• kézírással működő írásbeli kifejezés, megfelelő ütemű kiírt írás, 
• az írásmód tempójának és rendezettségének továbbfejlesztése, 
• a mindennapi élmények, olvasástartalmak összefüggő leírása időrendben, logikai 

rendben. 
• Tanulás képesség fejlesztése: 
• a szövegértési feladatok kiterjesztése a vizuális információkra. 

2. Logikai kompetencia fejlesztése 
2.a Matematikai kompetencia fejlesztése csoportos foglalkozás 

• matematikai gondolkodás fejlesztése, használata 
• matematikai elvek, modellek alkalmazása az ismeretszerzésben 
• segédeszközök használata 

2.b Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia 
• a szűkebb és tágabb környezet ismerete és a kínálkozó lehetőségek megragadása 
• célkitűzések érdekében egyéni tervezet készítése és végrehajtása 
• tudatos fogyasztóvá nevelés 

Matematikából a kezdő szakasz feladata az alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, a 
problémamentes továbbhaladás biztosítása a oktatás keretében. Az alapozás a matematika 
kiemelt témaköreiben az ismeretek koncentrikus és spirális bővülését segíti elő. Ezért 
kiemelten indokolt kezelni kezeljük azokat a tanítási tartalmakat, amelyekre a következő 
iskolaszakasz tananyaga épül: 

• a természetes szám fogalmát gazdag tartalommal indokolt kiépíteni  
• indokolt kidolgozni és fejleszteni a biztonságos szám- és műveletfogalomra épülő 

számolási készségeket, 
• formálni kell a sík- és térbeli tájékozódási képességet, 
• alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, 

egyszerű transzformációkkal kell alakítani a geometriai szemléletet, 
• tapasztalati függvények és sorozatok vizsgálatával, ábrázolásával segíteni indokolt a 

problémalátást, a probléma-megoldási képesség fejlődését, 
• valószínűség számítását fejlesztő játékokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel a 

valószínűségi szemléletet indokolt lehet megalapozni, 
• konkrét szituációkkal, példákkal indokolt alakítani a tanulók szemléletét a valóság és 

a matematikai modell kapcsolatáról. 
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• Az ismeretek koncentrikus és spirális bővítése során a következő tartalmak kiemelt 
kezelése alapvető feladat: 

• elemi gondolkodási képesség kiépítése, továbbfejlesztése az eredményes iskolai 
tanulás érdekében, 

• elemi kombinatív készség fejlesztése, a gondolkodási képesség továbbfejlesztése az 
eredményes iskolai tanulás előfeltétele,  

• elemi rendszerező képesség fejlesztése, 
• a mértékegység-váltó készség fejlesztése, a gyermekkori intelligencia fejlesztése 

ezúton is,  
• számolási készség fejlesztése különösen az összeadás és osztás vonatkozásában,  
• a természetes szám fogalom elmélyítése a tízezres számrendszerben, természetes 

szám fogalomhoz sokrétű, a mindennapi élethez kapcsolódó tartalom rendelése, 
• a sík és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése a tanítási órákon szemléltetéssel, 

manipulatív módszerek alkalmazásával, 
• tevékenykedtetéssel a tanulók eljuttatása egyszerű geometriai transzformációk 

megismeréséhez, 
• a gyakorlatban előforduló egyszerű függvények, grafikonok elemzésével a 

problémamegoldó képesség fejlődésének elősegítése, 
• fejlesztő játékokkal, kísérletekkel a valószínűségi szemlélet kialakítása,  
• a szöveges feladatok megoldása során a mindennapi életből vett adatok, példák 

alkalmazásával a tanulók szemléletének alakítása a valóság és a matematikai modell 
kapcsolatáról, 

• szövegértés képességének fejlesztése a szöveges feladatok értelmezése, megoldása 
során 

3. Esztétikai-művészeti területek fejlesztése a nem szakrendszerű oktatásban  
Intézményünkben a nem szakrendszerű oktatás óraszámainak kialakításánál figyelembe 
vettük a művészetoktatásban betöltött szerepét /tánc és dráma, rajz, ének-zene/ és a 
kompetencia mérésben elért eredményeinket. 
Az órákon alapkészségek fejlesztése történik, mely alapkészségek fejlesztése elsősorban 
magyar és matematika órákon valósul meg. A felzárkóztatás és a tehetséggondozás 
eredményességét szeretnénk növelni a differenciálással és a csoportbontással. 
A művészetek: tánc és dráma, rajz ,ének, továbbá testnevelés, informatika fejlesztik az 
alkotás, létrehozás képességeit, valamint a megismerés és befogadás képességeit egyaránt. A 
művészeti nevelés lényege, hogy a művészetet a gyermek nevelésének középpontjába helyezi. 
A gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok által az ismeretek elsajátítása élményszerűvé 
válik, segíti a mélyebb megismerést. 

3.a Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  
•  a helyi, szervezeti és egyetemes kulturális örökség megismerése 
•  az élmények, érzések kreatív kifejezésének fontossága a művészet eszközeivel 
•  esztétikai érzék fejlesztése 
•  fogékonyság és nyitottság a művészetek iránt  

4. Természettudományos kompetencia fejlesztése a nem szakrendszerű oktatás 
keretében 
Kiemelt kompetenciák 

• Szövegértés és szövegalkotás 
• Információkeresés, gyűjtés, feldolgozás, kritikus alkalmazás 
• Érvek láncolatának követése és értékelése 
• Logikus okok és érvényesség keresése 
• Elemzési képesség 
• Kreativitás 
• Kritikus és kíváncsi attitűd 
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• Munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása 
• Saját munka értékelése 
• A célok elérését segítő motiváció és elhatározottság 
• A tanultak széles körű alkalmazása az élet minden területén 
• Saját nézőpont összevetése mások véleményével 
• Normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok 

megértése 
• Az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a 

megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos 
alapvető koncepciók ismerete 

• A közösségi összetartást megalapozó közös értékek elfogadásának és tiszteletben 
tartásának kinyilvánítása 

• Mások értékeinek, magánéletének tisztelete 
• A társadalmi sokféleség és kohézió tisztelete 

A tantárgy nem szakrendszerű tanítása során megoldandó kiemelt faladat, hogy 
• növeljük a természettudományok súlyát 
• fokozzuk a játékosságot 
• a terhelést a képességekhez igazítsuk  
• fokozzuk a felzárkóztatás hatékonyságát 

Kiemelt fejlesztési irányok, célzott készség - képesség területek: 
Alapkészségek: olvasáskészség, íráskészség, elemi számolási készség, elemi rendszerező 
képesség és elemi kombinatív képesség.  
Az olvasáskészség, vagyis a szövegértő, élményszerző olvasás kritikus feltétele az 
optimálisan fejlett, optimális használhatóságú olvasáskészség (olvasástechnika).  
Az íráskészség a kézírással működő írásbeli kifejezés, közlés kritikus feltétele, amely a 
tevékeny iskolai tanulás ma még nélkülözhetetlen eszköze. Gyakorlottság szerint kétféle 
íráskészség létezik: rajzoló és kiírt íráskészség.  
Az elemi számolási készség összefoglaló megnevezés alatt a számírás készségét, a 
mértékegység-váltás és a négy alapművelet 100-as számkörbeli készségeit értelmezzük.  
Az elemi rendszerező képesség, az elemi kombinatív képesség  
5. Szociális kompetencia fejlesztése  

5.a Szociális kompetencia 
• a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételeinek biztosítása  
• (emberi jogok tiszteletben tartása, együttműködés, előítéletek leküzdése, 

kompromisszumra való törekvés) hatékony együttműködés a szűkebb és tágabb 
közösséget érintő problémák megoldásában konfliktusok kezelése, megoldása 

5.b Hatékony és önálló tanulás 
• alapkészségek megléte,  
• a tanulás megszervezése (hatékony gazdálkodás az idővel, információval) 
• megismerési módok elsajátítása 
• tanulási stratégiák ismerete 
• tanulási motiváció fenntartása 

5.c A tanulás tanítása 
• a tanuló érdeklődésének önművelési igényének felkeltése 
• a pedagógus útmutatást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, tanítsa 

tanulni a gyereket 
• fokozatos önállóságra tegyenek szert a diákok a tanulás szervezésében, a tanulás 

feltételeinek kialakításában 
• sajátítsák el a hatékony tanulási módszereket, technikákat, ennek feltétele: 

• -alapkészségek fejlettsége 
• -egyénre szabott tanulási módszerek kiépítése 
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• -emlékezet fejlesztése 
• -célszerű rögzítési módszerek kialakítása 
• -gondolkodási kultúra fejlesztése 
• -a tanulás eszközrendszerének használata 
• -tevékenységközpontú módszerek alkalmazása a tanítás-tanulás során 
•  

A következő témakörök köré csoportosítjuk a fejlesztési területeket: 
I. Az együttélés alapvető szabályai: 
Kölcsönös bemutatkozás, helyes, kreatív nyelvhasználat 
Információgyűjtés, és –feldol-gozás, logikus okok keresése  
Beszélgetés, csoportos levélírás 
A tanulást segítő tevékenységek 
Szituációs gyakorlatok, dramatizálás 
II. Szokás, hagyomány 
Egyéni és családi szokások: Egyéni és családi szokások gyűjtése interjúzással, az adatok 
csoportos feldolgozása 
Helyi szokások, minták:Helyi hagyományok gyűjtése, kutatás a könyvtárban, az összegyűjtött 
információból rajzos kiállítás szervezése 
A Magyarországon élő nemzetiségek szokásai, hagyományai :gyűjtőmunka csoportokban, 
prezentálás, majd a munkák értékelése 
A társadalmi szokások kialakulása és funkciójuk: Beszélgetés: meggyőző érvelés, kritikus és 
építő jellegű párbeszédre való törekvés; 
III. Illem 
Mindennapi életünk viselkedési szabályai: Egyéni anyaggyűjtés, majd csoportos feldolgozás, 
plakátkészítés; 
A kapcsolatfelvétel fontossága: Szituációs gyakorlatok, dramatizálás 
A véleménynyilvánítás lehetőségei: Szövegfeldolgozás; 
Az elemi udvariassági és viselkedési formák ismerete és használata: Szituációs gyakorlatok, 
dramatizálás 
IV.Erkölcs 
Az erkölcs mibenléte, társadalmi szerepe: Szövegfeldolgozás: erények és értékek gyűjtése, 
értelmezése, csoportosítása; Tanulás- és gondolkodásfejlesztés egy kisfilm megtekintése és 
megbeszélése során 
A szándék és következmény, a cél és eszköz problematikája: Gyűjtőmunka az internet 
segítségével 
Erkölcsi normák és szabályok 
A tulajdon védelme: Gyűjtőmunka az internet segítségével 
Döntési dilemmák az iskolában: Vita drámapedagógiai eszközökkel 
V.Jog 
A jog mibenléte: Fogalmak definiálása szövegfeldolgozással 
Jogegyenlőség – kisebbségek: Szituációk az esélyegyenlőség kapcsán 
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A nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés és oktatás 
anyanyelvi,történelmi, földrajzi, kultúra- és népis mereti 

tananyagának elsajátítása 
 

Iskolánkba járó (elsősorban cigány) gyerekek igen jelentős része ingerszegény 
környezetből, jelentős szociális, művelődési, szociokulturális hátránnyal érkeznek 
intézményünkbe. Gyakorta csonka családból, munkanélküli felnőttekkel körülvéve, az 
elégségessel épphogy átbukdácsoló, kudarcélményeket bőven átélt gyerekek számára a család 
normái és a számukra idegen iskolai elvárások feloldhatatlan kettősséget eredményeznek. 
Ennek következménye a helytelen, helyenként deviáns magatartás, a túlkorosság és a 
lemorzsolódás. Nekünk mindenekelőtt a család, a szülők meggyőzését, nevelőmunkába 
történő bevonását kell megoldanunk. Ennek leghatékonyabb eszköze a rendszeres találkozás, 
beszélgetés, kapcsolatteremtés (családlátogatás, szülői értekezlet, nyílt tanítási nap, 
rendezvények).  
A sikeres nevelő-oktató munkánk hatékonysága érdekében a tanórai munkán kívül építeni kell 
a tanórán kívüli, szabadidős tevékenységekre is (szakkörök, táborok, kirándulások, énekkar, 
játszóházak).  
A cigány kisebbségi oktatást három területen végezzük: 

• tantárgyi fejlesztés, 
• szocializációs, kommunikációs fejlesztés, 
• egyéni tehetséggondozás. 

Kisebbségi nevelés célja: a kisebbségi történelmi kultúra megismerése, hagyományőrzés, - 
teremtés, az önismeret kialakítása, a kisebbségi jogok megismerése, gyakorlása. Segítenünk 
kell a tanulókat abban, hogy megtalálják helyüket a közösségben, elfogadják és elfogadtassák 
másságukat, saját értékeiket. 
Általános fejlesztési követelmények 
Követelmények az 1–6. évfolyamon 

1. A tanuló tudjon ismereteket meríteni különböző forrásokból népcsoportjáról, ismerje 
családja és környezete kisebbségi kötődését, zenei és tradicionális népi kultúráját, 
nyelvhasználati sajátosságait. 

2. Ismerje a kisebbség szimbólumait, ünnepeit. 
3. Ismerje kisebbsége regionális és országos elhelyezkedését. 

 
Követelmények a 7–8. évfolyamon 

1. Ismerje a tanuló a kisebbség (és az anyanemzet) kulturális életének kiemelkedő 
eseményeit, országos és regionális fesztiváljait, személyiségeit, műveiket. Legyen 
képes különböző forrásokból tájékozódni. 

2. A tanuló ismerje a kisebbség anyaországának történelmét és társadalomföldrajzát. 
3. Ismerje a kisebbség magyarországi történelmét, főbb sorsfordulóit. 
4. Ismerje a hazai kisebbségi és emberi jogok rendszerét. Legyen képes megfelelő 

formában érvelni, vitatkozni a kisebbséget érintő kérdésekben. Fogalmazzon meg 
saját véleményt adott kisebbséget érintő eseményről, jelenségről. 

5. Ismerje az adott kisebbség anyaországon kívüli jelenlétét. 
A kisebbségi népismeret általános témakörei: 

• A kisebbség nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája 
• vizuális kultúra (építészeti emlékek, képzőművészet, iparművészet, 

népművészet, filmművészet), 
• ének-, zenei és tánckultúra (zenei örökség, színház, tánc és játék), 
• hagyományok, régi és új szokások, kulturális javak, mesterségek, 

gazdasági élet, ünnepek és jelképek, 
• szociológiai és település-földrajzi ismeretek. 
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• A kisebbség történelemalakító és kultúraformáló szerepe, civilizációja 
• a kisebbség magyarországi történelme és irodalma, az anyanemzet, 

nyelvi (anya)országok történelmének, irodalmának korszakai; az 
anyanemzet, illetve a nyelvi (anya)országok földrajza, 

• oktatás-, kultúrtörténet, jelenkor, 
• a kisebbségek más országokban élő csoportjai. 

Tanulóink magatartására jellemző: 
1. Hangos viselkedés. 
2. Nyugtalanság, türelmetlenség. 
3. A feladattudat fejletlensége. 
4. Eltérés az értékekben. 
5. Agresszivitás. 
6. A szeretet kifejezésének sajátos módja. 

A változás érdekében az alábbi célokat fogalmaztuk meg: 
1. A társadalmi beilleszkedés elősegítése. 
2. A beilleszkedéshez szükséges szabály illetve normarendszer elsajátíttatása. 
3. Hátránykompenzáció. 
4. A munka értékként való elfogadtatása. 
5. Saját kultúra elfogadása – elfogadtatása. 

Módszereink: (tanulóknak) 
1. Az iskolai tevékenységek megismertetése, gyakoroltatása. 
2. A kulturált magatartás nyelvi kifejezésmódjainak megtanítása. 
3. A gondolkodás fejlesztése. 
4. A problémák megbeszélése, magatartásminták tanulása. 
5. Az önértékelés kifejlesztése, reális énkép kialakítása. 
6. A kommunikációs készség fejlesztése. 
7. Az érzelmek kezelése. 

Módszer: (szülőknek) 
1. Megérteni: „Azért vagyunk, hogy segítsünk!” 
2. A szülőkkel való kommunikációs kapcsolat (törekvés a partneri viszonyra). 
3. Kevés szabály megalkotása, de annak következetes betartása. 
4. Nyitottság. 
5. A problémakezelés színhelye (iskola, otthon). 
6. Feladatok, melybe a szülők is bevonhatók. 
 
Iskolaotthonos oktatás 

 
2008-2009-es tanévtől felmenő rendszerben elindítottuk az 1-2.évfolyamokon az 

iskolaotthonos tanítást. A tanulóink otthonról hozott hátrányait igyekszünk ezzel 
kompenzálni. Tanulás és pihenés váltakozásával igyekszünk fenntartani a fáradékony 
gyermekek érdeklődését. Az otthoni segítségnyújtás hiányát nevelőink pótolják. Ezeken az 
évfolyamokon a HHH. tanulók száma nagyon magas ez tette indokolttá ennek az oktatási 
formának a bevezetését. 
A program felhasználja a normál iskolai, napközis, alsós iskolaotthonos és a felsős 
klubnapközi – mint ismert oktatási formák – pozitív jegyeit, de egészében a helyi 
adottságokhoz igazodó, nevelő–oktató–szabadidő-szervező munkát magában foglaló oktatási 
forma, vagyis a gyermekek tevékenykedtetésén alapuló, egész nap kedvező pedagógiai hatást 
nyújtó munkarend.  
Az oktatási forma három fő pillére:  
E tantervi órák és a differenciált fejlesztésre szánt órakeret, ezen belül a tanulók  

• felzárkóztatási és etnikai programja; 
• szabadidős programok, ezen belül az etnikai program  



 

 91

• a tanulási, felkészülési tevékenység ideje.  
 
Tantervi órák (benne az etnikai program) 

Az órakeret kellő időt biztosít minden tanuló számára, hogy képességeinek 
megfelelően tudjon haladni a megfelelő tantárgyból. A napi időkereten belül intenzív 
differenciált foglalkozásokkal valósul meg a készségfejlesztés.  

 
Szabadid ős programok 

A szabadid ős programok az alábbiakat szolgálják:  
• a tanulók iskolai közérzete a mindennapi munkát pozitívan befolyásolja;  
• az életkori sajátosságokhoz igazodó programok álljanak a gyerekek rendelkezésére;  
• a programok egyszerre legyenek tantárgysegítőek és szabadidős jellegűek;  
• belső biztonságot nyújtó társas életet teremtsenek a gyermekek és a pedagógusok 

számára;  
• a tanulók a tanórán kívüli programok, tevékenységek megtervezésének és 

megszervezésének részeseivé váljanak;  
• a szabadidő tartalmas eltöltése a tanulók tartós igényévé váljon;  
• a nevelőtestület kreativitását erősítse, mely által az iskola szakmai színvonala 

fejlődik 
Kiemelt célok  
• A képességek, különösen a kommunikációs készségek differenciált fejlesztése.  
• Alapvető higiénés, társas, magatartási és munkaszokások fejlesztése, különösen az 

alapvető normák elfogadtatása és követésükre ösztönzés. A nevelő-oktató munka 
hangsúlyozott célja, hogy a tanulók elsajátítsák az egészséges, kulturált életmód 
szokásait, a társas magatartás szabályait; képesek legyenek társas kapcsolatok 
kialakítására, képességeiknek megfelelő önálló tanulásra és arra, hogy 
személyiségfejlődésük szempontjából a legkedvezőbb szabadidős programot 
válasszák.  

• A cigány kultúra alapvető elemeinek bemutatása nem csak a kisebbséghez tartozó 
gyermekek számára. Az intézmény helyi tantervei és egyéb írásos dokumentumai 
tartalmazzák a nevelőtestület erre irányuló törekvését.  

• Az intézmény a különböző műveltségi területek tartalmának megvalósítását az 
iskolaotthonos oktatási forma keretein belül a tanórai és tanórán kívüli, illetve a 
szabadidős foglalkozások tartalmának egymásra épülésével, az iskolán belül 
rendezett hagyományőrző rendezvényekkel, a nyári tehetséggondozó táborok 
szakmai programjaival igyekszik elérni.  

 
Angol kéttannyelv ű képzés 

 
Új lehetőség iskolánkban a korai angol kéttannyelvű képzés, melyet 2008. szeptember 1-én 
indítottunk felmenő rendszerben, első-második  osztálytól önkormányzati engedély alapján. 
1. sz. melléklet 
a./ Célja 
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást 
egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való 
tanulásra, az idegen nyelvű információk feldolgozására. A tanulók alkalmassá váljanak arra, 
hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat 
mind a két nyelven gyakorolják. Célja továbbá, hogy különböző kultúrák értékein keresztül 
nevelje a tanulókat türelemre, megértésre és nyitottságra; törekedjen pozitív én- és országkép 
kialakítására; értse meg a nemzetközi kapcsolatok és együttműködés fontosságát. 
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Kommunikácó képes nyelvtudás 
• Az idegen nyelvi program céljai sorában első helyen a kommunikáció fejlesztése áll, 

a gyerekek fejlődését elsősorban ebből a szempontból kívánjuk fejleszteni.  
• Ennek érdekében az alábbi területeket kívánjuk kiemelten kezelni: 
• Tudatosítsuk, hogy a tanulók anyanyelvükön kívül más nyelven is 

kommunikálhatnak, idegen nyelven is kifejezhetik magukat. 
• Kialakítjuk a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállásukat. 
• Ösztönözzük a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez teremtünk 

olyan légkört, amelyben önbizalmuk fokozatosan fejlődik. 
• Kiemelten fejlesszük beszéd- és hallásértési készségüket életkoruknak és 

gondolkodási szintjüknek megfelelően. 
• El kívánjuk érni, hogy tanulóink életkoruknak és egyéniségüknek megfelelően 

sajátítsák el az idegen nyelv tanulásának célravezető módszereit. 
• Készségszintre emeljük az idegen nyelv jellegzetes hangjainak képzését, 

mondatdallamának, ritmusának és hangsúlyozásának helyes használatát. 
• Célunk, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő témákban tudjanak írásban és 

szóban megnyilvánulni, véleményt nyilvánítani.  
• Tudjanak beszélgetést kezdeményezni, folytatni, és az idegen nyelvet a hétköznapi 

kommunikációs helyzetekben használni. 
• Bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük az Európához 

tartozás érzését. Ismertessük velük azt a tényt, hogy ma már Európában 
alapkövetelmény egy idegen nyelv kommunikációképes ismerete. 

• Betekintést adunk a célországok kultúrájába és civilizációjába, hogy ezek értékeinek 
megismerésével és megbecsülésével, azokat a saját kultúrájukkal összehasonlítva a 
magyar kultúrát is tágabb összefüggéseiben lássák. Alakítsuk ki bennük más népek 
és etnikumok, társadalmi csoportok elfogadását, tolerálását, és hívjuk fel figyelmüket 
a hasonlóságokra és különbségekre. 

• Hangsúlyozzuk, hogy egy idegen nyelv tudása alapja lehet egy újabb elsajátításának, 
és eszköze más ismeretek szerzésének. 

• Jelentsen számukra örömet az idegen nyelvű kommunikáció, információszerzés, 
olvasás. 

• Önbizalmukat fejlesszük az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítunk 
számukra olyan lehetőségeket, hogy a célnyelvet szóban (televízió, diákcsere) és 
írásban (olvasás, levelezés) használhassák és ezeken keresztül személyiségükben is 
gazdagodjanak. 

• Célunk, hogy a tanulók a más műveltségi területeken szerzett készségeket és 
ismereteket alkalmazzák idegen nyelven, valamint az idegen nyelvi órákon szerzett 
ismereteiket más tantárgyak tanulása során. 

• Nyelv szeretete 
•  

Más kultúrák megismerése 
Az idegen nyelv tanításának célja a gyakorlati nyelvi készségek elsajátításán kívül az, 

hogy lehetővé tegye egy másik kultúra sajátos értékeivel való megismerkedést is. Ily módon 
erősödjön bennük saját anyanyelvük és kultúrájuk, valamint növekedjen a mások iránti 
érdeklődés, türelem és megértés. Mivel a nyelvet azért oktatjuk, hogy kommunikálni tudjunk 
segítségével, a sikeres kommunikáció sok esetben annak függvénye, hogy mennyire ismerjük 
a célországot, hiszen egy-egy jelenség csak a háttér ismeretében válik érthetővé. Ha idegen 
nyelvet tanítunk, akkor ez a nyelv szükségszerűen egy országhoz kapcsolódik, melynek ez 
anyanyelve. A nyelvtanulóknak tehát meg kell ismerkedniük az adott ország földrajzi 
adottságaival, történelmével, betekintést kell kapniuk az ország gazdasági és kulturális 
életébe, lakóinak mindennapjaiba, életformájába, szokásaiba és gondolkodásmódjába.  
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Ízelítőt kell kapniuk a célországok kultúrájából és civilizációjából, sajátos értékeiből, 
tudniuk kell, hogy az általuk használt, kiválasztott nyelvi elemnek mi a kommunikatív értéke, 
mi udvarias, mi sértő, mi humoros, mit jelentenek az országban használatos kézmozdulatok, 
mi a helyes viselkedésmód. A kultúrát mint tantárgyat nehéz oktatni, megtanulni sem lehet, de 
kifejleszthetjük tanítványainkban az igényt és érdeklődést a kultúra megismerése iránt. A 
célnyelvi és az anyanyelvi kultúra összehasonlításával egymás mélyebb megértéséhez is 
eljuthatnak a tanulók, ezáltal toleranciát fejleszthetünk ki bennük más emberekkel és 
kultúrájukkal szemben, ugyanakkor megtanulhatja azt is, hogy saját kultúrája más népekénél 
nem alávalóbb. A célnyelv oktatásakor szembekerülünk azzal a problémával is, hogy mit 
tekintsünk célországnak. Erre a kérdésre nem könnyű a felelet, hiszen például az angol nyelv 
esetében is több anyanyelvi országról beszélhetünk. A válasz csak az lehet, hogy igyekezzünk 
minél részletesebben bemutatni ezeket az országokat. A célnyelvi kultúra nem választható el 
az idegen nyelv oktatásától, de javasoljuk, hogy különórában vagy külön tantárgyként 
történjen. 

 
b./ Eltérés a hagyományos nyelvoktatástól 
Kisgyermekkorban kezdhető  
A kisgyermekkori idegennyelv-tanítás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet 
ébreszteni a nyelvek tanulása és más népek kultúrájának megismerése iránt, sikerélményhez 
juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a szóbeli készségek 
fejlesztésével. Ezekhez járul még a nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása. 
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek 
számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő 
tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve 
haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat igen lassú, az idősebb korosztályra 
jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a csendes 
szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos 
tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. 
Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult 
ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert 
tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt 
már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi 
tanári beszéd érthetővé a diákok számára. 
Anyanyelvi fejlődés útját járja be 
A nyelvtanulás már kisgyermekkorban elkezdhető, ekkor az anyanyelvi fejlődés útját járja be. 
A nyelvtanulás elsősorban a szülők, ezáltal közvetve a tanulók részéről felmerülő igény, hogy 
a gyermekek minél korábban kezdjenek el idegen nyelvet tanulni. A korán elkezdett 
nyelvtanulásnak nem lehet az a célja, hogy minél korábban terheljük a gyermekeket számukra 
még nehezen feldolgozható ismeretekkel, hanem az, hogy kialakítsuk bennük az igényt a 
nyelvtanulásra, hogy megkedveljék az anyanyelvüktől eltérő nyelvet, illetve fokozatosan, az 
anyanyelvi tudásuk fejlődésével összhangban össze tudják hasonlítani a két nyelvet. 
Amennyiben sikeres ez a kezdeti, motivációs, felfedezésekkel, sikerélménnyel és ezáltal 
örömmel teli, főleg a szóbeliségre törekvő, alapozó szakasz, a nyelvtanulás későbbi 
szakaszában talán már nem kell győzködnünk a tanulókat, hogy mennyire fontos az idegen 
nyelv minél jobb, alaposabb ismerete. 
 
Magasabb óraszám, szaktárgy idegen nyelven, anyanyelvi tanár 
Elsődleges célunk az idegen nyelvi kommunikációs képesség, a spontán beszéd kialakítása. 
Első, második osztályban játékos formában, a nyelvtan, illetve az olvasás tanulást megelőzi a 
beszéd, illetve a beszéd értés tanítása. 
Bizonyos tantárgyak idegen nyelven való tanítása során, lényegesen nagyobb lesz a szókincse 
mint normál esetben. 
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A szaktárgyakat úgy válogattuk össze, hogy a felmenő rendszerben először a célnyelvi 
utasításokat szokták meg, majd felfelé haladva kapcsolódjanak be a konkrét ismeretszerzés 
folyamatába idegen nyelven. 
A heti 5 angol óra csoportbontásban különösen nagy jelentőségű, hiszen ez is biztosítéka a 
szókincs, a kommunikáció, a beszédértés hatékony kialakulásához. 
Az anyanyelvi angol tanár-melyet 3. osztálytól alkalmazunk,- a tanulók kiejtése, kifejezése, 
szókincse szempontjából rendkívül jelentős. Hozzájárul még a célnyelvi kultúra alakításához, 
szokások, készségek megfelelő formálásához, kialakításához. 
 
c./ Többi tantárgyhoz való viszony 

A nyelvtanulás nem pusztán egy szó- és kifejezéshalmaz elsajátítása, hanem egy 
idegen nyelven való gondolkodás. Általa fejlődik a tanuló személyisége, önálló gondolkodás, 
asszociációs készség és jó memória szükséges hozzá. A tanulás folyamatában a négy készség 
fejlesztésére különböző technikák alkalmazására is sor kerül, segíteni kell a nyelvtanulót 
abban, hogy megismerje önmagát, és egyéni nyelvtanulási módszereket alakítson ki. Ki kell 
alakítani a tanulókban a tantárgyak idegen nyelven való tanulásának speciális tanulási 
módszereit is. 
Fel kell ébreszteni a tanulókban az önművelés igényét, lehetővé kell tenni számára az iskolai 
könyvtár aktív használatát, és buzdítani kell arra is, hogy egyéb forrásokat is igénybe vegyen. 
Az alábbi területeket tartjuk kiemelten fontosnak: 
Ember és társadalom 
Igen közvetlen a kapcsolat az idegen nyelv tantárgy és az ember és társadalom műveltségi 
terület között. A célország múltja, hagyományai és társadalmi rendszere, intézményeinek 
ismerete nélkül sokszor érthetetlenek bizonyos kifejezések, bizonyos szituációk, az egyes 
emberek közötti kapcsolat. 
Nagy szerepe van az ember és társadalom műveltségi területnek abban is, hogy a tanulókban 
erősíti a nemzeti és állampolgári tudatot, valamint a személyiség tiszteletét. Növeli 
megértésüket más népek kultúrájával szemben, toleranciára nevel, arra tanít, hogy a népek 
egymásra vannak utalva. 
Ember és természet 
E műveltségi terület szintén jól kapcsolható az idegen nyelv tantárgyhoz, hiszen a 
természetismeretet annak fontos témája. A célországok és saját hazánk növény- és 
állatvilágának ismerete, valamint a természeti környezet bemutatása lényeges ahhoz, hogy az 
ott élő embereket jobban megismerjük és megértsük. 
A tantárgy korszerű oktatása tartalmazza az egészséges életmódra nevelést is, ily módon ezen 
keresztül foglalkoznunk kell az emberek életmódjával és a szabadidő eltöltésével, fel kell 
hívnunk a figyelmet a környezeti ártalmakra, s az emberek felelősségére, segítenünk kell a 
környezetbarát szemlélet elsajátítását azáltal, hogy megismertetjük a tanulókkal más kultúrák 
pozitív példáit e téren. 
Földünk és környezetünk 
Az anyanyelvi országok népeinek megértéséhez mindenképpen szükséges ismerni azt a 
szűkebb és tágabb környezetet, annak természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, ahol 
lakói élnek. A célországok és hazánk földrajzi helyzete, felszíne, éghajlata, tájai, ipara, 
települései, népességének száma és összetétele stb. mind meghatározók ebben a tekintetben. 
Az ember és természet műveltségi területnél már említett környezetvédelem témakör itt is 
kapcsolódási lehetőség. 
Művészetek 
A művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és egyetemes kultúra, így a célországok és a 
világ megismeréséhez feltétlenül hozzátartozik, ezen kívül saját hazánk hagyományairól és 
kiemelkedő alkotásairól is tudniuk kell a tanulóknak ahhoz, hogy azt másokkal 
megismertethessék. 
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Az ének érzelmi hatása miatt jól közvetíti a nyelvet, miközben jelentős mértékben hordoz 
ismereteket az illető nép hagyományairól, ünnepeiről, öröméről és bánatáról. Bár nálunk az 
ének-zenét nem angolul oktatjuk, dalok, tanulását fontosnak tartjuk, kihasználva a korai 
gyermekkor muzikalitását, használatban lévő nyelvi tankönyvek is szép számban 
tartalmaznak dalokat. 
Az énekeken kívül felhasználhatók az oktatásban azok a mondókák és játékok is, amelyek 
ritmusosságukkal könnyebbé teszik a nyelvtanulást, de ezen kívül sokszor megértésükhöz a 
múlt és a hagyományok ismerete is szükséges. 
A vizuális kultúra esetén részét képezi a célország képzőművészete is. 
A magyar televízió és a nálunk forgalomba kerülő filmek, valamint a műholdas csatornák 
által közvetített adások szintén kitekintési lehetőséget adnak az adott kulturális területre, 
szinte észrevétlenül rengeteg információt szolgáltatnak célnyelvű országokról. 
Mint a fentiek is jelzik, nem gátolja, sőt nagymértékben fejleszti a tanulási, anyanyelvi, 
gondolkodási képességeket, ez rendkívül fontos munkánk során. 
Tájékoztatás módja 
Az előzetes iskolalátogatás ideje minden év február hónapja, amikor is az érdeklődők 
meghatározott időpontban betekintést nyerhetnek a képzésbe – az első osztály munkájába.  
Csoport váltás 
Lehetőség van a kéttannyelvű csoportból átlépni az angol nyelvet tanuló csoportba, szülői 
kérésre – szaktanár javaslata alapján, amennyiben a gyermek nem képes megfelelni a 
követelményeknek. 
 

Az alapképzést kiegészít ő, nem kötelez ő tanórai foglalkozások 
indításának alapelvei, feltételei 

 
Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése , igénye , szükségletei 

szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Az intézményben az alábbi tanórán kívüli 
szervezett foglalkozási formák léteznek: 

1. szakkörök  
2. énekkar 
3. diáksportkör  
4. korrepetálás  
5. tanulmányi és sportversenyek 
6. diákmozgalom  
7. könyvtár  
8. kulturális rendezvények 
9. egyéb rendezvények.  
10. az angol nyelvre való felkészülés 

A fenti foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettese rögzíti a tanórán kívüli 
órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozások vezetője lehet az iskola tanára, 
dolgozója, külső szerv képviselője, szülő. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.  
1. A szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a munkaközösség-vezetők és az 
igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. A szakkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A 
foglalkozások  előre  meghatározott  tematika  alapján  történnek,  erről,  valamint  a 
látogatottságról naplót kell vezetni. A szakkör önköltséges alapon indulhat, vagy az iskola 
költségvetéséből kell biztosítani a működés feltételeit. 
2. A tanulók  öntevékeny diákköröket  hozhatnak  létre, melynek  meghirdetését, 
megszervezését', működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája, nagymértékben 
hagyatkozik a 'kreatív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére. A diákkörök szakmai 
irányítását a ~ tanulók kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső 
szakemberek végzik az intézményvezető engedélyével. 
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3. Az iskola  énekkara sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által megbízott 
kórusvezető tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az 
iskolai és városi kulturális rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspróbák 
meghatározott időben – a rendkívüli eseteket leszámítva – heti egy alkalommal tarthatók. Ez 
időbe:~ egyéb foglalkozások csak az igazgató vagy helyettesének külön engedélyével 
szervezhetők. 
4. A diáksportkör a tanulók mozgásigényének kielégítésére,  a mozgás,  a sport 
megszerettetésére alakul, keretében sportcsoportok szervezhetők. A DSK, mint szervezeti 
forma önálló szabályzat alapján működik, az iskola tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri 
foglakozásokon, vesenyekken. A sportkörök és szakosztályok a DSK- vezető és az igazgató 
együttes döntése alapján szervezhetők minden tanév elején. A vezetője a naptári év elején 
költségvetést készít, felelős a költségvetés elkészítéséért. 
5. A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 
felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Amennyiben az 
iskola a költségvetésből az anyagi fedezetet nem tudja biztosítani, úgy önköltséges formában 
is szervezhetők - előzetes egyeztetéssel. 
6. Tanulmányi versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és 
fejlesztését célozza. A tanulók intézményi városi és országos meghirdetésű versenyeken 
vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre 
felkészítésért,  a  szervezésért, a nevezésért  a  szaktárgyi  munkaközösségek  és  a nevelési 
igazgatóhelyettes felelősek. 
7. Az iskola könyvtára a tanítási napokon nyitvatartási idejében áll a tanulók és a 
pedagógusok rendelkezésére. A könyvtárosi feladatok elvégzését egy pedagógus végzi, az 
igazgató megbízása alapján. Feladatai közé tartozik a kölcsönzésen kívül a leltárak 
elkészítése, tanári kézikönyvtár vezetése, segédkönyvek beleltározása és selejtezése. Az 
igazgatóval, a gazdaságvezetővel és a munkaközösség-vezetőkkel történt egyeztetés után 
gondoskodik az állomány gyarapításáról és elvégzi az ezzel járó feladatokat. 
8. Önköltséges tanfolyamok igazgatói engedéllyel a gyerekek érdeklődésének függvényében 
szervezhetők. A tanfolyamok díját az igazgató és a gazdaságvezető - az azt vezető 
pedagógussal egyeztetésben - határozza meg, amelyet a tanulók a tanfolyam indulásakor egy 
vagy két részletben fizetnek be a gazdaságvezetőnek.  
9. A színház és hangverseny látogatások A munkatervben feltüntetett pedagógus végzi a 
rendszeres közösségszemezői munkát a tanulóifjúság és a pedagógusok körében. Az irodalmi 
színpad vezetője igény szerint bérletet vált a színházlátogatáshoz. A hangverseny-látogatások 
megszervezése és énektanár feladata 
10. Az iskola tanulói közössége (osztályok, diákkörök) egyéb rendezvényeket is tarthatnak. 
Az ilyen jellegű rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az intézmény 
vezetőségének, és az engedélyezett összejöveteleken biztosítani kell a pedagógusi 
felügyeletet.  
Tanulóink részére az angol nyelv elsajátításához szükséges felkészülés lehetőségét biztosítunk 
tanórán kívüli foglalkozás megszervezésével (a 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a 
Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról: 9/A.§ alapján) 
Szervezett eseti foglalkozások  
1. Színházlátogatás  

Igény esetén budapesti színházlátogatás is megszervezhető.  
2. Tanulmányi kirándulás  

A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének 
szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások 
megmaradása, igényes szervezése és. lebonyolítása  érdekében  
 

Az osztályba és csoportba sorolás elvei és rendje 
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Az újonnan érkezőket a megjelölt tagozat, illetve tanulmányi eredményük szerint soroljuk 
osztályokba. 

9/A osztályba kerülnek az általános gimnáziumi képzésbe ill. emelt szintű nyelvi képzésbe 
beiskolázott tanulók.  
9/B osztályba kerül az informatika szakmacsoportos szakközépiskolai képzésre jelentkezők közül, 
az első harminc helyre rangsorolt tanuló. 
9/C osztályba kerülnek a 1-től 30-ig helyre rangsorolt környezetvédelem  szakmacsoportot 
megjelölt tanulók. 

A csoportbontás elvei 
• Iskolánkban csoportbontásban az idegen nyelveket és az informatikát tanítjuk 
• Szakközépiskolában a szakmai előkészítő gyakorlati tantárgyakat maximum 12 fős 

csoportokban oktatjuk. Amennyiben az osztálylétszám indokolja, egy osztályon belül 
esetleg 3 csoport szervezendő. 

• Az első idegen nyelvi csoportbontáshoz szintfelmérőt iratunk. Egy-egy csoportba a 
jobb, illetve a gyengébb előképzettségűek kerülnek évfolyamszinten. 

Az alapképzést kiegészítő, nem kötelező tanórai foglalkozások besorolási szempontjai 
Besorolási szempontként az előképzettséget, illetve meglévő képességeket vesszük 
figyelembe.  
A csoportokba sorolást ezen szempontok szerint végezzük. 
 

Tanulói jogviszony, átjárhatóság 
Az iskola induló évfolyamára való belépés feltételei – A tanulók kiválasztásának 

elvei és módja 
A tanulók rangsorolásánál a kötelező érettségi tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, biológia) 7-8. osztályban elért jegyeinek átlagát 
vesszük figyelembe a 9.osztályokban.  

 
2. sz. melléklet 

Hat évfolyamos gimnáziumi képzés 
A hat évfolyamos emelt szintű idegen nyelvi tantervű osztályba, csoportba 

jelentkezők írásbeli vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalomból, továbbá 
matematikából központilag kiadott feladatlapok megoldásával. Azok, akiknek minden 
írásbeli vizsgájuk sikeres, szóban is számot adnak nyelvi képességeikről, illetve 
nyelvtudásukról.  

A jelentkezőket általános iskolai teljesítményük és a fentiekben említettek 
eredményeik szerint rangsoroljuk, majd a férőhelyek száma által adott létszámban 
iskolázzuk be őket.  (A felvételi tantárgyi követelményeit a szaktárgyi tantervek 
tartalmazzák.) A felvételi vizsga tantárgyait tekintve illetékes munkaközösségek minden 
tanévben döntenek arról, hogy mely tanulmányi versenyek mely eredményeit és hogyan 
számítjuk be a felvételi vizsgába, vagy annak egy részébe. 
A belépési követelmények megállapítása során alkalmazásra kerülő eljárások 

• Átlagszámítás; 
• Szintmérés magyar nyelv- és irodalom, valamint matematika tantárgyakból, azon 

tanulók számára, akik nem érik el a 4,0 átlagot. 
• Írásbeli szintfelmérés  matematikából, történelemből, idegen nyelvből, magyar 

nyelv- és irodalomból. 
A beiratkozás módja 

A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a felvételi értesítővel együtt kapják meg a szülők, 
illetve a tanulók. A beiratkozás külön forgatókönyv szerint zajlik. Kitöltésre kerülnek az iskolai 
beiratkozási naplók. Bejegyzésre kerül a tanuló bizonyítványába a beiratkozás ténye. 

Kitöltésre kerülnek a diákigazolvány-kérő lapok. Ekkor fizetik be a beiratkozók a biztosítási 
díjat. Kiállításra kerülnek az iskolalátogatási, illetve tanulói jogviszony igazolások. Megtörténik a 
tanévkezdéssel kapcsolatos tájékoztatás. 
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A továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltétel ei 
A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket legalább elégséges minősítéssel teljesítette. Szakképző osztályokban a magasabb 
évfolyamra lépés további feltétele az előírt nyári gyakorlat letöltése. A tanuló az iskola igazgatójának 
engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára előírt követelményeket az előírtnál rövidebb idő 
alatt is teljesítheti. 
Egy évfolyamon belül másik osztályba való átlépés feltételei 
Másik osztályba 

• szülői kérelem; 
• fegyelmi határozat alapján, vagy 
• az átkerülést az iskola igazgatójának írásos határozata teszi lehetővé. A 

„Határozatban” kerül rögzítésre, hogy a tanuló mely csoportokba kerül, illetve mely 
tantárgyakból és milyen határidővel kell a különbözeti vizsgákat letennie. 

A kilépés, a tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése 
A tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése az iskolai tanulmányok befejezése előtt 

Tanköteles korhatár alatt a tanulói jogviszony megszüntetésére szülői írásos kérésre, 
és a fogadó iskola befogadó nyilatkozata alapján kerülhet sor. Tanköteles kor után a szülő, 18 
éves korhatár felett a tanuló írásbeli kérelme alapján szüntethető meg a tanulói jogviszony. 

Az írásbeli kérelmeket az igazgató bírálja el, és záradékolja. A távozó tanulónak el 
kell számolnia, a gazdasági iroda,  a könyvtár, a sportszertár, és az osztályfőnök felé. A 
törzslapra és a bizonyítványba bejegyzésre kerül a távozás ténye és dátuma. 
A tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése az iskolai tanulmányok befejezésekor 

A tanulmányok befejezésekor a tanulónak el kell számolnia, a gazdasági iroda, a 
könyvtár, a sportszertár, és az osztályfőnök felé. 

A vizsgatörzslapra és a bizonyítványba bejegyzésre kerül az átadott oklevél betű és 
sorszáma. 

 
A tanulmányokat záró vizsgák 

Érettségi vizsga 
A 2005. május-júniusi vizsgaidőszakban került sor először a kétszintű érettségi vizsga 

megszervezésére. A kétszintű érettségi vizsga jogszabályi hátterét két rendelet alkotja: 
• az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.(VI.13.).Korm. 

rendelet, 
• az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002.(V.24.) OM rendelet. 

A 2005. május-júniusban érettségiző diákok már az új követelmények szerint 
vizsgáztak a 4 kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 
nyelv/nemzetiségi nyelv és irodalom) és legalább egy kötelezően választható (összesen tehát 
legalább 5) vizsgatantárgyból közép- vagy emelt szinten. 

Az érettségire jelentkező tanuló adott év februárjában  maga dönti el, hogy mely 
tantárgyakból kíván középszinten és melyekből emelt szinten vizsgázni. Ez  annyit jelent, 
hogy akkor is jelentkezhet emelt szintű vizsgára, ha középszintű vizsgára készítette fel az 
iskola, illetve emelt szintű felkészítés után is jelentkezhet középszintre az adott 
vizsgatárgyból. A tanulónak joga van minden vizsgatárgyból középszintű vizsgát tenni, illetve 
akár az összes vizsgatárgyból az emelt szintű vizsgára jelentkezni. 
A középszintű érettségi vizsga 

A középszintű érettségi a középfokú tanulmányokat lezáró, központi követelményekre 
épülő, de belső lebonyolítású és belső értékelésű vizsga marad. 

A középszintű érettségi vizsga az adott tantárgy általános érettségi követelményei 
alapján állhat írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészből, csak írásbeli vagy csak szóbeli 
vizsgarészből. 
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Jelentős változás, hogy majdnem minden tantárgyból lesz írásbeli és szóbeli vizsga is. 
Az írásbeli feladatlap és a javítási útmutató valamennyi tárgyból központilag készül, a javítás 
és az értékelés azonban az iskola feladata. Általában a tanuló saját tanára javít, és értékel. A 
szóbeli feladatok összeállításának „forgatókönyvét” az érettségi vizsgatárgy részletes 
követelményei rögzítik, a konkrét tételeket azonban az iskola tanárai helyben állítják össze, 
értékelésüket, pontozásukat a részletes követelményekben megadott szempontok alapján 
maguk végzik.  
Az emelt szintű érettségi vizsga 

Az emelt szintű vizsga – szemben a középszintű vizsgával –sok tekintetben eltér a 
megszokott érettségi vizsgától. Az emelt szintű vizsga külső vizsga lesz, azaz a vizsgáztatás 
elszakad a felkészítő iskola tanáraitól. Az írásbeli dolgozatokat nem a tanuló iskolájában 
javítják és értékelik, hanem ezt független értékelők végzik, akik a tanulót nem ismerik. 

Az emelt szintű szóbeli vizsga az egyes vizsgatárgyakból tantárgyi bizottság előtt 
zajlik. Az egyes érettségi vizsgaidőszakokban az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat a 
középszintű szóbeli vizsgák előtt kell lebonyolítani.  

 
Az érettségi vizsgák értékelése, érdemjegyek és bizonyítvány 

Az elégséges alsó határa mind közép- mind emelt szinten az összpontszám 20 %-a, 
azzal a megszorítással, hogy a tanulónak a vizsga sikeres teljesítéséhez minden egyes 
vizsgarészen (például írásbelin és szóbelin egyaránt) külön-külön is el kell érnie a 10 %-os 
teljesítményt. 

A vizsga összpontszámát százalékban is kifejezik és a vizsga érdemjegyét ezen 
százalékértékek alapján állapítják meg.  A százalékok és az osztályzatok megfeleltetése nem 
azonos a két szinten. Ugyanaz a százalék emelt szinten jobb osztályzatnak felelhet meg, mint 
középszinten. A jeles alsó határa középszinten 80 %, emelt szinten 60%. A pontos 
megfeleltetéseket a kormányrendelet vizsgaszabályzata  tartalmazza. A vizsgateljesítmény az 
érettségi bizonyítványban százalékos eredményként is megjelenik. (Például ez kerül be a 
bizonyítványba: fizika, emelt szint, 62%, jeles (5).) 

A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt tett („régi típusú”) tantárgyi érettségi 
vizsga 2005-től kezdve középszintű vizsgának minősül, és az érdemjegyek az alábbi 
százalékos teljesítésnek felelnek meg (ezeket a százalékokat  számítják majd át felvételi 
pontokká): 

a) jeles (5) 100%, 
b) jó (4) 79%, 
c) közepes (3) 59%, 
d) elégséges (2) 39%. 

 
Az érettségi vizsga fajtái 

2005-től az érettségi vizsgarendszer nyitottá válik, tehát a „rendes” érettségi vizsga 
teljesítése után is lehetőség lesz új vizsgatárgyakból vizsgát tenni, vagy a már teljesített 
vizsgák eredményén javítani. Ezek lehetőségét a rendszer a megszokott vizsgafajták mellett 
az új vizsgafajták bevezetésével biztosítja.  

A rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése 
után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett 
érettségi vizsga. 

Az előrehozott érettségi vizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi 
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai 
tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyakból, első alkalommal tett érettségi 
vizsga. 
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A kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi 
bizonyítványban nem szereplő vizsgatantárgyból tett vizsga. 

A szintemelő érettségi vizsga a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az 
emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Az érettségi 
bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatantárgyból – a pótló- és a javítóvizsga kivételével 
– szintemelő érettségi vizsga egy alkalommal tehető. 

A pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy 
megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő érettségi vizsga 
folytatása. 

A javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy 
megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem 
teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló, kiegészítő, szintemelő érettségi vizsga 
megismétlése. 

Az ismétlő érettségi vizsga azt jelenti, hogy érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai 
felvételi kérelem elbírálásához megismételhető az egyes tantárgyból korábban sikeresen letett 
vizsga. 
A vizsgaidőszakok 

A jelenlegi helyzettől eltérően évente 3 vizsgaidőszakot határoz meg a 
vizsgaszabályzat. Ezek a vizsga szintjétől függetlenül az alábbiak: 

1. Május-június hónapban valamennyi középiskola rendes, előrehozott, kiegészítő, 
szintemelő, pótló és javító érettségi vizsgát szervez. 

2. Szeptember-október folyamán az erre kijelölt középiskolák szerveznek rendes, 
előrehozott, pótló és javító érettségi vizsgákat. 

3. Februárban és márciusban az országos és területi vizsgaközpontok kiegészítő, 
szintemelő, pótló és javító érettségi vizsgákat szerveznek. 

 
Érettségi vizsgákra jelentkezésekkel vizsgadíjakkal, vizsgamentességekkel kapcsolatos 
tudnivalók 

1. Az előrehozott érettségi vizsga megkezdésének (és nem a jelentkezésnek ) feltétele, 
hogy a jelentkező az adott vizsgatárgynak az iskola helyi tantervében szereplő 
követelményeit teljesítse ,és ezt a bizonyítványába beírt osztályzatokkal igazolni tudja. 

2. Az előrehozott vizsgára jelentkezők osztályozóvizsgával vagy más módon megszerzett 
év végi osztályzatait a tanuló középiskolai bizonyítványában is rögzíteni kell. Ennek 
egy lehetséges módja, hogy az osztályzatokat az előző tanévről már kiállított 
bizonyítvány jobb oldali lapjára, a „Megjegyzés” rovatba a vizsga dátumával és a 
megfelelő záradékkal jegyzik be. 

3. A javító, pótló érettségi vizsgát tevők az érettségi bizonyítványt kopják. Korábbi 
vizsgarendszer szerinti vizsgaeredményeiket a vizsgaszabályzat alapján meghatározott 
módon (középszint, százalékos eredmény, osztályzat) kell bejegyezni, záradékkal utalva 
a vizsga dátumára, és arra, hogy ezeket a vizsgázó a GÉV vagy SZÉV szerint 
lebonyolított vizsgán szerezte. A jelentkezéskor az érettségi adminisztrációs 
rendszerében csak a pótolni, javítani kívánt vizsgatárgyak vizsgáit  kell rögzíteni. 

4. Az iskolánk középszintű érettségire minden további nélkül fogadhat korábban 
érettségizett jelentkezőket: 
Azok számára, akik még tanulói jogviszonyban vannak (pl. szakképző évfolyamon), a 
vizsgák ingyenesek. Természetesen a vizsgára bocsátás feltételeit nekik is teljesíteniük 
kell, azaz csak olyan vizsgatárgyból vizsgázhatnak, amelynek követelményeit 
teljesítették, és a szükséges osztályzatokat megszerezték. 
Akik nincsenek tanulói jogviszonyban, azok számára a vizsga díjköteles, és a díjat az 
iskola határozza meg a közoktatási törvény 116.§-ánok figyelembe vételével. Ha a diák 
középszintű vizsga mellett emelt szintű vizsgára is jelentkezik, a középiskola a szokásos 
módon vegye őt nyilvántartásba az érettségi szoftverben.  
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A jelentkezés elfogadáskor azonban-a többi szükséges dokumentum mellett  - 
ellenőrizni kell azt is, hogy a jelentkező az emelt szintű vizsga díját az OKÉV 
számlájára befizette-e. 

5. A KT.30. §-ának (9) bekezdése alapján adható vizsgamentességek megadása a 
14/1994.(VI.24.) MKB rendelet (a képzési kötelezettségről és a pedagógiai 
szakszolgálatokról) által meghatározott eljárás után az igazgató hatáskörébe tartozik. A 
döntés a jelentkezés elfogadása után közvetlenül, a vizsgafolyamat és az értékelés 
pontos meghatározását is tartalmazó határozatba kell foglalni. 

6. Ha valaki korábban OKTV 1-15.helyezést szerzett, ő az adott vizsgatárgyból idén 
100%-os,jeles vizsgaeredményre jogosult. A döntők további részvevői középszintű 
100%-os jeles vizsgaeredményre jogosultak. A korábbi OSZTV versenyeredményeket 
is az idei versenykiírásnak megfelelően lehet érvényesíteni 

7. A testnevelés vizsgatárgynak nincs írásbeli vizsgarésze, a gyakorlati vizsgarész pedig – 
az érettségi vizsgaszabályzat 31.§. (4) bekezdése szerint – a szóbeli vizsgához 
hasonlóan bírálandó el, ezért ezt a gyakorlati vizsgát szóbeli vizsgaidőszakban kell 
megrendezni. 

8.  
A nyelvi érettségi és az államilag elismert nyelvvizsga 

Utoljára 2005-ben – a legalább középfokú C típusú államilag elismert egynyelvű  vagy 
kétnyelvű nyelvvizsga bizonyítvány emelt szintű jelesnek számít az érettségi 
bizonyítványban. 2006-tól a nyelvvizsga már nem számítható be az érettségi eredménybe, 
minden tanulónak legalább egy idegen nyelvből kötelező érettségi vizsgát kell tennie közép- 
vagy emelt szinten. 

Fontos változás lesz az, hogy a jól sikerült emelt szintű idegen nyelvi érettségi 
államilag elismert nyelvvizsgának számít, 60% fölött középfokú, 40-59% között pedig 
alapfokú C típusúnak. Nem határozzuk meg, hogy ez az egyenértékűség az egynyelvű vagy a 
kétnyelvű államilag elismert nyelvvizsgához kötődik-e, mivel feltételezzük, hogy EU-
csatlakozásunkkal átértékelődik a nyelvvizsgák rendszere, legalábbis az egynyelvű és 
kétnyelvű vizsgák viszonylatában. 
 
Az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézményekbe való bejutás kapcsolata 

2005-től kezdve megszűnik a felsőoktatási felvételi vizsga, szerepét a kétszintű 
érettségi vizsga veszi át. Kizárólag a művészeti és testkulturális területeken marad meg a 
felvételi jelentkezés elbírálására a gyakorlati vizsga, illetve kizáró jellegű alkalmassági 
vizsgák lehetnek. 
2011. tanévet záró vizsgákat követően a pontszámítás a következőképpen alakul: 
Alapképzés, egységes, osztatlan képzés pontszámítása  
A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges: 

1. A tanulmányi pontok (tantárgyi eredmények és érettségi bizonyítvány).(200+200) 
2. Az érettségi pontok kétszerese.(200x2) 

A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást 
alkalmazzák időkorlát nélkül ( a tanulmányi pont nem évül el). Mindkét esetben ehhez adják 
hozzá a többletpontokat (legfeljebb 80 többletpont). A maximálisan elérhető összpontszám 
480 pont.  
Tanulmányi pontok (maximum 200 pont):  

a) Magyar nyelv és irodalom (átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv (vagy 
nemzetiségi nyelv és irodalom) és egy legalább két évig tanult választott tárgy két 
utolsó tanult év végi tantárgyi érdemjegye összegének kétszerese (legfeljebb 100 pont). 
b) Ehhez adják hozzá az érettségi bizonyítványban szereplő 
vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott 
érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra 
kerekítve (legfeljebb 100 pont).  
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Bizonyos felsőoktatási intézmények esetében (pl. művészeti) előfordulhat, hogy nem kerül 
beszámításra tanulmányi pont.  
Érettségi pontok (maximum 200 pont):  

Minden alapképzési szakon két érettségi tárgy eredményéből állapítják meg a 
jelentkező érettségi pontjait. Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a 
jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos 
teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlő (mind 
közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel. 

Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhat, és ezekből van érettségi 
eredménye, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbakat számítják! 
Bizonyos szakokon előírnak emelt szintű érettségi vizsga teljesítését.  
Többletpontok (maximum 80 többletpont):  

A jelentkező abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek 
alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. Ha a jelentkező ugyanazon eredmény 
alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik 
figyelembe.  
a) Emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontok (maximum 80 pont): Amennyiben a 

jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a 
jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos eredményű érettségi 
vizsgáért 40 többletpontot kap. Tárgyanként 40-40 többletpontra jogosult.  

b) Nyelvvizsgáért járó többletpontok (maximum 40 pont): Államilag elismert nyelvvizsga 
alapján legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, még akkor is, ha a 
nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontok összege ezt meghaladná.  
B2 (középfokú) komplex (C típusú) nyelvvizsga: 28 pont  
C1 (felsőfokú) komplex (C típusú) nyelvvizsga: 40 pont  
A képzés nyelvéből szerzett nyelvvizsgáért ill. érettségi eredményért többletpont nem 
adható.  

c) Tanulmányi versenyekért képzési területek szerint adható többletpontok: Tárgyanként 
legfeljebb egy, az alábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a 
jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a 
felsőoktatási intézmények az érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan 
meghatároztak:  
• - Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1-10. helyezésért 80, 11-20. 

helyezésért 40, 21-30. helyezésért 20 többletpont jár.  
• - A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért 

helyezés alapján a nagydíjasoknak 24, az első díjasoknak 12 többletpont jár. Az 
Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 
20 többletpont jár.  

d) Sportteljesítményért képzési területek szerint adható többletpont: Az eredmény 
elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE 
által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 
szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért 
legalább 3. helyezésért 16, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 
többletpont jár.  

Előnyben részesítés:  
Ezekre a kedvezményekre az jogosult, aki a felvételi eljárásban meghirdetett 

dokumentumpótlás határidejéig megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek, és azt 
megfelelőképpen igazolja.  

A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 20 többletpontra jogosult. 
A halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra 
jogosult. A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra 
jogosult.  
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A felsőoktatási törvény 147.§ (10) bekezdése értelmében hátrányos helyzetű az a 
jelentkező, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a 
jegyző védelmébe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, 
illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy állami gondozott.  
Minimum:  

Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az 
emelt szintű érettségi vizsgáért adott többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható 
többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 200 pontot.  
  
Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600237.KOR&timeshift=1 
 
Néhány szervezési kérdés 

1. A vizsgázók a jelentkező intézményben tudhatják meg a dolgozatuk megtekintésének a 
helyét és idejét, lehetőleg országosan egységes időpontban  (a megtekintésre a 
vizsgaszabályzat szerint nyolc órát kell biztosítani). Ez az az időpont, amikor a 
megtekintés – a javítás időszükségletét is figyelembe véve – biztonságosan megoldható. 

2. Idegen nyelvből elegendő annyi tételt szerkeszteni, ahány vizsgázó vizsgázik az adott 
nyelvből egy napon, és még  néhány tartalék tételt, számítva az esetleges póttétel 
húzatásra. A tételsorok több napon is felhasználhatóak, természetesen csak abban az 
esetben, ha a tételek csak a vizsgák időtartamára kerülnek tanulói kézbe. 

3. Középszinten a középiskolában elkészített szóbeli tételekhez értékelési útmutató kerül 
elkészítésre és használatra. 

A kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere 
Az Oktatási Minisztérium, az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont 

(OKÉV) és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. a 2004/2005. tanévben szoftvert 
bocsátott a kétszintű érettségi vizsgát szervező középiskolák rendelkezésére „A kétszintű 
érettségi vizsga adminisztrációs rendszere” néven.  

Az adatrögzítés és –feldolgozás megkönnyítése és egységes kezelése érdekében 
minden, érettségi vizsgát szervező középiskolának kötelező a program használata. 

Az érettségi program használatba vételéhez nincs szükség telepítésre. Az adatkezelés 
egy webes felületen történik, amely a www.ketszintu.hu  webcímen érhető el Internetes 
böngésző programmal. 

A programban mindig csak az aktuális vizsgaidőszakra lehet jelentkezni. Minden 
rendes érettségi vizsgára jelentkező esetén minimum öt vizsgatárgyat fel kell venni, ezek 
rögzítését a program ellenőrzi. 

A jelentkezések véglegesítését követően lehetőség van a jelentkezési határidő 
lezárulásáig a véglegesítés visszavonására. A jelentkezési határidő után azonban már nincs 
lehetőség új jelentkezések felvételére, módosítására, a véglegesítés visszavonására. Ezt 
követően a jelentkezések adatai már csak olvasásra nyithatók meg. 
Hitelesített listák 

Az alrendszerben két hitelesített lista előállítása lehetséges:: az „Iskolai összesítő jelentés” 
valamint az „Az emelt szinten vizsgázók listája”. 
Program biztonsági jellemzői 

A kétszintű érettségi informatikai rendszerének biztonságát az adatátvitel titkosítása és 
a felhasználók azonosíthatósága garantálja. 
Eljárás az érettségi vizsgajelentések rögzítéséhez 

1. Először a tanulók alapadatainak rögzítésére kerül sor a tanulók törzslapja alapján. 
2. Ezt követően a program segítségével valamennyi tanuló számára Jelentkezési lapot kell 

kinyomtatni. A kinyomtatott Jelentkezési lapon már szerepelni fog a tanuló valamennyi 
– a törzslap alapján kitöltött – személyes adata. 
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3. A tanuló a személyre szabott Jelentkezési lapon tölti ki, hogy mely tárgyból milyen 
szinten kíván érettségi vizsgát tenni. A kitöltést követően a tanuló (illetve a 
szülő/gondviselő) aláírja és visszajuttatja a Jelentkezési lapot az intézménybe. 

4. A tanuló (illetve a szülő/gondviselő) által aláírt Jelentkezési lap alapján történik meg az 
intézményben az érettségi vizsgára történő jelentkezések ellenőrzése és rögzítése. 

 
Az aláírt végleges Jelentkezési lap az iskola számára fontos igazoló dokumentum az 

adott tanuló jelentkezéséről, ezért mindenképpen meg kell őrizni azt az érettségi vizsga 
lebonyolításának végéig. 

Az érettségi vizsgák lebonyolítása a februári hivatalos jelentkezési adatok alapján 
történik. A program egyéb funkciókkal egészül ki, például szükséges nyomtatványok 
(osztályozó ív, törzslap, stb.) is a program segítségével állíthatók elő. 

Az „admin.” azonosítók titkosak, csak az iskola igazgatója vagy az általa megbízott 
személy ismerheti és használhatja. 

A hagyományos érettségi vizsgára történő jelentkezéseket is ezen a szoftveren 
keresztül kell lebonyolítani. 

A vizsga szintjénél kell meghatározni, hogy a jelentkező az adott vizsgatárgyból 
milyen szintű (középszintű, emelt szintű) vizsgát kíván tenni. 

A vizsga fajtájánál kell meghatározni, hogy a jelentkező az adott vizsgatárgyból 
milyen fajtájú vizsgát kíván tenni. A választási lehetőségek az adott vizsgaidőszaknak 
megfelelően vannak beállítva, vagyis csak a jogszabályban meghatározott vizsgafajták 
választhatók az adott vizsgaidőszakban. 
Szakképesítő vizsga 

A szakiskolák és szakközépiskolák az Oktatási-, valamint az Informatikai és 
Hírközlési Minisztériumhoz tartozó OKJ szerinti szakmai tételeket a Nemzeti Szakképzési 
Intézet honlapjáról letölthető tételigénylő lapon kérhetik március 1-ig. Az igénylő lapból 1-1 
aláírt és az iskola bélyegzőjével ellátott példányt meg kell küldeni az NSZI-nek és az 
OHOKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságának. 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó szakképesítések 
szakmai tételeit az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézetének honlapjáról letölthető 
tételigénylő lapon kérhetik március 1-ig. Az igénylő lapból 1 példányt papír alapon, postai 
úton kell megküldeni az FVM Szakigazgatási Főosztályára (1055. Budapest, Kossuth tér 11. 
Tel.: 301-4000, vagy 301-4319). A tételigénylő lap másik példányát tájékoztatásul az 
OHOKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságának is meg kell küldeni. 

Ha az iskola bármilyen okból a tételigénylésen változtatni kíván, a módosítást 
kizárólag az OHOKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságán keresztül 
kezdeményezheti legkésőbb március 31-ig. 
Iskolarendszerű képzés esetén 

Vizsgára jelentkezni a májusi-júniusi vizsgaidőszakra február 15-ig, a szeptemberi-
októberi vizsgaidőszakra augusztus 31-ig lehet, megjelölve a vizsgatárgyakat. A 
vizsgaösszesítőt, illetve a tételigénylő lapot az iskola a vizsgáztatásért felelős minisztériumok, 
és az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságának is megküldi március 1-ig, illetve 
szeptember 1-ig. A központilag biztosított írásbeli tétel megoldására a tanév rendjében 
meghatározott időpontban a felkészítő iskolában kerül sor. 

A gyakorlati és a szóbeli vizsga időpontját – az adott vizsgaidőszakon belül – tanév 
elején az iskola határozza meg, és rögzíti a tanév eseménynaptárában.  

A gyakorlati és a szóbeli vizsgát egy háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A 
vb. elnökét a vizsgáztatásért felelős minisztérium, a kamarai tagot a területileg illetékes 
kamara, az iskolai vb-i tagot a vizsgát szervező iskola igazgatója bízza meg. Az iskola 
igazgatója bízza meg továbbá a vb. munkáját segítő pedagógusokat és a vizsga jegyzőjét is. 

A vizsgát eredményesen befejező tanulók OKJ-s bizonyítványt kapnak, melyért 
szakirányú továbbtanulás esetén plusz pont adható. 
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A sikertelenül vizsgázók – az eredménytelen vizsgarészből – a következő 
vizsgaidőszakban tehetnek javítóvizsgát.  

2007. október 1-től indított tanfolyamok, illetve 2008. szeptembertől indított 
iskolarendszerű OKJ-s szakképzések esetén a 20/2007 (V.21.) SZMM rendelet A szakmai 
vizsgák általános szabályairól előírásait kell alkalmazni. 
Iskolarendszeren kívüli képzés esetén 

Iskolai felkészítés esetén alanyi jogon, egyéb képzőszerv felkészítése esetén a szakmai 
vizsgáztatásért felelős minisztérium felhatalmazása alapján szervezhető vizsga. A vizsgák 
előkészítéséről a vizsgaszervezőnek – a szervezett vizsgaidőpont előtt legalább 30 nappal – 
kell jelentést küldeni a vizsgaszervezésért felelős minisztériumnak, illetve az illetékes 
kamarának.  

A képzésben résztvevőknek a vizsgára jelentkezést ezen időpont előtt kell leadniuk a 
vizsgaszervezőnek, illetve kell befizetniük a vizsgadíjat. A vizsga menete, a vizsgabizottság 
összetétele, a vizsgabizonyítvány megegyezik az előző pontban leírtakkal. 
Nyelvvizsgák, ECDL vizsgák 

Azon tanulóink részére, akik tanulmányaikat záró vizsgáik előtt szeretnének idegen 
nyelvből, illetve számítógép-kezelésből vizsgát tenni, biztosítjuk a felkészítést és a vizsgák 
lehetőségét. 

A felkészítést végző pedagógusok, miután meggyőződtek a sikeres vizsga esélyéről, az 
ECDL vizsgára jelentkeztetik a jelöltek. 

Ezen tanulók számára az intézmény mint vizsgaközpont megszervezi a vizsgát. 2005-
től az a tanuló, aki informatikából jelesre érettségizik, igénye alapján megkapja az ECDL 
jogosítványt is. A jól sikerült idegen nyelvi érettségivel 2005-től kezdve ingyenesen lehet 
állami nyelvvizsgához jutni. A beszámítások fordítva nem működnek. 

Iskolahasználók részvétele az iskola közéletébe  
A tanulók közösségei 

a) Tanulóközösségek formái: 
• Diákparlament, 
• DÖK, 
• Osztály Diákbizottság, 
• Öntevékeny diákkörök, 
• Diáksportkör. 

 
b) Tanulói közösségek működése: 

• Diákparlament résztvevői a teljes tanulóifjúság, /vagy meghatározott számú 
képviselői / az iskola igazgatója és a teljes nevelőtestület; 

• A Diákparlament évente rendszeresen 1-1 alkalommal ülésezik: a tanév elején és 
végén az éves feladatok megvitatása illetve értékelése céljából; 

• Rendkívüli diákparlamentet hívhat össze a DÖK az iskola vezetőségével 
egyetértésben, 

• A DÖK feladata, hogy a két Diákparlament között elássa a tanulóifjúság képviseletét 
és kapcsolattartását a tanulóifjúság és a nevelőtestület, valamint az iskolavezetés 
között. 

A DÖK tagjai: 
• osztályonként választott képviselők, 
• Diáksportkör titkára, 
• öntevékeny diákkörök közös képviselője. 
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A Diákönkormányzat tagjai lehetnek bejáró tanulók is, azonban a kollégium életét 
érintő kérdésekben döntési, véleményezési és egyetértési jogköre csak a DÖK kollégista 
tanulóinak van. A DÖK éves munkaprogram alapján dolgozik, mely munkaprogramot 
egyezteti az iskolavezetéssel. A DÖK ülésekre állandó meghívott az iskola igazgatója vagy 
annak megbízottja. Az osztály DÖK tagjait / 3 vagy 5 fő / az osztály tanulói választják meg. 

A DÖK szervek működési rendjét és szerveinek jogkörét, valamint feladatait 
tartalmazó Diákönkormányzat Működési Szabályzata az SZMSZ melléklete. 

 
Az iskola hagyományai 
• Minden tanév első munkanapján tanévnyitó ünnepélyt tartunk. 
• A nemzeti ünnepek előtt egy munkanappal az iskola épületét a Magyar Köztársaság 

lobogójával fel kell díszíteni.  
• A nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon az iskolában központi ünnepséget 

kell szervezni, melynek műsorszámait az iskola tanulói és pedagógusai adják. 
• Ha a településen ünnepséget szerveznek, azon az iskola pedagógusai és tanulói, 

valamint vezetői képviseltetik magukat. 
• November vagy december  hónap egyik péntekén van a Szalagavató ünnepély és bál 

iskolánkban. 
• Téli szünet előtti utolsó teljes munkanapon a megemlékezünk a Szeretet ünnepéről. 
• Tanévente április végén, május elején Diáknapot szervezünk. 
• Évente május hónapban a tanév rendje alapján megtartjuk a végzős tanulók ballagási 

ünnepségét. 
• A tanévi szorgalmi időszakot követő munkanaphoz 1 hétre tartjuk a tanévzáró 

ünnepséget, majd a felsőbb évesek beiratkozását. 
• Nemzeti és iskolai ünnepségeinken a pedagógusok és a tanulók alkalomhoz illő 

ünnepi öltözékben kötelesek megjelenni. 
•  
Szociális ellátás 

1.  A tankönyvvásárláshoz rendelkezésre álló összeg szétosztásánál a tanulók szociális 
helyzetét figyelembe kell venni. A rendelkezésre álló összeget a tanulók között úgy kell 
szétosztani, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem mellett a szétosztásnál 
figyelembe kell venni a tankönyvcsomag árát is. 

2.  A tanulók – jogszabályban meghatározott köre – számára az iskola könyvtári 
kölcsönzéssel biztosít tankönyvhasználatot. 

3.  A tankönyvellátás rendje iskolánk SZMSZ-ében szabályozott. 
4.  Az ösztöndíj pályázat útján igényelhető. 

Egyéb taneszközök  
A szükséges egyéb taneszközök, - pl. videó szalag, hangszalagok, CD-k, szemléltető 

eszközök-beszerzésénél a tankönyvnél~~ már bemutatott eljárást alkalmazzuk. A taneszköz 
beszerzés során fontos szerepe van az iskolai könyvtárnak. 
A könyvtár fejlesztésével kapcsolatban a következőket fogalmaztuk meg: 

• Állományával és olvasószolgálati munkájával illeszkedjen az iskola funkciójához, 
• Váljon tájékoztató bázissá és az oktatás segítőjévé, 
• Segítse  a szociális és kulturális hátránnyal küzdő tanulók felzárkóztatását. 

 
A könyvtárban van tv, videó lejátszó, számítógép. Szeretnénk elérni, tanulóink részére 

az Internet használatát a könyvtárban is biztosítsuk. Ez azért is fontos, mert a kerettanterv 
fejlesztési követelményei közt szerepel többek közt az Internet keresőprogram és a CD-ROM 
kezelésében való jártasság fejlesztése. 
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Tanítási módszerek 
Az intézmény célrendszerének megfelelő pedagógiai módszerek kiválasztásával és 

használatával a tanulók eredményes tanulásra ösztönözhetők. A tanuló ember tanulási 
aktivitását az aktivizálás révén érhetjük el.  Az aktivizálás általánosságban azokra a 
pszichikus folyamatokra irányul, amelyek a tanulásban részt vesznek. A tanulói aktivitás 
szintjét befolyásoló tényezők közül az egyik legfontosabb a tanulás irányítás módja. Elvileg 
bármely módszer kiválthatja a tanuló aktivitását, a döntő kérdés inkább az, hogy az 
alkalmazott módszer megfelel-e a tanuló előzetes ismereteinek és aktuális tanulási 
szükségleteinek vagy nem.  
Alapmódszerek: 

Tanári magyarázat (frontális tanítás), 
Beszélgetés, 
Kérdve-kifejtés, 
Előadás, 
Előadás szemléltetéssel, 
Munkáltatás (egyéni, de nem önálló tanulás), 

Variációs módszer , 
Házi feladat (előírt), 
Individualizálás (egyéni és önálló tanulás), 
Egyéni feladatok, 
Házi feladat (önálló)  
Feladatrendszerrel segített tanulás 

Motiváló módszerek: 
Csoportmunka, 
Vita, 
Kutató módszer, 
Projekt módszer, 
Stratégiák(komplex módszerek), 
Programozott oktatás, 
Komputerrel segített tanulás, 
Oktatócsomag, 
Mesterfokú tanítás-tanulás. 

A tanulásszervezés során alkalmazott módszer  minősége jelentős mértékben 
meghatározza a tanulás hatékonyságát. Természetesen a módszer kiválasztásához a 
kiindulópont az iskolai tanulás célja és ezen belül az egyes tantárgyak célkitűzései. 

Az egyén és a társadalom érdeke egyaránt az, hogy olyan tanulók nevelődjenek, akik 
egész életük során képesek tanulni, és egyúttal megvan bennük az önismeret, az önvezérlés és 
az önbecsülés képessége, és akik olyan tagjai lesznek a társadalomnak, akik képesek az egyes 
társadalmi változások kihívásaira reagálni. 

Ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósításához jelentős szemléletváltozásra van  
szükség, az ismeretek közvetítése helyett, a gondolkodás és tanulásfejlesztő módszerek 
előtérbe állítása szükséges. Ezen törekvésünket egy Konfuciusz idézet segítségével 
fogalmazzuk meg: 
„Amikor a bölcs ember tanít, akkor irányítja, és nem magával vonszolja a tanítványit… 
megmutatja az utat, de nem viszi őket végig a célig... Jó tanárnak nevezhetjük azt az embert, 
aki tanítványait arra bátorítja, hogy saját fejükkel gondolkozzanak." 
Az önálló és hatékony tanulást segítő módszerek az önálló és hatékony tanulás fejlesztésére: 

A tanárok módszertani kultúrájának fejlesztése a legfontosabb előfeltétel, melyben az 
'iskolavezetésnek és a munkaközösség vezetőknek is komoly felelősségük van.  

• A nevelési értekezletek, munkaközösségi foglalkozások, 
• Bemutató órák szervezése, 
• Kölcsönös óralátogatások során is sok módszertani fogást "elleshetünk" egymástól, 
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• Módszertani kérdésekkel foglalkozó nevelési értekezletek. 
 
Képzési célkit űzések 

Gimnáziumi osztályok 
A gimnáziumban az általános műveltséget kiegészítő és elmélyítő, a magasabb 

műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az 
érettségi vizsgára és a munkába-állásra, ill. a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való 
felkészítés. 

A gimnázium a tantárgyi képzésben előnyben részesíti a képességfejlesztést, ezért 
törekszik az elméleti ismeretek és a pragmatikus, alkalmazott tudás meggyőző 
összekapcsolására. Intézményünkben a 9. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom és a 
testnevelés tantárgyak kerettantervben előírt óraszámát egy órával megnöveltük.  

Az első idegen nyelv kerettantervben előírt óraszámát (3 óra) mind a négy évfolyamon 
+ 1 órával megnöveltük. Idegen nyelvből emelt szintű csoportokat indítunk, amely az első 
idegen nyelv óraszámán felül + 2 órát jelent. Az idegen nyelvek csoportbontását 
évfolyamszinten nívócsoportok kialakításával szervezzük. 

A 2010/2011.tanévben a gimnázium 9. évfolyamán bevezettük az emelt angol és emelt 
német oktatását, valamint az emelt magyar történelemmel tantárgyak oktatását. 

 
 

Gimnázium (9-12.)         
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Tantárgyak éves heti éves heti éves heti éves heti 
Osztálykeretben oktatott tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom 148 4 148 4 148 4 128 4 
Történelem 111 3 111 3 111 3 128 4 
Matematika 148 4 111 3 148 4 128 4 
Fizika 74 2 74 2 74 2 - - 
Biológia - - 56 1,5 74 2 64 2 
Kémia 74 2 74 2 - - - - 
Földünk és környezetünk 74 2 74 2 - - - - 
Ének zene 37 1 37 1 - - - - 
Rajz és vizuális kultúra 37 1 37 1 - - - - 
Testnevelés és sport 111 3 111 3 74 2 64 2 
Osztályfőnöki 37 1 37 1 37 1 32 1 
Mozgóképkultúra és médiaismeret - - - - 37 1 32 1 
Művészetek - - - - 37 1 32 1 
Fakultáció                 

Csoportbontásban oktatott tantárgyak 
Csoportbontás szorzója   duplán   duplán   duplán   duplán 

1. Idegen nyelv 148 4 148 4 148 4 128 4 
2. Idegen nyelv 111 3 111 3 111 3 96 3 
Informatika 37 1 37 1 - - - - 
Kötött óraszám összesen 1147 31 1166 31,5 999 27 832 26 
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Gimnázium – emelt matematika, informatikával (9-12.) 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Tantárgyak éves heti éves heti éves heti éves heti 
Osztálykeretben oktatott tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom 148 4 148 4 148 4 128 4 
Történelem 111 3 111 3 111 3 128 4 
Matematika 185 5 185 5 185 5 160 5 
Fizika 74 2 74 2 74 2 - - 
Biológia - - 56 1,5 74 2 64 2 
Kémia 74 2 74 2 - - - - 
Földünk és környezetünk 74 2 74 2 - - - - 
Ének zene 37 1 37 1 - - - - 
Rajz és vizuális kultúra 37 1 37 1 - - - - 
Testnevelés és sport 111 3 111 3 74 2 64 2 
Osztályfőnöki 37 1 37 1 37 1 32 1 
Mozgóképkultúra és médiaismeret - - - - 37 1 32 1 
Művészetek - - - - 37 1 32 1 
Fakultáció         74 2 64 2 
Informatika 74 2 74 2 74 2 64 2 
1. Idegen nyelv 148 4 148 4 148 4 128 4 
2. Idegen nyelv 111 3 111 3 111 3 96 3 
Kötött óraszám összesen 1221 33 1277 34,5 1184 32 992 31 
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Gimnázium - emelt magyar, történelemmel (9-12.) 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Tantárgyak éves heti éves heti éves heti éves heti 
Osztálykeretben oktatott tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom 222 6 185 5 185 5 192 6 
Történelem 148 4 148 4 185 5 160 5 
Matematika 148 3 111 3 148 4 128 4 
Fizika 74 2 74 2 74 2 - - 
Biológia - - 56 1,5 74 2 64 2 
Kémia 74 2 74 2 - - - - 
Földünk és környezetünk 74 2 74 2 - - - - 
Ének zene 37 1 37 1 - - - - 
Rajz és vizuális kultúra 37 1 37 1 - - - - 
Testnevelés és sport 111 3 111 3 74 2 64 2 
Osztályfőnöki 37 1 37 1 37 1 32 1 
Mozgóképkultúra és médiaismeret - - - - 37 1 32 1 
Művészetek - - - - 37 1 32 1 
Fakultáció         74 2 64 2 
Informatika 74 1 74 1         
1. Idegen nyelv 148 4 148 4 148 4 128 4 
2. Idegen nyelv 111 3 111 3 111 3 96 3 
Kötött óraszám összesen 1295 33 1277 33,5 1184 32 992 31 
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3.sz melléklet: Angol és német emelt szintű oktatás 
 

Gimnázium – emelt idegen nyelv (9-12.) 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Tantárgyak éves heti éves heti éves heti éves heti 
Osztálykeretben oktatott tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom 148 4 148 4 148 4 128 4 
Történelem 111 3 111 3 111 3 128 4 
Matematika 111 3 111 3 148 4 128 4 
Fizika 74 2 74 2 74 2 - - 
Biológia - - 56 1,5 74 2 64 2 
Kémia 74 2 74 2 - - - - 
Földünk és környezetünk 74 2 74 2 - - - - 
Ének zene 37 1 37 1 - - - - 
Rajz és vizuális kultúra 37 1 37 1 - - - - 
Testnevelés és sport 111 3 111 3 74 2 64 2 
Osztályfőnöki 37 1 37 1 37 1 32 1 
Mozgóképkultúra és médiaismeret - - - - 37 1 32 1 
Művészetek - - - - 37 1 32 1 
Fakultáció         74 2 64 2 

Csoportbontásban oktatott tantárgyak 
Csoportbontás szorzója   duplán   duplán   duplán   duplán 

1. Idegen nyelv 222 6 222 6 222 6 192 6 
2. Idegen nyelv 111 3 111 3 111 3 96 3 
Informatika 37 1 37 1 - - - - 
Kötött óraszám összesen 1184 32 1166 33,5 1147 31 960 30 
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A hatosztályos gimnáziumi képzés jellemzői 
Megtartottuk a hagyományos tantárgyi elnevezéseket, műveltségi anyagukhoz a 

kerettanterv tantárgyainak és modulterületeinek tananyagát csoportosítottuk. Gimnáziumunk 
követelményrendszere a kerettantervben megfogalmazotthoz képest átlagosan 30 %-kal több 
ismeret elsajátítását írja elő. Ezek elsősorban olyan elméleti ismereteket biztosítanak, amelyek 
tanulóink továbbtanulási esélyeit növelik például magyar, történelem, idegen nyelv, 
matematika és informatika tantárgyakból. 

A speciális képzést nyújtó osztályokba azok az általános iskola 6. osztályt végzett 
tanulók kerülhetnek, akik elsajátították az alapvető szóbeli és írásbeli készségeket, 
érdeklődők, szeretnek tanulni. Előzetes felvételi eljárás keretében, személyes találkozás során 
megismerjük az iskolánk iránt érdeklődő szülőket és gyermekeiket. Ezen alkalommal az 
eddigi tanulmányokról, a diák érdeklődési irányairól, szabadidejének eltöltéséről és a család 
helyzetéről beszélgetünk. Ismertetjük a gimnázium rendjét, szabályait és általános 
követelményeit, a hitélet terén előírt vizsga letételét. 
A harmonikus személyiség kialakítása érdekében mélyebben foglalkozunk a művészeti 
képzéssel (a művészet és zene történetével, népdalainkkal és nemzeti kultúránk 
megismertetésével). A természettel való harmonikus kapcsolat megteremtése céljából a 
földrajz, a biológia és a kémia tantárgy keretében kiemelten foglalkozunk a környezeti 
neveléssel. A testi nevelés területén megismertetjük tanulóinkat az egészséges életmóddal; 
sokoldalúan biztosítjuk mozgásigényüket, és fejlesztjük természetismeretüket. 
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Hatosztályos gimnázium (7-12.) emelt szintű német nyelvi tantervű gimnáziumi csoport 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Tantárgyak éves heti éves heti éves heti éves heti éves heti éves heti 
Osztálykeretben oktatott tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom 148 4 148 4 148 4 185 5 185 5 160 5 
Történelem 74 2 74 2 74 2 111 3 148 4 160 5 
1. Idegen nyelv (német) 185 5 185 5 148 4 148 4 148 4 128 4 
2. Idegen nyelv (angol) - - - - 111 3 111 3 111 3 96 3 
Matematika 148 4 111 3 111 3 148 4 148 4 128 4 
Fizika 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 - - 
Biológia 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 - - 
Kémia 74 2 74 2 74 2 74 2 - - - - 
Földünk és környezetünk 74 2 74 2 74 2 74 2 - - - - 
Ének zene 37 1 37 1 37 1 37 1 - - - - 
Rajz és vizuális kultúra 37 1 37 1 37 1 37 1 - - - - 
Testnevelés és sport 111 3 111 3 111 3 111 3 74 2 64 2 
Osztályfőnöki 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 32 1 
Mozgókép. és média. - - - - - - - - 37 1 32 1 
Művészetek - - - - - - - - 37 1 32 1 
Tánc és dráma 37 1 - - - - - - - - - - 
Emelt órák - - - - - - - - 148 4 128 4 

Csoportbontásban oktatott tantárgyak 

Csoportbontás szorzója    
dupl
án 

 
dupl
án 

      

Informatika - - 74 2 74 2 - - - - - - 
Kötött óraszám összesen 1110 30 1110 30 1184 32 1221 33 1184 33 960 30 
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Hatosztályos gimnázium (7-12.) emelt szintű angol nyelvi tantervű gimnáziumi csoport 
Évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Tantárgyak éves heti éves heti éves heti éves heti éves heti éves heti 
Osztálykeretben oktatott tantárgyak 

Magyar nyelv és irodalom 148 4 148 4 148 4 185 5 185 5 160 5 
Történelem 74 2 74 2 74 2 111 3 148 4 160 5 
1. Idegen nyelv (angol) 185 5 185 5 148 4 148 4 148 4 128 4 
2. Idegen nyelv (német) - - - - 111 3 111 3 111 3 96 3 
Matematika 148 4 111 3 111 3 148 4 148 4 128 4 
Fizika 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 - - 
Biológia 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 - - 
Kémia 74 2 74 2 74 2 74 2 - - - - 
Földünk és környezetünk 74 2 74 2 74 2 74 2 - - - - 
Ének zene 37 1 37 1 37 1 37 1 - - - - 
Rajz és vizuális kultúra 37 1 37 1 37 1 37 1 - - - - 
Testnevelés és sport 111 3 111 3 111 3 111 3 74 2 64 2 
Osztályfőnöki 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 32 1 
Mozgókép. és média. - - - - - - - - 37 1 32 1 
Művészetek - - - - - - - - 37 1 32 1 
Tánc és dráma 37 1 - - - - - - - - - - 
Emelt órák - - - - - - - - 148 4 128 4 

Csoportbontásban oktatott tantárgyak 

Csoportbontás szorzója    
dupl
án 

 
dupl
án 

      

Informatika - - 74 2 74 2 - - - - - - 
Kötött óraszám 
összesen 1110 30 1110 30 1184 32 1221 33 1184 33 960 30 

A technika és életvitel tantárgyi ismereteit a fizika (7-8.) és a kémia (8.) osztály  keretében fogjuk tanítani. Az ember és társadalomismeret, etika (7.) osztály, 
valamint emberismeret és etika anyag 11. osztályban kap helyet a történelem tantárgyban. A bevezetés a filozófiába tantárgy a történelembe (12. osztály) került. 
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Digitális Középiskola 
Intézményünkben megalakulásától kezdve folyt felnőttoktatás gimnázium levelező 

illetve esti tagozatán. Általában minden évfolyamon egy-egy osztály vett részt a képzésben. 
Ezen tapasztalatok birtokában a felnőttképzés új formáját kívánjuk megvalósítani. Ezt annál 
inkább kívánjuk, mivel a felnőttoktatás nagyobb szerepet kapott a társadalmi változások 
következtében. Egy szakképesítéssel nem lehet az életet végig dolgozni, ezért fel kell 
készítenünk a munkaerőpiacra kerülőket a többszöri pályamódosításra. Az alapképzés a 
műveltség fontosságára. Az alapképzésre, a műveltségre a munkahely megtartásában illetve 
megszerzésében előnyben vannak az érettségivel rendelkezők, továbbá az átképzésekben is 
jobb eredménnyel vesznek részt. Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy a képzésben résztvevő 
tehetséges tanulókat a felsőfokú továbbtanulásra is felkészítsük. 

Digitális középiskolánk magáénak vallja a nappali tagozat alapelveit, természetesen 
kiegészítve a más jellegből adódó feladatokkal. 
A digitális középiskola jellemzői 

A Digitális Középiskola alternatív iskola. mely megőrzi  a  közoktatási 
közszolgáltatásoktól elvárt képzési minőséget, értékeket, ugyanakkor esti munkarendben 
működő, egyéni képzési utak  kialakítására lehetőséget adó képzési forma. 

Ez lehetővé teszi, hogy azoknak a felnőtteknek a száma, akik az általános 
tankötelezettség időszakában nem szereztek/szereznek érettségi bizonyítványt, és 
életkörülményeik még jelentős erőfeszítés esetén sem teszik lehetővé a felnőttkori iskolába 
járást, azok is be tudjanak kapcsolódni a gimnáziumi képzésbe. E célcsoport számára ez lehet 
az a képzési forma, amely lehetőséget biztosít az érettségihez szükséges ismeretek 
megszerzésére. 

A Digitális Középiskola programban alkalmazott módszer ún. kevert (angol 
szakszóval: blended) oktatási forma, amelyben a személyes jelenlét és a távoktatás elemei 
együttesen vannak jelen,és emellett a csoportos képzés és a digitális eszközökkel segített 
egyéni felkészülés módszere segíti a képzés hatékony megvalósulását. Az internet, mint 
infrastruktúra segítségével létrehozott tanulási környezettel, személyre szóló tanulás-
módszertan lehetőségével, az ismeret tervezett és szervezett elsajátításának támogatásával 
biztosítjuk a képzés hatékonyságát.  
Oktatási cél 

A legfontosabb nevelési célunk a helyes önértékelés, a felelős felnőttként való 
gondolkodás, az önálló életvezetés során felvetődő társadalmi kérdésekben való eligazodási, 
ügyintézési képesség kialakítása. 

Az általános, valamint a közvetett célok elérése érdekében az alábbi kompetenciák 
fejlesztését helyezzük középpontba:  

• a korábban szerzett gátlások oldása,  
• a problémamegoldásra nevelés,  
• a tanulásra, vizsgára, érettségire, vagyis az élethosszig tartó tanulásra való 

felkészítés,  
• a megfelelő önértékelés elősegítése, az önbizalom fejlesztése,  
• az életvezetési, állampolgári feladatok megoldására való felkészítés,  
• a szociális alkalmazkodást elősegítő társadalmi minták, értékek közvetítése. 

A célcsoport sajátos igényei miatt középiskolánk feladata, hogy a gimnáziumi 
tananyag elsajátítása, az érettségire való felkészítés mellett segítse a tanulással, a 
szocializációval kapcsolatos gátak, szorongások leépítését; fejlessze a résztvevő felnőttek 
tanulási és kommunikációs képességeit, a megfelelő önértékelés kialakulását. 
A célcsoport jellemzői:  

• nagyrészt hátrányos helyzetűek,   
• eltérő tanulási, szociális, mentális, lehetőségekkel rendelkeznek,   
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• részben családosak, családfenntartók,   
• roma vagy egyéb kisebbség tagjai,   
• gyereknevelési, munkahelyi kötelezettségeik miatt sajátos kiegészítő ellátást 

igényelnek,  
• önértékelési szempontból kisebbrendűségi érzésük van,  
• tanulási motivációik bizonytalanok. 

Nevelési cél 
A felnőttoktatásban fontosnak tartjuk a tananyag elsajátítása mellett a nevelést is 

hiszen a tudás és a kulturált fellépés együtt jelent előnyt az egyén számára. A különböző 
szituációk elfogadott viselkedés normáiról kell a hallgatóknak az iskolában látnia a jó 
példákat. Így vagy megerősítést kap vagy korrigálja a „hozott” mintákat. Ezen a területen is a 
nappali tagozat nevelési feladatait valljuk magunkénak, természetesen a módszerek más 
jellegűek is lehetnek. Nagyon fontosnak tartjuk a személyiség fejlesztést és a közösség 
fejlesztést. 
A képzés, az értékelés módszerei 

Az ismeretszerzés meghatározó eszköze a digitális tér, a tanárok szerepe pedig a 
központosított és/vagy az egyéni tanulásszervezés segítése, a megszerzett ismeretek 
rendszerezése, összefüggések feltárása, kritikus helyzetek feloldásának megkönnyítése. 

Az integráció célja az esélyegyenlőség biztosítása, és a diszkriminációmentes, egyéni 
haladást lehetővé tevő környezet megteremtése, a különböző élethelyzetekben lévő képzésben 
résztvevők számára. Az egyéni felkészültséget, jártasságot figyelembe vevő 
kompetenciafejlesztést, az egyéni képzési utak során felvetődő problémák kezelését a 
személyközpontú képzés (menedzselés) segítségével valósítjuk meg. 
Értékelés céljai: 

• szembesítés az elvégzett munka mennyiségével, minőségével és értékével. 
• a megszerzett tudás elismerése, jutalmazása 
• önismeret, önértékelési képesség kialakítása, a személyiség fejlesztése. 

Az értékelés alapelvei: 
• személyre szóló legyen 
• fejlesztő, ösztönző jellegű legyen 
• ne legyen megtorló 
• a tantárgyi követelményrendszerre épüljön 
• biztosítsa az írásbeli és szóbeli értékelés egészséges arányát 
• adja meg a javítás lehetőségét. 

A tanulók osztályzása a hagyományos ötfokozatú skálával történik. 
Egyéni haladási ütem biztosításának lehetőségei  

A képzésben résztvevők évfolyamokban sajátítják el ismereteiket. Ugyanakkor 
lehetőséget teremtünk az egyéni haladási ütem biztosítására , hiszen vélelmezhető, hogy a 
képzésben résztvevő minden felnőtt más tantárgyi tudással, akár tantárgyanként más tanulási 
képességgel, már megszerzett kompetenciával rendelkezik. Ezért személyre szabott haladási 
ütem megvalósításának lehetőségét is biztosítjuk. 

Az egyéni ütemterv (mely tartalmazza a tantárgyi modulokat/témaköröket, és azok 
időbeli ütemezését), tanmenet és órarend elkészítése – lehetőség esetén a személyes mentorok 
(tutorok) segítségével, az  iskola igazgatójának jóváhagyásával – a résztvevő saját feladata. 
A témakörök rendszere 

A célcsoport sajátos, a tanulás lehetőségét csak jelentős erőfeszítés esetén biztosító 
élethelyzete, különbözőségei és az eltérő hatékonyságú, önálló tanulásra vonatkozó 
kompetenciája figyelembe vételével az oktatás témakörök rendszerében folyik. 
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A félévi és év végi vizsgákra, valamint az érettségire bocsátás feltétele az egyes tantárgyakból 
az előírt számú és tartalmú témakör sikeres elvégése. A témakörök számát, tartalmát, 
óraszámát és sorrendiségét, ill. egymásra épülését, valamint a képzésben résztvevők 
továbbhaladási kritériumait az egyes tantárgyak helyi tantervei szabályozzák.  

A gyakorló feladatok megoldása során a szükséges ismeretek hiányára a szaktanárok 
is felhívják a figyelmet. A kötelező érettségi tárgyakból és a választható érettségi tárgyak 
jelentős részéből a tanulmányaikat a képzésben résztvevők az érettségi felkészítő képzési 
programokkal fejezhetik be. 
Értékelés, vizsgarendszer  

A képzésben résztvevők felkészültségének értékelése az oktatás-nevelés minden 
tevékenysége során folyamatosan, az oktatási portál segítségével, különböző feladatok 
megoldásának nyomon követésével, a képzésben résztvevők által is ellenőrizhető módon 
történik, nagy hangsúlyt fektetve az önellenőrzés, önkorrekció lehetőségére. Ennek célja, 
hogy az állandó visszajelzések segítsék a képzésben résztvevőket az előrehaladásuk 
tervezéséhez szükséges tudásszintjük reális meghatározásában, a képzés-programok 
kiválasztása során.  
Az előrehaladás vizsgálatához használt alapvető feladat típusok:  

1. Feleletválasztásos  
2. Csoportosítás  
3. Szöveg kiegészítés  
4. Igaz<hamis  
5. Kérdés<válasz  
6. Szabad válasz  
7. Beadandó feladat  
8. Programozott interakciók  
9. Kérdőív  
10. Sorrendbeállítás  
11. Aláhúzás  
12. Szövegrendezés  
13. Szövegmódosítás  
14. Projekt feladat végrehajtása másokkal való együttműködésben 

A képzésben résztvevők az egyes témakörök végén – az oktatási portálon elérhető 
kötelező feladatok megoldásával – a Szolgáltatási Pontokon, a kötelező feladatok megoldását 
felügyelő, felkészített segítők által ellenőrzött módon; félévkor és év végén osztályozó 
vizsgákon, vizsgabizottság előtt adnak számot tudásukról. A félévi vizsgaidőszak szóbeli és 
írásbeli, míg az év végi vizsgaidőszak írásbeli vizsgatevékenységgel zárul. Ha az adott félév 
haladási üteme indokolttá teszi, a  vizsgafajták (szóbeli vagy írásbeli) vizsga-időszakonként 
változhatnak. A vizsgák ütemezéséről, szervezési részleteiről, a képzésben résztvevőket a 
törvényben meghatározottak szerinti határidőn belül tájékoztatjuk. Lehetőség van arra is, 
hogy bizonyos tantárgyakból (mint, pl. a kis óraszámú, érettségi vizsgával nem záruló 
életmód) a vizsgázók beadandó évfolyamdolgozattal teljesítsék az adott félév tantervi 
követelményeit. 

A félévi és év végi vizsgák célja az elsajátított ismeretekről történő beszámolás mellett 
az érettségihez, az élethosszig tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen vizsgarutin megszerzése. A 
vizsgák anyaga az adott félévre kiválasztott egyes témakörök tematikáján alapul (elsajátított 
tananyag, készségek, képességek alkalmazása stb.). A vizsgákon való részvétel azoknak a 
műveltségterületeken kötelezően elsajátítandó tananyagoknak a számonkéréséről szól, amely 
műveltségterületeken a vizsgát megelőző félévben a szükséges témakörök elsajátítása 
megtörtént. 
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Előrehozott érettségi  

Az egyéni haladási ütem megvalósulását, a hozott hátrányok leküzdését 
nagymértékben segíti az előrehozott érettségi lehetősége. Ez lehetővé teszi, hogy a diákok az 
öt érettségi tárgyból különböző időben érettségizhessenek. Így képességeiknek, 
lehetőségeiknek megfelelően bizonyos tárgyakból gyorsabban, illetve lassabban haladva, a 
kötelező záróvizsgákat megszerezve tegyék le az érettségi vizsgákat. 

Érettségi vizsga letételének lehetőségét azokból a tantárgyakból biztosítjuk amelyek 
intézményünkben a nappali tagozatosok számára is biztosítottak. 
Az oktatást a KHF/5131-21/2008-as nyilvántartásba vételi számú kerettanterv alapján 
folytatjuk. 
A tagozat szervezete  
A Digitális Középiskolai oktatás operatív és szakmai irányítója az intézményegység-vezető, 
aki a tagozatvezető, vagy szakmai-vezető. 
Feladatai különösen:  

• A felnőttoktatásra vonatkozó törvényi szabályzások, eljárások ismerete, betartatása, a 
törvényes működés biztosítása.  

• A Digitális Középiskola - az interneten szervezett iskola alternatív kerettanterv 
ismerete, a helyi tanterv elkészítésének felügyelete, a helyi tanterv alapján a tantárgyi 
tanmenetek, tematikák elkészítése.  

• Az iskolára vonatkozó szabályzatokban a digitális középiskolára jellemző, a digitális 
középiskolai oktatáshoz szükséges leírások, szabályok, eljárások megjelenítése.  

• A kereslet felmérése, a toborzás összefogása, az érdeklődők tájékoztatásának 
megszervezése.  

• A tantárgyfelosztás / feladatmegosztás és az ütemterv elkészítése.  
• A beiratkozás megszervezése, az egyéni tanulási utak jóváhagyása, az iratkozási 

dokumentumok felügyelete, tanulói tájékoztató dokumentáció összeállítása.  
• Az Integrált Tanulási és Adminisztrációs Környezet (ITAK) munkakész állapotának 

ellenőrzése.  
• A tanügyi dokumentumok és nyilvántartások vezetésének felügyelete.  
• Űrlapok, formanyomtatványok, adatlapok, kimutatások biztosítása, a kezelési rend 

kialakítása, a nyilvántartások vezetésének ellenőrzése.  
• Statisztikai adatszolgáltatás, tanuló létszám.  
• A tanítás-tanulás feltételeinek biztosítása: infrastruktúra, eszközök, nyitva tartás, 

szolgáltatások stb.  
• Az évközi szakmai munka kereteinek biztosítása.  
• A szakmai munka ellenőrzése.  
• Kommunikáció és az információáramlás, tájékoztatás megszervezése a tutorokkal, 

mentorokkal, Szolgáltatási Pontokkal, az országos hálózat munkatársaival, partner 
iskolákkal, tanulókkal.  

• A félévi és év végi vizsgák megszervezése, dokumentálása.  
• A szervezési, operatív és adminisztratív teendők elvégzésében közreműködik a 

tanulmányi osztály egy delegált munkatársa, ő az oktatásszervező.  
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Feladatai különösen:  
• Közreműködik az oktatás szervezésében: toborzás, tájékoztatás.  
• Beiratkoztatás, nyilvántartások feltöltése, dokumentumok tárolása.  
• Diákigazolványok ügyintézése.  
• Igazolások kiadása.  
• Tanügyi nyilvántartások előkészítése (napló, jelenléti ív), ITAK feltöltése, 

aktualitások vezetése, hirdetmények kezelése, karbantartása.  
• Tájékoztató dokumentáció (ütemterv, tantárgyi tematika stb.) előkészítése.  
• A kommunikáció és információáramlás elősegítése.  
• Dokumentumok (jelenléti ívek, naplók, vizsgasorok, jegyzőkönyvek, szerződések 

stb.) tárolása, ellenőrzése.  
• ITAK fórumok követése, eljárásrendi, technikai, ütemezési kérdések továbbítása az 

illetékesnek.  
• Havi rendszerességgel jelenléti adatok lekérdezése, tárolása, hiányok, problémák 

feltérképezése, illetékes értesítése.  
Pedagógus munkaközösség  

Tagja minden pedagógus, aki a digitális középiskolai oktatásban részt vesz. 
Valamilyen módon kapcsolódhat a közösséghez a mentor is, különösen a tanulókat, a tanulói 
közösséget érintő kérdésekben. 
Kiemelt tisztségviselő a közösségen belül az osztályfőnök. Az ő feladatai különösen:  

• • Az osztálynapló (papír vagy elektronikus) vezetésének ellenőrzése  
• • A tanulók törzskönyvének vezetése  
• • A bizonyítványok megírása  
• • A mulasztások igazolása  
• • Az osztályra vonatkozó hírek, követelmények ismerete, követése  
• • Az osztályozó konferencia előkészítése és levezetése  
• • A tanulóközösség érdekeinek képviselete a pedagógus közösségben  
• • Együttműködés a lemorzsolódás előjeleinek felismerésében, annak 

megakadályozásában  
A tutorok feladatai különösen:  
Tantárgyhoz kötődő szakmai feladatok (szaktutor)  

• Előkészítés – ez részben egyszeri, de minden évben szükséges a felülvizsgálat, a 
tapasztalatok alapján való továbbfejlesztés és módosítás  

• Kerettanterv megismerése  
• Helyi tanterv elfogadása  
• Digitális tananyag kiválasztása (ha lesz a tankönyvek terén is tapasztalható 

választék)  
• Tantárgyi tanmenet megírása – jelenléti konzultáción és önállóan 

feldolgozandó tananyagok meghatározása, időzítése  
• Digitális tananyag megismerése – jegyzetek, kiegészítése, ajánlott irodalom, 

tesztek összeállítása, számonkérés formái és rendje, kötelező és ajánlott házi 
feladatok, tantárgy-specifikus tanulási módszerek ismertetése  

• Tanítási időszakban  
• Szakmai tanulói kérdések megválaszolása 48 órán belül – nem jelenti mindig a 

probléma megoldását! de útmutatást, módszereket és a probléma megoldás 
követését igen. A kérdések forrása lehet  

� Személyes találkozó alkalmával (konzultáció, bár ezt érdemes 
visszaszorítani, hiszen nagyon kevés idő áll rendelkezésre)  

� ITAK rendszerben e-mailben közvetlenül  
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� ITAK rendszerben a fórumokon – amit moderálhat a koordinátor, 
továbbítva az illetékeshez a hozzászólásokat. Így nem kell napi 
szinten figyelni minden fórumot.  

• ITAK rendszerben a fogadóórán, ha ilyen kialakításra kerül. Szöveges vagy 
hangos csevegő programban, e célra kialakított fórum felületen.  

• Jelenléti konzultációk előkészítése – eszközök, feladatok, tevékenységek, 
anyagok, tájékozódás a tanulócsoport előrehaladásáról a digitális tananyagban  

• Jelenléti konzultációk adminisztrálása közvetlenül a konzultáció után – 
feljegyzés a tanulók felkészültségéről, az előadott témáról és gyakorlatokról, a 
felmerült tanulói problémákról, további teendőkről, javaslatokról; jelenléti ív 
kezelése, hiányzások felvezetése (papír/elektronikus naplóba ITAK)  

• Kötelezően beadandó feladatok ellenőrzése, javítása, értékelése a meghatározott 
ütemterv szerint – tesztek a rendszerben, esszé típusú feladatok (ezek egy része lehet 
a rendszer által javított-pontozott is)  

• Jelenléti témazárók előkészítése, javítása, értékelése, az érdemjegyek adminisztrálása 
a meghatározott ütemterv szerint (papír/elektronikus naplóba, ITAK-ba)  

• – Vizsgaidőszakban  
• Vizsgasorok elkészítése, vizsgáztatás, javítás, értékelés  
• Vizsgabizottsági és osztályozó konferenciákon részvétel 

Tantárgyhoz nem kötődő pedagógiai feladatok (osztályfőnök, csoporttutor, szaktutor)  
• Tanácsadás a tanulási útvonal meghatározásához, módosításához  
• Tanácsadás a megfelelő tanulási stratégia kialakításához  
• Tanácsadás a tanulás idejének és helyének kialakításához  
• Tanulás-módszertani tanácsok  
• Válasz a tanulók a fentiekkel kapcsolatos kérdéseire 48 órán belül – a kérdések 

forrása hasonló a fent leírtakhoz  
• Motiválás és a motiváció fenntartása  
• Kommunikációs stratégia kialakítása – mivel milyen csatornát használjunk  
• Közösségi fórumok moderálása  
• Lemorzsolódás jeleinek felismerése és a lemorzsolódás megelőzése, 

tanulók figyelmeztetése  
• Együttműködés a pedagógus közösségekkel, vezetőkkel, mentorokkal  
• Tanulói munka értékelése – célok teljesítése, folyamatosság, erősségek, fejlesztendő 

területek, számonkérések számszerű eredményei, közösségi életben való részvétel, 
elérhetőség, együttműködő készség, rendszeresség, rendezettség  

• A tanév során a tanuló folyamatos visszajelzést kap tanulmányi 
teljesítményéről a rendszerből az önellenőrző és számon kérő teszteken, házi 
feladatokon keresztül; a jelenléti konzultációs órákon; a jelenléti témazáró 
dolgozatok alkalmával. Ha a pedagógus úgy látja, hogy a teljesítés nem a 
megfelelő módon halad, kapcsolatba is lép a tanulóval, hogy ezt jelezze, illetve 
segítsen a problémát megoldani.  

• A tanévet egésznek tekintve az első és harmadik negyedév végén célszerű egy 
„félidei” szöveges visszajelzést adni a tanulónak: jó úton halad-e a félév 
sikeres teljesítése felé, mit kellene tennie, ha nem. Ez lehet elektronikus levél 
vagy szóbeli elbeszélgetés.  

• Félévkor és év végén a tanuló a vizsgaeredményeken keresztül számszerű 
visszajelzést kap a tananyag elsajátításáról, amit szöveges kommentárral ki 
lehet egészíteni.  
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Adminisztratív feladatok  
• Mulasztások igazolásának azonnali felvezetése (ITAK papír/elektronikus napló)  

• A digitális jelenlét az időalapú elszámolás és egy teljesítmény alapú mérés 
eredményeképpen adódik. Adott félévben a tanulónak adott tantárgy adott 
témaköreit kell feldolgoznia (szövegek elolvasása, megértést szolgáló 
interaktív feladatok elvégzése, gyakorlást szolgáló házi feladatok elvégzése, 
ellenőrzést szolgáló digitális tesztek elvégzése). A rendszer adott félév végén a 
lekérdezéskor megadja, hogy egy tanuló a (tantárgyi hozzárendelés által) előírt 
témaköröket teljesítette-e, vagy sem. Utóbbi esetben megadja a teljesítés 
százalékos arányát. A hiányzó százalék lesz a hiányzás, melyet igazolni kell. A 
témakör teljesítésének feltétele a tananyag szerzője (vagy a tutor) által a 
témakörhöz rendelt idő aktív eltöltése és a fentebb felsorolt tevékenységek 
döntő többségének elvégzése (90%-ban). Ha ez megtörtént, akkor adott 
témakör teljesített, hiányzás nincs. A témakörhöz rendelt idő a tanítási órának 
megfelelő idő, tehát nem a témakör teljes feldolgozását és megtanulását jelenti. 
(Ha a teljes tananyag 100% az esti munkarend szerint ennek 50%-át kell az 
iskolában tölteni. A digitális középiskola ennek az 50%-nak egy részét 
(egyötödét-kétötödét) jelenléti konzultáción, másik részét digitális órán 
biztosítja. Tehát a kötelező digitális tanóra, átlagos tanulóra vetítve, a tananyag 
elsajátítási idejének nem több mint 30-40%-a.)  

• Saját munka adminisztrálása, értékelése  
A mentor 
A mentor kötődhet szorosan – alkalmazotti viszony – vagy lazábban – megbízási viszony – az 
iskolához. Az intézmények maguk döntenek a mentorok alkalmazásáról.  
A mentor személye nem elsősorban az elektronikus távoktatási jelleg miatt fontos, hanem a 
felnőttoktatás általános (nem minden tanulóra) jellemzői miatt:  

• Negatív korábbi iskolai tapasztalatok  
• Tanulási, beilleszkedési zavarok  
• Önértékelési zavarok  
• Alacsony óraszám, megnövekedett önálló tanulási feladatok és felelősség  
• Életkori sajátosságok  
• Kevesebb támogatás (szülők, társadalom, munkahely)  

Az ezekből adódó különbségek kezelése, a tanulók támogatása és motiválása a szak tutorok és 
az osztályfőnök / csoport tutorok feladata is, de az óraszám az ő erre fordítható idejüket és 
energiájukat korlátozza. A mentorok munkája tehát elsősorban a tanulók megtartása, a 
tanulási célok elérése érdekében jelentős és a tutorokkal való szoros együttműködésben 
valósítható meg. 
Feladatai különösen:  

• Feltérképezi a tanulók motivációs bázisát, az egyes tanulók motivációs rugóit.  
• Feltérképezi a tanuló környezetének erősségeit és gyengeségeit a tanulás 

szempontjából (támogatottság, eszközellátottság stb.)  
• Feltérképezi a tanuló korábbi tanulási tapasztalatait, erősségeit és gyengeségeit; 

mennyi és milyen támogatást igényelnek.  
• Kapcsolatba lép – és azt fenntartja – a szociális háló intézményeivel, munkaügyi 

központokkal, ha erre hajlandóság van a tanuló munkáltatójával.  
• Támogatja kisebb tanulóközösségek – virtuális vagy személyes – kialakulását.  
• Figyeli, észreveszi és kezelni a lemorzsolódás előjeleit.  
• Képviseli a tanulói érdekeket az iskolai munkaközösségben.  
• Elérhető elektronikus és személyes kapcsolattartás formájában is a tanulók számára.  
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• Támogatásával elősegíti a tanulókat a tanulással kapcsolatos tájékozódásban, az 
információ értelmezésében, döntéseik meghozatalában, ügyeik intézésében.  

• Saját munka adminisztrálása, értékelése.  
A Digitális Középiskola vizsgákkal kapcsolatos speciális jellemzői 

A „Digitális Középiskola - az interneten szervezett iskola” alternatív kerettanterv a 
felnőttoktatás számára készült négyéves, gimnáziumi érettségit adó esti munkarend szerint 
vegyes – jelenléti és digitális – oktatás keretében megvalósuló program.  

A vegyes oktatás törvényi alapja az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 131.§ 
(5) bekezdés,1 melynek értelmében tananyag digitálisan feldolgozható, valamint a pedagógus 
és a tanuló közötti rendszeres kapcsolattartás távközlési eszköz közbeiktatásával is 
megvalósítható. A bekezdés c) pontja azonban szigorúbban szabályozza a számonkérés 
módját, mint hagyományos esti és levelező oktatás esetén.  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) a felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezései szerint, ha a helyi 
tanterv másképp nem rendelkezik, a tanév végén osztályozó vizsgán kell értékelni a tanulók 
tudását2. (34.§ (2) d) pont.) A Közoktatási törvény 131.§ (5) c) pontja ezt a vizsga 
kötelezettséget félévkor és év végén is kötelezően előírja. Ennek folyománya, hogy törvény 
által megengedett hiányzási arány túllépése esetén sem szükséges és nem lehetséges a 
nevelőtestületnek döntenie abban, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tehet-e.  

Az osztályozó vizsga az adott tantárgy félévi és év végi érdemjegyét határozza meg. A 
tanuló továbbhaladására – bukás, javítóvizsga, évismétlés – nincsenek a nappali képzéstől 
különböző előírások, eljárások. A tanuló lezárásáért az osztályozó konferencia, 
bizonyítványának és törzslapjának vezetéséért az osztályfőnök felel. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a Rendelet 26.§ szabályozza. A tanulmányok alatti 
vizsgák vizsgabizottságának tagjai és elnöke az iskola pedagógusai, akiket az iskola 
igazgatója jelöl ki. A vizsga követelményeit, részeit és az értékelés rendjét az iskola a 
pedagógiai programban határozza meg.3 A vizsgák lebonyolításáról a 9. számú melléklet 
rendelkezik. A Közoktatási törvény 131. paragrafus c) pontjának előírásai szerint azonban a 
vizsgabizottság elnökét a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal jelöli ki az 
Országos vizsgaelnöki névjegyzékről. 

                                                 
1 „Ha a tananyagot elektronikus adathordozóra történő rögzítés céljára feldolgozzák, és a rögzített tananyag 
közvetítésére, az elsajátított ismeretek számonkérésére, a pedagógus és a tanuló közötti rendszeres kapcsolattartásra 
távközlési eszköz beiktatásával kerül sor, az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni:  
a) a kerettantervben meg kell határozni a távközlési eszközön való kapcsolattartás rendjét, a távközlési eszköz 
közbeiktatásával szervezett tanórai foglalkozások rendjét, a konzultációs tanórai foglalkozások rendjét,  
b) az oktatás munkarendje esti, levelező, illetve más sajátos munkarend lehet, figyelembe véve a közvetlen konzultációs 
tanórai foglalkozásokat és a távközlési eszköz útján megtartott olyan tanórai foglalkozásokat, amelyeken - a kerettantervben 
meghatározott módon - részt kell vennie a pedagógusnak és a tanulónak, feltéve, hogy a tanulói teljesítmény vagy részvétel 
központi nyilvántartása és ellenőrzése megoldott,  
c) a tanuló félévkor és év végén osztályozó vizsgán ad számot tudásáról. Az osztályozó vizsga vizsgabizottság előtt 
folyik, amelynek elnökét a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal jelöli ki az Országos vizsgaelnöki 
névjegyzékről.”  
2 

 
„21. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tanuló tudását - ha az iskola helyi tanterve eltérően nem rendelkezik - a 

tanítási év végén osztályozó vizsgán kell értékelni”  
 
3 25. § (1) A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább kettő vizsgaidőszakot ki kell jelölni. … A vizsgák 
időpontjáról a tanulót a jelentkezéskor tájékoztatni kell.  
26. § (1) A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. Ha a tanulmányok alatti vizsgát az iskola szervezi, 
a vizsgabizottság az iskola pedagógusaiból áll. …  
(2) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értékelés rendjét a nevelőtestület a helyi tanterv 
alapján határozza meg, és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik - 
vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató … bízza meg. A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolításakor figyelemmel kell lenni e 
rendelet 9. számú mellékletének rendelkezéseire.  
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Ilyen vegyes bizottságra az érettségi vizsgán, különösen a szóbeli érettségi vizsgán van 
példa. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 
Kormány rendelet 11.§ (6) bekezdése a szóbeli vizsgák időpontjaival kapcsolatban az iskola 
igazgatója és a Hivatal együttműködését írja elő.4 Az érettségi vizsga esetében ez az 
egyeztetés a vizsgákat kezelő szoftveren keresztül történik, ami a digitális középiskolai 
vizsgáztatás esetében nem alkalmazható, mivel a szoftver nem kezeli ezt a vizsgaesetet.  

Ezért a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM 
rendelet független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó 
előírásait lehet példának tekinteni. A 22.§ (2)5 bekezdés alapján a szorgalmi idő utolsó tanítási 
napját megelőző 22. munkanapig a tanulóknak jelentkezniük kell a vizsgákra, a 
jelentkezéseket pedig az iskola igazgatója 5 munkanapon belül továbbítja a Hivatalnak.  

A vizsgáztatási kényszer miatt a digitális középiskola szorgalmi időszaka tanítási 
hetekre és vizsgaidőszakra bomlik (15/16 hét + 3/2 hét), ezért a fenti határidő alatt az utolsó 
tanítási hét utolsó tanítási napját értjük. A tanulóknak kötelező vizsgát tenniük (a Közoktatási 
tv. 131.§ (5) szerint), tehát külön jelentkeztetési procedúra nem szükséges. A vizsgák jelzése a 
Hivatal felé a vizsgaelnök igénylése érdekében történik.  

A Digitális Középiskola - az interneten szervezett iskola alternatív kerettanterv, mely a 
helyi tantervek alapja, a számonkéréssel kapcsolatban a következőket tartalmazza:  
„A képzésben résztvevők az egyes témakörök végén – az oktatási portálon elérhető kötelező 
feladatok megoldásával – a Szolgáltatási Pontokon, a kötelező feladatok megoldását 
felügyelő, felkészített segítők által ellenőrzött módon; félévkor és év végén osztályozó 
vizsgákon, vizsgabizottság előtt adnak számot tudásukról. 

A Közoktatásról szóló törvény 131.§ (5) c) pontja szerinti vizsgáztatási rendszer a 
jogszabályokban szabályozott számonkérési formák között nem nevesített és így nem is 
szabályozott, azonban a hasonlóságok mentén a vizsgarend megalkotható, illetve a már létező 
vizsgarend módosítható.  
Egyéb szempontok:  

• A vizsgák lebonyolítása ne terhelje túl vagy indokolatlanul sem az intézményt, sem 
az egyes tanulót: vizsganapok száma, vizsgabizottságok száma.  

• Az év végi vizsga legyen alkalmas az éves tananyag számonkérésére, hogy az 
esetleges sikertelen félévi vizsga javítható legyen és a tanuló továbbléphessen.  

• A vizsgák biztosítsanak lehetőséget az érettségi vizsga-szituációkra való 
felkészülésre.  

• A folyamatos tanulás motiválása és a lehető legjobb eredmény elérése érdekében az 
évközi ellenőrzött körülmények között lebonyolított témazárók eredménye legyen 
része a vizsgajegy kialakításának.  

• Ahol van kialakult vizsgarend és vizsgaszabályzat, érdemes abból kiindulni.  
• A vizsgarendet és a vizsga időpontokat az órarenddel és a tanév rendjével 

párhuzamosan kell kialakítani.  
• Időben fel kell mérni az egyéni adottságok vagy sajátos helyzet alapján indokolt 

mentesítéseket.  

                                                 
4 11. § (6) A középszintű szóbeli vizsgák napjait … a vizsgabizottságot működtető intézmény vezetője (a továbbiakban: igazgató), … . Az 
igazgató a középszintű szóbeli vizsgák napjait a Hivatal egyetértésével állapítja meg.  
 
5
 

 

„A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző huszonkettedik 
munkanapig … jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A 
bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést öt munkanapon belül 
továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik az első félév, illetve a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. A 
vizsgabizottság döntése alapján a vizsgákon lehetőség van a témaköröket záró feladatok megoldásakor mutatott teljesítmény 
beszámítására.”  
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• Egy napon kettő írásbeli vagy három szóbeli vizsga tartható (Rendelet 9. számú 
melléklet).  

• Az írásbeli vizsgák ideje a magyar és idegen nyelv tantárgyak kivételével 45 perc, az 
említettekből 60 perc.  

Tantárgyi időkeretek a Digitális Középiskola 9-12. évfolyamán 
 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 
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Magyar nyelv és 
irodalom 

20 42 17 79 19 36 18 73 17 37 11 65 22 34 14 70 

Élő idegen nyelv (angol) 34 44 10 88 32 40 10 82 32 52 20 104 25 42 10 77 

Matematika 24 40 15 79 24 36 15 75 30 40 12 82 22 34 10 66 

Történelem 10 28 14 52 10 24 10 44 10 30 18 58 10 30 10 50 

Ember és 
társadalomismeret 

6 13 4 23 4 14 4 22 4 12 4 20 10 22 2 34 

Fizika 6 42 15 63 6 32 12 50 10 25 13 48 - - - - 

Kémia 6 23 10 39 6 20 6 32 - - - - - - - - 

Biológia - - - - 9 20 5 34 13 7 9 29 15 32 25 72 

Földünk és 
környezetünk 

7 20 7 34 8 18 7 33 - - - - - - - - 

Művészetek 4 40 20 64 4 40 22 66 4 30 16 50 4 32 12 48 

Informatika 16 21 5 42 12 26 11 49 10 26 10 46 8 26 10 44 

Életvitel 10 24 8 42 10 20 8 38 - - - - - - - - 

Életmód és prevenció - 44 24 68 - 41 21 62 0 45 25 70 0 40 20 60 
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Technikai paraméterek 
Az oktatási forma alapját jelenti az Integrált Tanulási és Adminisztrációs Környezet 

(ITAK), mely kollaborációt, tananyagtartalmat és oktatási adminisztrációt biztosít.  
A szoftver-környezet kialakítása során azt a koncepciót választotta a közalapítvány, 

hogy az egyes intézményekben önállóan telepített és működtetett szoftverként legyen kialakítva 
az ITAK szoftver. Az ITAK egy webalkalmazás, ezért tetszőleges helyről futtatható.  

Az ITAK frissítési, statisztikai és támogatási funkciókkal kapcsolódik az Apertus 
Közalapítvány által üzemeltetett portálhoz. A kapcsolat azonban az oktatást nem érinti: a 
tananyagok, a tanulói adatok, a kollaboráció folyamata mind az intézmény által üzemeltetett 
ITAK-ban folyik.  
Szerver  

A Digitális Középiskola - az interneten szervezett iskolai oktatáshoz szükséges az 
Integrált Tanulási és Adminisztrációs Környezet intézményi példányának telepítése és 
konfigurálása. Ez a 2010/2011-es tanév elején megtörtént. 

Szakképzés gyakorlati oktatásának tárgyi feltételei  
Informatika 
Szerver architektúrája: 

Géptípus Operációs 
rendszer 

Processzor 
(Mhz) 

Memória (GB) HDD 
/GB 

Pentium IV 
Windows 

Server 2003 
2,8 GHz 1,5 2 x 160 

Munkaállomások architektúrája: 
Egyéb meglévő eszközök: 

4 db Polyvision interaktív tábla 
8 db laptop 
1 db Canon szkenner 
2 db ff HP lézernyomtató 
4 db projektor 
6 db CISCO 2950-es router 
3 db CISCO2620-as switch 
2 db rack állvány 

Környezetvédelem 
Villanyrezsó 
Kuktafazék 
Zanussi hűtő kombinált 
Motoros fűnyíró 
Talicska 10 db 
Permetező 2 db 

Terem Darab Típus Operációs rendszer Memória HDD (GB) 

16. 18 
Celeron 
1,8 GHz 

Windows XP 1024 160 

22. 21 
Pentium IV 

2,8 GHz 
Windows XP 512 160 

23. 20 
Celeron 
2,4 GHz 

Windows XP 512 120 

25. 13 
Celeron 
2,4 GHz 

Windows XP 256-512 40-160 

27. 12 
Celeron 
2,4 GHz 

Windows XP 512 160 
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Metszőolló 10 db 
Elektromos sövényvágó 
Binokuláris mikroszkóp 4 db 
Trinokuláris mikroszkóp 
Hordozható személyi számítógép 
PC személyi számítógép monitorral 
Mátrix nyomtató 
Videokamera (kamkorder) 
Talajvizsgáló mérőládika 2 db 
Lovibond fotométer 
pH-mérő 
Luxmérő digitális 
Kézi zajszintmérő (analóg) 
Terepi mintavevő bőrönd (eszközkészlet) 
Gázmonitor 
Terepi gyorsmérleg 
2 CD kivetítő írásvetítő- Projektor 
Hordozható tábla tartozékokkal 
Zománctábla 
Analitikai mérleg 
Casagrande-féle készülék 
Konduktométer (pH)m)V)C mérő 
Rádióaktivitást mérő műszer 
Oldottoxigén-mérő 
BOI mérőrendszer infravörös szenzorokkal 
Termosztátszekrény BOI mérőhöz 
Laboratóriumi centrifuga 8 férőhelyes szögrotorral 
Asztali pH-mérő 
Speciális talaj pH-mérő 
Füstgázelemző műszer 
Laboratóriumi táramérleg 
Elektronikus mérleg 2 db 
UV-Vis spektrofotométer 
vizek biológiai oxigéntartalmának mérésére szolgáló műszer 
pH mérő 
oldott oxigéntartalmat mérő műszer 
GPS (Global Positioning System - műholdas helyzet-meghatározó rendszer) 
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6./ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 

 
Bevezető, helyzetkép az óvodákról 

A hazai óvodai neveléstörténet értékeire, hagyományaira, nemzeti sajátosságaira, a 
pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a magyar óvodai nevelésügy 
nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, 
valamint a gyermeket megillető jogok biztosítása érdekében a Magyar Köztársaság által aláírt 
nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve – dolgoztuk ki 
pedagógiai munkánk alapelveit. 
Abból indultunk ki, hogy 

• az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi 
jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia. 

• a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – különleges védelem illeti meg. 
• a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvoda 

kiegészítő szerepet játszik. 
Az intézmény három óvodája saját nevelési program alapján dolgozik, melyek összhangban 
állnak az Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal. 
A gyermekek különféle szociális háttérrel érkeznek az óvodákba. Mindhárom intézményben 
arra törekszünk, hogy minden gyermekhez megtaláljuk azt az utat mely számára a 
legmegfelelőbb, mellyel fejlődését a legoptimálisabban tudjuk segíteni. Érzelmi biztonságot 
nyújtó, szeretetteljes légkörben tervezzük a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztését. 
A Mátyás úti Óvodában a kompetencia alapú óvodai programcsomag alapján a kompetenciák 
fejlesztését, erősítését helyezzük előtérbe. A tanulás elsődleges céljának 

• az attitűdök erősítését 
• a képességek fejlesztését tartjuk, melynek során az óvodapedagógus épít a gyermek 

előzetes tapasztalataira, ismereteire. A tevékenységekben megvalósuló tanulás az 
óvodai nevelés során a teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. 
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A Nefelejcs úti Óvoda: Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel c. 
programja alapján végzi oktató – nevelő munkáját: A program alappillére kettős: az, 
érzelmekre épít a gyermek esztétikai tevékenységét, alkotó készségének fejlesztését 
hangsúlyozza. Feltételezi, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, 
zenéhez és az alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt az óvodában megkapja kialakul az 
óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és kiegyensúlyozottá válik. Tud nevetni, felfedezni, 
csodálkozni. 

Szuhogyi Nyitnikék tagóvoda a környezeti nevelésre és hagyományápolásra épülő 
programmal: 2 óvodai csoporttal működik. Férőhelye: 60 fő. Optimális személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkezik. 200 adagos konyha ebédlő és kiszolgáló helyiségek tartoznak az 
intézményhez. 4 óvodapedagógus és 2 dajka látja el a gyermekek nevelését, gondozását. 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja és az azzal összhangban lévő óvodai 
nevelési programok egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a biztosíték arra, 
hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés sokszínűsége mellett 
érvényesülnek azok az általános igények, amelyeket az óvodai neveléssel szemben a 
társadalom a gyermek érdekeinek figyelembevételével megfogalmaz.  
Hangsúlyos szerepet kap a programban a  

• Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve  
• A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve 
• Az egyenlő, hozzáférés biztosításával történő működtetés 

Törvényi hivatkozás 137/1996.(VIII.28.) Korm. rendelet módosítása 255/2009. (XI.20.) 
Korm. rendelet. 
Mátyás úti Óvoda: három épületben 8 óvodai csoporttal működik. Férőhelyek száma 180 fő. 
Az épületek felújításra szorulnak, bár az óvónők jó esztétikai érzéke, ízlése barátságossá, 
családiassá varázsolja a belső teret. Tárgyi eszközeinket és felszereléseinket folyamatosan 
bővítjük korszerűsítjük. Egyik épületünkben sikerült egy tornatermet kialakítani ezáltal a 
gyermekek mozgásigényének kielégítésére több lehetőséget tudunk biztosítani.  
Udvarunkon főleg az óvoda alapítványának bevétele és nyertes pályázatok – segítségével új 
fajátékok segítik a gyermekek változatos mozgásigényének kielégítését. A nevelőtestület 
sokéves szakmai tapasztalattal, szaktudással, folyamtatos önképzéssel igyekszik megfelelni a 
mai kor társadalmi és szakmai kihívásainak. Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de 
szolgáltatásainkat a szakmaiság és a gyerekek mindenek felett álló érdekét szolgáló 
szempontok határozzák meg.  
Nefelejcs úti óvoda: Földrajzilag, Borsod – Edelény – Finke találkozásában fekszik. 
Területi elhelyezkedésénél fogva óvodánk fogadja igény szerint a közeli falvak 
óvodáskorú gyermekeit is. 23 éve épült, modern, minden igényt kielégítő intézmény, 6 
csoportos, 150 férőhelyes. Az épület korszerűségét nemcsak a komfortossága, hanem a 
felszereltsége is mutatja. Tornateremmel, differenciált és logopédiai foglalkoztatásra 
alkalmas különszobával is rendelkezünk. Az épületet tágas, parkos, fás – bokros udvar 
zárja közre. Növényei kiváló alkalmat adnak az évszakok váltakozásainak nyomon 
követéséhez. A kialakított sziklakert és udvari tavacska nagymértékben hozzájárul a 
külső világ tevékeny megismeréséhez. 
Az intézmény külső, belső esztétikája igen jó feltételeket teremt az idejáró gyermekek óvodai 
életéhez.  
A munkatársakat jellemzi a szoktatás szüntelen megújítására való törekvés, a folyamatos 
korszerűsítés iránti igény. Nagy hivatásszeretettel és a szülői, fenntartói igény figyelembe 
vételével végezzük felelősségteljes munkánkat. 
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A kölcsönösen jól kiépített kapcsolatrendszer vezetett oda, hogy jelenleg egy szépen felújított 
óvodában dolgozhatunk, ahol mindannyiunk számára első a gyerek. A vasból készült 
játékeszközök, homokozó medence mellett már nagyszerű mozgásfejlesztési fa játék is 
udvarra csábítja a gyermekeket. 
Minden csoportszobához külön öltöző és mosdó tartozik, amelyek felújítását tervezzük. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a környezetesztétika megteremtésére, a csoportszobák, öltözők, folyosók, 
előtér díszítéséhez. 
Korszerű, szép küllemű oktatást, nevelést segítő játékeszközök, pl. /bábkészlet, ritmusérzék 
fejlesztő készlet, fajáték/ beszerzésére folyamatosan törekszünk. 
Óvodánk számtalan pályázatot írt, és nyertünk is, ami komoly anyagi segítséget jelentett. 
Ezekből sikerült kialakítanunk a két csoportszobában a só sarkot, porlasztó készüléket, 
levegőtisztítókat, az aulában létrehozott akváriumot, és a hagyományőrző tevékenységhez 
szükséges szövőszékeket. 
Épületünk lapos tetős, ezért gondot jelent a ritkán használt eszközök, valamint egyéb 
mozgásfejlesztő játékok elhelyezése. 
A szűkös költségvetési kereten túl a színvonalasabb szakmai munkához főként, szponzorok 
támogatásával, alapítványi rendezvények szervezésével, pályázatírással igyekszünk 
többletforrást előteremteni. 
Szakkönyv ellátottságunk magas színvonalúnak mondható. 
 
Szuhogyi Nyitnikék Tagóvoda: a környezeti nevelésre és hagyományápolásra épít. Fő 
hangsúlyt kap a környezet megismerése, mint élettér, amelyben tájékozódni, eligazodni képes 
a gyermek. A megszerzett tapasztalatok, élmények megjelennek  a mindennapi 
tevékenységekben. Ennek során egyre több tapasztalatot szerezve egyre jobban eligazodik az 
őt körülvevő világban, beletanul a világba. 
Hisszük,hogy a gyermekkorban szervezett ilyen irányú tapasztalatok mélyen nyomot hagynak 
a gyermekben,személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segítik őt a sikeres 
környezetet, nemzetet szerető emberré válni. 
Az óvoda 2 csoporttal működik, férőhelye : 60 fő. 
Optimális személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 200 adagos konyha, ebédlő és 
kiszolgáló helyiségek tartoznak az intézményhez. 4 óvodapedagógus 2 dajka látja el a 
gyermekek nevelését, gondozását. 
 

Jövőképünk 
Szeretnénk ha óvodáink a megértés az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet: 

biztonságot, vidámságot adó béke szigete lenne, ahol a gyermekek napjuk nagy részét 
örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetik, kreatív, jókedvű, szakmailag kiváló mindig 
megújulni képes óvónők irányításával. 
Gyermekkép, Óvodakép 
Gyermekkép 

Az emberi személyiség egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális 
lény egyszerre. Nevelő munkák alapja: a gyermekek személyiségéből, egyedi vonásaiból 
kiinduló pedagógia tevékenység, gyermekközpontú és befogadó óvodai nevelés. 
Gyermekeink szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a gyermekközösségben. Tisztelik 
szüleiket, az óvónőket, dajkákat, bizalommal fordulnak hozzájuk. Bátran, egészséges 
önbizalommal, jól kommunikálnak, érzelmeiket képesek verbális és non verbális módon is 
kifejezni, érdeklődőek, sok – sok tapasztalattal rendelkeznek. Ügyesen mozognak, szeretik a 
sportot, a természetet, a különböző művészeti tevékenységeket. Magatartás és 
viselkedéskultúrájuk koruknak megfelelően fejlett, udvariasak, illemtudóak, szeretik és védik 
a természetet. A különbözőségekkel természetes módon együtt élnek, koruknak megfelelő 
mértékben empatikusak, befogadóak, szolidárisak játszótársaikkal, csoporttársaikkal.  
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Nagy hangsúlyt fektetünk az esélyegyenlőség megvalósítására, a hátrányt csökkentő 
pedagógiai attitűdök megjelenítésére. A nemek társadalmi egyenlőségének támogatását segítő 
elveket érvényesítjük. 
Óvodakép 
Az óvoda a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.  
Funkciói: óvó – védő, szociális, nevelő, - személyiségfejlesztő funkció.  
Célunk: az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség 
kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok az eltérő fejlődési ütemű, 
és SNI gyermekek figyelembevételével.  
Alapelvünk:  

• A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi, a 
fejlődésükhöz, nevelésükhöz, szükséges optimális feltételek biztosítása mellett. 

• A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek 
egyéni képességeinek kibontakoztatását. 

Óvodáink esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes 
mindenkit maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban a szabad 
játék és mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre. A gyermekek és 
szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve 
alakítjuk életüket, melyhez a dolgozók hivatásszeretete, a gyerekek és szülők tisztelete, 
egymás értékeinek megbecsülése párosul. az optimális feltételek biztosítása mellett. 

Az óvodapedagógusok fontos feladata segíteni az iskolai közösségbe történő 
beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését és a környezettudatos 
magatartás kialakulása szabadidős és kötött tevékenységek alkalmával. Nevelési programunk 
fő törekvése, hogy a tanulási képességek és kompetenciák célzott fejlesztésével minden 
gyermeket lehetőségeihez mérten közvetetten felkészítsünk a zökkenőmentes iskolakezdésre, 
az iskolai közösségbe történő beilleszkedésre. A program tartalmi kidolgozásánál a gyermek 
alapvető megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi formájára a mozgásra és játékra 
alapozva szervezzük a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai 
feladatokat. A program nevelési keretét egyfelől a gyermek természetes megnyilvánulási 
formái, másfelől az óvoda kultúraátadó hatásrendszerének együttese, kölcsönössége, 
harmóniája határozza meg. 

Biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális 
nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Óvodáink dolgozói lehetőséget biztosítanak  arral, 
hogy a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, és migráns gyermekek az óvodai nevelés során 
is lehetőséget kapjanak a kisebbségi, migráns önazonosság megőrzésére, ápolására, 
erősítésére és átörökítésére. Segítjük a nemzeti, etnikai és migrációs kisebbségek 
önazonosságát, a multikulturális integrációt és az identitás együttes megvalósulását szolgáló 
tevékenységeket. 

 
Az óvodai nevelés feladatai 

Az óvodai nevelés általános feladatai 
Az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül:  

• az egészséges életmód alakítása 
• az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 
• az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

Az egészséges életmód alakítása 
Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életviteligényének 
kialakítása, testi fejlődésük elősegítése. 
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Feladatok: 
• A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos 

környezet biztosítása 
• Az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása 
• Ha szükséges megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és 

korrekciós testi nevelési feladatok ellátása 
• A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 
• A gyermek testi képességei fejlődésének segítése, kibontakoztatása 
• A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése. 
• A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása. 
• A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. 

A fejlődés korai szakaszában az egészséges életmódra történő felkészítés 
meghatározó, hiszen ebben az életszakaszban megszerzett ismeretek, készségek, és szokások 
a későbbi életvitelt jelentősen befolyásolják. A gyermekek már bizonyos ismeretekkel, 
tapasztalatokkal érkeznek az óvodába. Ezekre alapozva ezt tovább erősítve, változtatva 
alakítjuk a testápolás, táplálkozás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegőzés, testedzés 
szokásrendszerét. Meghatározónak tartjuk a megfelelő napirend kialakítását, mely elegendő 
időt biztosít az egyes tevékenységekre, így megteremti a stresszmentes, kiegyensúlyozott, 
biztonságos, nyugodt a gyermek számára is kiszámítható légkört. 

Valljuk, hogy az egészséges környezet és az egészséges életmód kölcsönhatásában 
van, egymásra épül és egymást kiegészíti. Ezért létfontosságúnak tartjuk a környezettudatos 
szemlélet és magatartás megalapozását, melynek során kiemelten kezeljük a szülők 
szemléletformálását. 

 
A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése: 

A gyermekek gondozásának záloga az óvónő és a gyermekek közötti meghitt, megértő 
viszony, a természetes testközelség megléte. A gyermekek azoktól fogadnak el gondoskodást, 
akik őszinte hiteles viselkedéssel közelednek hozzájuk, és tapintatot, elfogadást közvetítenek. 
Ilyen feltételek mellett ismerhetők meg a gyermekek igényei, családból hozott szokásai. 
Az óvónő a fokozatosság betartásával törekedjen arra, hogy a gyermekek egyre önállóbban 
elégítsék ki szükségletüket, segítse elő testi képességeik kibontakozását, melyhez megfelelő 
pedagógia környezetet biztosít. 
Az önálló testápolás, étkezés, öltözködés, szervezettségét az óvodába lépés pillanatától 
biztosítsa az óvónő. A beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel együtt végezze a teendőket, 
hogy megtanulhassák a fogásokat, testápolási szokások sorrendjét. 
Az egy, csoportban dolgozó óvónők, a dajkák bevonásával állapodjanak meg a szükségleteket 
kielégítő szokások pontos menetében, az azonos gyakoroltatás érdekében. Ha szükségét látja a 
speciális gondozó, prevenciós és korrekciós, testi, lelki nevelési feladatok ellátása érdekében 
megfelelő szakemberek bevonását kezdeményezze (gyógytornász, fejlesztőpedagógus, 
pszichológus, logopédus). 

A fejlődés egyik feltétele a táplálkozás, amely az elhasznált energiát pótolja és a 
további testépítést biztosítja. A gyermekek a napi háromszori étkezéssel, 
tápanyagszükségletük, ¾ részét az óvodában kapják. Ezért figyelemmel kísérjük a gyermekek 
étrendjét, hogy kellően változatos és megfelelő tápanyag-összetételű legyen. Az étkezési 
szokásokat az óvónő jól szervezetten alakítsa ki. 
A gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. A felnőttek ismerjék meg a 
szülők segítségével ezeket, és kellő toleranciával fogadják el a kezdeti étvágytalanságot, 
válogatást. Később ösztönözzék a gyermekeket, de ne kényszerítsék az ételek elfogyasztására. 
Biztosítsák, hogy a nap bármely szakában ihassanak. 
A testápolás a gyermekek tisztaság igényének kialakítását szolgálja. 
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Az óvónő a gyermekek ápolása közben teremtsen interakciót, hogy a gyermek kívánsága, 
kérése alapján tudjon segíteni. 
Ezen a téren is nagy különbségek mutatkoznak a gyermekek között. 

Az óvoda és a családi gondozási szokások összehangolása, segít, az azonos elvek 
betartásában. Különös gonddal védje a gyermekek érzékszerveit. A bőrápoláshoz, 
fogmosáshoz, az orr tisztántartásához, a WC használatához a felnőttek teremtsék meg a 
feltételeket úgy, hogy a gyermekek fokozatosan, önállóan végezhessék ezeket a teendőket. 
Az időjárásnak megfelelő öltözködés védi a gyermeket, ezért az óvónő hasson a szülőkre, 
hogy többrétegűen öltöztessék gyermekeiket. 
Ennek kialakításában a szülők lehetnek partnerek, akiket fontos meggyőzni a praktikus, 
ízléses öltözködés előnyéről. 

A mindennapi szabad mozgás nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. A gyermekek 
a természetes nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg gyakorolják a sokféle 
mozgásfejlesztő eszközökön. Emellett a néhány percig tartós szervezett mozgásos 
tevékenységek jól szolgálják a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztését. 

A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. Az alváshoz tiszta 
levegőre van szükség, ezért lefekvés előtt alapos szellőztetéssel teremtsük meg a 
feltételeket. A nyugodt pihenés feltétele a csend, a félhomály. Elalvás előtti mesélés és az 
azt követő altatók dúdolása kondicionáló reflexként hat. Ha lehet, minden alkalommal 
éljék át az altató hatására kialakult szendergés állapotát. 
A gyermekeknek különböző az alvásigénye. Egyórai nyugodt pihenés után az óvónő 
tegye lehetővé, hogy a nem alvó, 6-7 éves korú gyermekek felkelhessenek, és ezzel is 
elősegítjük a gyermekeket a kisiskolások napirendje szerinti életre. 
A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása: 

Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással, elkülönítve 
gondozza a felnőtt mindaddig, míg szülei meg nem érkeznek. Ez feltétlenül fontos, láz, 
hányás, kiütés, hasmenés, bőrpír, erős köhögés esetén.  
A fertőzések terjedését a gyakori szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő öltözködéssel, külön 
törölköző használatával igyekezzenek gátolni. 3-4 éves gyermekeknél gyakran előfordul, 
hogy alvás alatt bevizelnek. Ennek oka általában pszichés eredetű, ezért a leszoktató eljárások 
zömmel eredménytelenek. 

A felnőttek óvakodjanak a gyermekek megszégyenítésétől. Csakis a tapintatos, 
szeretetteljes bánásmód és a szülőkkel való partneri, jó emberi kapcsolat szüntetheti meg az 
okait. A 4-5 éves korban kialakuló alakváltozás, hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag 
testtartást. A szervezett mozgásos tevékenységek különösen a prevenciós fejlesztő tornák, a 
mozgási igény kielégítése segít a gerinc deformitások megelőzésében. A lábboltozatot erősítő, 
fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermekek lábtartása javítható. 

A gyermekek egészséges életmódját úgy lehet biztosítani, ha mindennap, edzési 
lehetőségük van. Erre legtöbb alkalmat a szabadban tartózkodás biztosít, mely növeli a 
gyermek ellenálló képességét. Ezért minden nap - ha lehet, kétszer is – tartózkodjanak 
szabadban. 
Mozgásszükségletük kielégítése érdekében, az óvónő szervezzen napi mozgásperceket. 
A gyermekek a víz edzőhatását is érezzék meg az óvodában. Jó idő esetén, az óvoda udvaron 
is pancsoljanak. A nagycsoportosoknak szervezzen az óvónő úszást, ahol  megismerik, 
megszeretik a vizet, megismerkednek vízi játékokkal. 
 

A gyermek fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. Az óvoda feltételrendszere befolyásolja a 
gyermekek egészséges életmódjának szintjét. A gazdag tárgyi környezet, ha megfelel az egészségügyi előírásoknak és esztétikus, nyugtató 
hatású harmóniát áraszt, jó alapot ad, az óvodai nevelő  munkához.   
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Az óvoda legfontosabb fejlesztési tere az óvoda udvara. Az udvar akkor tölti be 
funkcióját, ha a gyermekek szinte egész napjukat kint tölthetik. Az udvaron legyen árnyékos 
és napos játszó rész, legyen füves, homokos, betonos rész is. 
Az udvar esztétikai szépségét adja a sok szép virág, cserje. 
A mozgásfejlesztő eszközök különböző típusú mozgásokhoz adnak lehetőséget. Bábjátékhoz, 
énekes játékok játszására alkalmas a betonozott udvarrész.  
Az udvari ivókút higiénikus, bármikor a gyermek rendelkezésére áll. 

Az óvoda épületét a nevelési-fejlesztési feladatok megvalósításának 
figyelembevételével az óvónők esztétikusan rendezzék be. 
A több funkciót betöltő csoportszobát tegyék alkalmassá a szabad játékra, a tevékenységek 
végzésére, az étkezésre, az alvásra és a pihenésre. A csoportszoba barátságossá, otthonossá, 
esztétikussá tétele az ízlés közvetítése miatt, valamint a gyermekek jó közérzetének 
biztosítása miatt is fontos. A természetes világítás felhasználása céljából az ablakot hagyjuk 
szabadon, csak olyan függönyt használjunk, ami nem veszi el a fényt. A mozgásos 
tevékenységet mindig nyitott ablaknál végezzék a gyermekek. Fűtés idején a száraz levegő 
enyhítésére párologtató szükséges (Venta párologtatás). Erős napsütés ellen a csoportszobát 
világos függönnyel védjük. 
Az óvónő a többféle játéktevékenységhez alakítson ki elkülönített csoportszoba részeket. 
Alakítson ki mesesarkot, ami a, napi mesélésnek, drámajátékoknak színtere. Legyen olyan 
sarok vagy csoportszoba rész, ahol a gyermekek összegyűjthetik a séták alkalmával talált 
„kincseket”. 
Az öltözők berendezése, világítása, fűtése, szellőzöttsége biztosítson minden feltételt a 
nyugodt vetkőzéshez, öltözéshez. Minden gyermeknek legyen külön ruha és cipőtartó helye. 
Az öltözőben a szülők részére legyen esztétikus hirdetőtábla, ahol havi időszakokra lebontva 
tájékoztatást kapnak a csoport nevelési, fejlesztési elképzeléseiről, eredményeiről. A 
mosdóban megfelelő eszközök segítsék a szükségletek kielégítését. Minden gyermeknek 
legyen elkülönített fogmosó felszerelése, törölközője, fésűje. 
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén. 

• A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan, felszólítás 
nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek. 

• A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőjüket 
önállóan használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt. 

• Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a 
kancsóból. 

• Készségszinten használják a kanalat, villát, kést, esztétikusan terítenek, higiénikusan 
étkeznek. 

• Étkezés közben halkan beszélgetnek. 
• Teljesen önállóan öltöznek. 
• A ruhájukat ki-begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik. 
• A ruhájukat esztétikusan összehajtva a polcukra helyezik. 
• A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani. 
• Ügyelnek a saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésességre törekvés. 
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Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása 
Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A 
személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket az 
óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör vegye körül.  
Mindezért szükséges, hogy 

• már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket 
• az óvodapedagógus – gyermek, gyermek – dajka, gyermek – gyermek kapcsolatot 

pozitív érzelmi töltés jellemezze 
• az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését és 

éntudatának, önkifejezésének alakulását, engedjen teret énérvényesítő 
önkifejezésének teret adó szemléleti törekvéseknek.  

• fektessen hangsúlyt a gyermeki személyiségfejlődésben a szokás- és normarendszer 
megalapozására.  

• jelenjen meg a gyermek szűkebb és tágabb környezetéhez, a szülőföldhöz való 
kötődést segítő pedagógus attitűd.  

• kapjon hangsúlyt a gyermek személyiségfejlődésének alakulásában a modell értékű 
kommunikáció, bánásmód, viselkedés az óvodai feladatellátásban résztvevő felnőttek 
között.  

Halmozottan Hátrányos Helyzetű gyermek az akit 
• családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett. 
• akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 

megállapította. 
E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek  

• akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásba tett önkéntes 
nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek 3 éves koránban, tanuló 
esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola 8. 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 

• akit tartós nevelésbe vettek. 
Érzelmi nevelés és társas kapcsolatok: 
A szociális és egyéni nevelés célja a gyermekek egyéni érdekeinek, tulajdonságainak, 
képességének kibontakoztatása a közösségen belül, a csoport normái alapján. 
Feladatok: 

A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának 
kialakítása. Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek formálása, 
erősítése a társas kapcsolatok létrehozása érdekében. 
Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a 
beszoktatástól az óvodáskor végéig. 

Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartási érzelmi vezéreltsége. 
A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a gyermeket 
az óvodában érzelmi biztonság, szeretetteljes, derűs légkör vegye körül. 
A családias légkörben kialakul a gyermekek érzelmi kötődése társaikhoz, felnőttekhez 
egyaránt. Ez olyan hangulatot ad, ami kapcsolatteremtésre, cselekvésre, játékra ösztönöz. A 
gyermekek élettere legyen barátságos, otthonos, amit elsősorban az óvónő tervez meg, de 
adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek ötletei, elképzelései is érvényesüljenek. 
Mozoghassanak a gyermekek szabadon a csoportszobában, mosdóban,  ezzel is fokozható az 
otthonosság  érzése. Az 5-6-7 évesek megfelelő biztonság mellett, meghatározott céllal 
önállóan mehessen ki az udvarra is. 
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Legyen minden óvodai csoportnak hagyománya, szokásrendszere, jelképrendszere, 
szimbóluma, ami sajátos, egyéni színezetű légkört biztosít és ez is mélyítheti a gyermekek 
összetartozását, együttérzését. 
Az otthonosság érzését segíti elő az is, ha az óvónő minden gyermeknek tároló helyet biztosít, 
ahová saját eszközeit, játékait a sétán gyűjtött „értékeit” beteheti, önállóan gondozhatja, 
kezelheti. A gyermekek érkezésekor az óvoda aulájában, folyosóján, halk zene segítse a 
nyugalmat árasztó miliő megteremtését. 

A beszoktatás időszaka meghatározza a gyermekek kialakuló érzelmi kötődését az 
óvodához. Az óvónő a szülőkkel együtt teremtse meg a lehető legnyugodtabb feltételeket, a 
gyermekek közösségbe történő beilleszkedéséhez. 
Nagy fokú körültekintést, gyöngédséget, megértést és türelmet kíván meg a 3-4 éves 
gyermekek beszoktatása. Az óvónő adjon lehetőséget arra, hogy a gyermekek szüleikkel 
együtt ismerkedjenek az óvodával. Ha lehetséges, minél hosszabb időn keresztül, fokozatos 
időcsökkentéssel vegyenek részt ebben a folyamatban. 
A gyermekeknek a szülői együttlét biztonságot ad az új környezet elfogadásához, ugyanakkor 
a szülő megismeri az óvoda belső életét, a gyermekek napirendjét, szokásait. A „biztonságos” 
beszoktatás során viselkedési rendet tanul meg a gyermek, ami segíti a társas beilleszkedését. 
A beszoktatás ideje alatt a gyermekek hozzák el magukkal azokat a tárgyaikat, amelyekhez 
ragaszkodnak. A beszoktatásban lehetőleg mindkét óvónő vegyen részt. A dajkával együtt 
gondosan készítsék elő ezt az időszakot. Az óvónők a szülőkkel beszéljék meg a beszoktatás 
menetét. A gyermekek jelét úgy válogassák az óvónők, hogy ahhoz mondókát, verset vagy 
gyermekdalt lehessen kapcsolni. Így, még a kevésbé vonzó jel is kedvessé válik. Legyen ez az 
óvoda első esztétikai élménye. 
A sok érdekes, ízléses játék mellett az óvónő személyes kapcsolattal, mesével, ölbeli énekes 
játékokkal, mondókákkal kedveskedjen a gyermekeknek.  
Az idősebb óvodások is lepjék meg a kicsiket egy-egy szép verssel, mesével, énekes játékkal. 
A lefektetésnél az új gyermeket különös szeretettel vegye körül az óvónő. A nyugalmas 
légkör megteremtése érdekében üljön le közéjük és altató dalokat dúdolgasson nekik. 
Az óvónő különös türelemmel, tapintattal mutassa be a testápoláshoz, étkezéshez használatos 
tárgyakat. Mutassa meg azok használatát. 
Már beszoktatás ideje alatt a tervezett szokásoknak megfelelően végezzék a tevékenységeket, 
amit sok-sok érzelmi megerősítéssel, játékosan gyakoroltasson az óvónő, természetesen 
figyelembe véve a gyermekek egyéni képességeit, tempóját, szokásait. Az 5-6-7 éves 
gyermekek segítsenek a kiscsoportosok öltöztetésében, vegyék körül őket, gyengédséggel, 
szeretettel. 
A családias légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását. 
Mindehhez gazdag tevékenykedtető élet szükséges. A közös élmények az óvodáskor végéig 
biztosítják a gyermekek együttműködését, amihez formálódik egymáshoz való viszonyuk. Az 
óvónő különféle cselekvésekben is biztosítsa a nyugalmat, az ingerek ne okozzanak a 
gyermekekben zaklatottságot. 
A gyermekeknek legyen lehetősége minél többször érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet 
választani, hogy gyakran átélhessék a belülről táplálkozó kedvet, motivációs állapotot. 
Az érdektelen gyermekre szenteljen figyelmet az óvónő, hogy mielőbb kiderítse 
érdektelenségük okát, mert befolyásolását csak így tudja elindítani.  
Bővítsék ki az óvodások és az idősebb gyermekek (iskolások) kapcsolatának lehetőségeit. E 
célra használják ki a véletlen és a tervszerű találkozásokat. 
Az anyanyelvi, az érzelmi fejlesztés és nevelés megvalósulása 

1. Az Óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára mint életkori sajátosságra építve 
biztosítson a gyermeknek változatos tevékenységeket, melyeken keresztül 
tapasztalatokat szerezhet a természeti és társadalmi környezetről. 
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2. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – helyes 
mintaadással – az óvodai nevelőtevékenység egészében kiemelt jelentőségű. 
Különösen a beszédkedv fenntartására, a gyermek meghallgatására, a gyermeki 
kérdések érvényesülésére a válaszok igénylésére szükséges figyelmet fordítani. Az 
anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységforma keretében megvalósítandó feladat. 

3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett 
tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, a különböző 
tevékenységekben és élethelyzetben való gyakorlása. Másrészt az értelmi képességek 
(érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás) és a kreativitás 
fejlesztése: 

Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 
Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül, a kultúraátadás 

hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek segítségével, elsődlegesen a gyermek szabad 
játéka által valósul meg. Az értelmi fejlesztés szoros kapcsolatban van az anyanyelv és 
kommunikáció alakulásával. A program lényeges része a beszéd, az anyanyelv és a 
kommunikáció fejlesztése. Csak kellő nyelvi fejlettséggel rendelkező gyermekek lesznek 
ugyanis képesek az alap-kultúrtechnikák elsajátítására. A kommunikáció a beszéd és a 
gondolkozás egyik eszköze. 

A kommunikáció egyszerre cél és eszköz a társas kapcsolatokban. Célja a kapcsolat 
felvétele, az információ eljuttatása a másikhoz, a társ reakcióiból (kommunikációs és 
metakommunikációs) a megértés ellenőrzése, a kapcsolat valamilyen szintű mélyítése. A 
kommunikáció és a metakommunikáció elválaszthatatlan egymástól, a jelzések kiegészítik, 
helyettesítik, mélyítik vagy semlegesítik a szóbeli közlést. Az egyéni fejlődés biztosításához 
szükséges, hogy az óvodapedagógus személyes példájával (odafigyelés, meghallgatás, 
beszélgetés), kommunikációs helyzetek megteremtésével ösztönözze a gyermekek közötti 
kommunikáció, teremtsen lehetőséget a monologikus beszédre, ennek fejlesztésére, bővítse 
szókincsüket, gazdagítsa metakommunikációs ismereteiket (például érzelmeket jelző 
gesztusok, arckifejezések, testtartások). 

Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó 
feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása – beszélő 
környezettel, helyes mintaadással és szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) – az 
óvodai nevelőtevékenység egészében jelen van. A gyermek beszéd- és kommunikációs 
képessége elsődlegesen függ a családi szocializációtól, mely előnyös vagy hátrányos helyzetet 
teremt a gyermek számára a közösségben. 
Célunk: 

• A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, 
célirányos bővítése. 

• Kognitív képességeik fejlesztése: 
• egyre pontosabb, valósághű észlelés 
• figyelem-összpontosításra való képesség 
• valósághoz közelítő képzeletei működés 
• reproduktív emlékezet 
• problémamegoldó és kreatív gondolkodás 
• az alakuló fogalmi gondolkodás 

• A beszédkedv felkeltése és fenntartása 
• A beszédhallás és szövegértés fejlesztése 
• Kapcsolatfelvétel támogatása, az információ eljuttatásának segítése a másikhoz, 

verbális és nonverbális eszköztár kialakításával.  
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Az anyanyelvi, értelmi fejlesztésből és nevelésből adódó óvónői feladatok 
• Olyan biztonságos, elfogadó, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol bátran 

elmondhatják a gyermekek a gondolataikat 
• Változatos tevékenységek szervezése, biztosítása 
• A sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása, mely a későbbiekben élményként 

előhívható 
• A természeti és a társadalmi környezet jelzéseinek, nonverbális közléseinek 

észrevétetése, megismertetése 
• A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére építés 
• Az egyéni érdeklődési kör figyelembevétele 
• Figyelem - összpontosításra motiválás 
• A pszichikus képességstruktúrák fejlődésének egyéni nyomon követése, a szükséges 

fejlesztési feladatok tervezése és beépítése a gyakorlatba 
• Minden gyermeki kérdés megválaszolása 
• Kommunikációs helyzetek teremtése, a gyermekek beszédkedvének felkeltése 
• A gyermekek szókincsének bővítése 
• Metakommunikációs eszköztár megismertetése, gyakorlása játékban 
• A társ verbális és nonverbális reakciói megértésének segítsége 
• a nyelvileg hátrányos helyzetű, ill. nyelvileg kiemelkedő gyermekek differenciált 

fejlesztése 
• Nyelvtanilag helyes, jól érthető, tiszta beszéddel mintaadás 
• Migráns gyermekek egyéni fejlesztése a magyar nyelv megismertetése terén 
• Szakmai kapcsolat tartása a logopédussal, fejlesztőpedagógussal 

Sikerkritériumok 
• Korának megfelelően kialakult a pontos érzékelése, észlelése. 
• Képes vizuális, auditív differenciálásra. 
• Térbeli viszonyokat képes felismerni, megnevezni. 
• A keresztcsatornák működése korának megfelelő.  
• Az önkéntelen bevésése mellett megjelenik a szándékos bevésés is. 
• Figyelme korához képest tartós. 
• Gondolkozására a problémamegoldásra törekvés és a kreativitás jellemző.  
• Helyesen, tisztán, érthetően beszél. 
• Kérdésre minimum egyszerű mondattal válaszol. 
• Szókincse korának megfelelő. 
• Jól használja a metakommunikációs eszközöket. 
• Bátran, szívesen kommunikál társaival és a felnőttekkel. 
• Társára odafigyel, türelmesen meghallgatja mondanivalóját. 
• A közölt információt megérti. 
• A kommunikációt kapcsolatfelvételre is használja. 
• Bátran kérdez. 
• Verbális emlékezete korának megfelelő.  
• Egyszerűbb történetet, mesét képes önállóan is lemondani. 
• Ismeri és használja az udvariassági szavakat. 
• Tud szemkontaktust teremteni és tartani. 
• Élményeit és gondolatait el tudja mondani. 
• A migráns kisgyermek is megérti az óvodai élethez szükséges kifejezéseket, és képes 

magát megértetni. 
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Az óvodai élet megszervezésének elvei 
Személyi feltételek 

1. Az óvodában a nevelőmunkát az óvodapedagógus végzi, jelenléte a nevelés egész 
időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az óvodapedagógus modellt, 
mintát jelent a gyermekek számára, elfogadó, segítő támogató attitűdje a 
gyermekekkel való kapcsolatában kiemelkedő jelentőségű. 

2. Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvodai nevelőmunkát segítő 
alkalmazottak összhang munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés 
eredményességéhez. 

3. A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó és migráns gyermekeket nevelő óvodában 
dolgozóknak feladatuk, hogy megvalósuljanak a nemzetiségi, etnikai, migráns 
óvodai nevelés célkitűzései. 

Tehetséggondozás az óvodában 
„Ne erőszakkal oktasd a gyermeket tanulmányokra 

drága barátom, hanem játszva tanuljatok: már 
csak azért is, hogy könnyebben megfigyelhesd 

melyiknek mire van szüksége.” 
Bevezetés 

Óvodánk élete a maga kiegyensúlyozott, biztonságos légkörével akarva-akaratlanul 
felszínre hozza a többet mutató gyermek adottságait, képességeit. Megfelelő neveléssel, tág 
cselekvési szabadságot adva – a családdal- lehetőséget biztosítunk a tehetségcsíráit hordozó 
gyermekeknek a kreatív újat teremtő felnőtté váláshoz. 
Helyzetelemzés: 

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyermekek fejlesztésére. Ennek 
érdekében az óvodapedagógusok továbbképzéseken vettek részt. Végzettségüknek 
megfelelően heti egy alkalommal, délután három órától fejlesztik a tehetséges nagycsoportos 
korú gyermekeket.  
Négy tehetséggondozó műhelyt szerveztünk: 

• zeneovi 
• néptánc 
• báb- és drámajáték 
• gyermektorna 

Ezen műhelyek a gyermekek számára sok játékosságot, örömet jelentenek. Széleskörű 
lehetőséget biztosítanak a társas kapcsolatok kialakítására, a nyelvi kommunikáció-, és az 
esztétikai érzék fejlesztésére, a szép harmonikus mozgás megéreztetésére. 
Alapelvek: 

• Tág cselekvési szabadságot adni a született „tehetségígéretekre” épülő céltudatos 
fejlesztésnek. 

• Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel. 
• Mindig a gyermek egész személyiségét fejlesztjük. 

Cél: 
Tehetséggondozó Műhelyeink célja a felfedezett kis „tehetségígéretek”, 

tehetségjegyének megalapozása, fejlesztése. Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, 
érzelemgazdag, fejlesztő tevékenység megteremtése, ahol a gyermek önállóan kifejezi magát, 
és elsődleges tevékenysége a játék. 
Feladat: 

• A csoport légköre legyen elfogadó, derűs. 
• A kapcsolatok alapja a szeretet az elvárás a tisztelet legyen. 
• Bátorítjuk a gyermekeket egyéni megoldásokra. 
• Divergens gondolkodásra, ötletekre ösztönözzük. 
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• Sokféle kreatív tevékenységek biztosítása. 
• Pozitív érzelmek keltésével a gyermekek önértékelésének elősegítése. 
• Pozitív, negatív érzelmek oldásának segítése. 
• Lélekközpontú neveléssel segítsük ráébredni a gyermekeket arra a lehetőségre, amit 

egyedülállóságukkal adhatnak a világnak. 
• Minél több lehetőségek biztosításával segítsük a gyermek erős és gyenge oldalának 

fejlesztését. 
Tehetséggondozás tartalma 
Tehetségmodell bemutatása: 
A Renzulli-Mönks féle tehetségmodell értelmezése: az átlag feletti kepeségekkel rendelkező 
gyermekeket, akikre jellemző a magas szintű kreativitás eredetiség, rugalmasság, kíváncsiság, 
érdeklődés, szorgalom, kitartás, motiváció, az óvodán belül igyekszünk fejleszteni a szülők 
bevonásával. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehetség 

Óvoda  Társak 

Család 

kreativit
ás 

Kivételes 
képesség 

motiváció 

Renzulli-Mönks 
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Tehetségazonosítás: 
A tehetségek azonosítása az egyéni fejlődést mutató dokumentum alapján történik. A 

tehetségeket azonosítása megfigyeléssel, tapasztalatgyűjtéssel végezzük. Igyekszünk minden 
5-6-7- éves gyermeket az általunk felfedezett „tehetségígéretek” alapján a négy 
tehetséggondozó műhelyünk valamelyikébe elhelyezni. 
Beválogatás: 

Minden nevelési év májusában a csoportban dolgozó óvónők, - az egyéni fejlődést 
mutató dokumentum alapján - válogatják a különféle tehetséggondozó műhelyekbe a leendő 
nagycsoportos gyermekeket. 
Hatásvizsgálat: 
Gyermek: 
Az 5-6-7- éves koruktól tehetséggondozó műhelyekbe beválogatott gyermekeket évente két 
alkalommal mérjük (a bekerülés időszakában és program befejezésekor). Tehetséggondozó 
műhelyeinkben tevékenykedő gyermekek fejlődésének mérése mérőlapokon történik. A két 
mérés közötti különbségből tudjuk megállapítani programunk eredményességét, melyről 
értékelést, és diagramot készítünk. 
Tehetséggondozó pedagógus: 
Műhelyünk hatékonyságának eredményességéről az óvodapedagógus is önértékelést végez. 
Szülő: 
Interjú, egyéni beszélgetés a szülővel a gyermeket a tehetséggondozó műhelyben ért 
hatásokról, élményekről, fejlődésről. 
5.Után követés: 
Az iskola első évfolyamán tanuló gyermekek pedagógusait tájékoztatjuk az óvodánk 
tehetséggondozó műhelyünk munkájáról, elért eredményekről, ösztönözzük őket a tehetséges 
gyermekek további fejlesztésére. 
Tehetség területek felállítása: 

• Logikai-matematikai 
• Nyelvészeti-interperszonális 
• Testi-kinesztikus 
• Térbeli-vizuális 
• Zenei 

Tehetségműhelyek: 
• Zenei Tehetséggondozó Műhely 
• Báb-és Dramatikus Játékműhely 
• Táncműhely 
• Mozgásfejlesztő Műhely 
• Vizuális Műhely 
• Logikai-matematikai Műhely 
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Kommunikáció: 
Eredményeink kommunikálása: 

Felelős személy Ideje Módja 
Kommunikációba 
bevonni kívántak 

köre 
Témája 

óvodavezető, 
tehetségműhelyben 

dolgozó óvónők 
szeptember 

személyes 
beszélgetés 

szülők 

tehetséggondozó 
tevékenység 
bemutatása, 

beválogatás módja 
tehetségműhelyben 

dolgozó óvónők 
január 

személyes 
beszélgetés 

szülők 
gyermek egyéni 

fejlettség mutatói 

tehetségműhelyben 
dolgozó óvónők 

június 
bemutatkozás, 

kiállítás 

nevelőterület, óvodás 
gyermekek, 

városvezetés, szülők 

Tehetséggondozó 
Műhelyek kedvelt 

tevékenységei, 
alkotásaik 

Személyi, tárgyi feltételek 
Személyi feltételek: 
Szakvizsgás képzések támogatása, óvónők tehetséggondozása. 
Tárgyi feltételek: 
Pályázati, szponzori, szülői, alapítványi hozzájárulással tehetséggondozó műhelyek 
eszközállományának folyamatos fejlesztése. 
Tehetséggondozás dokumentálása 

• Tehetségazonosításához szükséges egyéni fejlődést mutató dokumentum 
• Tehetség műhelyek működésének rendje, munkaterv 
• Tehetséggondozó műhelybe beválogatott gyermekek személyiség fejlesztésének 

mérése, értékelése, diagnosztizálása 
• Tehetséggondozó műhelyek ütemterve 

A tehetséggondozó műhelyben tevékenykedő gyermekek fejlődésének várható eredménye a 
program befejeztével 

• Tud mindig értékkel megtöltött 
• Újat alkotni, új ötletekkel áll elő 
• Fantáziája élénk, ötletgazdag 
• Mozgásával, metakommunikációjával tud kifejezővé válni 
• Képes a helyes önértékelésre (kudarctűrés, megfelelő önbizalom, empátia) 
• Intenzíven, elmélyülten érdeklődik az őt körülvevő világ iránt. 
• Különösen tartós figyelem jellemzi 
• Szókincse aktív, választékosan beszél 
• Lényeglátóan, szívesen fejezi ki magát 

Kapcsolatok 
• Tehetséggondozó Tanács 
• Tehetség Pontok 
• Géniusz  
• Óvodapedagógusok Tehetségsegítő Tanácsa 
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Felzárkóztatás 
Célunk 

• A sikeres iskolakezdéshez szükséges készségek, pszichikus funkciók kialakítása, 
fejlesztése. A gyermekek egyéni szükségleteinek, lehetőségeinek 
figyelembevételével önmegvalósításuk elősegítése, ezzel a sikerorientálás 
biztosítása. 

• A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése, fejlődésük 
segítése. 

Feladatunk 
• Az alapfunkciókban meglévő hiányok kompenzálása 
• A komplexitás elvének érvényesítésének szellemében fejleszteni 

• A mozgást (nagy és finommozgást) 
• A testsémát 
• A téri orientációt 
• A percepciót (vizuális, auditív, taktilis) 
• Verbális tudatosítás mindezekhez kapcsolva 

• Az egyéni fejlődési ütemre épülő fejlesztés, mely a differenciálásban nyilvánul meg. 
• A módszerek helyes megválasztásával, esélyt adni a lassabban haladóknak a 

továbblépésre. 
Fejlesztésben résztvevők köre 

A fejlesztő foglalkozásokon azok az 5 – 8 éves korú gyermekek vesznek részt, akiket a 
csoportban dolgozó óvodapedagógusok, illetve a Nevelési Tanácsadó szakemberei 
javasolnak. Azon alapkészségek hiánya fedezhető fel többségüknél, melyek a sikeres iskolai 
teljesítményhez elengedhetetlenek.  
Az óvodapedagógus fejlesztő feladatai 

Ha azt tapasztaljuk, hogy egy gyermek bizonyos funkciójában (funkcióiban) lemaradt, 
vagy tartósan stagnál (ez nyomon követhető a fejlettségmérő lapon), abban az esetben vissza 
kell térni a gyermeknek arra a fejlettségi szintjére, amelyben még biztonságosan mozog 
(vagyis a mozgáshoz, a cselekvéshez), és fokozatosan terhelve, nehezítve a feladatokat kell ő 
eljuttatni a következő szintre. Időt és lehetőséget kell biztosítani az egyik területen hiányosan 
elsajátított, vagy gyakorlásra szoruló ismeretek más területen való elmélyítésre, korrigálásra. 
A korrigálható lemaradások nagyrészt megelőzhetők azzal, hogy azok természetes módon 
fejlesszék a gyermekek képességeit (például mozgásos játékeszközök, logikai játékok). 
A fejlesztő munka eszközrendszere 
Mikrocsoportos formában (4 – 6 fővel) oldjuk meg a fejlesztést. A fejlesztéshez 
rendelkezésünkre álló játékokkal, eszközökkel, és tevékenységekkel tesszük vonzóbbá ezeket, 
a foglalkozásokat.  
Játékosság elve dominál. 
A fejlesztő foglalkozások október első hetétől indulnak, a szükségleteknek megfelelően 
szervezve. 
Dokumentáció 
Foglalkozási tervezet készítése tartalmazza a fejlesztés egyes területeit, módszereit, eszközeit. 
 
A fejlesztő munka szerepe és helye az óvodai környezetben 

Munkánkról tájékoztatjuk a nevelőtestületet, segítséget nyújtunk a szociálisan 
hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez. Folyamatos kapcsolattartással, a 
sikerkritériumok közös megbeszélésével, az elért eredmények, illetve a még meg lévő 
hiányosságok feltárása reálisabbá válik.  
Szülői értekezleten tájékoztatást nyújtunk a tanulási nehézségekről és azok kezelésének 
lehetőségeiről. 
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Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 
Az óvoda alapító okiratába foglalt, a fenntartó által meghatározott fogyatékosság 

típusának megfelelő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztését vállaljuk fel. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges 

feltételek közé tartozik az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerint 
foglalkozásához szükséges szakirányú végzettségű gyógypedagógus foglalkoztatása, a 
foglalkozásokhoz szükséges speciális nevelési terv, valamint speciális gyógyászati és 
technikai eszközök, a gyermek részére a szakértői és rehabilitációs bizottság által 
meghatározott szakmai szolgáltatások biztosítása. 
Sajátos nevelési igényű gyermek az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján: 

• testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd,  

• a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenségével küzd. 

Célunk: 
• A harmonikus, nyugodt, biztonságot adó óvodai környezetben természetesé váljon a 

gyerekek között személyiségük különbözősége. 
• A sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, fejlődésének 

elősegítése, hogy javuljon életminőségük, és a későbbiek folyamán könnyebben 
tudjanak beilleszkedni a társadalomba. 

Alapelvünk: 
• A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében 

állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön. 
• Valljuk, hogy nem a közösségből kiszakítva, hanem a többi gyermek között, 

párhuzamos tevékenységként kezdeményezett fejlesztőjáték a legeredményesebb 
formája a fejlesztésnek. 

• Gyermekközösségbe csakis olyan sajátos nevelési igényű gyermekek integrálhatók, 
akik a többiekkel együtt nevelhetők. 

• A gyermekek mindenek felett álló érdekében a mi felelősségünk, hogy minden 
rendelkezésünkre álló segítséget megadjunk a gyermekeknek képességeik 
fejlődéséhez, személyiségük kibontakozásához, ismereteik bővítéséhez. 

• Az óvónőknek olyan befogadó csoportlégkört kell kialakítaniuk, melyben a 
gyermekek magatartása, viselkedése kizárja a hátrányos megkülönböztetést, zaklatást 
(megfélemlítés, megalázás, az emberi méltóság megsértése). 

• A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző 
gyógypedagógiai – orvosi - pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, 
javaslataira, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatára kell építeni. 

A fejlesztés legfontosabb területei 
• A kognitív funkciók fejlesztése 
• Alapmozgások kialakulása, a nagymozgások koordinálásának javítása, az 

egyensúlyérzék fejlesztése 
• Manuális készség, finommotorika fejlesztése 
• Minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális kommunikáció 

fejlesztése, a beszédszervek ügyesítése, beszédindítás, a beszédmegértés fejlesztése, 
az aktív és passzív szókincs bővítése és a grammatikai rendszer kiépítése 

• Játéktevékenység alakítása, adekvát játékhasználat elsajátítása  
• Szociális kompetenciák kialakítása, fejlesztése 
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Az integrált nevelésből adódó óvónői feladatok 
• Inkluzív szemlélettel a különbözőséget elfogadó viselkedés és magatartás alakítása a 

gyermekközösségekben, ezen belül különösen a tolerancia, türelem, megértés, 
figyelmesség, segítőkészség, empátiás készségek alakítása. 

• A sajátos nevelésű gyermekek terhelhetőségénél az óvónő vegye figyelembe a 
sérülés jellegét, súlyosságának mértékét, adott fizikai állapotát. 

• Ismerje fel, és gondozza kiemelten a gyermekben rejlő kiemelkedő teljesítmény. 
• Törekedni kell arra, hogy a nem, vagy kevésbé sérült funkciók tudatos fejlesztésével 

bővüljenek a kompetenciás lehetőségek. 
• A napirend során mindig csak annyi segítséget kapjon a kisgyermek, hogy önállóan 

tudjon cselekedni. 
• Az óvodapedagógus értesse meg és tudatosítsa a gyermekcsoportban dolgozó 

dajkával, hogy a kommunikációja, bánásmódja, viselkedése ugyanolyan modell 
értékű, mint az övé. 

• A sajátos nevelési igényű gyermekek optimális nevelésének érdekében a 
pedagógusok ismereteinek bővítése, elsősorban gyógypedagógiai téren. 

• A hatékonyság, eredményesség, szakszerűség és célszerűség érdekében 
együttműködés a szaksegítőkkel – gyógypedagógus, pszichológus, logopédus, 
fejlesztőpedagógus. 

• Szükség szerint szakvélemény, fejlesztési javaslat kérése a megfelelő 
szakszolgálatoktól. 

• A megismert sérülés, lemaradás, fogyatékosság függvényében, szakmai 
kompetenciák határain belül, speciális fejlesztési terv kidolgozása, megvalósulása, 
negyedévenkénti értékelése. 

• Az óvodáskor végére, a sérülés arányában a sajátos nevelési igényű gyermeket is 
juttassa el az óvodai nevelés általános célkitűzéseiben megfogalmazott minimális 
szintre: alkalmazkodókészség, akaraterő, önállóságra törekvés, együttműködés. 

• Tárgyi feltételek biztosítása, különösen a nagymozgások fejlesztését, lateralitást, téri 
tájékozódást, beszédkészlelés és –megértés fejlesztését és gondolkozási stratégiák 
támogatását szolgáló eszközök. 

Sikerkritériumok 
• A sajátos nevelési igényű gyermekek is szívesen járnak óvodába. 
• A közösségen belül megtalálják helyüket, tárasaik elfogadják, nem kerülne 

peremhelyzetbe. 
• Örömmel vesznek részt a speciális foglalkozásokon. 
• A bemeneti fejlettséghez képest kimutatható a fejlődés. 

Migráns gyermekek interkulturális nevelése 
Migráns gyermek az aki, valamint akinek a családja nem magyar állampolgár, és 

munkavállalás, tanulás céljából tartózkodik Magyarországon, illetve menekült státuszú. 
 
Alapelveink: 

• A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett vehetik 
igénybe az óvodai nevelést. 

• Az emberi méltóság elismerése és tiszteletben tartása minden migráns kisgyermeket 
megillet. 

• Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésük során is érvényesítjük. 
• A bevándorló családból érkező gyermekek értékességét egyediségükben, 

individualitásukban keressük. 
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A migráns gyermekek interkulturális neveléséből adódó óvónői feladatok 
Felkészülés a gyermek fogadására 

Az óvónő felkészülése a szülőkkel és a gyermekkel való kapcsolatfelvétellel kezdődik. 
A későbbiekben a gyermek kultúrájával, vallásával, nemzetiségével kapcsolatos 
információkat is össze kell gyűjteni, szükség esetén utána kell olvasni. Ezek az információk 
hozzásegítik ahhoz, hogy jobban megérthesse a gyermek viselkedését, meghatározhassa a 
pedagógiai beavatkozás lehetséges irányait. Tanácsos ezeknek az információknak egy részét a 
csoportban dolgozó dajkával is megismertetni. 
Az érkező gyermek empátiás fogadása 
A migráns gyermek kezdeti viselkedését meghatározza aktuális érzelmi beállítódása és 
előzetes szocializációs tapasztalatai: 

• A migráns kisgyermek, amikor bekerül a számára teljesen idegen környezetbe, 
egyedül lévőnek, kirekesztettnek érzi magát. 

• Nem érti a körülötte lévő felnőttek és gyerekek beszédét, és őt sem értik a többiek. 
• Fél az ismeretlentől, a változástól, a bizonytalanságtól. 
• Vallási okból előfordulhat sajátos étkezési szokás, ettől úgy érzi, ő más, mint a többi 

kisgyerek. 
• Általában a család szociálisan is rászorult, ezért a többi kisgyermekhez viszonyítva 

hátrányosabbnak érezheti magát. 
Ezért az óvónő legfontosabb feladata: 

A kezdeti időszakban a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése. Az eltérő 
nyelv, szokások, viselkedési módok, étrend elfogadtatása, értékként való bemutatása 
szükséges a többségi gyermekek számára. A más kultúrákról, a vallásokról, a bőrszínről, az 
etnikai különbségekről szóló, életkorának megfelelő ismeretek bemutatása apró lépésekben, a 
gyermekek érdeklődési körét – játék, mese, vers, ének, zene, tánc – figyelembe véve 
valósítható meg. A migráns gyermekeket segíteni kell a magyar nyelv elsajátításában, 
melynek leghatékonyabb eszköze a játék, tere pedig maga a közösség. 
Sikerkritériumok 

• Szívesen jár óvodába. 
• A gyermekcsoport egyenrangú tagjának érzi magát. 
• Szívesen játszik társaival, és a csoporttársak is keresik a társaságát. 
• Megérti a magyar szavak jelentését, szavakat, tőmondatokat képes magyarul 

kimondani. 
Tárgyi feltételek 

Az óvodák épületei, udvarai, berendezései úgy kerültek kialakításra, hogy szolgálják a 
gyermekek biztonságát, kényelmét, megfeleljenek testméreteiknek, biztosítsák egészségük 
megőrzését, lehetővé téve mozgás,- és játékigényük kielégítését. Nagy figyelmet fordítanak 
arra, hogy a gyermekeket harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal vegye körül 
környezetük. Arra törekszünk, hogy az óvodák tárgyi környezetei egyidejűleg – a mindenkori 
előírásokkal összhangban – biztosítson megfelelő munkakörnyezetet az 
óvodapedagógusoknak. A programok megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések 
rendelkezésünkre állnak, mely megfelel a kötelező minimális eszköz,- és felszerelési 
jegyzékbe foglaltaknak. Ezek folyamatos pótlása (elhasználódás miatt) és korszerűsítése 
azonban szükséges. 
A gyermekek által használt felszereléseket hozzáférhető módon a biztonságukra figyelemmel 
helyezzük el. A szülők fogadására megfelelő lehetőséget biztosítunk. 
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Az óvodai élet megszervezése 
A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a 

feltételeket a megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezésével. A rendszeresen 
visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekekben. A napirend igazodik 
a különböző programban megfogalmazott feladatokhoz. Figyelembe veszi a helyi szokásokat, 
igényeket. Napirendünket folyamatosság és rugalmasság jellemzi, a tevékenységek közötti 
belső arányok kialakítására törekszünk. A napirend – és hetirendet a gyermekcsoportok 
óvodapedagógusai alakítják ki a gyermek egyéni szükségleteihez a különböző 
tevékenységekhez igazodva. A teljes nyitvatartási időben a gyermekekkel történő 
foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányítja. Az óvodába felvett gyermekek 
csoportba történő beosztásáról a vezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok 
véleményének, valamint a közoktatási törvényben meghatározott létszámhatárok – beleértve a 
számított létszámra vonatkozó előírást - figyelembevételével. Az óvodai tevékenységeket úgy 
szervezzük, hogy a szülők igényei szerint eleget tudjunk tenni az óvodai neveléssel a gyermek 
napközbeni ellátásával összefüggő feladatainknak. A napirend a rugalmas változásaival 
lehetőséget ad az óvodai élet egészében az elmélyült tevékenykedésére, elegendő időt 
biztosítva arra, hogy a gyermekek minden tevékenységüket befejezhessék, pontosan 
elvégezhessék. Az elmélyült érdeklődéssel, belső motivációval folytatott tevékenységhez, 
valódi aktivitáshoz nyugalom, kiegyensúlyozott légkör, értelmes fegyelem szükséges. 
A szeptember 1-től május 31-ig terjedő időszak napirendje: 

600/630/700 - 1030 Párhuzamos tevékenységek: szabad játék, szabadon választott 
tevékenység, tízórai, óvónő által kezdeményezett tevékenység. 
Mindennapos testnevelés. 

1030 – 1145 Udvari játék, levegőzés 
1145 – 1245 Öltözködés, mosdóhasználat, ebéd. 
1245 – 1345 Előkészületek a pihenéshez. 
1315 – 1430 Pihenés, alvás mesével, altatóval, egyéni szükség- letekhez 

igazodó ébredés. 
1445 – 1700/1630/1730/ Párhuzamos tevékenységek: mosdóhasználat,  uzsonna, játék, 

szabadon választott tevékenység, óvó nő által kezdeményezett 
fejlesztés. 

A játék kitüntetett szerepe a tevékenységek között harmonikus arányok 
megteremtésének következménye. A gondozási tevékenységek kiemelt jelentőséggel bírnak, 
hiszen az óvodapedagógus a gondozás folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a 
gyermekekkel, segíti önállóságukat. Az óvodapedagógus a családokkal való együttműködés 
során érvényesíti a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. 
A fejlődés nyomon követése 

A gyermek és körülményeinek megismerése már a beíratkozást követő 
családlátogatással elkezdődik, majd folytatódik az óvodába kerülés előtti időszak feltárásával, 
anamnézis felvételével. A gyermek fejlődését fejlettségmérő lapon rögzítjük és követjük az 
óvodába lépéstől az iskolakezdésig. Megfigyeléseinket folyamatosan rögzítjük.  

Az óvoda kapcsolatai 
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek 

fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés. Az együttműködés 
formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző  rendezvényekig magukban 
foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda illetve a család teremt meg. Az 
óvodapedagógus figyelembe kell, hogy vegye a családok sajátosságait, szokásait, az 
együttműködés során érvényesítenie kell az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás 
családhoz illesztett megoldásait. 
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A gyermekek a családból jönnek hozzánk. Az óvoda folytatja és kiegészíti a 
családban elkezdett nevelési folyamatot. A családdal együtt segítjük a gyermekek 
fejlődését. A szülő tud a legtöbbet a gyermekéről, ő ismeri legjobban a gyermeke 
igényeit, szükségleteit, és ő felelős a gyermeke neveléséért. Az óvónő szaktudásával, 
korosztálybeli tapasztalatával hatékony segítséget tud nyújtani a szülőknek a gyermekek 
neveléséhez. 
Nagyon jó a kapcsolatunk a családokkal, bizalommal vannak irántunk, elfogadják 
tanácsainkat, meg tudjuk beszélni a felmerülő problémákat. 
Az együttműködés formái 
Családlátogatás : 

Az új gyerekek családjait az óvodába érkezés előtt meglátogatjuk. Ez a kezdete a 
személyes kapcsolatnak. Így lehetőségünk van arra is, hogy a családok gondjait 
megismerjük, tájékozódjunk a szülők nevelési elveiről, szokásairól. Ezt a formát a 
későbbiek során is alkalmazzuk, ha személyesen, bizalmasan akarunk beszélni a 
szülőkkel. 
Beszoktatás: 

Az anyás beszoktatás alkalmas arra, hogy a szülő megismerje az óvodánk életét, 
szokásait, s ezáltal mintát kapjon a gyermekek neveléséhez. Ennek folytatása a napi 
kapcsolattartás. Így a szülő teljes mértékben tájékozott a gyermekével történt napi 
eseményről. 
Nyílt nap: 

A szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre. A szülők 
személyes élményeik alapján, gyermekük új vonásait, tulajdonságait fedezhetik fel. 
Képet kapnak gyermekük közösségben elfoglalt helyéről, viselkedéséről, módjuk van a 
társakkal való összehasonlításra. 
Szülői értekezlet: 

A szülői értekezleten az óvodát, a csoportot, a gyermeket, a szülőket érintő 
témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg. Meghallgatjuk 
véleményüket, javaslataikat. 
Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel amelyek az óvodába lépés előtt: 
bölcsőde, gyermekjóléti szolgálat, gyermekotthon, egészségügyi intézmények, az óvodai  élet 
alatt: pedagógiai szakszolgálat, közművelődési intézmények, és az óvodai élet után: iskola 
meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei 
alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükségletekhez kapcsolatok kialakításában és 
fenntartásában nyitottak és kezdeményezőek vagyunk. 
A kapcsolattartás formái: 

• A helyi programok kölcsönös megismerése, egyeztetése. 
• Egymás munkájának megismerése érdekében az iskolai pedagógusok ellátogatnak az 

óvoda nagycsoportjába. 
• Az óvónők év elején látogatást tesznek az első osztályba. 
• A nagycsoportosok is több alkalommal megnézik az iskolát.  
• A volt óvodásokat meghívjuk az óvodai ünnepélyekre. 
• „Jeles napokon” más intézmény gyermekeinek meghívása, /Farsang, Állatok 

világnapja, Madarak és Fák napja /. 
• Iskolai-óvodai pedagógusok közös rendezvénye. Pl. mozgási-,sportolási lehetőségek 

biztosítása. 
Kapcsolatot tartunk még: 

• Művelődési Központtal, Tájházzal 
Művelődi Központban, tartjuk farsangi ünnepünket, játszóházainkat, részt veszünk 
színház és bábelőadásokon, segítünk a városi rendezvények lebonyolításában. 
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• Könyvtárral, (nagycsoportosaink évente ellátogatnak oda. Ismerkednek a 
könyvekkel, a könyvtár légkörével.) szakmai könyvek kölcsönzésében is 
 segítségünkre van a könyvtár vezetője. 

• A Tájházban népi értékeikkel, hagyományaikkal, népi mesterségekkel ismerkednek a 
gyermekek. 

Az óvoda egyéb kapcsolatai: 
• Kapcsolatot tartunk a védőnőkkel, orvossal, fogorvossal. Egészségügyi kérdésekben 

tanácsot kérünk tőlük. 
• Kapcsolatot tartunk még a Nevelési Tanácsadóval. Fejlesztő pedagógus, logopédus, 

gyógytestnevelő segíti munkánkat. 
Kapcsolatunk állandó „élő” munkakapcsolat. A nevelési viselkedési beilleszkedési 
problémával küszködő gyermekeket odairányítjuk. A szükséges iskolaérettségi, 
pszichológiai vizsgálatokat kérésünkre elvégzik. 

 
Kapcsolat a fenntartóval: 
Igazgatási irányítási szint, kapcsolatrendszer:  

• Kapcsolatunk jó munkakapcsolat. Munkánkhoz minden lehetséges segítséget 
megkapunk. 

• Kapcsolatot tartunk a Közoktatási Ellátási Körzettel – a kapcsolattartás személyesen 
és szaktanácsadón keresztül történik. Részt veszünk szervezett továbbképzéseken, 
munkaközösségi foglalkozásokon. 

• Kapcsolatot tartunk a testvéróvodákkal is, (József városi Óvoda Bp., Gönci óvoda, 
Svájci óvodák). 

 
Gyermekvédelmi munka az óvodában 

 
Az 1997. ÉVI XXXI. Tv. II.§ /I/. bekezdése kimondja, hogy a gyermeki jogok 

védelme minden természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, 
oktatásával ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik. 
A III.§ /2/ bekezdése ugyancsak kimondja, hogy a gyermek védelme során nemhez, 
nemzethez, nemzetiséghez, etnikai csoporthoz való tartozás, lelkiismereti, vallási vagy 
politikai meggyőződés, származás, vagyoni helyzet, cselekvőképesség hiánya vagy 
korlátozottsága miatt, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásba kerülés alapján tilos 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés. 
E törvény mellett feltétlenül fontos a közoktatásról szóló tv. Rendelkezéseit is figyelembe 
venni, amely szintén tiltja a gyermek bármiféle hátrányos megkülönböztetését. Továbbá 
előírja a gyermekvédelmi munkával kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetőjének 
és gyakorló óvodapedagógusainak. 

Intézményünkben a gyermekösszetétel miatt kiemelten foglalkozunk a 
gyermekvédelmi munkával. A hátrányos megkülönböztetés teljesen kizárt, hiszen az 
eddigi nevelési gyakorlatunkban a szeretetteljes, biztonságot adó légkör megteremtése 
volt a cél, és a jelenlegi program is ezt szolgálja. 
Óvónőink figyelemmel kísérik a családok életvitelét, figyelnek a gyermeket ért 
„sérelmekre”. Az ilyen családokat a gyermek óvónői, és a gyermekvédelmi megbízott 
közösen látogatja. 
Az intézmény vezetője és a gyermekvédelmi megbízott jelzést ad a gyermekjóléti 
szolgálat vezetőjének a szükséges intézkedés megtétele végett. 
Óvodánkba járó gyerekek családjáról feljegyzést készítünk. 
Évenként szükségesnek tartjuk a családok szociális helyzetének felmérését, az alábbi 
szempontok szerint: 
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• Óvodás gyermekek száma, 
• Ebből a veszélyeztetettek száma, 
• Hátrányos helyzetűek száma, 
• Három vagy többgyermekes családban élők száma, 
• Fogyatékos gyermekek száma, 
• Családban nevelkedők száma. 

A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok: 
• Nevelési hiányosságok, 
• Erkölcstelen családi környezet, 
• Italozó szülők, 
• Bűnöző családi helyzet. 
• Rossz lakásviszonyok, 
• Egészségügyi okok, 
• Súlyosan nehéz anyagi helyzet, 
• Megromlott családi kapcsolat. 

Tapasztalataink és a felmérés alapján - szükség esetén - javaslatot teszünk a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásra. 

Az etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei 
A kisebbségi óvodai nevelés hazánk egységes nevelési, oktatási rendszerének 

része, amely a 137/1996/ VIII.28./ Kormányrendelettel kiadott Óvodai Nevelési Országos 
Alapprogramjával összhangban valósítja meg sajátos célkitűzéseit. 
Óvodánkban évente 20-30 közötti a cigány gyermek száma. A családokkal jó a 
kapcsolatunk, szívesen, de rendszertelenül hozzák gyermeküket intézményünkbe. 
Általában 5 éves koruktól járnak óvodába. A felzárkóztatásuk érdekében nagyon fontos 
lenne, ha minél előbb bekerülnének a közösségbe. 

A cigány édesanyák rendszeres látogatói a nyílt napoknak, a szülői 
értekezleteknek és szívesen fogadnak bennünket otthonukban is. Sajnos a cigány szülők 
nagy része munkanélküli, iskolázottságuk elmarad a lakosság többi rétegétől. Csak 
néhány fiatal jut el a szakmunkásképzőbe, illetve szakközépiskolába. 

Éppen az iskolázatlanság az anyagi problémák miatt szociokulturális 
hátrányokkal érkeznek az óvodába gyermekeik, ezek okozzák az értelmi lemaradásokat 
is. Nagy részük a szokásokat nem ismeri, nyelvi nehézséggel küzdenek, kézügyességük is 
lemaradást mutat. A cigány nyelvet nem beszélik, hagyományaikat nem ápolják, így ez 
lassan feledésbe merül.  

Intézményünk az Országos Alapprogram alapján kidolgozott egy a „Cigány 
gyerekek nevelését segítő” fejlesztő programot. 

Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedag ógus feladatai 
Játék 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége és így az óvodai 
nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad képzettársításokat követő szabad 
játékfolyamat – a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete melynek mindennap visszatérő 
módon tartósan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégülnie. 
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A program tevékenységformái 
Játék, játékba integrált tanulás 

A belülről indított és vezérelt játéktevékenység célja a gyermekek szabad 
képzettársításának elősegítése. Az intellektuális, mozgásos, szociális tapasztalatok  
többszöri átélésével a gyermekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása. 
Továbbá célunk, hogy minél sokrétűbb tájékozódó tevékenységgé váljon a játék és a 
játékba integrált tanulás. 
Feladatok  

• A játékhoz szükséges feltételek biztosítása 
• Szűkebb és tágabb környezetből szerzett gyermeki benyomások feldolgozásának 

biztosítása a szabad játékban és a játékba integrált tanulás során. 
• A 3-6 éves korban megjelenő játékfajták és azok tartalmának, minőségének 

gazdagítása, a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével. 
• A gyermek beszédkészség - fejlesztése a játékban. 
• Az óvónő játéksegítő módszerei. 

A játékhoz szükséges feltételek biztosítása 
Alkotókedvű légkört elsősorban olyan játék biztosításával érhet el az óvónő, ahol 

a gyermek szabadon dönthet abban, hogy kivel játszik, milyen játékot választ, milyen 
témát dolgoz fel, milyen eszközzel jeleníti meg azt, milyen helyet választ, és mennyi ideig 
tartja játékba. Az óvónő teremtse meg mindezekhez a feltételeket. A játékos légkört 
segíti a sok új ötlet is, a kellő időben adott segítség, megerősítés.  
A csoportban csak annyi szabályt vezessünk be, ami segíti a rugalmas, oldott légkör 
fenntartását, a szabad játékot, a sokféle manipulációt, az elképzelések valóra váltását. 

A kreatív légkör segíti a gyermekek ötleteinek szabad áramlását, a másik 
gyermek meghallgatását, az alkotó együttműködés kialakulását. 
A szabad játék során a gyermekek feszélyezettség nélkül tudjanak önállóan, vagy 
társaikkal önfeledten játszani. 
Az óvónő kezdeményezésére a gyerekek szívesen vesznek részt az énekes és mozgásos 
játékokban. A képességfejlesztő játékoknál a gyermek válasszon szabadon a felkínált 
szerepek, játékhelyzetek, társak között. Az óvónő az „együttjátszás” során teremtse meg 
a kezdeményezett játékhoz szükséges témát, eszközöket, szabályokat és a helyet. Az 
óvónő őszinte játéka mély átérzésre serkenti a gyermekeket. Az óvónő az oldott légkör 
érdekében bátran használjon humoros kifejezéseket és tréfás szavakat. 
A különböző típusú játékokhoz szükséges hely biztosítása 

A gyermekek a csoportszobában szükség szerint önállóan, vagy amíg erre nem 
képesek, az óvónő segítségével alakítsák ki játékuk számára a megfelelő helyet. A 
csoportszobában legyen helye többféle állandó és variálható, vagy új elkülönített 
kuckóknak. 
A programban jelentős szerepe miatt kiemelkedik a különösen esztétikus és meghitt 
mesesarok, amely egyúttal a dramatizálás, bábozás helye. Itt kap helyet az átváltozáshoz 
szükséges kellékek „kincsesládája” is. 
Az intellektuális érzelmeket kiváltó séták során összegyűjtött tárgyak, termések, 
növények, képek a kincseket őrző sarokban kapnak helyet, amit a gyermekek alakítanak 
ki és rendeznek különböző szempontok alapján. 
A rajzolásnak, festésnek, szövésnek, tárgykészítő népi játékoknak legyen meg az állandó 
helye. Az ehhez szükséges kellékek, anyagok, eszközök mindegyik játékidőben álljanak a 
gyermekek rendelkezésére. 
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A gyermekek játéktere lényegesen megnövekedik az udvaron, ezért ösztönözzük őket 
arra, hogy minél több nagymozgásos tevékenységet folytassanak. Az időjárás 
függvényében az óvónő segítse az udvari szerepjáték kibontakozását (népi játékok, 
közlekedési játékok, színpadi játékok és sport játékok feltételének megteremtésével). 
A játékhoz szükséges idő 

A játéktevékenység az óvoda kinyitásával elkezdődik. A gyermekek ettől kezdve 
szabadon választott játékkal játszanak. 
A 3-4 éves gyermekek szinte egész nap játszanak egyedül, egymás mellett, néha, 
összeverődve, kivéve a tisztálkodás, alvás és étkezés idejét. 
 Az 5-6 éves gyermekek már összeszokott csoportokban játszanak. A csoportok 
kialakulásához, a szerepek elosztásához több időre van szükség, mint a kisebbeknek. 
Ezért az óvónő kísérje figyelemmel a játékot és törekedjen arra, hogy csak akkor 
ajánljon más játékot, ha már a gyerekek játéka felbomlóban van, s azt a körülmények 
miatt szükségesnek látja. 
Az 5-6 éves gyermekeknek az óvónő biztosítsa a több napon keresztül tartó játékot, hogy 
olyan tulajdonságuk, mint álhatatosság kialakulhasson. A napi életszervezésben az 
óvónő törekedjen arra, hogy a gyermekek minél több időt kapjanak az udvari 
játéktevékenységhez. A reggeli órák, a tízóraizás utáni idő, a legnagyobbak csúsztatott 
ebédeltetése, korábbi ébresztése növelje a kint töltött időt. 
A kreativitást segítő játékeszközök 

A játékeszközök olyan tárgyai a cselekvésnek, amelyek kibontakoztatják és 
gazdagítják a gyermekek elképzeléseit. Az óvónő a játékhoz olyan eszközt biztosítson, 
amely ízléses, praktikus, fejlesztő hatású, hogy sokféle ötlethez, játékfajtára ihlessen. 
A 3-4 éves gyermekek játékához sok eszközre van szükség. Elsősorban gyakorló 
játékhoz, melyek fejlesztik a gyermek pszichikus funkcióját, másodsorban a 
hagyományos szerepjátékokhoz szükséges kellékek, csengő-bongó hangszerek. 
Az óvónő a 4-5-6-7 éves korosztálynak bővítse az eszközválasztékát elsősorban a 
szerepjátékokhoz kapcsolódó kellékekkel, félkész játékokkal, az azonosulást segítő 
ruhadarabokkal, másodsorban értelem és képességfejlesztő játékokkal, amit a 
gyermekek egyénileg vagy mikrocsoportban óvónővel, vagy egyedül játszanak. 
Az udvari játékok zömmel a gyermekek nagymozgását elégíti ki, de ha az időjárás 
megengedi, legyen mód kirakni a csoportszobai játékeszközöket és ott is megteremteni a 
nyugodt kreatív játékot (barkácsolás, rajzolás, festés, konstruálás, stb.) 
 
A gyermekek tapasztalatainak gazdagítása, élmények szerepe 

A gyermekek játékában keverednek a különböző játékfajták, folytatódik az a 
fajta, manipulálás, amely a játékeszközök rakosgatásában érhető utol, vagyis a gyakorló 
játék. Ezért legyen módja a gyermekeknek megismerni az eszközök, tárgyak különböző 
tulajdonságait, így a véletlen cselekvéshez örömérzés társul. Ez az örömérzés ad alapot a 
cselekvés többszöri megismétléséhez.  
Az óvónő biztosítsa a gyakorló játékhoz szükséges eszközöket, és játékával adjon mintát 
a játékok helyes használatához, a játékok elrakásához. Ez a tevékenység jól fejleszti a 
szem-kéz koordinációt, kezesség-szemesség kialakulását. 
Az óvónő kísérje érdeklődéssel a gyermekek halandzsázását. A többszöri ismétléssel 
elmondott szöveg ritmusa a gyermekekben pozitív érzelmet kelt. 
Az udvaron is biztosítsa az óvónő a gyakorló játék lehetőségét. Erre legalkalmasabb a 
homok, víz, kavics és olyan kisebb-nagyobb tárgy, amelyet a gyermek saját szabályai 
szerint rakosgat. 
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Az óvónő segítse a gyermek játékát továbbfejlődni. Már a legkisebbeknél is 
megjelenik a szerepjáték. Az óvónő szervezzen és vállaljon szerepeket, hogy a különböző 
kapcsolatok kialakítása minta legyen a közös cselekvéshez. A kicsik játékában kapjon 
teret a papás-mamás játék, a fodrászos, az orvosos, kalauzos játék, melyek egyszerű 
mozzanatokat jelenítenek meg, együttlét, együttmozgás formájában. A gyermekek 
vállaljanak el szerepeket, használjanak szimbólumokat a „mintha” helyzetek 
megteremtéséhez. A rendszeres többszörös ismétlődő meseélmény igazi táptalaja a 
dramatizálásnak, bábozásnak. Az egyszerű mesék megjelenítésében legyen résztvevő az 
óvónő, adjon modellt egy-egy szereplő megformálásához. Kezdetben használjanak minél 
több kelléket a képzeleti képek megjelenítéséhez, illetve a beleélő képesség, önkifejezés 
fokozása érdekében. 
A bábozás először az óvónő előadásában jelenjen meg az óvodában. Legyen a 
csoportnak kedvence, bábja, akinek szívesen elmondják sikereiket, bánatukat. Ezt a 
bábot is helyezzék a többi közé, hogy a gyermekek tapogathassák, megszerethessék. Az 
óvónő a bábozáshoz, dramatizáláshoz szükséges kellékeket a gyermekekkel közösen 
készítse el. 
A gyermekek konstrukciós játékára legyen jellemző a formagazdagság. A gyermek élje 
át az „én készítettem” alkotás örömét. 
A gyermekek játszanak olyan egyszerű szabályokhoz kötött ügyességi és 
szabályjátékokat, melyek könnyen betarthatók. Az óvónő tervezzen olyan 
szabályjátékokat, amelyek a gyermekek mozgásigényét is kielégíti. 
A nagyobb gyermekek játékában is megjelennek a különböző játékfajták. Gyakran 
előfordul a kutató manipuláció, ha ismeretlen mozdulatokat, fogásokat igénylő eszköz 
kerül a kezébe. 
Dominánsan jelentkezik az érzelemmel telített szerepjáték, a „mintha” helyzet, 
amelyhez különösen erős képzelőerő társul. Az óvónő segítse a gyermekeket abban, hogy 
a beleélés kifejlett formája kialakulhasson, minél többféle szerepet megformálhasson és 
a szerep-egyeztetésében sikeresek legyenek. 

A gyermekek játékelgondolása fejlődjön. Jelenjen meg a többféle ötletből 
kialakított tartalmas játék, ami fejleszti a gyermekek kommunikációs képességét, 
szabálytanulási képességét, társukhoz való viszonyát, az együttes cselekvőképességet. 
A jó példa nyomán a gyermekekben fokozódik a mesedramatizálás igénye. A gyermekek 
bábozzák, dramatizálják a meséket, hogy a meseélmény többoldalú örömszerzés legyen 
számukra. Az óvónő, a szülők, gyermekek bevonásával barkácsoljon különböző  típusú 
bábokat, hogy együttes cselekvő megjelenítésre ösztönözze őket. 
A szerepjátékot és a dramatizálást egészítse ki az építő-konstrukciós játék. Később 
legyenek képesek arra, hogy bonyolultabb formákat, alkotásokat hozzanak létre. 
Használjanak különböző anyagokat, eszközöket. Az óvónő szerettesse meg a 
szabályjátékokat. A gyermekeknek adja meg azt a lehetőséget, hogy ők is hozzanak létre 
szabályokat. Legyenek a játék vezetői maguk a gyermekek. 
A gyermekek beszédkészségének fejlesztése játék közben 

A játék számtalan lehetőséget teremt a kommunikációra, a párbeszédek 
kialakítására. Az óvónő szerepvállalásai modell értékűek a szókapcsolatok nonverbális 
jelzések (mimika, gesztus,) hanglejtés, hangszín tekintetében.  
A hangszínnel, hangerővel bánni tudást a dramatikus játékok segítik elő, az óvónő által 
kezdeményezett anyanyelvi játékok adjanak teret az artikuláció, szókincs 
kifejezőkészség fejlesztéséhez. (pl. hangutánzó játékok, fonémahallás fejlesztő játékok, 
légzési technikát segítő játékok, szinonimakereső játékok.) 
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Az óvónő játéksegítő módszerei 
Az óvónő játéksegítő metódusai legyenek szituációtól függőek. A gyermekek 

nyugodt játék esetén, vagy ha érezhető, hogy a gyermekek problémamegoldóak, az 
óvónő irányítása legyen játékot követő, szemlélő, hagyja a gyermekeket cselekedni. 
A kiscsoportosok esetében, – ha szükség van rá – az óvónő legyen játékkezdeményező, 
modellnyújtó játszótárs. Ebben a játékhelyzetben is legyen támogató, engedő és 
elfogadó. Segítsen azok játékában, akik kevésbé kreatívak, ötletszegények. Az óvónő 
avatkozzon be a játékba, ha a gyermekek durvák egymáshoz, vagy ha veszélyeztetik 
egymás épségét, játékát. 
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén  

• A gyermekek képesek állhatatosan, több napon keresztül egyazon játéktémában 
együttesen részt venni. 

• A játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. 
• Az ismert meséket többször dramatizálják, bábozzák. 
• Bonyolult építményeket képesek kreálni. 
• Élvezik a szabályjátékokat és képesek a normák betartására. 
• Társas viselkedésükben megjelennek az óvoda által preferált viselkedési szabályok. 
• Interakciójuk, gazdag, kulturált és érthető.  

A játékban integrált tanulás 
E program szélesen értelmezi a tanulást. A gyermekek tevékenységeik során 

szerzett benyomások, tapasztalatok, élmények alapján tanulnak és általa fejlődnek. A 
szociális és intellektuális tanulási képességek fejlődését az óvoda felerősíti. Ennek 
elsődleges tere a játék és a teljes óvodai élet. Nem fér kétség ahhoz, hogy az óvodás 
gyermekek értelmi képessége, érzékelése, észlelése, emlékezete, figyelme, képzelete, 
képszerű szemléletes gondolkodása, leginkább a játékon keresztül fejlődik. Ehhez 
társulnak olyan szervezett tanulási lehetőségek, mint az óvónő által irányított 
megfigyelés, tapasztalatszerzés, ami a gyermekek kérdéseire, válaszaira épülő 
ismeretszerzést is magukba foglalja. 

Az utánozásos minta – és modellkövetéses magatartás – és viselkedés tanulás 
folyamatában mindvégig az óvónő a főszereplő. Később felerősödik a társak hatása is. 

A programban helyet kap az óvónő által kezdeményezett foglalkozásokon 
megvalósuló tanulás, amelynek számtalan probléma – és feladatmegoldás lehetőségét 
adják a gyermekeknek. A program felfogása szerint a JÁTÉKBA INTEGRÁLT tanulás 
azt jelenti, hogy az óvónő által kezdeményezett tevékenységek a játékidőben zajlanak az 
óvónő  
kezdeményezésével. A gyermekek a tevékenységek befejezése után igényük szerint 
visszatérhetnek eredeti játékukhoz, vagy újat kezdhetnek. 
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Javaslat a gyermekek heti rendjének elkészítéséhez 
(Mindhárom korcsoportnak egyaránt alkalmas) 

A szabad játék semmi mással nem pótolható! 
Vers, mese, dramatikus játék 

A tevékenység célja: a gyermekek érzelmi, értelmi és etikai fejlődésének segítése, 
pozitív személyiségjegyeinek megalapozása, a mágikussággal, a csodákkal teli 
meseélmények segítésével és a versek zeneiségével, rímeinek csengésével. 
Feladatok  

• A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása. 
• A 3-6-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása (Mesélés, verselés, 

dramatizálás, bábozás, dramatikus játék.) 
• A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése, versekkel, mesékkel, dramatikus 

játékokkal. 
A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása. 

A felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítása az óvónő feladata. Csak a 
művészi értékű irodalmi alkotások biztosítják az esztétikai élmény mélységét. Ezért a 
mű választásában érvényesüljön a pedagógia, pszichológia, módszertani tudatosság.  
Az óvónő a 3-4 évesek versanyagát népi mondókákból, rigmusokból és a legismertebb 
költőink ritmikus, zenei hatású játékos verseiből állítsa össze. Olyan meséket válasszon, 
amelyek cselekménye egyszerű, érthető, ritmikus ismétlődések jellemzik. 
A 4-5 éves korú gyermekek meséi már lehetnek többfázisos szerkezetű állatmesék, 
népmesék, dramatikus népszokások, novellisztikus, realisztikus mesék. Kapjon helyet a 
magyar klasszikusok és a mai magyar írók modern meséi is. Ebben a korban a népi 
mondókák, névcsúfolók, halandzsa szövegű kiolvasók alkotják a tervezett mondókázás 
anyagát.  

Szerepeljenek a vidám, humoros versek, klasszikusok és a mai magyar költők 
népi költészeti ihletésű, ritmusélményt nyújtó versei. 
Az 5-6 éves kor a mesehallgatás igazi ideje. Az állatmeséktől kezdve a cselekményesebb 
népmeséken, novellisztikus realisztikus meséken át, épüljenek be a klasszikus 
tündérmesék, a tréfás mesék, műmesék a gyermekek mesetárába. 

A gyermekek a meseregényeket is szívesen hallgatják, folytatásokban, napokon 
keresztül izgatottan várják. A gyermekek versanyaga gazdagodjon a különböző típusú 
népi mondókákkal, kiolvasókkal. Ismerjenek meg olyan közmondásokat, amelyeket a 
környezet gyakran hangoztat. 
Az óvónő tervezzen bátrabban lírai verseket, mert a gyermekek már ebben a korban is 
megérzik a költői képek érzelmét kifejtő erejét. A választott versek, mesék erősítsék meg 
a környezet megszerettetését, a néphagyomány – ápolást, az évszakok szépségét. 
 
 
 

 HÉTFŐ KEDD  SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 
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A 3-6-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása. 
Az óvodába kerülő 3-4 éves gyermekek első igazi véleménye a mondókákhoz, 

ölbeli játékokhoz tapadnak. A népi mondókákhoz kapcsolódó mozdulatok, játékok 
felettébb nagy élvezetet jelentenek a gyermekeknek, mert a felnőtt ölében, testmelegében 
teljes biztonságérzetben hallgathatják. Ez a többször átélt fizikai kontaktus sokat jelent 
a gyermek és a felnőtt érzelmi egymásra találásában. 
Az óvónő teremtsen minél több lehetőséget a vidám rigmusok korai megkedveltetésére. 
A gyermekek az óvónővel együtt sokszor ismételjék az állathívogatókat, altatókat, 
kiolvasókat, de sohase keltse bennük ez a gyakorlás érzetét. 
Az egyszerű állatmeséken keresztül fokozatosan szoktassuk rá a gyermekeket a mese 
figyelmes végighallgatására.  
A mese többszöri meghallgatása után legyenek élvezői a mese dramatikus 
feldolgozásának. Először az óvónők, a nagyobb gyermekek, majd a kicsik fokozatos 
bevonásával próbálják megjeleníteni az egyszerűbb meséket. 
Rövid improvizált jelenetek bemutatásával a gyermekek ismerjék meg a bábokat. Az 
óvónő mutasson be párbeszéd formájában előadott rövid, ötletes jeleneteket. A bábok 
számát fokozatosan növelje. 

A vers, mese, dramatikus játékokhoz csak kellékeket használjon az óvónő, ami 
elősegíti a képzeleti képek előhívását és a meséhez való erős kötődés kialakulását. 
Óvakodjon más eszközök használatáról. Az óvónők és a nagycsoportos korú gyermekek 
bábozzanak, dramatizáljanak, minél több alkalommal a kisebbeknek. Legyen ez egyben 
színfoltja az óvodai ünnepeknek, rendezvényeknek. A kiscsoportos korú gyermekek 10-
12 mondókát és 10-14 új mesét ismerjenek meg. 
Igénylik, izgatottan várják az óvónő meséit. A gyermekek arcán megjelenik a 
megfeledkező áhítat, figyelő ámulat. Játékukban mind gyakrabban előfordul a mesélés, 
bábozás és az ismert mondókák, halandzsa szövegű kiolvasók ismételgetése. Az új 
versek kapcsolódjanak a gyermekek élményeihez, tapasztalataihoz, hangulatához. 

A gyermekek pozitív személyiségjegyeinek megalapozása érdekében a mese 
mondanivalóját erősítsék meg havonként egy közmondással, amit az óvónő a szülőkkel 
is megbeszél és jól látható helyen az öltözőben, elhelyez. Így a szülők is együtt tudnak 
gondolkodni az óvoda léleknevelő hatásán. Az óvónő segítségével jelenítsék meg a 
meséket, a gyermekek élményeit. Rögtönözzenek bábjátékot. Az óvónő segítségével 
fejezzék be a gyermekek megkezdett mese vagy bábjátékát. A 4-5 éves gyermekek 4-5 
mondókát, 5-6 rövid verset és 10-14 új mesét ismerjenek meg. 

5-6 éves korban is minden adódó alkalmat használjon fel az óvónő a kiolvasok, 
rigmusok ismételgetésére. 4-5 kiolvasóval gazdagodjon a nagycsoportosok 
mondókarepertoárja. A gyermekek játszanak a rímes találós kérdésekkel, alkossanak 
együtt rímjátékokat. A gyermekek ismételgessék az előző évben tanult verseket. Az új 
versek (15-20) bemutatása kapcsolódjon a gyermekek élményeihez. Az óvónő a 
gyermekeket lehetőleg ne szavaltassa kórusban. Kerülje az éneklő hanglejtést. Ügyeljen 
a szavak gondos, tiszta ejtésére, az értelemszerű hanghordozásra. A hallott egyszerű 
meséket önállóan tudják dramatizálni, bábozni. Az óvónő-főleg a délutáni pihenés alatt 
olvasson a gyermekeknek folytatásos mesét. A gyermekek próbálják meg a mese önálló 
befejezését, új mesék kitalálását. A közösen kitalált meséket nevezzék el a „mi 
mesénknek”.  A gyermekek fejezzék ki a mese cselekményét mozgással, mimetikus 
játékkal. Az óvónő a meseszereplők jellemző tulajdonságai alapján  keressen olyan 
közmondásokat, amelyekkel meg tudja erősíteni a mese egy-egy szereplő erkölcsi 
mondanivalóját. A gyermekek készítsenek albumot a tanult versekről, mesékről. A 
hallott élményhez társuló vizuális élmény lehetőséget ad az ismétlésre, az élmények 
felelevenítésére. A nagyobb gyermekek halljanak 15-20 új mesét a nevelési év folyamán.  
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E tevékenység mindennap megjelenik az óvodában. Az óvónő a gyerekeket zenei 
szignállal, a meseszobában (sarokban) várja. Amikor minden gyermek megérkezett, 
csak akkor kezdi el a mesét, gyertyafénynél vagy lámpagyújtás után. Egy héten 
keresztül ugyanazt a mesét hallják a gyermekek, hogy a rákövetkezendő héten 
eljátszhassák, megjeleníthessék különbözőképpen a mesealakokat. A tevékenység 
befejezését jelzi az óvónő éneke, ami stílusosan kapcsolódik a meséhez. 
A gyermekek nyelvi képességének fejlesztése a versekkel, mesékkel, dramatikus játékokkal 

A nyelvi képességek fejlesztésének leghatásosabb eszköze a mese, vers, bábozás és 
a dramatikus játékok. Ezeken keresztül a gyermekek elsajátítják a helyes ejtést, a tiszta 
beszédhallást és a nyelvtanilag helyes beszédet. A népi mondókák segítségével tisztítható 
a magán és mássalhangzó helyes ejtése, megfelelő artikulációja, a hangkapcsolatok 
törvényszerűségei. A gyermekek a mesékből, versekből sok új fogalmat ismerhetnek 
meg. A bábjátékban, dramatikus játékban a gyermekek kibontakoztathatják a szabad 
önkifejezésüket. A dramatikus helyzetek lehetőséget adnak a társalgási kedv fokozására, 
önálló versmondásra. 
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 
A gyermekek szívesen ismételgetik a verseket, rigmusokat. Várják, igénylik a 

mesehallgatást. 
Szívesen mesélnek, báboznak, dramatizálnak az óvoda kiscsoportosainak és a maguk 
szórakoztatására is. 
Megjegyeznek 10-14 gyermekmondókát, 6-8 verset, 15-20 mesét. 
Tudnak meséket, történeteket kitalálni, és azt mozgással megjeleníteni, kifejezni. 
Ének, énekes játékok, zenehallgatás 

A zenei nevelés célja: a közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, ami 
fejleszti a gyermekek zenei ízlését, esztétikai fogékonyságát. A gyermekek jussanak 
minél több olyan zenei élményhez, ami megalapozhatja a zenei anyanyelvüket. 
Feladatok.  

• A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport 
képességszintjének megfelelő válogatása. 

• A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása. 
• A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 
• A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és a 

zenei képességfejlesztő játékokkal. 
A felhasznált zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének 
megfelelő válogatása 

Az óvodai zenei nevelés során a gyermekek mondókákat, énekes játékokat, 
komponált gyermekdalokat ismerjenek meg. A mondókák, énekes játékok a zenei 
anyanyelvünk művészi értékei. 

A 3-4 éves korú gyermekek ismerjenek meg elsősorban olyan ölbeli játékokat, 
amelyeket a felnőttekkel közösen játszhatnak. Legyen ezek között arc, kéz, ujj, 
lovagoltató játék. A szeretet kapcsolat, a biztonságérzet kialakításának egy láncszeme a 
tapintásos kontaktussal összekapcsolt zenei élmény. A kicsik egyszerű 4-5 hangból álló 
olyan énekes játékot ismerjenek meg, amelyek játéka álló helyzetben, játékos 
mozdulatokkal eljátszható. A gyermekek mindössze 1-2 komponált gyermekdalt 
tanuljanak meg az ünnepek köszöntésére. 

A 4-5 éves gyermekek tanuljanak mondókákat, és még mindig játsszon velük az 
óvónő ölbeli játékokat. Ők már képesek arra, hogy dúr hexakord hangkészletű énekes 
játékokat énekeljenek, melyekkel mozgásuk is jól fejleszthető. Ismerjék meg a 
csigavonal, hullámvonal, szerepcserére épülő játékokat.  
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A nyolcad, negyed ritmusképen túl megjelenhet már a szinkópa is. Az óvónő az 
alkalmi dalokat úgy válassza ki, hogy azokhoz utánzó mozdulatokkal játékokat lehessen 
kitalálni. 

 
 
Az 5-6-7 éves gyermekek legyenek „anyáskodóak”, játszanak minél több ölbeli 

játékot a kisebbekkel. Ezek egyik játékos lehetősége a kiolvasó, amit különböző 
játékhelyzetben is alkalmaznak a gyerekek. A zenehallgatáshoz olyan műveket gyűjtsön 
az óvónő, amit maga tud előadni és amelyek felkeltik a gyermekek  érdeklődését az 
értékes zene iránt. Az óvónő érzelmi hatású dalokat, népdalokat, énekeljen, de jelenjen 
meg a zenei anyagában a rokon – és más népek dalai, valamint a magyar komponált 
műzene, altatódalok és klasszikus műzene is. 
A 3-6-7 éves korban megjelenő jellegzetes tartalmak biztosítása 

A 3-4 éves gyermekek tanuljanak meg 6-8 mondókát, ölbeli játékot és 10-15 
énekes játékot. A rövid mondókák, dalok 2/4 üteműek, amelyekben a negyed és páros 
nyolcad ritmusok legyenek. E kor legjellegzetesebb játéka az ölbeli játék. 
A gyermekek a jóízű játékok közben közvetve szerzik meg a zenei készségeket és ismerik 
meg az alapfogalmakat. Tudjanak halkabban, hangosabban beszélni, mondókákat 
mondani és énekelni. Figyeljék meg a csendet, a környezet hangjait és a dallamjátszó 
hangszerek hangszíneit. 
Érzékeljék különböző mozdulatokkal az egyenletes lüktetést. Az óvónő énekelgesse a 
gyermekek nevét, jelét csalogassa őket énekelve a közös játékba, tevékenységbe. Az 
óvónő keltse fel a gyermekek érdeklődését a zenehallgatás iránt, hogy képesek legyenek 
az áhítatos zenehallgatásra. Minél több zenei élményt közvetítsen, elsősorban énekes 
előadásával. 
A mindennapok során a különböző tevékenységekhez minél gyakrabban kapcsoljon 
zenehallgatási élményt. Az óvónő a zene iránt érdeklődő szülőket vonja be a közös 
éneklésbe, nyílt napokon. A gyermeknek legyen lehetősége 2-5 percig tartó hangszeres 
zenét, kórusmuzsikát videofelvételen kisebb csoportban megtekinteni. 

A 4-5 éves gyermekek énekelgessenek 4-8 motívumból álló énekes játékokat, 
műdalokat. A 4-5 új mondóka és a 9-11 új gyermekdal megtanulása mellett 
ismételgessék a 3-4 éves korban tanult dalokat is.. az európai és így a magyar 
gyermekdalok hangterjedelme is dúr hexachord maradjon. A körjátékok közül az óvónő 
már nehezebbeket is válogathat, pl. szerepcserés, párválasztó, sorgyarapító játékok, stb. 
A tiszta éneklés érdekében a gyermekek minél gyakrabban énekeljenek önállóan. 
Énekeljenek egyénileg, kisebb csoportokban halkabban és hangosabban, magasabban és 
mélyebben. Mutassák meg lelassított éneklés közben az énekek dallamvonalát. 
A gyermekek játsszanak kérdés-felelet játékot, változatos szövegekkel és 
ritmusmotívumokkal. Érezzék az egyenletes lüktetést, a motívumok hangsúlyát és a 
mondókák, dalok ritmusát. Használjanak többféle népi ritmuseszközt a ritmusérzék 
fejlesztése érdekében. Ezeket a „ritmus hangszereket” készítsék el közben az óvónőkkel, 
a szülőkkel, hogy együtt tudjanak mondókázgatni, énekelgetni a kis „ritmuszenekar” 
kíséretével. 
A zenei élmény legyen mindennapos lehetőség az óvodában, kapcsolódjon minél többféle 
tevékenységhez. 

Az 5-6-7 éves gyermekek tanuljanak meg 4-7 mondókát, 12-15 új énekes játékot 
és 3-4 alkalomhoz illő műdalt. A tanult mondókáknak, gyermekjátékoknak találjanak ki 
szimbólumot, amit a zenepolcon helyezzenek el. Ezek emlékeztetnek a tanult dalokra, és 
lehetőséget adnak az ismétlésre, az élmények felelevenítésére. Az óvónő válogasson olyan 
dalokból, melyben már szünet szinkópa is előfordul. 
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A legkisebb óvodások szabálytartó képessége megengedi, hogy az óvónő 
bonyolultabb párcsere, kapus, hidas sorgyarapító-fogyó játékokat is tervezzen, amit e 
korosztály néptáncának is tekinthetünk. Az óvónő a gyermekekkel együtt variálja az 
énekes játékok mozgás-anyagát olyan egyszerű táncos lépésekkel, amit a felnőtt minta 
utánzásával követni tudnak (lásd a táncház). 
Az óvónő a gyermekek tiszta éneklését a minél gyakoribb egyéni énekléssel segítse elő. A 
hallásfejlesztést segítő fogalompárokat, pl. a halkabb, hangosabb éneklést kapcsolja 
össze a tempóváltoztatással vagy dallambújtatással.  
A ritmusfejlesztés eredménye, hogy a gyermekek meg tudják különböztetni az 
egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát. 
A gyermekek játsszanak minél gyakrabban zenei formaérzék-fejlesztő játékokat, hogy 
különböző mozgással megérezzék a motívumok hosszát. 
Az óvónő fejlessze a gyermekek alkotókészségét, teremtsen lehetőséget, hogy egy-egy 
zenei feladatot többféleképpen lehessen megoldani. 
Az ügyesebb 5-6-7 éves gyermekeknek adjon az óvónő lehetőséget, hogy metallofonon is 
játszhassanak. 
A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 

A zenei nevelés szervezeti formája is kötetlen és kötött jellegű. A zenei 
képességfejlesztő játékokat kötetlen jelleggel, mikrocsoportos formában szervezze meg 
az óvónő. Ezzel a munkaformával az óvónő a gyermekek egyéni képességeit figyelembe 
véve eredményesebben tud fejleszteni. A kötött jellegű szervezett énekes játékot 
lehetőleg az udvaron tartsa meg az óvónő, rossz idő esetén pedig a délelőtti levegőzés 
előtt. Ebben a formában csak énekes játékot tervezzen az óvónő, hogy semmi se szakítsa 
meg az önfeledt élményteli játékot. Az óvónő a zenehallgatást kapcsolja a különböző 
tevékenységekhez. Teremtsen a délutáni órákban is módot arra, hogy a gyermekek 
kedvük szerint megnézhessenek, hallgassanak néhány perces kórusművet, 
hangszerekkel megszólaltatott klasszikus műzenét. 

A programhoz évszaki hangversenyek is társulnak, amit élő előadásban 
zeneiskolások, énektagozatú iskolák, szülők, nagyszülők, zenetanárok, bevonásával 
szervezhet meg az óvoda. 
A gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése mondókákkal, gyermekdalokkal és a zenei 
képességfejlesztő játékokkal 

A gyermekek lassabban énekelnek, mint ahogyan beszélnek. A lassított 
mondókák, énekek ismételgetése segítse a helyes artikulációt, a szavak szép, pontos 
kiejtését. A mondókák, az énekek szövegének hanglejtése, hangsúlya, ritmusa, 
hangerejének utánzása éreztesse meg a nyelv kifejező erejét, szépségét. Az értékelési 
készség fejlesztését szolgáló hangutánzó szavak éneklése segítse a magán-és 
mássalhangzók pontos képzését, kiejtését. A sokféle énekes játékok adjanak alkalmat a 
szókincs bővítésére. 
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

• A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat. 
• A gyermekek gátlások nélkül egyedül is tudnak énekelni. 
• Tudnak élvezettel figyelni a zenehallgatásra. 
• Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat. 
• Tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtönözni. 
• Érzik az egyenletes lüktetést és a dalok ritmusát. 
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Rajzolás, mintázás, kézimunka 
A tevékenység célja: A gyermek élmény - és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése. A 
gyermekek tér- forma - szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti 
nyitottságuk, igényességük kialakítása. 
Feladatok  

• A gyermeki alkotó,- alakító tevékenységek tartalmának, minőségének fejlesztése. 
• A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó, alakító tevékenységek tartalmának, 

minőségének fejlesztése. 
• A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

A gyermek alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése 
Az alkotó tevékenységhez méretben, minőségben megfelelő eszközök szükségesek. 

Az eszközök kiválasztásában a praktikum, a célszerűség és az esztétikum domináljon. Az 
alkotó-alakító tevékenységekhez a megfelelő hely olyan tér legyen, ahol a mozgó 
gyermekektől védett az alkotók köre.  
Az óvónő a munkaasztalt úgy alakítsa ki, hogy maximum 6 gyermek kényelmesen elférjen. 
Az alkotó tevékenységhez olyan légkör szükséges, amelyben a gyermekek szívesen 
kapcsolódnak be az alkotó munkába, az elrontott, sikertelen lépéseket javíthatják. Az óvónő 
tevékenységéhez biztosítson elegendő időt is, hogy a gyermekek lehetőleg addig alkossanak, 
ameddig kedvük tartja.  
A különböző méretű anyagok elhelyezéséhez tároló eszközre van szükség. Az eszközök 
biztonságos kezelését az óvónő egyenként tanítsa meg a gyermekeknek. 

A rajzoláshoz, festéshez, mintázás-anyagformáláshoz, batikoláshoz, origamihoz, 
építéshez és műalkotáshoz való ismerkedése az óvónő gondolja végig a feltételeket, s teremtse 
meg a mindennapi szabad játékban is. A gyermekek a festéshez, korongozáshoz köpenyt vagy 
kötényt használjanak. 
A 3-6-7 éves korban tervezhető alkotó, alakító tevékenységek, s azok tartalmának, 
minőségének fejlesztése. 

Az óvónő az óvodába kerülő 3-4 éveseknek tegye lehetővé, hogy játszva 
ismerkedhessenek az anyagokkal, eszközökkel és technikai kivitelezés lehetőségeivel. 
Kezdődjön el az esztétikum iránti érzékenység és értékelő képesség kialakítása – észrevétetve, 
együttesen gyönyörködve a saját alkotásokban, a mű – és népművészeti szépségekben. A 
tevékenységek, a képalakítás, a plasztikai munkák és az építés köré rendelhetők. Ezek ne 
különüljenek el élesen egymástól. 

Az óvónő tervezze meg a képalakító tevékenységek technikáját, eszközeit. Nem 
tervezhető a szándéktalan firka, és a látszólag szándékos forma-firka időszakában a téma. A 
gyermekeknek legyen lehetősége az élményeiknek, érdeklődésüknek megfelelő szabad téma 
választására. A képalakítás jelenjen meg festéssel, zsírkrétával, papírragasztással, anyagba, 
homokba karcolással, nyomattal. Az óvónő segítse a gyermekek képalkotó készségeknek 
megindulását a szórt elrendezéstől a képelemek részformák elemeinek egymáshoz 
rendelésével. A gyermekek tetszés szerint vegyenek részt a plasztikai alakításban. Ismerjék 
meg az anyagok alakíthatóságát, nyomkodva, ütögetve, gyurkálva, gömbölyítve, simítva, 
sodorva, mélyítve, tépegetve, karcolva, stb. a gyermekeknek legyen biztosítva a mindennapi 
gyurmázás. A 3-4 éves gyermekek ismerkedjenek az építés során a különböző tárgyak 
formáival, alakzataival. Tudjanak beszélni az alkotásukról, s örüljenek a létrehozott 
produktumnak. 
Az óvodában az évszakonként kialakított ovigalériát ismerjék meg, a kiállított alkotásokat 
kiscsoportokban többször nézzék meg. 

Az óvónő a 4-5 éves gyermekek alkotó-alakító tevékenységét bővítse. A 
gyermekeknél megjelenő szándékos képalakító tevékenységet segítse élményeihez 
kapcsolódó témákkal, s azokhoz megfelelően illeszkedő technikával.  
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Jelenjen meg a gyermekek rajzában az emberábrázolás, környezet, tárgyak, 
cselekmények saját elképzelés alapján történő megjelenítése. A gyermekek gyönyörködjenek 
a gazdag formákban, a színkeveréssel alkotott színárnyalatokban. Használjanak ceruzát, 
krétát, filc és rost ironokat, fapálcákat, különböző vastagságú ecseteket a rajzok finomabb 
kidolgozásához. 
A gyerekek alakítsanak képeket spárgából, fonalakból, textilből, termésekből. A plasztikai 
munkák során legyenek képesek a formák tagolására. Tudjanak játékukhoz kellékeket, 
valamint alkalmi ajándéktárgyakat készíteni. Használjanak ehhez pl. nagyobb méretű 
dobozokat, takarókat, berendezési tárgyakat. A gyermekek segítsenek az eszközök 
előkészítésében, elrakásában, látogassák kisebb csoportokban ovi-galériát, nyilvánítsák ki 
véleményüket a kiállított alkotásokról. 
Mutassák meg szüleiknek a kiállított műveket. 

Az 5-6-7 éves gyermekek alkotó-együttműködési készségét figyelembe véve az óvónő 
segítse a képi, plasztikai és környezetalakításból eredő aktív tárgykészítés bővülését. A 
képalkotás során a gyermekek minél többször alkossanak közös kompozíciót. Az óvónő 
gazdagítsa a technikai megoldásokat és az eszköz lehetőségeket, pl. batikok, kollázsok, 
plakettek, domborművek, viaszkarcok, lenyomatok, makettek, márványozás, stb. 
alkalmazásával. A saját élményeken alapuló cselekményes témákba jelenjenek meg a mesék, 
versek, énekes játékok, ünnepek, eseményábrázolásai is. A gyermekek használjanak a kép 
alakításához minél eredetibb megoldásokat, jelenítsék meg a formákat, színeket egyéni 
módon. A gyermekek plasztikai munkájában jelenjen meg a közös térbeli, több alakos 
kompozíció, egy-egy mesejelenet, énekes játék, stb. egyénileg dolgozzanak gyermeknek 
méretezett szövőkereteken. 

Az óvoda „legidősebbjeinek” legyen igénye az ajándékkészítés – elsősorban 
ünnepekhez kötötten – szüleik részére, de gondoljanak az óvoda legkisebbjeire és felnőttjeire 
is. Éljék át minél gyakrabban az ajándékozás örömét. Az óvónő segítse a gyermekeket a 
játékok, bábok játékkellékek készítésében. Szülők segítségével gyűjtsék az alkotó-alakító 
munkához szükséges anyagokat. Legyenek megtervezői a környezetalakító, díszítő 
munkának. Vonják be szüleiket az óvoda szépítésébe. Az óvónő segítse a gyermekeket abban, 
hogy az építés során nagyobb méretű elemekből térben állítsanak össze pl. búvóhelyet, mobil 
színpadot stb. A térbeli tapasztalat segítse az eredeti megoldások kivitelezését is. 
A gyermekek lehetőleg teljesen önállóan készítsenek elő minden anyagot, eszközt az alkotó 
tevékenységhez. Az óvónő több napon át tartó építés lehetőségét is biztosítsa. Az óvoda ovi – 
galériája legyen az 5-6-7 évesek   ízlésformája, szemet gyönyörködtető, beszélgetés helye, 
ahol a műalkotások hangulati, formai, színbeli elrendezéséről esik szó. A gyermekek kisebb 
csoportokban személyesen találkozzanak a kiállító iskolásokkal, alkotó rajztanárral, vagy 
művésszel. 
Legyenek büszkék óvodájuk galériájára, invitálják szüleiket, nagyszüleiket a látvány 
megtekintésére. 
A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 

Az alkotó-alakító tevékenységek a mindennapi játékba integrálódnak. Az óvónő egy 
héten egyszer tudatosan irányított mikrocsoportos, kötetlen formájú tevékenységet 
szervezzen. Az egyéni segítségnyújtás érdekében egyszerre csak 5-6 gyermek vegyen részt a 
tevékenységben. Az óvónő teremtse meg annak lehetőségét, hogy minden gyermek ilyen 
formában megalkothassa az ajánlott eszközfeltételekkel kép-plasztika elképzelését. 
A gyermekek jelenítsék meg személyiségük kivetített darabját, amelyben érzelmeik, vágyaik, 
szorongásaik, fantázia és élményviláguk mutatkozik meg. 
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

• Képalkotásban egyéni módon jelenítik meg élményeiket, elképzeléseiket. 
• A gyermekek alkotásra jellemző a részletező formagazdagság, a színek egyéni 

alkalmazása. 
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• Örül alkotásának és a közösen elkészített kompozíciónak. 
• Plasztikai munkáik egyéniek, részletezőek. 
• Téralkotásban, építésben bátrak, ötletesek, együttműködők. 
• Rácsodálkoznak a szép látványra, tudnak gyönyörködni benne. 
• Megfogalmazzák értékítéletüket, beszélgetni tudnak az alkotásokról. 

A mozgás, mozgásos játékok 
A tevékenység célja: a gyermekek természetes, a harmonikus mozgásának, testi 
képességeinek fejlesztése játékos formában. 
Cél továbbá a gyermekek tájékozódásának, alkalmazkodóképességének, valamint a 
személyiség akarati tényezőinek fejlesztése úgy, hogy megmaradjon a gyermekek szabad 
mozgáskedve. 
Feladatok  

• A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása. 
• Különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének 

kielégítése érdekében. 
A 3-6-7 éves korban tervezhető mozgásfejlesztő játékok összeállítása 

A gyermekek nagymozgása (járás, futás, kúszás, mászás) jól fejleszthető az óvoda 
udvarán, ahol tér, mozgásfejlesztő eszközök állnak a rendelkezésükre. A szabad mozgás 
zavartalan gyakorlási lehetőséget ad az irányított mozgástevékenység alatt megismert 
mozgásformák többszöri ismétlésére. A mozgásos tevékenységeket, s azok eszközeit az 
óvónő mindenkor a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez és a csoportok 
összetételéhez méretezze. 
Az óvónő a 3-4 éves gyermekek irányított mozgásos tevékenysége során a nagymozgások 
fejlesztésére helyezze a hangsúlyt. Ismerkedjen meg a futásgyakorlatokkal (pl. futás 
különböző irányban, futás feladattal, különböző futásformák gyakorlása). Játszanak 
ugrásgyakorlatokat (pl. szökdelések, sorozatugrások, rövid nekifutásból fellépés, majd 
leugrás).  

Ismerkedjenek a dobás gyakorlatokkal, labdagyakorlatokkal, pl. hajítás helyből 
távolba, hajítás helyből célba, labdafeldobás-elkapás, stb.) a mozgásos játékok adjanak teret a 
támasztógyakorlatok gyakorlására is. (pl. csúszások, kúszások, mászások).   

A talajtorna eleme is jelenjen meg a játékokban. (Gurulás a test hossztengelye körül.) 
a gyermekek játszanak minél több egyensúlyozó játékot. Az óvónő alkalmazzon többféle 
kéziszert a különböző típusú mozgásos játékokhoz. A mozgásfejlesztő játékok ne legyenek se 
túl könnyűek, se túl nehezek. 
Az óvónő a tornateremben található eszközöket változatosan használja a gyermekek 
érdeklődésének megfelelően. 

A 4-5 éves gyermekek természetes mozgásban még mindig a nagymozgások 
fejlesztésére kerüljön a hangsúly. Az irányított mozgásos játékban jelenjenek meg a 
futásgyakorlatok (pl. fussanak három, négy akadályon át, fel-és lelépéssel, átbújással, 
tárgyhordozással, stb.) Az óvónő szervezzen ugrásgyakorlatokat (pl. egy lábon, egykezes 
felsődobással, babzsák távolba hajításával haránt-terpeszállásból. Minél gyakrabban játszanak 
labdagyakorlatokat, annál jobban tudják a labdát feldobni és elkapni különböző 
testhelyzetben, gurítani. 
Az irányított mozgásos játékok során gyakorolják a támasz-gyakorlatokat. Pl. csúszást, 
kúszást, mászást a talajon és szereken.) 
A talajtorna anyagaként jelenjen meg a guruló átfordulás és a kézenállás előgyakorlata „a 
csikórugdalózás”. Kapjon kiemelt szerepet az egyensúlyérzék fejlesztése, a szem-kéz, szem-
láb, koordináció differenciálódása. A gyermekek játszanak egyensúlyozó játékokat 5 cm 
széles vonalon vízszintes és rézsútos szereken. Az óvónő tervezzen lábboltozatot erősítő 
speciális járást és gimnasztikai gyakorlatokat. 
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Az 5-6-7 éves gyermekek mozgása már összerendezett, harmonikus ritmusú. Sokféle 
mozgáselemet ismernek, amit játékos formában szívesen ismételnek. 
Hangsúlyt kap ennél a korcsoportnál az észlelés, az alakítás, formaállandóság, mozgás 
közbeni fejlesztése, a finommotorika alakítása és a szabályjáték gyakorlati alkalmazása. 
Az óvónő minél gyakrabban tervezzen kisebb testrészekkel végzett mozgásokat. Használjanak 
különböző kéziszereket pl. szalagokat, rövidebb, hosszabb botokat, kisebb-nagyobb labdákat 
és kendőket. 
A különböző típusú futógyakorlatokat sorverseny, váltóverseny, versenyfutás közben 
gyakorolják a gyermekek. Ismerjék meg a fokozódó futást, a gyorsfutást és a lassú futást. 
Végezzenek ugrásgyakorlatokat. Szökdeljenek páros és egy lábon haladással. Végezzenek 
sorozat ugrásokat különböző magasságú és különböző távolságban elhelyezett tárgyakon át. 
Néhány lépéses nekifutással gyakorolják a magas és távolugrásokat. Játszanak 
dobásgyakorlatokat. Dobjanak egykezest, kétkezest, alsó és felsődobással célba, 2 m magas 
kötél felett. A gyermekek játszanak labdagyakorlatokat. Vezessék a labdát járás, futás közben. 
A gyermekek tudjanak párokban labdázni. Végezzenek támasztógyakorlatokat (pl. pók, 
rákjárás, és talicskázás). Ismételjék az óvodában tanult talajtorna elemeket: gurulóátfordulást-
a test hossztengelye körüli gurulást és a lépő láb magasra lendítésével a kézenállást. 
Egyensúlyozzon a padon járással, fej, - kar-és lábmozgásokkal összekötve. Legyen az 
óvodában a szülőkkel együtt minél több sportprogram.  
Különböző szervezeti formák megteremtése a gyermekek mozgásszükségletének kielégítése 
érdekében 

Az óvónő a gyermekek szabad mozgását a délelőtti és délutáni udvari játék során 
biztosítja. Az irányított mozgásos játékokat mindhárom korosztálynak az óvónő heti egy 
alkalommal szervezze meg, különböző időkerettel. A mindennapi testedzés, a kocogás, a futás 
mindhárom korosztálynak ajánlott. A futás mennyiségét a gyermekek szabadon határozzák 
meg (lásd: az egészséges életmód alakítása c. fejezetben).  

Hetente legalább kétszer „zenés, mozgásos percek” megszervezése ajánlott, ahol a 
gyermekek korcsoportonként különböző időkeretben zenére mozoghatnak. Az utánzáson 
alapuló mozgás anyagát az óvónő gimnasztikai elemekből építse fel. (pl. kartartások, 
testhelyzetek kar-, törzs, térd-és lábmozgások, valamint különböző irányú járásgyakorlatok. A 
szabadban szervezett énekes játékok is jól szolgálják a gyermekek mozgásszükségleteinek 
kielégítését. 
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

• A gyermekek szeretnek mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban 
• A gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyészlelése, összerendezett 

mozgása kialakult. 
• Ismerik az irányokat, tudnak térben tájékozódni. 
• Betartják a szabályokat a különböző versenyjátékok, ügyességi játékok játszásakor. 
• Tudnak ütemtartással járni, gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végezni. 
• Szeretnek futni, képesek 50-100 métert kocogni. 
• Tudnak helyben labdát vezetni. 

A külső világ tevékeny megismerése 
A tevékenység célja: a közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív 
érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, - emberi, - tárgyi világ értékei iránt.  

• A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása. 
• A gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat és 

ismeretszerzés során. 
• A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása. 
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A 3-6-7 éves korban tervezhető jellegzetes tartalmak biztosítása 
• A gyermekek a közvetlen környezetükben érzékeljék a környezet esztétikumát: 

hangokat, színeket, illatokat, formákat, az élet ritmikusságát. 
• A 3-4 éves gyermekek az óvoda elfogadása, megszerettetése után ismerkedjenek az 

óvoda közvetlen környezetével. 
• Figyeljék meg az évszakok szépségét, színeit, jelenségeit, időjárását, növényeit. 
• Gyűjtsenek terméseket, leveleket, kavicsokat, tollakat, évszakokra jellemző képeket. 
• Látogassák meg a közelben lakó csoporttársaikat, beszélgessenek a család tagjairól. 
• Ismerjék meg az óvoda utcáját, boltokat, fodrász üzletet, az ott található 

intézményeket, az utcában élő állatokat, növényeket, ha vannak, esztétikai 
alkotásokat is. 

• Beszélgessenek a környezetben látható formákról, nagyságbeli, mennyiségbeli 
jellemzőkről. 

• Az óvónő a téli időszakban tegye lehetővé, hogy a gyermekek maximum 5-10 perces 
vadállatokról készült videofelvételeket megnézhessenek. 

• Az óvónő a 4-5 éves gyermekek tapasztalat-és élményszerző sétáit az óvoda utcáján 
túl az óvoda közvetlen környezetében szervezze meg. 

• Az óvónő törekedjen a megfigyelések, gyűjtőmunkák gazdagítására, 
differenciálására. 

• Tudjanak gyönyörködni az évszakok növényeiben. 
• Keressenek összefüggéseket az időjárás és az emberek tevékenysége között. 
• Gyűjtsenek terméseket, és azokat hasznosítsák az óvónő segítségével. 
• Végezzenek rügyeztetést, magvak csiráztatását, hajtatását. 
• Közösen készítsenek albumot az évszakokról gyűjtött képekből. 
• Látogassanak el a családokhoz, nézegessenek képeket. 
• A gyerekek tudják bemutatni a család tagjait, otthonukat. 
• A gyermekek látogassanak el az orvosi rendelőbe, üzletekbe, intézményekbe. 
• Gyakorolják a gyalogos közlekedés szabályait. 
• Ismerjék meg a személy és teherszállító járműveket. 
• Ismerjék meg az óvoda környezetében élő háziállatokat, madarakat, bogarakat. 
• Az 5-6-7 éves gyermekek ismerjék meg az óvoda tágabb környezetét. 
• Figyeljék meg az évszakok szépségét, a színek árnyalatát, a környezet 

szennyeződéseit /víz, levegő, föld/, a növények fejlődési feltételeit. 
• Gondozzanak növényeket, szaporítsanak tőosztással. 
• A gyermekek ismerjék meg a gyógyfüveket, mezei virágokat, a vadon termő 

ismertebb növényeket. 
• Az óvónő a szülőkkel együtt szervezze meg az Állatok Napját: október 04., a Víz 

Világnapját március 22., a Föld Napját április 22., Madarak és Fák napját május 10. 
• A gyermekek végezzenek egyszerű kísérletet a növényekkel, állatokkal, vízzel, 

levegővel és a talajjal. /pl. földigiliszta, katicabogár, stb./ 
• A gyermekek ismerjék meg a felnőttek munkáját, látogassanak el többféle 

munkahelyre, ahol a szüleik dolgoznak. 
• A természet kincseit őrző sarokban a gyermekek osztályozzák az összegyűjtött 

anyagokat, és amit lehet, hasznosítsanak, legyen napszak-bemutató tábla is, amit a 
gyermekek önállóan kezeljenek. 

• Látogassanak el a középületekbe, könyvtár, iskola, templomok. 
• Legyen sok ismeretük a szárazföldi, légi és vízi közlekedésről. 
• Látogassák meg a környezetük háziállatait, figyeljék meg, hol élnek, hasonlítsák 

össze az ismert állatok környezetét, életmódját. 
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• Az óvónő mutassa be videofelvételen a vadonélő állatok életmódját, környezetét. 
Legyen lehetőségük megnézni a gyermekeknek érdeklődésük szerint az állatokról 
szóló videofelvételeket.  

A tevékenység szervezeti formáinak biztosítása 
A gyermekek fejlesztése mindhárom korosztály esetében mikrocsoportban történik 

közvetlen tapasztalat és élményszerző udvari megfigyelések, séták alkalmával. 
Az óvónő hetente egy természeti - emberi -tárgyi-környezeti téma megfigyelését tervezze. Az 
élmények egyeztetésére, az ismeretek rendezésére az óvónő az ismeretszerzés után adjon 
lehetőséget. 
Évszakonként egy alkalommal erdei óvodai program megszervezésére kerülhet sor. 
Az 5-6-7 éves gyermekek erdei óvodai programja egész napos /hátizsákban elkészített tízórai, 
ebéd/. 
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

• A gyermekek tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását, munkahelyét, 
óvodájuk nevét. 

• Tudják saját születési helyüket, idejüket. 
• Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségében. 
• A gyermekek ismerik a környezetükben lévő intézményeket, szolgáltató üzleteket, 

esztétikai alkotásokat. 
• Ismerik a háziállatokat, a vadállatokat, madarakat, bogarakat. 
• Ismerik a környezetük növényeit, azok gondozását.. 
• Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a közlekedési 

eszközöket. 
• A tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig, összetudják hasonlítani a 

mennyiség, nagyság, forma, szín szerint. 
• Megkülönböztetik a jobbra-balra irányokat, értik a helyeket kifejező névutókat /pl. 

alá, fölé, közé, stb./. 
• Kialakult a beszédhelyzetekhez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedő érthető 

beszéd. 
Matematikai  tanulás: 
Megteremteni annak lehetőségét, hogy tevékenykedés, cselekvés során fejlődjenek 
gyermekeink képességei, alakuljon ki bennük a pozitív viszony a későbbi matematikához, úgy 
hogy közben többször megélhetik, átérezhetik a felfedezés, rátalálás, felismerés, tudás örömét. 
A gyerekek a feladataikat matematikai játékokkal, játékos feladatokkal oldják meg. 
A matematika témakörei a következők:  

• Színismeret, formalátás, nagyságérzékelés, kisebb, nagyobb, ugyanakkora fogalma, 
számlálás, anyagismeret, rendszerezés, válogatás, rendezés saját és kapott 
szempontok alapján. 

• Téri viszonyok tapasztalása. 
• Téri viszonyokkal kapcsolatos kifejezések játékos gyakorlása, alatt, fölött, előtt, 

mögött, jobb-bal viszonya, tükörkép érdekességei, sorozatok. 
• Kiterjedések térben, síkban. 
• Hosszabb-rövidebb, ugyanolyan, egyenes, görbe felfedeztetése, alacsony, magas, 

ugyanolyan magas megfigyelése, sorba rendezés, tárgyak szélessége, súlya. 
• Becslés, mérés, számlálás gyakorlása. 
• Tő és sorszámnevek gyakorlása. 
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A fejlődés eredménye óvodáskor végén 
• Ismerjék az alapszíneket, azok jellemző árnyalatait. Legyenek képesek több térbeli 

kiterjedési pontot felsorakoztatni, egymással összehasonlítani (kisebb, nagyobb, 
ugyanakkora). 

• Legyenek képesek két mennyiséget egymással egyenlővé tenni, vagy egy adott 
mennyiségnél kevesebbet, többet létrehozni 

• Tudjanak tárgyakat tulajdonságaik szerint csoportosítani, megszámlálni 10-ig. 
• A bontott mennyiség részhalmazairól tudják megállapítani, hogy melyik több, 

kevesebb ill. ugyanannyiak-e. 
• Használják helyesen a tő és sorszámneveket, irányokat. 
• Legyen képzetük a „pár” kifejezésről. 
• Helyesen használják a térbeli viszonyokat jelentő névutókat, (előtt, mellett, mögött, 

alatt, felett, között), saját személyük és a tárgyak vonatkozásában, valamint az 
előttük vízszintesen fekvő papíron (függőlegesen álló táblán) is. 

• Tudjanak részt venni, mérésekben. A hosszabb, rövidebb, ugyanolyan hosszú, 
egyenes – görbe, alacsony – magas, széles – keskeny kifejezéseket használják 
helyesen.  

 
Munkajellegű tevékenységek 
A tevékenység célja: a gyermeki munka megszerettetésén keresztül olyan készségek, 
tulajdonságok kialakítása, melyek pozitívan befolyásolják a gyermekek közösségi kapcsolatát, 
kötelességteljesítését. 
Feladat: 
A különböző típusú, munkajellegű tevékenységek tervezése és azok feltételeinek biztosítása. 

Az óvodások munkajellegű tevékenysége a játékból bontakozik ki elsősorban 
önmagukért és a közösségért végzik. Kezdetben az óvónő segítségével, később teljesen 
önállóan, öntevékenyen végezzenek munkajellegű tevékenységet. Az óvónő mindegyik 
munkafajtánál adjon mintát az eszközök használatához és a munkafázisok sorrendiségének 
megismeréséhez. Úgy segítsen a gyermekeknek, hogy minél többször át tudják élni a munka 
örömét, a célért vállalt erőfeszítés szépségét, nehézségét. 

Az óvónő értékelése legyen buzdító, megerősítő, hogy a gyermekekben pozitív 
viszony alakuljon ki a rendszeres munkavégzéshez. Mindhárom korcsoportnál nagy 
jelentőségű az önkiszolgálás, testápolás, öltözködés, étkezés, környezetgondozás /ld. 
Egészséges életmód alakítása c. fejezet, amely részletezi a tevékenység tartalmát/. A 3-4 éves 
gyermekek az óvónőt figyelve vegyenek részt a növények, állatok gondozásában, etetésében. 
A kerti munkában figyeljék meg a veteményezést, növények locsolását. Segítsenek a 
termések, falevelek elszállításában. Az óvónő a legkisebb óvodásokat is vonja be az 
alkalomszerű munkába, ami lehet esetleges, de lehet szabályosan ismétlődő. A szabályosan 
ismétlődő mindennapi munkarend fenntartásáért végzett tevékenységek /pl. játékok elrakása, 
mosása, tisztítása, a terem díszítésében való segítségnyújtás/. 

A 4-5 éves gyermekek közösségi kapcsolatát jól fejleszti a naposi munka, amit akkor 
célszerű bevezetni, ha a gyermekek készségszinten ismerik a munkafolyamat menetét, 
fogásait. /Az önkiszolgáló tevékenység ezt jól előkészíti./ E program megerősíti a naposi 
munka pontosságát, amit az étkezési feladatok elvégzéséhez ajánl/. 
Az óvónő és a dajka közös megállapodás alapján gondolja végig a naposi munkát és alakítsa 
ki a gyermekek összehangolt cselekvésláncát. Alkalomszerű, ismétlődő munka, a játékok 
helyére rakása, a csoportterem átrendezése, a tevékenységekhez használt eszközök kiosztása, 
összeszedése, az öltöző és a mosdó rendjének megőrzése. Ezeket a munkákat a gyermekek 
együtt végezzék a felnőttek átgondolt, konstruktív vezetésével. 
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Az óvónő tervezze meg az egyéni megbízások lehetőségeit /pl. információk közvetítése, 
kisebbek segítése az öltözködésben, ajándékkészítés a kicsiknek, az óvoda dolgozóinak, a 
jeles napok előkészítése, stb./. 
Az óvónő tervezze meg a lehetőségeknek megfelelően a gyermekek növény és 
állatgondozását, a gyermekek működjenek közre az élősarok gondozásában a szobanövények 
átültetésében, a virágoskert megtervezésében és ápolásában, az óvoda udvar tisztán 
tartásában, /fű gondozása, avar gyűjtése, öntözés/.  
Az óvónő segítségével a gyermeknek legyen lehetősége gondozni a madáretetőt. Az óvónő 
irányításával készítsék el a madarak étkeit. 
Az 5-6-7 éves óvodások önállóan végzik a naposi munkát: 

• Közösen eldöntik a munkamegosztását. 
• Ízlésesen, esztétikusan tálalják fel az ételeket. 
• Az étkezés után a szokásrendnek megfelelően mindent a helyére tesznek. 
• Felsöprik a morzsákat, feltörlik az asztal környékét. 

Az alkalomszerű munkákat a gyermekek önálló vállalkozás alapján végezzék, soha ne 
alkalmazzon az óvónő kényszerítő eljárásokat. 
A gyakori dicséret, elismerés hatásával érje el, hogy a gyermekek szívesen vegyenek részt a 
munkában. 
Végezzenek környezet szépítő munkákat önállóan. 
Játékok tisztítását, mosását, szárítását, egyszerű javításokat, polcok lemosását, sütés nélküli 
édességek, vitaminsaláták készítését. 
Rendszeresen segítsenek a kicsik öltöztetésében, készítsenek nekik meglepetéseket. 
Az óvónő úgy alakítsa a növény és állatgondozást, hogy a gyermekek minél több műveletet 
tudjanak önállóan elvégezni. 
Minden évszakban segítsenek a járdák, utak tisztításában. 
A növények gondozását a magvetéstől a termések összegyűjtéséig együtt tervezzék és 
végezzék a felnőttekkel. 
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén 

• A gyermekek szeretnek közösen  
• Örülnek, ha a kötelességüket teljesítik. 
• Önállóan, igényesen végzik a naposi munkát. 
• Szívesen vállalkoznak egyéni megbízások elvégzésére. 
• Szívesen közreműködnek a növények és állatok gondozásában. 
• Örömmel segítenek a kisebbeknek. 
• Szeretnek meglepetést készíteni a kisebbeknek, szüleiknek, az óvoda dolgozóinak és 

az óvodát segítő iskolásoknak, felnőtteknek. 
A tevékenységekben megvalósuló tanulás 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, 
amely nem szűkül le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben 
természetes és szimulált környezetben kirándulásokon, az óvodapedagógusok által 
kezdeményezett foglalkozásokon és időkeretekben valósul meg. 
A szervezett tanulás formái (Mindhárom korcsoportnak egyaránt alkalmas) 
Kötelező Mozgásos játékok 
 Énekes játékok (4-5-6-7 éveseknek) 
 Mennyiségi, alaki és térbeli visz. megism. (5-6-7) 
Közvetve  Vers, mese, dramatikus játék 
Kötelező 
Kötetlen Rajz, mintázás Ének-zene Környezet  Mennyis.,  
 Kézi munka Énekes játékok megszerettetése. alaki 
 (3-4 éveseknek) (4-5 év) 
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A szervezett tanulás munkaformái  

Frontális  

Mozgás, vers –mese-dramatikus játék, 
Mennyiségi, alaki térbeli (5-6-7 éves) 
Zenés-mozgásos percek,. 
Énekes játékok 

Mikrocsoportos  
Ének-zene, Rajz-mintázás, kézimunka 
Mennyiségi –térbeli visz. (4-5 éves 
Futás, kocogás 

Egyéni  Részképességek fejlesztése egyéni 
A szervezett tanulás időkeretei korcsoportonként 
 Vers - mese-

dramatikus 
játék 

Ének -zene 
Rajz, mint 
kézimunka. 

Mozgás, 
mozg. 
játék 

A körny 
megszerettet. 
megismert. 

Mennyiségi, 
alaki, és térbeli 

3-4 
évesek 

Naponta 
5-10’ 

Heti 1x 
10-15’ 

Heti 1x 
10-15’ 

Heti 1x 
10-15’ 

Heti 1x 
10-15’ 

 
 

4-5 
évesek 10-15’ 15-20’ 15-20’ 15-20’ 15-20’ 15-20’ 
5-6-7 
évesek 15-20’ 30-35’ 30-35’ 30-35’ 30-35’ 30-35’ 

A 3-4 évesek napi szervezett tanulási időkerete max: 35’ 
A 4-5 évesek napi szervezett tanulási időkerete max. 45’ 
Az 5-6-7 évesek napi szervezett tanulási időkerete max. 65’ 
A program megvalósításához szükséges tanulási módszerek 

A módszerek megválasztását a gyermekek életkori sajátossága, testi-lelki állapota, 
érdeklődése, kíváncsisága befolyásolja. Az óvónő az eljárásait változatosan mindenkor az 
adott szituációnak megfelelően koordinálja.  

A játékosság a közvetlen tapasztalatszerzéshez kapcsolódó gyűjtögetés, elemezgetés, 
rendszerezés minél gyakrabban jelenjen meg a tevékenységekben. Az élmények elmondása, 
az otthoni és az óvodai megbízások adása a szülők, nagyszülők bevonása a tanulási 
folyamatban, az önálló feladatmegoldások, önellenőrzésre való késztetés mind hasznos 
módszere a programnak. Az óvónő törekedjen módszertani kultúrájának kiművelésére. 
Alapelvek a tanulási folyamatok értékeléséhez 

A gyermekek akkor tudnak önfeledten, boldogan tevékenykedni, ha sok buzdítást, 
dicséretet, pozitív megerősítést kapnak. Ezért az óvónő törekedjen arra, hogy mindegyik 
gyermek mindennap kapjon valamilyen pozitív megerősítést. Kerülje a sztereotív 
megerősítéseket, helyette a gyermekek konkrét jó cselekedetét, tettét emelje ki. Az óvónő 
alkalmazza a differenciált, árnyalt értékelést. Alkalmazza a jutalmazás sokféle módszerét: 
simítás, pillantás, testközelség, gesztus, mimika, szóbeli közlést egyénileg a csoport és a 
szülők előtt egyaránt. 

Az óvónő tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne kerüljön sor az óvodában 
tárgyi jutalmazásra. A büntetés teljes mértékben kerülendő a tanulási folyamatban, mert a 
gyermekek kíváncsiságát, érdeklődését, motivációja visszaszorítja, lefékezi. Az óvónő a 
tanulási szokásokat alakítsa úgy, hogy gesztus, tekintet, egy átrendeződés, egy kérdés segítsen 
a nem kívánatos magatartás megszüntetésében. 
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A fejl ődés jellemz ői az óvodáskor végére 
• A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai 
munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. 

• Az iskolaérettségnek az iskolai életre való felkészültségnek testi, lelki, és szociális 
kritériumai vannak, melyek közül egyik sem hanyagolható el, mindegyik egyformán 
szükséges a sikeres iskolai munkához. 

A testileg egészségesen fejlődő gyermek 6 – 7 éves korára eljut az első 
alakváltozáshoz. Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, 
teherbíró. Mozgása összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a 
mozgáskoordináció és a finom motorika. Mozgását, viselkedését, testi szükségletei 
kielégítését szándékosan irányítani képes. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor, végére nyitott érdeklődésével 
készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. 
Érzékelés, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri észlelés 
fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli 
mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél. 
Az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a 
szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama, a felismerés mellett egyre 
nagyobb szerepet kap a felidézés. Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, 
fokozatosan növekszik a figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és 
átvitele. Cselekvő – szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 
kialakulóban van. 
Az egészségesen fejlődő gyermek 

Érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, érzelmeit mások számára 
érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni. Minden 
szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot. Tisztán ejti a magán és 
mássalhangzókat, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét. 

Elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről, tudja nevét, lakcímét, 
szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat, ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos 
közlekedés alapvető szabályait. Ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, 
állatokat, azok gondozását és védelmét. Felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. 
Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, 
szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbeszéléséhez, megóvásához 
szükségesek. Elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A 
szociálisan egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai élet és a pedagógus 
elfogadására. Képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel 
és gyermektársaival. Fontos a lassú átmenet az óvodából az iskolába. 
Szociálisan érett gyermek 

• egyre több szabályhoz tud, alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését. 
• feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a 

feladatok egyre eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg, kitartásának, 
munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 
tevékenységet. 

Fontos az életkor figyelembevétele mellett a rugalmas beiskolázás, a fejlettség szerinti 
iskolakezdés. A változások felismerhetővé tették a kompetencia alapú tanulás szükségességét. 
A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében speciális szakemberek segítségével végzett 
pedagógiai munkával érhető csak el az iskolakezdéshez szükséges fejlettségi szint. 
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7./ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
Pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések (hatálya, érvényesség, felülvizsgálat, 
módosítás, nyilvánosság, jóváhagyás, aláírások) 
A pedagógiai program hatálya: 
A pedagógiai program személyi és területi hatálya kiterjed az egész iskolára, az iskola külső 
rendezvényeire, tanórán és iskolán kívüli foglalkozásaira, az iskola összes tanulójára, 
dolgozójára, továbbá az itt pedagógiai tevékenységet ellátó más természetes személyre.  
Érvényesség 
Az iskola 2009. szeptember 1-től, az átdolgozott és a fenntartó által jóváhagyott Pedagógiai 
program és Helyi Tanterv szerint szervezi meg, és végzi nevelő-oktató munkáját. 
Az érvényesség addig tart, amíg a törvényi változások, és a partnerek igényeinek a változása 
az átdolgozást szükségessé nem teszik. 
Értékelés, felülvizsgálat 
A Pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 
folyamatosan figyelemmel kíséri. 
Módosítás 
A Pedagógiai program módosítására javaslatot tehet 

• az iskola igazgatója,  
• intézményegység-vezetők, intézményegységvezető-helyettesek, 
• a nevelőtestület bármely tagja, 
• a nevelők szakmai munkaközösségei, 
• a Szülői Szervezet  
• az iskola fenntartója. 

A szülők és a tanulók a Pedagógiai Program módosítását közvetlenül a Szülői szervezet, a 
CKÖ, illetve a diákönkormányzat képviselője útján javasolhatják. 
A Pedagógiai Programot, annak módosítását a nevelőtestület fogadja el, kikérve a CKÖ, a 
DÖK, Szülői szervezet véleményét, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
Nyilvánosság 
Az iskola Pedagógiai programja nyilvános. A Pedagógiai program egy-egy példánya a 
következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

• az intézmény fenntartójánál, 
• az  intézmény  irattárában, 
• az iskola könyvtárában, 
• az intézményegységek nevelői szobáiban, 
• az intézményegységek-vezetőinél, 
• az iskola igazgatójánál, 
• az iskola honlapján. 

Felvilágosítást kaphatnak a pedagógiai programról: 
• igazgató, 
• intézményegységek-vezetőitől. 

Edelény, 2010. …………………. 
PH 

  .......................................................  
 Hernádi Attiláné 
 Igazgató 
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Legitimációs záradék 
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MELLÉKLETEK 
 

1.sz. melléklet: Az angol nyelv és az angol nyelven  oktatott 
tantárgyak óraszámai 

 
Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 

angol 4 5 5 5 5 5 5 5 
Rajz 2 1 1 1     

Testnevelés 2 2 2 2     
Technika 1 1 1 1     

Történelem     2,5 2,5 2,5 2,5 
Országismeret     1 1 1 1 
Informatika     1 1 1 1 

 
Kéttannyelvű osztályok óraterve 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Engedélyezett óraszám 24 24 24 26,5 26,5 26,5 29 29 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 8 4 4 4 4 
Angol nyelv 4b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 5b 
Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 
Informatika     1 1 1 1 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 
Történelem     2,5 2,5 2 2 

Országismeret     1 1 1 1 
Környezetism. 1 1 1 1     
Természetism.     1 1   

Biológia       1,5 1,5 
Fizika       1,5 1,5 
Kémia       1,5 1,5 

Földrajz       1,5 1,5 
Ének 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rajz 2 1 1 1 1 1 1 1 

Technika 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 
Testnevelés 2+1 2+1 2+1 2+1 3 3 2 2 

Tánc és dráma     1    
Hon- és népism.       1   

Etika       0,5  
Mozgókép és média        0,5 

Egészségtan         
Tényleges óraszám 24 24 24 24 26,5 26,5 29 29 

 
2.sz. melléklet: A felvételi eljárás és a beiratkoz ás rendje 

Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Napköziotthonos Óvoda 
Iskolánk OM azonosítója: 039219 
A felvételi eljárás és a beiratkozás rendje a 2011/2012-es tanévre 
A 22/2010. (V.13.) OKM rendelet 3. számú melléklete alapján 
Nyílt napok: 2010. november 23-24. 8.00 
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Tagozatkódok: 

Tanulmányi 
terület kódja 

Évfolyamok 
száma 

Tanulmányi terület leírása (alkalmazott 
tanterv típusa, az oktatás fő jellemzői, stb.) 

Felvehető 
osztály 
száma 

Felvehető 
fő 

11* 4 
Általános kerettantervre épülő gimnáziumi 
oktatás, emelt szintű oktatás német nyelvből 
(heti 6 óra) 

0,5 14 

12* 4 
Általános kerettantervre épülő gimnáziumi 
oktatás, emelt szintű oktatás angol nyelvből 
(heti 6 óra) 

0,5 14 

13 4 

Általános kerettantervre épülő gimnáziumi 
oktatás, humán tagozat emelt történelem 
(heti 4 óra), emelt magyar nyelv és irodalom 
(heti 6 óra) 

0,5 14 

14 4 
Általános kerettantervre épülő gimnáziumi 
oktatás, reál tagozat emelt matematika (heti 
5 óra), emelt informatika (heti 2 óra) 

0,5 14 

15 4 
Általános kerettantervre épülő gimnáziumi 
oktatás. 0,5 14 

04 4 Informatikai szakközépiskolai oktatás 
(Műszaki terület, informatikai szakmacsoport) 1 32 

05 4 
Környezetvédelmi szakközépiskolai oktatás 
(Műszaki terület, környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoport) 

1 32 

* A 11 és 12 tagozatkódú képzések esetén a hozott érdemjegyek között felsorolt idegen nyelvi tantárgynak meg 
kell egyeznie az emelt szinten képzett idegen nyelvvel. 
Intézményünk a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát előírja a jelentkezők 
számára. 
Felvételi időpontja: 2011. január 22. 10.00 
Pótfelvételi: 2011. január 27. 10.00 (orvosi igazolás bemutatása szükséges.) 
A központi, egységes írásbeli vizsgák jellemzői: 

• a Nemzeti alaptanterv alapján készülnek, 
• egyik tankönyvcsalád ismeretanyagát sem preferálják, 
• legnagyobb részt az adott évfolyamot megelőző évfolyamok anyagára épülnek, 
• céljuk az eredményes tanuláshoz szükséges alapkészségek, -képességek, 

kompetenciák felmérése, 
• az OH honlapján megtalálható korábbi feladatsorok alkalmasak a gyakorlásra. 

 
1. A 9. évfolyamra történő felvételi eljárás részei: 

• Az általános iskolai eredmények figyelembe vétele (7. év végi és 8. félévi 
érdemjegyek) 

• Írásbeli vizsgarész: 
• matematika (logikai feladatok) 45 perc 
• magyar (szövegértés) 45 perc 

• Szóbeli ideje: 2011. március 01-04. 
Követelménye: általános elbeszélgetés 

Az SNI-s tanulóknak az írásbeli alól felmentést adni nem tudunk, kérelmére a következő 
kedvezményeket biztosítjuk: 

• Magyar: a felügyelőtanár segít a felolvasásban, a rendelkezésére álló 45 percet –
igény szerint- 15 perccel meghosszabbítjuk. 

• Matematika: a saját számológép használatát engedélyezzük, a rendelkezésére álló 
időt –igény szerint – 15 perccel meghosszabbítjuk. 
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Az igénybevett kedvezményeket az írásbeli vizsga értékelőlapján is feltüntetjük. 
Határid ők Feladatok 

2010.09.30. Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvánosságra 
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját, 
belső kódjait. 

2010.10.15. A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak 
szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus 
formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú 
megerősítéssel) megküldik a Felvételi Központnak. 

2010.10.31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra 
hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell 
tenniük a közoktatás információs rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumok (fenntartói igazolás benyújtásával), továbbá a nyolcadik 
évfolyamosok számára az írásbelit szervező középfokú intézmények 
bejelentik a Hivatalnak részvételi szándékukat (a 9. évfolyamra felvételit 
szervezők azt is, hogy általános tantervű, vagy tehetséggondozó képzéshez 
kívánnak írásbelit tartani). Az általános iskola szóban tájékoztatja a 
nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

2010.12. 10 A tanulók jelentkezése a központilag szervezett írásbeli vizsgákra 
2011.01.21 Az általános felvételi eljárás kezdete 
2011.02. 10. Az egységes írásbelit szervező intézmények értesítik az írásbeli 

eredményéről a tanulókat. 
2011.02.19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi 
Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a 
tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a 
tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) Jelentkezés a Honvédelmi 
Minisztérium által fenntartott iskolába. 

2011.03.16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes 
felvételi jegyzéket. 

2011.03.17-18. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 
(Kérjük a módosítást iskolánkban a titkárságon is jelezni.) 

2011.03.25. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú 
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC-sorrendben. 

2011.04.04. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az 
ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort. 

2011.04.07. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, 
felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi 
Központnak (elektronikus úton és írásban). 

2011.04.18. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett 
igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és 
tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 
(egyeztetett felvételi jegyzék). 

2011.04.27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2011.05.02-13. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

2011.05.02-08.31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 
2011.05.17. A 2009.05.14-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 
2011.05.27. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 

fenntartónál. 
2011.06.28. 800-1600 Beiratkozás a középfokú iskolákba. 
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Beiratkozáskor le kell adni: 
• születési anyakönyvi kivonat 
• általános iskolai bizonyítvány 
•  „ingyentankönyv” igénylőlap (a szükséges igazolásokkal) 
• diákigazolványhoz fénykép – 1db 
• TAJ kártyáról fénymásolat 
• lakcímkártyáról fénymásolat 
• Az SNI-s tanulók esetén a szakértői véleményt (rehabilitációs testületi vélemény) 

A jelentkezés módja: 
A felvételi kérelem benyújtása a központilag kiadott, és az általános iskoláknak az Oktatási 
Hivatal által megküldött jelentkezési lapon történik. 
A felvételi folyamat során szerezhető pontok a következő mértékben befolyásolják a 
felvételi eredményt: 
Általános iskolai eredmények: 

• Gimnázium (11, 12, 13, 14 15 kódszámú képzésnél): 
 

Hozott pontok a 7. év végi jegyek alapján 
magyar nyelv 5 pont 
magyar irodalom 5 pont 
történelem 5 pont 
matematika 5 pont 
fizika 5 pont 
idegen nyelv 5 pont 
biológia  5 pont 
kémia 5 pont 
informatika 5 pont 

Hozott pontok a 8. félévi jegyek alapján 
magyar nyelv 5 pont 
magyar irodalom 5 pont 
történelem 5 pont 
matematika 5 pont 
fizika 5 pont 
idegen nyelv 5 pont 
biológia  5 pont 
kémia 5 pont 
informatika 5 pont 

Összesített pontszám 90 pont 

A szóbeli elbeszélgetésen szerezhető pontszám: 20 pont 
Megszerezhető összes pontok: 90pont+50pont+50pont+20pont=210pont 
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• Szakközépiskola (04, 05 kódszámú képzésnél): 
 

04 Informatikai szakközépiskolai osztály: 
 

Hozott pontok a 7. év végi jegyek alapján 
magyar nyelv 5 pont 
magyar irodalom 5 pont 
történelem 5 pont 
matematika 5 pont 
fizika 5 pont 
idegen nyelv 5 pont 
kémia 5 pont 
informatika 5 pont 

Hozott pontok a 8. félévi jegyek alapján 
magyar nyelv 5 pont 
magyar irodalom 5 pont 
történelem 5 pont 
matematika 5 pont 
fizika 5 pont 
idegen nyelv 5 pont 
kémia 5 pont 
informatika 5 pont 

Összesített pontszám 80 pont 

 
05 Környezetvédelmi szakközépiskolai osztály: 

 

Hozott pontok a 7. év végi jegyek alapján 
magyar nyelv 5 pont 
magyar irodalom 5 pont 
történelem 5 pont 
matematika 5 pont 
fizika 5 pont 
idegen nyelv 5 pont 
kémia 5 pont 
biológia 5 pont 

Hozott pontok a 8. félévi jegyek alapján 
magyar nyelv 5 pont 
magyar irodalom 5 pont 
történelem 5 pont 
matematika 5 pont 
fizika 5 pont 
idegen nyelv 5 pont 
kémia 5 pont 
biológia 5 pont 

Összesített pontszám 80 pont 

A szóbeli elbeszélgetésen szerezhető pontszám: 20 pont 
Megszerezhető összes pontok: 80pont+50pont+50pont+20pont=200pont 
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A Városi Oktatási Központ tanulói automatikusan felvételt nyernek, ha a gimnáziumba 
való jelentkezés esetén 50, a szakközépiskolai osztályba való jelentkezés esetén 45 pontot 
elérik a tanulmányi eredményük alapján. 
2. A szakképző évfolyamra történő felvételi eljárás részei: 
Érettségi vizsgára épülő 1 éves OKJ szerinti szakképzés: 

a. Választható szakok az informatika szakmacsoportban: 
• Informatikai rendszergazda / Webmester 
• Informatikai rendszergazda / Hálózattelepítő- és üzemeltető 

b. Választható szakok a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban: 
• Természet- és környezetvédelmi technikus 
• Települési környezetvédelmi technikus 

A jelentkezés módja: 
Az iskolában a titkárságon beszerezhető, az iskola honlapjáról letölthető jelentkezési lapon 
történik. 
Az egyéves képzésben csak azok vehetők fel, akik informatikai ill. környezetvédelem-
vízgazdálkodás szakmacsoportos képzésben vettek részt (az óraszámok beszámítása miatt). 
Megfelelő számú (28 fő) jelentkezés esetén a két éves képzést is elindítjuk. 
Figyelem! 
A környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport OKJ-s technikusi képzéseire jelentkezők 
számára 90 óra nyári gyakorlat letöltése kötelező a szakképző évfolyam elkezdése előtt. Az 
igazolások leadásának határideje a tanévkezdés előtti hét pénteki napja. 
A felvételnél előnyt élveznek iskolánk tanulói. 
Jelentkezési határidő: 2011. június 30. 
Beiratkozás: 2011. június 30.  
Helye: Városi Oktatási Központ - 3780 Edelény, Borsodi út 34. 
Beiratkozáskor le kell adni: 

• születési anyakönyvi kivonat 
• középiskolai bizonyítvány (törzslap kivonat) 
• érettségi bizonyítvány 
• a már megszerzett szakképzettségről bizonyítvány 
• diákigazolványhoz fénykép – 1 db 
• TAJ kártyáról fénymásolat 
• lakcímkártyáról fénymásolat 

Figyelem! 
A második szakképzettség megszerzése térítési díj köteles (a térítési díjat a tandíj szabályzat 
tartalmazza minden évben), kivéve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak, nekik 
ingyenes. 
 
3. Átvétel más középiskolából 

• Azonos szakmacsoportos képzésre történő jelentkezés esetén nincs szükség 
különbözeti vizsgára. 

• Eltérő képzési rendszerből történő jelentkezés esetén különbözeti vizsgát írunk elő 
(előzetes megbeszélésen történő egyeztetés szerint). 

A különbözeti vizsga tényét és eredményét az iskolai bizonyítványban és a törzslapon 
dokumentáljuk. 
Figyelem! 
Sikertelen különbözeti vizsga esetén a tanuló az adott osztályban nem folytathatja tovább 
tanulmányait. 
Edelény, 2010. szeptember 16. 
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3.sz. melléklet: Angol és német emelt szint ű oktatás 
ANGOL NYELV  

Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak 
megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait a négy nyelvi 
alapkészség terén (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség) 
megvalósítani. 

A vizsga mindkét szinten írásbeli és szóbeli részből áll, gerincét a négy nyelvi 
alapkészség mérése alkotja, és az összpontszámon keresztül ad képet a vizsgázó idegen nyelvi 
kommunikatív kompetenciájáról. A kommunikatív készségek alkalmazásához a 
nyelvhasználónak rendelkeznie kell megfelelő mennyiségű szókinccsel, és ismernie kell a 
nyelv struktúráját. A nyelvi elemek értését az olvasott és hallott szövegértési feladatokban 
közvetett módon, a beszéd- és íráskészséget mérő feladatokban pedig közvetlenül mérjük. A 
nyelvtani és lexikai kompetenciát egy külön vizsgarész keretében célzottan is mérjük. A 
vizsga egynyelvű, azaz közvetítési készséget nem mér. 

Az idegen nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács 
skálájához. A vizsgaszintek az Európa Tanács skálájának két-két nyelvi szintjét fogják át: 
középszinten az A2-B1 szinteket, emelt szinten a B2-C1 szinteket. 

 Európa Tanács  Érettségi vizsga 
 C2 Mastery   
 C1 Effective Operational Proficiency  Emelt szint 
 B2 Vantage   
 B1 Threshold  Középszint 
 A2 Waystage   
 A1 Breakthrough   

A követelmények a Nemzeti alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi 
vizsga általános követelményei, valamint az Európa Tanács idegennyelv-oktatással 
kapcsolatos ajánlásai alapján készültek. 
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NÉMET NYELV  
Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak 

megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait a négy nyelvi 
alapkészség terén (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség) 
megvalósítani. 

A vizsga mindkét szinten írásbeli és szóbeli részből áll, gerincét a négy nyelvi 
alapkészség mérése alkotja, és az összpontszámon keresztül ad képet a vizsgázó idegen nyelvi 
kommunikatív kompetenciájáról. A kommunikatív készségek alkalmazásához a 
nyelvhasználónak rendelkeznie kell megfelelő mennyiségű szókinccsel, és ismernie kell a 
nyelv struktúráját. A nyelvi elemek értését az olvasott és hallott szövegértési feladatokban 
közvetett módon, a beszéd- és íráskészséget mérő feladatokban pedig közvetlenül mérjük. A 
nyelvtani és lexikai kompetenciát egy külön vizsgarész keretében célzottan is mérjük. A 
vizsga egynyelvű, azaz közvetítési készséget nem mér. 

Az idegen nyelvi érettségi vizsga szint meghatározásai igazodnak az Európa Tanács 
skálájához. A vizsgaszintek az Európa Tanács skálájának két-két nyelvi szintjét fogják át: 
középszinten az A2-B1 szinteket, emelt szinten a B2-C1 szinteket. 

 Európa Tanács  Érettségi vizsga 
 C2 Mastery   
 C1 Effective Operational Proficiency  Emelt szint 
 B2 Vantage   
 B1 Threshold  Középszint 
 A2 Waystage   
 A1 Breakthrough   

A követelmények a Nemzeti alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi 
vizsga általános követelményei, valamint az Európa Tanács idegennyelv-oktalással 
kapcsolatos ajánlásai alapján készültek. 
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4.sz. melléklet: Középszint ű érettségi témakörök 
Idegen nyelv (angol, német) 
Témakörök 

1. Személyes vonatkozások család  
2. Ember és társadalom 
3. Környezetünk  
4. Az iskola  
5. A munka világa  
6. Életmód  
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
8. Utazás, turizmus  
9. Tudomány és technika 

Kommunikációs helyzetek  
A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg 
szóban és/vagy írásban mindkét szinten (helyzet/szerep) 

1. Áruházban, üzletben, piacon / vevő 
2. Családban, családnál, baráti körben / vendéglátó, vendég 
3. Étteremben, kávéházban, vendéglőben / vendég, egy társaság tagja 
4. Hivatalokban, rendőrségen / ügyfél, állampolgár 
5. Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában / vendég 
6. Iskolában / tanuló, iskolatárs 
7. Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban / vendég, látogató, 

egy társaság tagja 
8. Országhatáron / turista 
9. Orvosnál / beteg, kísérő 
10. Szolgáltatóegységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, 

cipész, gyógyszertár stb.) / ügyfél 
11. Szünidei munkahelyen / munkavállaló 
12. Tájékozódás az utcán, útközben / helyi lakos, turista 
13. Telefonbeszélgetésben / hívó és hívott fél 
14. Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, 

repülőn, hajón) / utas, útitárs 
Kommunikációs szándékok 
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

1. Megszólítás és arra reagálás 
2. Köszönés, elköszönés és arra reagálás 
3. Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás 
4. Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, más személy kérése, elköszönés 

és ezekre reagálás 
5. Magán- és hivatalos levélben megszólítás, elbúcsúzás 
6. Szóbeli üdvözl-etküldés 
7. Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás 
8. Köszönet és arra reagálás 
9. Bocsánatkérés és arra reagálás 
10. Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
1. Hála 
2. Sajnálkozás, csalódottság 
3. Öröm 
4. Elégedettség, elégedetlenség 
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5. Csodálkozás 
6. Remény 
7. Félelem, aggodalom 
8. Bánat, elkeseredés 
9. Bosszúság 
10. Együttérzés 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
1. Véleménykérés és arra reagálás véleménynyilvánítás  
2. Érdeklődés, érdektelenség 
3. Tetszés, nem tetszés  
4. Valaki igazának elismerése, el nem ismerése  
5. Egyetértés, egyet nem értés 
6. Helyeslés, rosszallás 
7. Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása  
8. Elismerés kifejezése, dicséret és arra reagálás  
9. Közömbösség 
10. Ígéret 
11. Akarat, szándék, terv   
12. Kívánság, óhaj   
13. Képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség 
14. Bizonyosság, bizonytalanság 
15. Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve érdeklődés ezek iránt 
16. Kritika, szemrehányás  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
1. Dolgok, személyek megnevezése  
2. Dolgok, események leírása 
3. Információkérés   
4. Igenlő vagy nemleges válasz 
5. Tudás, nem tudás   
6. Válaszadás elutasítása   
7. Bizonyosság, bizonytalanság 
8. Ismerés, nem ismerés   
9. Feltételezés   
10. Emlékezés, nem emlékezés 
11. Indoklás (ok, cél)   

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
1. Kérés, kívánság 
2. Felszólítás, tiltás, parancs 
3. Javaslat és arra reagálás 
4. Rendelés 
5. Meghívás és arra reagálás 
6. Kínálás és arra reagálás   
7. Reklamálás   
8. Tanácskérés, tanácsadás   
9. Figyelmeztetés   
10. Engedély kérése, megadása,  
11. megtagadása  
12. Segítségkérés és arra reagálás   
13. Segítség felajánlása és arra  
14. Reagálás 
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák) 
1. Visszakérdezés, ismétléskérés 
2. Nem értés   
3. Betűzés kérése, betűzés   
4. Felkérés lassabb, hangosabb beszédre  
5. Beszélési szándék jelzése   
6. Téma bevezetése   
7. Témaváltás   
8. Félbeszakítás   
9. Megerősítés, igazolás   
10. Körülírás   
11. Példa megnevezése   
12. Beszélgetés lezárása   

Biológia 
Bevezetés a biológiába 

1. A biológia tudománya 
Vizsgálati szempontok  
Vizsgáló módszerek  

2. Az élet jellemzői  
Az élő rendszerek 
Szerveződési szintek 

3. Fizikai, kémiai alapismeretek 
Egyed alatti szerveződési szint 

1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 
Elemek, ionok 
Szervetlen molekulák 
Lipidek 
Szénhidrátok 
Fehérjék 
Nukleinsavak, nukleotidok 

2. Az anyagcsere folyamatai 
Felépítés és lebontás kapcsolata 
Felépítő folyamatok 
Lebontó folyamatok 

3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 
Elhatárolás 
Mozgás 
Anyagcsere 
Osztódás  
A sejtműködések vezérlése 

Az egyed szerveződési szintje 
1. Nem sejtes rendszerek 

Vírusok  
2. Önálló sejtek  

Baktériumok  
Egysejtű eukarióták 

3. Többsejtűség  
A gombák, növények, állatok elkülönülése  
 Sejtfonalak  
 Teleptest és álszövet    



 

184 
 

4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak  
5. A növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából   
6. Az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából  
7. A növények szövetei, szervei  

Szövetek 
Gyökér, szár, levél  
Virág, termés  

8. Az állatok szövetei, szaporodása, viselkedése  
Szövetek 
Szaporodás-egyedfejlődés 
Viselkedés  

Az emberi szervezet 
1. Homeosztázis 
2. Kültakaró 
3. Bőr 
4. Szabályozás 
5. A bőr gondozása, védelme 
6. A mozgás 
7. Vázrendszer 
8. Izomrendszer 
9. Szabályozás  
10. A mozgás és mozgási rendszer egészségtana  
11. A táplálkozás  

Táplálkozás  
Emésztés  
Felszívódás  
Szabályozás 
Táplálkozás egészségtana  

12. A légzés  
13. Légcsere 
14. Gázcsere 
15. Hangképzés 
16. Szabályozás 
17. A légzés és a légzőrendszer egészségtana (elsősegélynyújtás)  
18. Az anyagszállítás  

A testfolyadékok  
A szöveti keringés 
A szív és az erek 
Szabályozás  
A keringési rendszer egészségtana, elsősegélynyújtás  

19. A kiválasztás  
A vizeletkiválasztó rendszer működése 
Szabályozás  
A kiválasztó szervrendszer egészségtana  

20. A szabályozás  
Idegrendszer  
Információelméleti vonatkozások  
Sejtszintű folyamatok  
Szinapszis  
Az idegrendszer általános jellemzése 
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Gerincvelő  
Agy  
Testérző rendszerek  
Érzékelés  
Látás 
Hallás és egyensúlyérzés 
Kémiai érzékelés  
Testmozgató rendszerek  
Vegetatív érző és mozgató rendszerek  

21. Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai 
A magatartás elemei 
Öröklött elemek  
Tanult elemek  
Emlékezés  
A társas viselkedés alapjai 
Pszichés fejlődés  

22. Az idegrendszer egészségtana 
Drogok  

23. A hormonrendszer  
Hormonális működések   
Belső elválasztású mirigyek 
A hormonrendszer egészségtana  

24. Az immunrendszer   
Immunitás 
Vércsoportok  
Az immunrendszer egészségtana  

25. Szaporodás és egyedfejlődés  
Szaporítószervek 
Egyedfejlődés 
A szaporodás, fejlődés egészségtana 

Egyed feletti szerveződési szintek 

1. Populáció  
2. Környezeti kölcsönhatások 
3. Kölcsönhatások 

Viselkedésbeli kölcsönhatások  
  Ökológiai kölcsönhatások 

4. Életközösségek élőhelytípusok 
5. Az életközösségek jellemzői   
6. Hazai életközösségek 
7. Bioszféra  

Globális folyamatok 
8. Ökoszisztéma  
9. Anyagforgalom  
10. Energiaáramlás  
11. Biológiai sokféleség 
12. Környezet- és természetvédelem 

Levegő  
Víz  
Energia, sugárzás  
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Talaj  
Hulladék 

Örökl ődés, változékonyság, evolúció 

1. Molekuláris genetika  
Alapfogalmak  
Mutáció  
A génműködés szabályozása 
Mendeli genetika  
Minőségi jellegek  
Mennyiségi jellegek 
Populációgenetika és evolúciós folyamatok  
Ideális és reális populáció 
Adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok  

2. Biotechnológia   
3. Bioetika 
4. A bioszféra evolúciója 
5. Prebiológiai evolúció 
6. Az ember evolúciója 

Ének-zene 

Reprodukálás 

1. Éneklés 
 Népzene 
 Műzene 
  Középkor 
  Reneszánsz 
  Barokk 
  Bécsi klasszika 
  Romantika 
  Századforduló 
  XX. századi és kortárs zene 

2. Műelemzés 
 Népzene 
 Műzene 
  Középkor 
  Reneszánsz 
  Barokk 
  Bécsi klasszika 

Befogadás 

1. Zenetörténet 
 Népzene 
 Műzene 
  Középkor 
  Reneszánsz 
  Barokk 
  Bécsi klasszika 
  Romantika 



 

187 
 

  Századforduló 
  XX. századi és kortárs zene 

2. Zenefelismerés 
 Népzene 
 Műzene 
  Középkor 
  Reneszánsz 
  Barokk 
  Bécsi klasszika 
  Romantika 
  Századforduló 
  XX. századi és kortárs zene 

3. Zeneelmélet 
4. Dallamírás 

Barokk 
Bécsi klasszika 
Stíluskörön kívül 

Fizika 

Mechanika 

1. Newton törvényei  
Newton I. törvénye   

Kölcsönhatás   
Mozgásállapot, -változás   
Tehetetlenség, tömeg   
Inerciarendszer 

Newton II. törvénye   
Erőhatás, erő, eredő erő, támadáspont, hatásvonal   
Lendület, lendületváltozás,  
Lendületmegmaradás  
Zárt rendszer   
Szabaderő, kényszererő  

Newton III. törvénye  
Erőlökés 

2. Pontszerű és merev test egyensúlya  
Forgatónyomaték  
Erőpár   
Egyszerű gépek:   
Lejtő, emelő, csiga   
Tömegközéppont 

3. Mozgásfajták  
Anyagi pont, merev test  
Vonatkoztatási rendszer  
Pálya, út, elmozdulás  
Helyvektor, elmozdulásvektor  

Egyenes vonalú egyenletes mozgás  
Sebesség, átlagsebesség  
Mozgást befolyásoló tényezők: súrlódás, közegellenállás súrlódási erő  

Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás  
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Egyenletesen változó mozgás átlagsebessége, pillanatnyi sebessége 
Gyorsulás   
Négyzetes úttörvény  
Szabadesés, nehézségi gyorsulás (→ 5.1)  
Összetett mozgások  

Függőleges, vízszintes hajítás 
Periodikus mozgások   

Az egyenletes körmozgás  
Periódusidő, fordulatszám  
Kerületi sebesség  
Szögelfordulás, szögsebesség 
Centripetális gyorsulás  
Centripetális erő 

Mechanikai rezgések  
Rezgőmozgás   
Harmonikus rezgőmozgás  
Kitérés, amplitúdó, fázis  
Rezgésidő, frekvencia  
Csillapított és csillapítatlan rezgések  
Rezgő rendszer energiája  
Szabadrezgés, kényszerrezgés  
Rezonancia  
Matematikai inga  
Lengésidő 

Mechanikai hullámok (→ 3.6, 3.7)  
Longitudinális, transzverzális hullám  
Hullámhossz, terjedési sebesség, frekvencia  
Visszaverődés, törés jelensége, törvényei 
Beesési, visszaverődési, törési szög, törésmutató  
Polarizáció  
Interferencia  
Elhajlás  
Állóhullám, duzzadóhely, csomópont  
Húrok  
Hangforrás, hanghullámok  
Hangerősség  
Hangmagasság  
Hangszín  
Ultrahang, infrahang 

4. Munka, energia  
Munkavégzés, munka  
Gyorsítási munka  
Emelési munka  
Súrlódási munka  
Energia, energiaváltozás (→ 4.4)  
Mechanikai energia:  
Mozgási energia  
Rugalmassági energia  
Helyzeti energia  
Munkatétel  
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Energiamegmaradás törvénye (→ 2.5)  
Konzervatív erők munkája  
Teljesítmény  
Hatásfok (→ 2.8) 

5. A speciális relativitáselmélet elemei  (→ 4.2)  
Az éter fogalmának elvetése, fénysebesség  
Egyidejűség, idődilatáció, hosszúságkontrakció 

A tömeg, tömegnövekedés 

Termikus kölcsönhatások 

1. Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly  
Egyensúlyi állapot   
Hőmérséklet, nyomás, térfogat 
Belső energia  
Anyagmennyiség, mól 
Avogadro törvénye (→ 4.1) 

2. Hőtágulás  
Szilárd anyag lineáris, térfogati hőtágulása  
Folyadékok hőtágulása 

3. Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között)  
Gay-Lussac I. és II. törvénye  
Boyle-Mariotte törvénye  
Egyesített gáztörvény  

Állapotegyenlet  
Ideális gáz  
Izobár, izochor, izoterm állapotváltozás 

4. Az ideális gáz kinetikus modellje (→ 4.1)  
 Hőmozgás 

5. Energiamegmaradás hőtani folyamatokban (→ 1.4)  
Termikus, mechanikai kölcsönhatás  

Hőmennyiség, munkavégzés  
A termodinamika I. főtétele zárt rendszer  

Belső energia  
Adiabatikus állapotváltozás  

Körfolyamatok  
Perpetuum mobile 

6. Kalorimetria  
Fajhő, mólhő, hőkapacitás  
Gázok fajhői 

7. Halmazállapot-változások  
Olvadás, fagyás   

  Olvadáshő, olvadáspont  
Párolgás, lecsapódás  

  Párolgáshő  
Forrás, forráspont, forráshő  
Szublimáció  
Cseppfolyósíthatóság  
Telített és telítetlen gőz  
Jég, víz, gőz  
A víz különleges fizikai tulajdonságai  
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A levegő páratartalma  
Csapadékképződés 

8. A termodinamika II. főtétele  
Hőfolyamatok iránya  

Rendezettség, rendezetlenség  
Reverzibilis, irreverzibilis folyamatok  

Hőerőgépek (→ 1.5, 4.4)  
Hatásfok  
Másodfajú perpetuum mobile 

Elektromos és mágneses kölcsönhatás 

1. Elektromos mező  
Elektrosztatikai alapjelenségek  
Kétféle elektromos töltés  
Vezetők és szigetelők  
Elektroszkóp  
Elektromos megosztás  
Coulomb-törvény  
A töltésmegmaradás törvénye 

2. Az elektromos mező jellemzése  
Térerősség  
A szuperpozíció elve  
Erővonalak, -fluxus  
Feszültség  
Potenciál, ekvipotenciális felület 
Konzervatív mező (→ 1.5)  
Homogén mező  
Földpotenciál 

3. Töltések mozgása elektromos mezőben (→ 1.2) 
4. Töltés, térerősség, potenciál a vezetőkön  

Töltések elhelyezkedése vezetőkön  
Térerősség a vezetők belsejében és felületén  
Csúcshatás  
Az elektromos mező árnyékolása  
Földelés  

5. Kondenzátorok  
Kapacitás  
Síkkondenzátor  
Permittivitás  
Feltöltött kondenzátor energiája 

6. Egyenáram  
Elektromos áramerősség  
Feszültségforrás, áramforrás  
Elektromotoros erő, belső feszültség, kapocsfeszültség  
Áramerősség- és feszültségmérő műszerek  
Ohm törvénye  
Ellenállás, belső ellenállás, külső ellenállás  
Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás  
Változtatható ellenállás  
Az ellenállás hőmérsékletfüggése  
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Telepek soros, fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása  
Az eredő ellenállás 
Félvezetők  

Félvezető eszközök 
Az egyenáram hatásai, munkája és teljesítménye  

 Hő-, mágneses, vegyi hatás (→ 4.2)  
Galvánelemek, akkumulátor 

7. Az időben állandó mágneses mező  
Mágneses alapjelenségek  
A dipólus fogalma  
Mágnesezhetőség  
A Föld mágneses mezeje  
Iránytű  
A mágneses mező jellemzése  
Indukcióvektor  
Indukcióvonalak, indukciófluxus  
Az áram mágneses mezeje  
Hosszú egyenes vezető, áramhurok, egyenes tekercs mágneses mezeje  
Homogén mágneses mező  
Elektromágnes, vasmag  
Mágneses permeabilitás  
Mágneses erőhatások  
A mágneses mező erőhatása áramjárta vezetőre  
Két párhuzamos, hosszú egyenes vezető között ható erő  
Lorentz-erő  
Részecskegyorsító berendezés(→ 4.3) 

8. Az időben változó mágneses mező  
Az indukció alapjelensége  

Mozgási indukció  
Nyugalmi indukció  
Faraday-féle indukciós törvény  
Lenz törvénye (→ 1.4)  
Kölcsönös indukció  
Önindukció  
Tekercs mágneses energiája   

9. A váltakozó áram  
A váltakozó áram fogalma  
Generátor, motor, dinamó  
Pillanatnyi, maximális és effektív feszültség és áramerősség  
Váltakozó áramú ellenállások: ohmos, induktív és kapacitív ellenállás  
Fáziskésés, fázissietés  
A váltakozó áram teljesítménye és munkája  
Hatásos teljesítmény  
Látszólagos teljesítmény  
Transzformátor 

10. Elektromágneses hullámok  
Az elektromágneses hullám fogalma  
Terjedési sebessége vákuumban  
Az elektromágneses hullámok spektruma: rádióhullámok, infravörös sugarak, fény, 
ultraibolya, röntgen- és gammasugarak (→ 2.9)  
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Párhuzamos rezgőkör zárt, nyitott  
Thomson-képlet   
Csatolt rezgések, rezonancia  
Dipólus sugárzása, antenna, szabad elektromágneses hullámok 
A fény mint elektromágneses hullám  

Terjedési tulajdonságok 
Fényforrás  
Fénynyaláb, fénysugár  
Fénysebesség  

Hullámjelenségek  
A visszaverődés és törés törvényei 
Snellius-Descartes törvény  
Prizma, planparalel lemez  
Abszolút és relatív törésmutató  
Teljes visszaverődés, határszög (száloptika)  
Diszperzió  
Színképek (→ 4.2)  
Homogén és összetett színek  
Fényinterferencia, koherencia 
Fénypolarizáció, polárszűrő  
Fényelhajlás résen, rácson  
Lézerfény  

A geometriai fénytani leképezés 
Az optikai kép fogalma (valódi, látszólagos)  
Síktükör  
Lapos gömbtükrök (homorú, domború)  
Vékony lencsék (gyűjtő, szóró)  
Fókusztávolság, dioptria  
Leképezési törvény  
Nagyítás  
Egyszerű nagyító  
Fényképezőgép, vetítő, mikroszkóp, távcső  
A szem és a látás  

Rövidlátás, távollátás  
Szemüveg 

Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás 

1. Az anyag szerkezete  (→ 2.4)  
Atom  
Molekula  
Ion  
Elem  
Avogadro-szám (→ 2.1, 2.3)  
Relatív atomtömeg  
Atomi tömegegység 

2. Az atom szerkezete  
Elektron  
Elemi töltés  
Elektronburok  
Rutherford-féle atommodell   
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Atommag   
A kvantumfizika elemei  

Planck-formula  
Foton (energiakvantum)  
Fényelektromos jelenség  
Kilépési munka  
Fotocella (fényelem)  
Vonalas színkép (→ 3.6, 5.2 
Emissziós színkép  
Abszorpciós színkép  
Bohr-féle atommodell  
Energiaszintek  
Bohr-posztulátumok  
Alapállapot, gerjesztett állapot  
Ionizációs energia  

Részecske- és hullámtermészet  
A fény mint részecske  
Tömeg-energia ekvivalencia (→ 1.5)  
Az elektron hullámtermészete 
de Broglie-hullámhossz 
Heisenberg-féle határozatlansági reláció  

Az elektronburok szerkezete  
Fő- és mellékkvantumszám  
Pauli-féle kizárási elv  
Elektronhéj 
Kvantummechanikai atommodell 

3. Az atommagban lejátszódó jelenségek  
Az atommag összetétele  

Proton  
Neutron  
Nukleon  
Rendszám  
Tömegszám  
Izotóp  
Erős (nukleáris) kölcsönhatás 
Magerő  
Tömeghiány (→ 1.5)  
Kötési energia  
Fajlagos kötési energia  

Radioaktivitás  
Radioaktív bomlás  
α-, β-, γ-sugárzás  
Magreakció  
Felezési idő  
Bomlási törvény  
Aktivitás  
Mesterséges radioaktivitás  
Sugárzásmérő detektorok 

Maghasadás  
Hasadási reakció 
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Hasadási termék   
Lassítás  
Láncreakció  
Hasadási energia  
Szabályozott láncreakció   
Atomreaktor   
Atomerőmű   
Atomenergia (→ 2.8, 1.5)  
Szabályozatlan láncreakció   
Atombomba  

Magfúzió  
A Nap energiája (→ 5.2)  
Hidrogénbomba   

Sugárvédelem  
Sugárterhelés   
Háttérsugárzás  
Elnyelt sugárdózis  
Dózisegyenérték  

Elemi részek  
Stabil és instabil részecske  
Neutrino   
Szétsugárzás-párkeltés 

Gravitáció, csillagászat 

1. A gravitációs mező  
Az általános tömegvonzás törvénye  
A bolygómozgás Kepler-törvényei (→ 6.2)  
Súly és súlytalanság  
Nehézségi erő  
Potenciális energia homogén gravitációs mezőben (→ 1.5) 
Kozmikus sebességek 

2. Csillagászat  
Fényév   
Vizsgálati módszerek, eszközök (→ 4.2)  
Naprendszer  

Nap (→ 4.4)  
Hold  
Üstökösök, meteoritok  

A csillagok (→ 4.4)  
A Tejútrendszer, galaxisok  
Az Ősrobbanás elmélete   
A táguló Univerzum 

Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

1. A fizikatörténet fontosabb személyiségei  
Arkhimédész, Kopernikusz 
Kepler, Galilei, Newton,  
Huygens, Watt, Ohm, Joule, 
Ampere, Faraday, Jedlik  
Ányos, Maxwell, Hertz,  
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Eötvös Loránd, J. J. Thomso 
Rutherford, Curie-család,  
Planck, Heisenberg, Bohr,  
Einstein, Szilárd Leó, Teller 
Ede, Wigner Jenő, Gábor Dénes  

2. Felfedezések, találmányok elméletek  
Geo- és heliocentrikus világkép   
„Égi és földi mechanika egyesítése”   
Távcső, mikroszkóp, vetítő   
A fény természetének problémája   
Gőzgép és alkalmazásai  
Dinamó, generátor, elektromotor   
Az elektromágnesség egységes elmélete   
Belső égésű motorok   
Az elektron felfedezésének története   
Radioaktivitás, az atomenergia alkalmazása   
Röntgensugárzás   
Speciális relativitáselmélet   
Kvantummechanika   
Az űrhajózás történetének legfontosabb eredményei   
Félvezetők   
Lézer 

Földrajz 

Térképi ismeretek 

1.1. A térképi ábrázolás 
A térképek jelrendszere 

1.2. Térképi gyakorlatok 
1.3. Az űrtérképezés 

Kozmikus környezetünk 

2.1. A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben 
2.2. A Nap és kísérői 
2.3. A Föld és mozgásai 

Tengely körüli forgás 
Nap körüli keringés 

2.4. Űrkutatás az emberiség szolgálatában 

A geoszférák földrajza 

3.1. A kőzetburok 
3.1.1. Földtörténet 
3.1.2. A Föld szerkezete és fizikai jellemzői 
3.1.3. A kőzetburok szerkezete 
3.1.4. A kőzetlemezmozgások okai és következményei 

A kőzetlemezek mozgásai 
Magmatizmus és vulkánosság 
A földrengés 

3.1.5. A hegységképződés 
3.1.6. A kőzetburok (litoszféra) építőkövei 
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3.1.7. A Föld nagyszerkezeti egységei 
Ősmasszívumok (ősföld) 
Röghegységek 
Gyűrthegységek 
Süllyedékterületek, síkságok 

3.1.8. A földfelszín formálódása 
3.2. A levegőburok 
3.2.1. A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete 
3.2.2. A levegő felmelegedése 
3.2.3. A légnyomás és a szél 

A szelek 
Ciklon és anticiklon 
Időjárási frontok 
A szél felszínformáló tevékenysége 

3.2.4. Az általános légkörzés 
Az általános légkörzés rendszere 
A monszun szélrendszer 

3.2.5. Víz a légkörben 
3.2.6. Az időjárás és az éghajlat 
3.3. A vízburok földrajza 
3.3.1. A vízburok kialakulása és tagolódása 
3.3.2. A világtenger 

Az óceánok és a tengerek 
A tengervíz fizikai és kémiai tulajdonságai 
A tengervíz mozgásai 
A világtenger társadalmigazdasági hasznosítása 

3.3.3. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk 
A tavak 
A folyóvizek 

3.3.4. A felszín alatti vizek 
3.3.5. A komplex vízgazdálkodás elemei 
3.3.6. A jég és felszínformáló munkája 
3.4. A talaj 
3.5. A geoszférák kölcsönhatásai 

A földrajzi övezetesség 

4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 
Szoláris éghajlati övezetek 
Valódi éghajlati övezetek 

4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség 
4.3. A forró övezet 

Egyenlítői öv 
Átmeneti öv 
Térítői öv 
Monszun vidék 

4.4. Mérsékelt övezet 
4.4.1. Meleg-mérsékelt öv 

Mediterrán terület 
Monszun terület 

4.4.2. Valódi mérsékelt öv 
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Óceáni terület 
Mérsékelten szárazföldi terület 
Szárazföldi terület 
Szélsőségesen szárazföldi terület 

4.4.3. Hideg-mérsékelt öv 
4.5. A hideg övezet 

Sarkköri öv 
Sarkvidéki öv 

4.6. A függőleges földrajzi övezetesség 

A népesség- és településföldrajz 

5.1. A népesség földrajzi jellemzői 
A népesség számbeli alakulása, összetétele 
A népesség területi eloszlása 

5.2. A települések földrajzi jellemzői 

A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

6.1. A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző 
folyamatai 

A világgazdaság felépítése, ágazatai 
A gazdasági fejlettség és területi különbségei 
A világgazdaság működése és folyamatai 

6.2. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata 
6.3. A világ élelmiszergazdaságának jellemzői és folyamatai 

A mezőgazdaság és az élelmiszer-gazdaság kapcsolata 
Növénytermesztés 
Állattenyésztés 
Erdőgazdálkodás, hal- és vadgazdálkodás 

6.4. A világenergiagazdaságának és iparának átalakulása 
Energiagazdaság 
Ipar 

6.5. A harmadik és a negyedik szektor jelentőségének növekedése 
Az infrastruktúra 
A harmadik és a negyedik szektor 
A működőtőke és a pénz világa 

A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok 

7.1. A világgazdasági pólusok 
7.2. A világgazdaság peremterületei 
7.3. Egyedi szerepkörű országcsoportok és országok 

Magyarország földrajza 

8.1. A Kárpát-medence természet- és társadalom-földrajzi sajátosságai 
8.2. Magyarország természeti adottságai 

Földtani adottságok 
Hazánk éghajlata 
Hazánk vízrajza 
Hazánk élővilága és talajai 

8.3. Magyarország társadalmi-gazdaságijellemzői 
Népesség- és településföldrajzi jellemzők 
Nemzetgazdaságunk 
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A gazdaság ágazatai, ágai 
8.4. Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe 

Az Alföld 
A Kisalföld és a Nyugatiperemvidék (Alpokalja) 
A Dunántúli-domb- és hegyvidék 
A Dunántúli-középhegység 
Az Északi-középhegység 

8.5. Hazánk nagyrégióinak (tervezési-statisztikai régióinak) természet- és 
társadalomföldrajzi képe 

Budapest 
8.6. Magyarország környezeti állapota 

Európa regionális földrajza 

9.1. Európa általános természetföldrajzi képe 
9.2. Európa általános társadalomföldrajzi képe 
9.3. Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai 
9.4. Észak-Európa 
9.5. Nyugat-Európa 

Egyesült Királyság 
Franciaország 

9.6. Dél-Európa 
Olaszország 
Spanyolország 
Szerbia és Montenegro 
Horvátország 

9.7. Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalomföldrajzi képe 
Németország 
Lengyelország 
Csehország 
Ausztria 
Szlovénia 
Szlovákia 
Románia 

9.8. Kelet-Európa természet és társadalomföldrajzi vonásai 
Oroszország 
Ukrajna 

Európán kívüli földrészek földrajza 

10.1. A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe 
10.2. Ázsia 
10.2.1. Általános földrajzi kép 

Országai 
Kína 
Japán 
India 

10.2.3. Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó országai 
10.2.4. Nyugat-Ázsia, arab világ 
10.3. Ausztrália és Óceánia 
10.4. Afrika általános földrajziképe 
10.5. Amerika 
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10.5.1. Általános földrajzi képe 
10.5.2. Országai 

Amerikai Egyesült Államok 
Mexikó 
Brazília 

A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

11.1. A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai 
11.2. A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei 

A Föld eltartóképessége 
Urbanizációs problémák 

11.3. A környezeti válság kialakulása és az ellene folytatott küzdelem 
A környezeti és a gazdasági problémák globalizálódása 
Nemzetközi összefogás a környezetvédelemben 

Informatika 

Információs társadalom 

1.1. A kommunikáció 
1.1.1. A kommunikáció általános modellje 
1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek 
1.1.3. Számítógépes információs rendszerek iskolában és a gazdaságban 
1.1.4. Közhasznú információs források 

1.2. Információ és társadalom 
1.2.1. Az informatika fejlődéstörténete 
1.2.2. A modern információs társadalom jellemzői 
1.2.3. Informatika és etika 
1.2.4. Jogi ismeretek 

Informatikai alapismeretek – hardver 

2.1. Jelátalakítás és kódolás 
2.1.1. Analóg és digitális jelek 
2.1.2. Az adat és az adatmennyiség 
2.1.3. Bináris számábrázolás 
2.1.4. Bináris karakterábrázolás 
2.1.5. Bináris kép- és színkódolás 
2.1.6. Bináris hangkódolás 

2.2. A számítógép felépítése 
2.2.1. A Neumann-elvű számítógépek 
2.2.2. A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó egység,  
memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap 
2.2.3. A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti 
eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak 
2.2.4. A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése 
2.2.5. Hálózatok 

Informatikai alapismeretek – szoftver 

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 
3.1.1. Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer 
felhasználói felülete 
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3.1.2. Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, 
átnevezése 
3.1.3. Állományok típusai, keresés a háttértárakon 
3.1.4. Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, 
átnevezés, nyomtatás, megnyitás 
3.1.5. Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem 
3.1.6. A szoftver és a hardver karbantartó (segéd)programjai: víruskeresés és -irtás, 
víruspajzs, lemezkarbantartás) 
3.1.7. A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, 
hozzáférési jogok, adatvédelem 

Szövegszerkesztés 

4.1. A szövegszerkesztő használata 
4.1.1. A program indítása 
4.1.2. A munkakörnyezet beállítása 
4.1.3. A szövegszerkesztő menürendszere 
4.1.4. Dokumentum megnyitása, mentése, nyomtatása 

4.2. Szövegszerkesztési alapok 
4.2.1. Szövegbevitel, szövegjavítás 
4.2.2. Karakterformázás 
4.2.3. Bekezdésformázás 
4.2.4. Felsorolás, számozás 
4.2.5. Tabulátorok használata 
4.2.6. Oldalformázás 

4.3. Szövegjavítási funkciók 
4.3.1. Keresés és csere 
4.3.2. Kijelölés, másolás, mozgatás, törlés 
4.3.3. Helyesírás ellenőrzés, szinonima szótár, elválasztás 

4.4. Táblázatok, grafikák a szövegben 
4.4.1. Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, sorba rendezés 
4.4.2. Körlevélkészítés 
4.4.3. Táblázatok, grafikák, szimbólumok és más objektumok beillesztése a 
szövegbe, valamint formázásuk 

Táblázatkezelés 

5.1. A táblázatkezelő használata 
5.1.1. A program indítása 
5.1.2. A munkakörnyezet beállítása 
5.1.3. A táblázatkezelő menürendszere 
5.1.4. A táblázat megnyitása, mentése, nyomtatása 

5.2. A táblázatok felépítése 
5.2.1. Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap 

5.3. Adatok a táblázatokban 
5.3.1. Adattípusok 
5.3.2. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 
5.3.3. A cellahivatkozások használata 
5.3.4. Képletek szerkesztése: konstans, hivatkozás, függvény 

5.4. Táblázatformázás 
5.4.1. Sorok, oszlopok, tartományok kijelölése 
5.4.2. Karakter-, cella- és tartományformázások 
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5.4.3. Cellák és tartományok másolása 
5.5. Táblázatok, szövegek, diagramok 

5.5.1. Egyszerű táblázat készítése 
5.5.2. Formázási lehetőségek 
5.5.3. Diagramtípus kiválasztása, diagramok szerkesztése 

5.6. Problémamegoldás táblázatkezelővel 
5.6.1. Tantárgyi feladatok megoldása 
5.6.2. A mindennapi életben előforduló problémák 

Adatbázis-kezelés 

6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 
6.1.1. Az adatbázis fogalma, típusai, adattábla, rekord, mező, kulcs 

6.2. Az adatbázis-kezelő program interaktív használata 
 Adattípusok 

6.2.2. Adatbevitel, adatok módosítása, törlése 
6.2.3. Adatbázisok létrehozása, karbantartása 

6.3. Alapvető adatbáziskezelési műveletek 
6.3.1. Lekérdezések, függvények használata 
6.3.2. Keresés, válogatás, szűrés, rendezés 
6.3.3. Összesítés 

6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok 
6.4.1. Űrlapok használata 
6.4.2. Jelentések használata 

Információs hálózati szolgáltatások 

7.1. Kommunikáció az Interneten 
7.1.1. Elektronikus levelezési rendszer használata 
7.1.2. Állományok átvitele 
7.1.3. WWW 
7.1.4. keresőrendszerek 
7.1.5. Távoli adatbázisok használata 

7.2. Web-lap készítés 
7.2.1. Hálózati dokumentumok szerkezete 
7.2.2. Web-lap készítése Webszerkesztővel 
7.2.3. Formázási lehetőségek 

Prezentáció és grafika 

8.1. Prezentáció (bemutató) 
8.1.1. A program indítása 
8.1.2. A munkakörnyezet beállítása 
8.1.3. A program menürendszere 
8.1.4. Prezentációs anyag elkészítése (szöveg, táblázat, rajz, diagram, grafika, fotó, 
hang, animáció, diaminta ...) és formázása 

8.2. Grafika 
8.2.1. A program indítása 
8.2.2. A munkakörnyezet beállítása 
8.2.3. A program menürendszere 
8.2.4. Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása 
8.2.5. Képek beillesztése, formázása 
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Könyvtárhasználat 

9.1. Könyvtárak 
9.1.1. A könyvtár fogalma, típusai 
9.1.2. Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia 
övezet 
9.1.3. A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány 
9.1.4. A könyvtári szolgáltatások 

9.2. Dokumentumok 
9.2.1. Nyomtatott dokumentumok 
9.2.2. Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, 
CD, mágneslemez, DVD) 

9.3. Tájékoztató eszközök 
9.3.1. Katalógusok 
9.3.2. Adatbázisok 
9.3.3. Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép) 

Algoritmizálás; adatmodellezés, programozási ismeretek (csak emelt szinten) 

10.1. Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs adatstruktúrák 
10.1.1. Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek 
10.1.2. Szöveg, sorozat, tömb, rekord, halmaz 
10.1.3. Állományok 

10.2. Elemi algoritmusok típusfeladatokra 
10.2.1. Összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámlálás, maximum-
kiválasztás, kiválogatás, elemi rendezések 

10.3. Rekurzió 
10.3.1. Rekurzió a feladatok és az algoritmusok világában 

10.4. A programkészítés mint termék-előállítási folyamat 
10.4.1. A programkészítés lépései: feladatmeghatározás, tervezés, kódolás, 
tesztelés, 
hibakeresés, hatékonyság- és minőségvizsgálat, dokumentálás 

10.5. Számítógép a matematikában, a természet-társadalomtudományi tantárgyakban 
10.5.1. Matematikai feladatok, egyszerű természettudományos szimulációs 
problémák, a középiskolai tantárgyakkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása 

A programozás eszközei (csak emelt szinten) 

11.1. Algoritmusleíró eszközök 
11.1.1. Feladatmegoldás egy algoritmus-leíró eszköz segítségével 
11.1.2. Az algoritmus-leíró eszközök fajtái 

11.2. Programozási nyelv 
11.2.1. Egy programozási nyelv részbeni (specialitások nélküli) ismerete 

11.3. Programfejlesztői környezet 
11.3.1. Kódolási, szerkesztési eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői 
környezetben 
11.3.2. Programkipróbálási eszközök valamilyen programnyelvi fejlesztői 
környezetben 
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Informatikai alapismeretek (szakmai informatika) 

Hardver alapismeretek 

1.1. A számítógépek felépítése 
1.2. Funkcionális egységek 

Szoftver alapismeretek 

2.1. A rendszer előkészítése 
2.2. Programok telepítése 
2.3. Operációs rendszer használata 
2.4. Állományok kezelése 
2.5. Segédprogramok használata 

Szövegszerkesztés 

3.1. Szövegszerkesztő használata 
3.2. Grafikai kiegészítő ismeretek 

Táblázatkezelés 

4.1. Táblázatkezelő program kezelése 

Informatikai alapismeretek 

5.1. Számábrázolás, számrendszerek 
5.2. Kódolás 

Hálózati ismeretek 

6.1. Hálózati alapok 
6.2. Bejelentkezési környezet 
6.3. Hálózati operációs rendszer használata 
6.4. Kommunikáció a hálózaton 

Programozási alapismeretek 

7.1. A feladatmegoldás lépései, módszerei 
7.2. Algoritmusok 
7.3. A programkészítés környezete 
7.4. Programnyelv ismerete 
7.5. Programozási tételek 
7.6. Hibakeresés, tesztelés, hatékonyság 
7.7. Az objektumorientált programozás alapjai 

Adatbázis-kezelés 

8.1. A relációs adatbázis-kezelés alapfogalmai 
8.2. Adatbázis-kezelő használata 
8.3. Adatbázis elmélet 
8.4. Adatbázis-használat 
8.5. SQL nyelv használata 
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Kémia 

Általános kémia 

1.1. Atomszerkezet 
Atom 
Elem 
Elektronszerkezet 
A periódusos rendszer 
Az atomok mérete 
Az ionok 
Elektronegativitás (EN) 

1.2. Kémiai kötések 
Elsőrendű kémiai kötések 
Másodrendű kémiai kötések 

1.3. Molekulák, összetett ionok 
Molekula 
A kovalens kötés 
A molekulák térszerkezete 
Összetett ionok 

1.4. Anyagi halmazok 
Anyagi halmaz 
Állapotjelzők 
Halmazállapotok, halmazállapotváltozások 

1.4.1. Egykomponensű anyagi rendszerek 
1.4.1.1. Kristályrácsok 

- Ionrácsos kristályok 
- Atomrácsos kristályok 
- Fémrácsos kristályok 
- Molekularácsos kristályok 

1.4.1.2. Átmenet a kötés- és rácstípusok között 
1.4.2. Többkomponensű rendszerek 

1.4.2.1. Csoportosítás 
1.4.2.2. Diszperz rendszerek 
1.4.2.3. Kolloid rendszerek 
1.4.2.4. Homogén rendszerek 

Oldatok 
Egyéb 

1.5. Kémiai átalakulások 
Kémiai reakció 
Képlet 
Kémiai egyenlet 

1.5.1. Termokémia 
1.5.1.1. A folyamatok energiaviszonyai 
1.5.1.2. Reakcióhő 

1.5.2. Reakciókinetika 
1.5.2.1. Reakciósebesség 
1.5.2.2. Katalízis 

1.5.3. Egyensúly 
1.5.3.1. Megfordítható reakciók 
1.5.3.2. Egyensúly 
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1.5.4. A kémiai reakciók típusai 
1.5.4.1. Sav-bázis reakciók 

- A vizes oldatok kémhatása 
- Sav-bázis indikátorok 
- Közömbösítés 
- Sók hidrolízise 

1.5.4.2. Elektronátmenettel járó reakciók 
1.5.4.3. Egyéb, vizes oldatban végbemenő kémiai reakciók 
1.5.4.4. Egyéb reakciók 

1.5.5. Elektrokémia 
1.5.5.1. Galvánelem 
1.5.5.2. Elektrolízis 
1.5.5.3. Az elektrolízis mennyiségi viszonyai 
1.5.5.4. Egyéb 

Szervetlen kémia 

2.1. Hidrogén 
Anyagszerkezet 
Tulajdonságok 
Előfordulás, előállítás, felhasználás 
Egyéb 

2.2. Nemesgázok 
Anyagszerkezet 
Tulajdonságok 
Egyéb 

2.3. Halogénelemek és vegyületeik 
2.3.1. Halogénelemek 

- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előállítás 
- Felhasználás, előfordulás 
- Élettani hatás 
Egyéb 

2.3.2. Halogénvegyületek 
- Csoportosítás 
2.3.2.1. Hidrogénhalogenidek (HF, HCI, HBr, HI) 

- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előfordulás, előállítás, felhasználás 

2.3.2.2. Kősó (NaCl) 
- Halmazszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előfordulás, felhasználás 

2.3.2.3. Ezüsthalogenidek (AgCl, AgBr, AgI) 
- Tulajdonságok 
- Felhasználás 

2.3.2.4. Hypo (NaOCl-oldat) 
2.3.2.5. Egyéb 

2.4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 
Az oxigéncsoport elemei (O, S, Se, Te) 
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2.4.1 Oxigén 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előfordulás 
- Élettani szerep 
- Előállítás, keletkezés (O2) 
- Felhasználás, előállítás 
- Egyéb 

2.4.2. Oxigénvegyületek 
- Csoportosítás 
2.4.2.1. Dihidrogénperoxid (H2O2) 

- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 

2.4.2.2. Oxidok 
- Csoportosításuk Víz (H2O) 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságai 
- Természetes vizek 
- Vízkeménység 
- Élettani szerep 
Fontosabb fémoxidok 

2.4.2.3. Hidroxidok 
Fontosabb fémhidroxidok 
Egyéb 

2.4.3. Kén 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Egyéb 

2.4.4. A kén vegyületei 
2.4.4.1. Dihidrogénszulfid, kén-hidrogén (H2S) 

- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Élettani hatása 
- Előfordulás, előállítás, felhasználás 
- Sói 

2.4.4.2. Kén-dioxid (SO2) 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előállítás 
- Felhasználás 
- Környezetszennyező hatás 

2.4.4.3. Kén-trioxid (SO3) 
2.4.4.4. Kénessav (H2SO3) és sói 

- Tulajdonságok 
2.4.4.5. Kénsav (H2SO4) 

- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Ipari előállítás 
- Felhasználás 
- Egyéb 
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- Sói 
- Fontosabb szulfátok 

2.4.4.6. Nátriumtioszulfát (fixírsó, (Na2S2O3) 
2.4.4.7. Egyéb 

2.5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 
2.5.1. Nitrogén 

- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előfordulás, előállítás, felhasználás 
- Egyéb 

2.5.2. Nitrogénvegyületek 
2.5.2.1. Ammónia (NH3) 

- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előfordulás 
- Előállítás 
- Felhasználás 
- Sói 

2.5.2.2. Nitrogénoxidok Nitrogén-monoxid (NO) 
- Tulajdonságok, előállítása, élettani hatás Nitrogén-dioxid (NO2) 
- Tulajdonságok, élettani hatás 
- Előállítás 

2.5.2.3. Salétromsav (HNO2) 
- Sói 

2.5.2.4. Salétromsav (HNO3) 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előállítás 
- Felhasználás 
- Sói 
- Fontosabb nitrátok 

2.5.2.5. Egyéb 
2.5.3. Foszfor 

- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Élettani hatás 
- Felhasználás, előfordulás, előállítás 

2.5.4. Foszforvegyületek 
2.5.4.1. Difoszforpentaoxid (P2O5) 

- Tulajdonságok 
2.5.4.2. Foszforsav (ortofoszforsav (H3PO4) 

- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Élettani hatás, felhasználás 
-.Sói 
- Anyagszerkezet 

2.5.4.3. A foszforsav fontosabb sói 
- Szabályos sók 
- Savanyú sók 

2.5.4.4. Egyéb 
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2.6. A széncsoport elemei és vegyületeik 
2.6.1. Szén 

- Előfordulás 
- Tulajdonságok 
- Felhasználás 
- Egyéb 

2.6.2. A szén vegyületei 
2.6.2.1. Szénmonoxid (CO) 

- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előfordulás 
- Élettani hatás 
- Előállítás, felhasználás 

2.6.2.2. Szén-dioxid (CO2) 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előfordulás, keletkezés 
- Élettani és ökológiai hatás 
- Laboratóriumi előállítás 
- Felhasználása 

2.6.2.3. Szénsav (H2CO3) 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Sói 
- Fontosabb karbonátok 
- Fontosabb hidrogénkarbonátok 

2.6.2.4. Egyéb 
2.6.3. Szilícium 

- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságai 
- Előfordulás 
- Felhasználás 
- Egyéb 

2.6.4. Szilíciumvegyületek 
2.6.4.1. Szilíciumdioxid (SiO2) 

- Halmazszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előfordulás 
- Felhasználás 
- Az üveg 

2.6.4.2. Szilikonok 
- Szerkezet 
- Gyakorlati jelentőség 

2.6.4.3. Egyéb 
2.7. Fémek 

- Tulajdonságok 
- Ötvözetek 
- Előállítás 
- Korrózió 

2.7.1. Az s-mező fémei 
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- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előfordulás 
- Előállítás 
- Ionjaik 
- Élettani hatás 

2.7.2. A p-mező fémei 
2.7.2.1. Alumínium 

- Tulajdonságok 
- Előfordulás 
- Előállítás 
- Felhasználás 
- Ionja 

2.7.2.2. Ón és ólom 
- Tulajdonságok 
- Egyéb 

2.7.3. A d-mező fémei 
- Főbb jellemzőik 
2.7.3.1. Vascsoport (Fe, Co, Ni) 

- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Az ionok 
- Előfordulás 
- Előállítás 
- Felhasználás 

2.7.3.2. Rézcsoport (Cu, Ag, Au) 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előfordulás 
- Ionjaik 
- Élettani hatás 
- Felhasználás 

2.7.3.3. Cink 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Egyéb 

2.7.3.4. Higany 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Élettani hatás 
- Felhasználás 

2.7.3.5. Egyéb 
2.7.3.6. Egyéb átmenetifémvegyületek 
Káliumpermanganát (hipermangán, KMnO4) 

- Tulajdonságai 
- Felhasználás 
- Egyéb 

Szerves kémia 

3.1. A szerves vegyületek általános jellemzői 
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Szerves anyag 
A szerves molekulák szerkezete 
Izoméria - Az izoméria típusai 
Homológ sor 
Funkciós csoport 
A szerves vegyületek csoportosítása 
Tulajdonságok 
Reakciótípusok 

3.2. Szénhidrogének 
3.2.1. Alkánok, cikloalkánok (Paraffinok, cikloparaffinok)  

Alkán, cikloalkán (paraffin, cikloparaffin) 
- Nevezéktan 
- Izoméria 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Kémiai reakciók 
- Előfordulás 
- Felhasználás 

3.2.2. Alkének (olefinek) 
Alkén (olefin) 

- Nevezéktan 
- Izoméria 
- Molekulaszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előállítás 

3.2.3. Több kettős kötést tartalmazó szénhidrogének 
3.2.3.1. Diének 

- Nevezéktan 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Felhasználás 

3.2.3.2. Természetes poliének 
3.2.4. Alkinok 

Alkin 
3.2.4.1. Etin (acetilén) 

- Molekulaszerkezet 
- Fizikai tulajdonságok 
- Előállítás 
- Felhasználás 

3.2.5. Aromás szénhidrogének 
- Nevezéktan 
3.2.5.1. Benzol 

- Molekulaszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előállítás 
- Élettani hatás 

3.2.5.2. Toluol, sztirol 
- Felhasználás 

3.2.5.3. Naftalin 
- Molekulaszerkezet 
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- Tulajdonságok 
- Felhasználás 

3.2.5.4. Egyéb 
3.3. Halogéntartalmú szénhidrogének 

Elnevezés 
Anyagszerkezet 
Tulajdonságok 
Kémiai reakciók 
Felhasználás 
Környezetvédelmi vonatkozások 
Egyéb 

3.4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Egyszerű funkciós csoportok 
Összetett funkciós csoportok és származtatásuk 
Vegyületcsoportok 

3.4.1. Hidroxivegyületek 
3.4.1.1. Alkoholok 

- Nevezéktan 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Kémiai reakciók 
- Előfordulás 
- Élettani hatás 
- Előállítás 
- Felhasználás 

3.4.1.2. Fenolok 
3.4.1.2.1. Fenol 

- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Kémiai reakciók 
- Élettani hatás 
- Felhasználás 

3.4.2. Éterek 
- Nevezéktan 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előállítás 
- Felhasználás 

3.4.3. Oxovegyületek 
- Csoportosítás 
- Nevezéktan 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Kémiai reakciók 
- Előállítás 
- Felhasználás 
- Élettani hatás 

3.4.4. Karbonsavak 
- Csoportosítás 
- Nevezéktan 
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- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Kémiai reakciók 
- Előállítás 
- Egyéb 
3.4.4.1. Egyéb funkciós csoportot tartalmazó karbonsavak 
3.4.4.3. A karbonsavak sói 

- Felhasználás 
3.4.5. Észterek 

- Csoportosítás 
3.4.5.1. Karbonsav-észterek 

- Nevezéktan 
- Tulajdonságok 
- Kémiai reakció 
- Előállítás 
- Felhasználás 
- Zsírok, olajok (gliceridek) 

3.4.5.2. Szervetlen-sav-észterek 
3.4.5.3. Egyéb 

3.5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 
3.5.1. Aminok 

- Csoportosítás 
- Elnevezés 
- Tulajdonságok 
- Kémiai reakciók 

3.5.2. Aminosavak 
- Példák 
- Csoportosítás 
- Szerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előfordulás 

3.5.3. Savamidok 
- Elnevezés 
- Anyagszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Kémiai reakciók 

3.5.4. Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 
3.5.4.1. Piridin 

- Tulajdonságok 
- Jelentőség 
- Felhasználás 

3.5.4.2. Pirimidin 
- Tulajdonságok 
- Jelentőség 

3.5.4.3. Pirrol 
- Tulajdonság 
- Jelentőség 

3.5.4.4. Imidazol 
- Tulajdonságok 
- Jelentőség 
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3.5.4.5. Purin 
- Jelentőség 

3.5.5. Gyógyszerek, drogok, hatóanyagok 
3.5.6. Egyéb 
3.6. Szénhidrátok 

Csoportosítás 
3.6.1. Monoszacharidok 

- Összegképlet 
- Funkciós csoportok 
- Csoportosítás 
- Molekulaszerkezet 
- Izoméria 
- Tulajdonságok 
3.6.1.1. Glicerin-aldehid 
3.6.1.2. 1,3-dihidroxi-aceton 
3.6.1.3. Ribóz és 2-dezoxi-ribóz 
3.6.1.3. Glükóz (szőlőcukor) 

- Molekulaszerkezet 
- Tulajdonságok 
- Előfordulás, jelentőség 

3.6.1.4. Fruktóz (gyümölcscukor) 
3.6.2. Diszacharidok 

- Származtatásuk 
- Tulajdonságok 
3.6.2.1. Maltóz 
3.6.2.2. Cellobióz 
3.6.2.3. Szacharóz (répacukor, nádcukor) 

- Szerkezet 
- Tulajdonságai 
- Jelentőség 

3.6.3. Poliszacharidok 
- Tulajdonságok 
- Hidrolízisük 
3.6.3.1. Cellulóz 
3.6.3.2. Keményítő 

3.6.4. Egyéb 
3.7. Fehérjék 

Építőelemek 
Konstitúció 
Térszerkezet 
Kimutatás, reakciók 
Jelentőség 
Egyéb 

3.8. Nukleinsavak 
Építőelemek 
Konstitúció 
DNS, RNS 
A DNS kettős hélixe 
Egyéb 

3.9. Műanyagok 
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Csoportosítás 
3.9.1. Természetes alapú műanyagok 
3.9.2. Szintetikusan előállított műanyagok 

3.9.2.1. Polimerizációs műanyagok 
3.9.2.2. Polikondenzációs műanyagok 
3.9.2.3. Környezetvédelmi szempontok 

3.9.3. Egyéb 
3.10. Energiagazdálkodás 

Hagyományos energiaforrások 
Megújuló energiaforrások 
Alternatív energiaforrások 
Egyéb 

Kémiai számítások 

4.1. Az anyagmennyiség 
4.2. Gázok 
4.3. Oldatok, elegyek, keverékek 

Oldatok, elegyek, keverékek összetétele 
Egyéb, oldatokkal kapcsolatos feladatok 
Gázelegyekkel kapcsolatos számítások 

4.4. Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban 
Összegképlet 
Sztöchiometria 

4.5. Termokémia 
4.6. Kémiai egyensúly 
4.7. Kémhatás 
4.8. Elektrokémia 

Környezetvédelem 

Az ember és a természeti környezet 

1.1. A természeti környezet mint rendszer 

1.2. Természetvédelem 

Környezeti elemek 

2.1. A talaj kialakulása, fontosabb tulajdonságai 

2.2. Természeti erők hatásai 

2.3. Felszíni vizek jellemzői 

2.4. A levegő minősége 

2.5. Környezeti elemek vizsgálata 

Települési alapismeretek 

3.1. Település-gazdálkodási alapfogalmak 

3.2. A települések hálózatai 

3.3. Hulladékgazdálkodás 

3.4. A zaj 

3.5. Radioaktivitás 

Tájékozódás és mérés a terepen 
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4.1. Vízszintes mérések 

4.2. Magasság mérések 

Vízgazdálkodási alapismeretek 

5.1. Környezet- és hidrometeorológiai alapok 

5.2. A víz mennyiségi mérése 

5.3. A vizek minősége 

5.4. Hidrosztatikai ismeretek 

5.5. Hidrodinamikai ismeretek 

Környezettechnikai eljárások (a víz- és szennyvíz-technológiában) 

6.1. Fizikai eljárások 

6.2. Kémiai eljárások 

6.3. Biológiai eljárások 

Magyar nyelv és irodalom 

Magyar nyelv    

1.1. Ember és nyelv 
1.2. Kommunikáció 

1.2.1. A jel, a jelrendszer 
1.2.2. Nyelvi és vizuális  kommunikáció 
1.2.3. A nyelvhasználat mint kommunikáció 
1.2.4. Kommunikációs funkciók és közlésmódok 
1.2.5. Személyközi kommunikáció 
1.2.6. A tömegkommunikáció 

1.3. A magyar nyelv története 
1.3.1. A magyar nyelv rokonsága 
1.3.2. Nyelvtörténeti korszakok 
1.3.3. Az írott nyelvi norma kialakulása 
1.3.4. Nyelvművelés 

1.4. Nyelv és társadalom 
1.4.1. Nyelvváltozatok 
1.4.2. Kisebbségi nyelvhasználat 
1.4.3. A határon túli magyar nyelvűség 
1.4.4. Tömegkommunikáció és nyelvhasználat 

1.5. A nyelvi szintek 
1.5.1. Hangtan 
1.5.2. Alaktan és szótan 
1.5.3. Mondattan 
1.5.4. A mondat szintagmatikus szerkezete 
1.5.5. A mondat a szövegben 
1.5.6. Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban 
1.5.7. Szókincs és frazeológia 

1.6. A szöveg 
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1.6.1. A szöveg és a kommunikáció 
1.6.2. A szöveg szerkezete és jelentése 
1.6.3. Szövegértelmezés 
1.6.4.  A szöveg szóban és írásban 
1.6.5.  Az intertextualitás 
1.6.6.  A szövegtípusok 
1.7.2.  Szöveg a médiában 

1.7.  A retorika alapjai 

1.7.1.  A nyilvános beszéd 
1.7.2.  Érvelés, megvitatás, vita 
1.7.3. A szövegszerkesztés eljárásai 

1.8.  Stílus és jelentés 

1.8.1.  Szóhasználat és stílus 
1.8.2.  A szójelentés 
1.8.3.  Állandósult nyelvi formák 
1.8.4.  Nyelvi-stilisztikai változatok 
1.8.5.  Stíluseszközök 
1.8.6.  Stílusréteg, stílusváltozat 

Irodalom  

1. Szerzők, művek 
1.1.  Életművek 
1.2.  Portrék 
1.3.  Látásmódok 
1.4.  A kortárs irodalomból 
1.5.  Világirodalom 
1.6.  Színház- és drámatörténet 
1.7.  Az irodalom határterületei 
1.8.  Interkulturális megközelítések és regionális kultúra 

2. Értelmezési szintek, megközelítések 
2.1.  Témák, motívumok 
2.2.  Műfajok, poétika 
2.3.  Korszakok, stílustörténet 

2.3.1. Irodalomtörténet 

Matematika 

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

 Halmazok 

Halmazműveletek 
 Számosság, részhalmazok 

 Matematikai logika 

Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 
 Kombinatorika 

 Gráfok 

Számelmélet, algebra 
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 Alapműveletek 

 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

Oszthatóság 
Számrendszerek 

 Racionális és irracionális számok 

 Valós számok 

 Hatvány, gyök, logaritmus 

 Betűkifejezések 

Nevezetes azonosságok 
 Arányosság 

Százalékszámítás 
Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-

rendszerek 

Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek  Elsőfokú egyenletek, 
egyenletrendszerek 

Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek 
Magasabb fokú egyenletek 
Négyzetgyökös egyenletek 

Nem algebrai egyenletek  
Abszolútértékes egyenletek 
Exponenciális és logaritmikus egyenletek 
Trigonometrikus egyenletek 

 Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 
Középértékek, egyenlőtlenségek 

Függvények, az analízis elemei 

A függvény 

Egyváltozós valós függvények 

A függvények grafikonja, függvénytranszformációk 
A függvények jellemzése 

Sorozatok 

Számtani és mértani soroztok 
Végtelen mértani sor   
Kamatos kamat, járadékszámítás 

Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei  

Határérték, folytonosság 
Differenciálszámítás 
Integrálszámítás 

Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

Elemi geometria 

Térelemek 
A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok 

Geometriai transzformációk 

Egybevágósági transzformációk Síkban Térben 
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Hasonlósági transzformációk 
Egyéb transzformációk 

Merőleges vetítés 
Síkbeli és térbeli alakzatok 

Síkbeli alakzatok 
Háromszögek 
Négyszögek 
Sokszögek 
Kör 

Térbeli alakzatok 
Vektorok síkban és térben 

Trigonometria 

Koordinátageometria 

Pontok, vektorok 
Egyenes 
Kör 

Kerület, terület 

Felszín, térfogat 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Leíró statisztika  

Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 
Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók 

A valószínűség-számítás elemei 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai    

1.1. A képrögzítés és mozgásábrázolás alapjai és jellemzői, a 

technikai képalkotás és a mozgóképi történetmesélés előtörténete 

1.2. A technikai kép jellemzői 

1.3. A látvány mozgóképi megszervezése 

1.4. Szerepjáték 

1.5. Montázs 

1.6. Mozgóképi elbeszélés 

2. Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek 

2.1. A médiaszövegek és a mozgóképi alkotások rendszerezése 
2.2. A valóság ábrázolásához való viszony 
2.3. Cselekményelemzés 
2.4. A mozgóképi szövegek jelentése 

3. Mozgóképi szövegalkotás 

3.1. Egyszerű mozgóképi vagy médiaszövegek megszerkesztése 

4. Műfaj- és műismeret 

4.1. A filmkultúra kettőssége 
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4.2. Műfaji jellemzők 

5. Korstílusok, szerzők és művek 

5.1. Korstílusok 

6. Egyetemes filmtörténeti ismeretek 

6.1. A filmtörténet kezdetei 
6.2. A némafilmművészet 
6.3. A hangosfilmművészet kialakulása 
6.4. A modern film 

7. Magyar filmtörténeti ismeretek 

7.1. A magyar film a második világháború előtt  
7.2. Az új magyar film az ötvenes évektől a rendszerváltásig 
7.3. A kortárs magyar film 

8. Média a mindennapi életben 

8.1. A társadalmi nyilvánosság 
8.2. Mediatizált információforrások használata 
8.3. A média és az életmód 

9. A médiaszövegek befogadása és a média közönsége 

9.1. Intertextualitás, sorozatelv 
9.2. A befogadást befolyásoló tényezők 
9.3. A sztár 
9.4. Új médiatechnológiák 

10. Médiaintézmények 

10.1. A médiaszöveg mint termék 
10.2. A médiaipar intézményei  
10.3. A médiaipar ellenőrzése 

11. A reprezentáció 

11.1. Manipuláció, a valóság sztereotip és torzított megjelenítése a médiában 

12. Jellegzetes televíziós műsortípusok 

12.1.Hírműsorok 
12.2.Reklám 
12.3.Folytatásos teleregény (szappanopera) 
12.4.Showműsorok 

Rajz és vizuális kultúra 

A) ALKOTÁS  

1. Vizuális eszközök 

1.1. Vizuális nyelv 
1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei 

- Vonal 
- Sík- és térforma 
- Tónus, szín   
- Tér   
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1.1.2. A vizuális nyelvi elemek viszonyai 
- Kompozíció, (konstrukció) 
- Kontraszt, harmónia 

1.1.3. Vizuális nyelv és kontextus 
1.2. Technikák 

- Rajzolás 
- Festés 
- Kollázs 
- Nyomtatás 
- Makettezés, modellezés 
- További technikák 

2. Tevékenységszintek 

2.1. Ábrázolás, látványértelmezés 
2.1.1. Formaértelmezés 

- Arány 
- Forma, alak, karakter 
- Szerkezet, felépítés, működés 

2.1.2. Térértelmezés 
- Téri helyzetek 
- Nézőpont 
- Térmélység 
- Térábrázolási konvenciók 

2.1.3. Színértelmezés 
- Szín- és fényviszonyok 

2.1.4. Mozgásértelmezés 
2.2. Megjelenítés, közlés,kifejezés, alkotás 

- Térviszonyok 
- Kompozíció 
- Színhatás 
- Érzelmek 
- Folyamat, mozgás, idő 
- Kép és szöveg 
- Vizuális információ 
- Tárgyak és környezet 

B) BEFOGADÁS 

1. Vizuális eszközök 

1.1. Megjelenítés sajátosságai 
- Vizuális nyelvi elemek 
- Térábrázolási módok 
- Vizuális minőségek 
- Látványértelmezés 
-. Kontraszt, harmónia 
-. Kontextus 

1.2. Technikák 

2. Tevékenységterületek 

2.1. Vizuális kommunikáció 
- Folyamat, mozgás, idő 
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- Kép és szöveg 
- Vizuális információ 
- Tömegkommunikáció 
- Médiakategóriák 
- Fotó, mozgókép 

2.2. Tárgy- és környezetkultúra 
- Forma- és funkcióelemzés 
- Tervezési folyamat   
- Kézműves és ipari tárgykultúra 
- Népművészet   

2.3. Kifejezés és képzőművészet  
- Művészeti ágak 
- Műfajok 
- Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok 
- Stílusjegyek 
- Alkotások és alkotók 
- Műelemző módszerek 
- A mű tárgyi és kulturális környezete 

Testnevelés 

A) Elméleti ismeretek 

1. A magyar sportsikerek 

2. A harmonikus testi fejlődés 

3. Az egészséges életmód 

4. Testi képességek 

5. Gimnasztika 

6. Atlétika 

7. Torna 

8. Ritmikus gimnasztika 

9. Küzdősportok, önvédelem  

10. Úszás  

11. Testnevelési és sportjátékok  

12. Természetben űzhető sportok 

B) Gyakorlati ismeretek    

1. Gimnasztika 

2. Atlétika  

- Futások 

- Ugrások 

- Dobások 

3. Torna 

- Talajtorna 

- Szekrényugrás 

- Felemáskorlát 

- Gerenda 

- Ritmikus gimnasztika 
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- Gyűrű 

- Nyújtó 

- Korlát 

4. Küzdősportok, önvédelem 

5. Úszás 

6. Testnevelési és sportjátékok 

- Kézilabda 

- Kosárlabda 

- Labdarúgás 

- Röplabda 

Történelem    

A) KOMPETENCIÁK     

1. Források használata és értékelése 

1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések 
megfogalmazása 

1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 
1.3. Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, plakátok) megadott szempont szerinti 

értelmezése 
1.4. A történelmi térképek felhasználása ismeretszerzéshez 
1.5. Információk gyűjtése és következtetések levonása egyszerű statisztikai 

táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, kronológiákból 
1.6. A tények és feltételezések megkülönböztetése 
1.7. Társadalmi viszonyok, kormányzati struktúrák vázlatos ábrázolása 
1.8. Annak bemutatása, hogy a vizsgált forrásban miként tükröződik a szerző személyes 

helyzete 
1.9. A részletek iránti érzékenység a források feldolgozása és elemzése során  
1.10. Néhány konkrét példán keresztül annak értelmezése, hogy egyes történelmi 

események és személyek megítélése a különböző történelmi korokban eltérő lehet  
1.11. Érvekkel alátámasztott vélemény kialakítása az ellentmondásosan értékelhető 

eseményekről és személyekről 

2. A szaknyelv alkalmazása 

2.1. Történelmi fogalmak azonosítása, helyes használat 
2.2. A történelmi fogalmak jelentésváltozásainak ismerete 

3. Tájékozódás térben és időben 

3.1. Történelmi helyszínek azonosítása különböző térképeken 
3.2. A földrajzi környezet szerepe az egyes történelmi kultúrák és államok 

kialakulásában 
3.3. A történelmi fejlődés során kialakult régiók bemutatása térképeken 
3.4. Egyszerű történelmi térképvázlatok készítése 
3.5. A történelmi tér változásainak ismerete 
3.6. Konkrét történelmi események térben és időben való elhelyezése 
3.7. A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok elnevezésének és sorrendjének, 

valamint legfontosabb jellemzőinek ismerete 
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3.8. Különbségek és egybeesések felismerése, értelmezése a világtörténet és a magyar 
történelem legfontosabb eseményei között 

3.9. Európa történetének (az ókortól napjainkig) többszempontú korszakolása 

4. Eseményeket alakító tényezők feltárása 

4.1. A tanultak okok és következmények szerinti rendezése 
4.2. Annak bizonyítása, hogy a történelmi eseményeknek általában több oka és 

következménye van 
4.3. Különböző típusú okok és következmények megkülönböztetése, azok eltérő 

jelentőségének felismerése 
4.4. A lényeges és kevésbé lényeges szempontok, tényezők megkülönböztetése, 

mérlegelése 
4.5. Példákkal való alátámasztása, hogy nehéz történelmi szituációkban az egyes 

emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja 
4.6. Önálló kérdések megfogalmazása, felvetése történelmi események okairól és 

következményeiről 
4.7. A változás és fejlődés közötti különbség értelmezése konkrét példákon 
4.8. A különböző történelmi régiók eltérő fejlődésének bemutatása 
4.9. Aktuális események történelmi előzményeinek bemutatása 
4.10. Történelmi analógiák megadott szempontok szerintikeresése, értelmezése 
4.11. Szabadon választott példa segítségével hosszabb időtávú történelmi változások 

bemutatása 
4.12. A magyar történelem sorsfordító eseményeinek többszempontú bemutatása 
4.13. Személyek, pártok, csoportok szerepének fölismerése egy-egy történelmi esemény 

alakulásában 
4.14. Annak megállapítása, hogy miként függhetnek össze a történelmi események okai, 

következményei és a benne részt vevők szándékai 

5. Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása 

5.1. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 
5.2. Népesség, település, életmód 
5.3. Egyén, közösség, társadalom 
5.4. A modern demokráciák működése 
5.5. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 
5.6. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

B) TÉMAKÖRÖK 

1. Az ókor és kultúrája 

1.1. Vallás és kultúra az ókori Keleten 
1.2. A demokrácia kialakulása Athénban 
1.3. A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása 
1.4. Az antik hitvilág, művészet, tudomány 
1.5. A kereszténység kialakulása és elterjedése 
1.6. A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 

2. A középkor 

2.1. A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői 
2.2. A nyugati és keleti kereszténység 
2.3. Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése 
2.4. A középkori városok 
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2.5. Egyházi és világi kultúra a középkorban 
2.6. A humanizmus és a reneszánsz Itáliában 
2.7. Az angol és a francia rendi állam működése 
2.8. Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

3.1. A magyar nép őstörténete és vándorlása 
3.2. A honfoglalástól az államalapításig 
3.3. Az Árpád-kor 
3.4. Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi 

Zsigmond idején 
3.5. A Hunyadiak 
3.6. Kultúra és művelődés 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

4.1. A nagy földrajzi felfedezések és következményei 
4.2. Reformáció és katolikus megújulás 
4.3. A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése 

Angliában 
4.4. A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás 

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

5.1. A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 
5.2. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 
5.3. A török kiűzése és a Rákóczi szabadságharc 
5.4. Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban 
5.5. Művelődés, egyházak, iskolák 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok 
Nyilatkozata 

6.2. A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája 
6.3. A XIX. század eszméi 
6.4. Az ipari forradalom és következményei 
6.5. Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón 
6.6. Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 
7.2. A reformkori művelődés, kultúra 
7.3. A polgári forradalom 
7.4. A szabadságharc 
7.5. A kiegyezés előzményei és megszületése 
7.6. Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában 
7.7. Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése 

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 
8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 
8.3. Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus 
8.4. Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság 
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8.5. A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa 
8.6. A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években 
8.7. A második világháború előzményei jelentős fordulatai 
8.8. A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 
8.9. A szocialista rendszerek bukása 

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 

9.1. Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 
9.2. A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 
9.3. Művelődési viszonyok és az életmód 
9.4. A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái 
9.5. Magyarország részvétele a világháborúban 
9.6. A német megszállás és a holokauszt Magyarországon 

10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

10.1. A szovjet felszabadítás és megszállás 
10.2. A határon túli magyarság sorsa 
10.3. A kommunista diktatúra kiépítése és működése 
10.4. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
10.5. A Kádár-rendszer jellege, jellemzői 
10.6. A rendszerváltozás 

11. A jelenkor 

11.1. A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái 
11.2. Az európai integráció története 
11.3. A „harmadik világ” 
11.4. Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés 
11.5. A globális világ kihívásai és ellentmondásai 

12. A mai magyar társadalom és életmód 

12.1. Alapvető állampolgári ismeretek 
12.2. Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban 
12.3. A magyarországi romák 
12.4. A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság 
12.5. Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások 
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5.sz. melléklet: Kötelez ő felszerelések jegyzéke 

Nefelejcs Óvoda 
      

Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai 

      

1. Csoportszoba 6     

        

Óvodai fektető 190     

Gyermek szék 218     

Gyermek asztal 52     

Függöny 37     

Sötétítő 37     

Szőnyeg 12     

Játéktartó szekrény/polc 6     

Fektető tároló 6     

Hőmérő 6     

Óvodapedagógus asztal 6     

Felnőtt szék 12     

Eszköz-előkészítő asztal 6     

Textiltároló szekrény 6     

Edény és evőeszköztároló szekrény 6     

Szemetes 6     

        

2. Tornaszoba       

        

Tornapad 9     

Tornaszőnyeg 2     

Bordásfal 6     

Ugrószekrény 2     

Többfunkciós mászókészlet 1     

        

3. Logopédiai fogl., egyéni fejl. Szoba       

        

Tükör 1     

Asztal 1     

Szék 7     

Szőnyeg 1     

Felnőtt szék 1     

        

4. Játszóudvar       

        

Kerti pad 6     

Udvari homokozó 2     
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Hinta 3     

Csúszda 3     

Babaház 1     

Mérleghinta 2     

Rugós játék 2     

Medence 1     

        

        

Nevelőtestületi szoba       

        

Felnőtt asztal 2     

Szék 17     

Szekrény 2     

        

Gyermeköltöző       

        

öltözőrekesz, ruhatároló, fogas 28     

öltözőpad 42     

        

Gyermekmosdó       

        

Tükör 6     

Fali fogmosó 6     

Törülközőtartó 7     

        

Óvodavezetői iroda       

        

Íróasztal 3     

Dohányzóasztal 1     

Felnőtt szék 3     

Fotel 2     

Szőnyeg 2     

Szekrény 1     

Telefon 1     

Fax 1     

Számítógép, nyomtató 1     
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Mátyás Óvoda 1. épület   

    

Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai 

    

1. Csoportszoba 2   

      

Óvodai fektető 88   

Gyermek szék 58   

Gyermek asztal 18   

Függöny 28   

Sötétítő 31   

Szőnyeg 8   

Játéktartó szekrény/polc 4   

Fektető tároló 1   

Hőmérő 2   

Óvodapedagógus asztal 3   

Felnőtt szék 20   

Eszköz-előkészítő asztal 2   

Textiltároló szekrény 4   

Edény és evőeszköztároló szekrény 4   

Szemetes 4   

      

2. Tornaszoba     

      

Tornapad 2   

Tornaszőnyeg 1   

Bordásfal 3   

Óvodai többfunkciós mászó készlet 3   

Tinikondi 2   

Ugrószekrény 1   

Trambulin 1   

      

3. Logopédiai fogl., egyéni fejl. Szoba     

      

Tükör 3   

Asztal 4   

Szék 12   

Szőnyeg 1   

Felnőtt szék 1   

      

4. Játszóudvar     

      

Kerti asztal 3   

Kerti pad 5   
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Udvari homokozó 1   

Takaróháló 1   

Roller 8   

Tornyos ház 2   

Mókuskerék 1   

Hinta 1   

Csúszda 1   

      

Nevelőtestületi szoba     

      

Felnőtt asztal 4   

Szék 12   

Szekrény 1   

Tükör 1   

Mosdókagyló 1   

      

Gyermeköltöző     

      

öltözőrekesz, ruhatároló, fogas 14   

öltözőpad 14   

      

Gyermekmosdó     

      

Tükör 3   

Fali fogmosó 58   

Törülközőtartó 58   
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1. Iskola 
Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai   

      

Tanterem alsótagozat 14     

Tanterem felsőtagozat 18     

      

Tantermek       

Tanulói asztalok 417     

Tanulói székek 724     

Nevelői asztal 32     

Nevelői szék 32     

Eszköztároló szekrény 50     

Tábla 45     

Szemetes 32     

Sötétítő 174     

Függöny 119     

      

Számítástechnika terem       

szekrény 1     

tanári asztal 1     

tanári szék 1     

szgép asztal 20     

tábla 1     

Projector 1     

nyomtató 4     

      

Tornaterem       

ugrószekrény 1     

tornapad 5     

tornaszőnyeg 16     

gerenda 1     

ugró domb 2     

      

Igazgatói Iroda       

Íróasztal 1     

Szék 1     

Fotel 2     

Kanapé 1     

Dohányzóasztal 1     

Iratszekrény 3     

Fax 1     

Telefon 1     

Számítógép 1     

Nyomtató 1     
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Szőnyeg 1     

Péncél 1     

      

Tanári szoba       

        

Fiókos asztal 21     

Szék 23     

Napló és folyóirat tartó 2     

Konyhaszekrény 5     

Ruhásszekrény 1     

Számítógép asztal 2     

Számítógép  2     

Nyomtató 1     

Dohányzóasztal 1     

Fotel 2     

Fénymásoló 1     

Tükör 1     

      

Titkárság       

        

Asztal 1     

Szék 1     

Iratszekrény 4     

Fénymásoló 1     

Számítógépasztal 1     

Nyomtató 1     

Telefon 1     

Számítógép 1     

Fax 1     

      

Igazgató helyettesi       

        

Szekrény 6     

Kanapé, fotel 2     

Dohányzóasztal 2     

Szék 2     

Szőnyeg 2     

Asztal 2     

Tükör 1     

Nyomtató 2     

Számítógép 1     
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2. Iskola    

Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai 

    

Tanterem alsótagozat 6  

Tanterem felsőtagozat 10  

Tornaterem  1  

    

Tantermek    

Tanulói asztalok 119   

Tanulói székek 385   

Nevelői asztal 16   

Nevelői szék 16   

Eszköztároló szekrény 24   

Tábla 16   

Fogas 290   

Szemetes 16   

Sötétítő 40   

Függöny 94   

    

Számítástechnika terem    

szekrény 1   

tanári asztal 1   

tanári szék 1   

szgép asztal 16   

tanulói szék 25   

tábla 1   

Projector 1   

számítógép 18   

nyomtató 1   

    

Tornaterem    

ugrózsámoly 18   

ugrószekrény 2   

tornapad 15   

tornaszőnyeg 13   

gerenda 1   

ugró domb 2   

    

Igazgatói Iroda    

Íróasztal 1   

Szék 1   

Tárgyalóasztal 1   

Szék 4   

Iratszekrény 3   
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Fax 1   

Telefon 1   

Számítógép 1   

Nyomtató 1   

Szőnyeg 1   

Péncél 2   

    

Tanári szoba    

    

Fiókos asztal 21   

Szék 23   

Napló és folyóirat tartó 2   

Könyvszekrény 1   

Ruhásszekrény 1   

Számítógép asztal 1   

Számítógép  1   

Nyomtató 1   

    

Titkárság    

    

Asztal 1   

Szék 3   

Iratszekrény 1   

Fénymásoló 1   

Számítógépasztal 1   

Nyomtató 2   

Telefon 1   

Számítógép 1   

Fax 1   

    

Könyvtár    

    

Tanulói asztal 14   

Szék 29   

Tanári asztal 1   

Tanári szék 1   

Szekrény 2   

Polc 10   

Fogas 3   
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Gimnázium    

Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai 

    

Tanterem 23   

Tornaterem     

    

Számítástechnika terem 6   

    

tanári asztal 6   

tanári szék 6   

szgép asztal 59   

tanulói szék 104   

tábla interaktív 5   

Projector 6   

számítógép 110   

nyomtató 2   

zöld tábla 1   

Filctollas tábla 1   

    

Tornaterem    

    

ugrózsámoly 5   

ugrószekrény 1   

tornapad 4   

tornaszőnyeg 5   

gerenda 2   

ugró domb 1   

felemás korlát 1   

öltözöpad 10   

stopperóra 2   

    

    

Igazgatói Iroda    

    

Íróasztalrendszer 1   

Bőr fotel 1   

Tárgyalóasztal 2   

Szék 12   

Szekrénysor 6részes 1   

Telefon 1   

Számítógép 1   

Nyomtató 1   

Szőnyeg 3   

Falifogas 1   
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Tanári szoba    

    

Fiókos asztal 4szem 9   

Szék 39   

Napló és folyóirat tartó 1   

Szekrény 16   

Számítógép asztal 2   

Számítógép  2   

Nyomtató 2   

Fénymásoló 2   

Fogas 1   

    

Titkárság    

    

Asztal 1   

Szék 2   

Iratszekrény 1   

Fénymásoló 1   

Számítógépasztal 1   

Nyomtató 1   

Telefon 1   

Számítógép 1   

Fax 1   

Hűtő 1   

Szőnyeg 1   

    

Könyvtár    

    

Konferencia asztal 14   

Szék 38   

    

Igazgató helyettesi    

    

Szekrény 3   

Tárgyalóasztal 1   

Szék 9   

Nyomtató 1   

Számítógép 1   

Péncél 1   

Szék  2   

Szőnyeg 1   

Íróasztal 2   

Komód 2   

Polc 4   
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Fogas 1   

Telefon/fax 1   

Fénymásoló 1   

    

Fizika terem    

    

Interaktív tábla 1   

Fizika tanári pult 1   

Tábla filctollas 1   

Előadói asztal 3szem 12   

Szék 36   

Szekrény 3   

    

Környezetvédelmi termek 9   

    

Tanulópad 127   

Tanulószék 252   

Szekrény 9   

Tábla filctollas 4   

Duplaszárnyú krétás tábla 3   

Ellenmozgó krétás tábla 1   

Zöld tábla 2   

Tanári asztal 9   

Tanári szék 9   

    

Nem szaktantermek 7   

    

Tanulópad 100   

Tanulószék 203   

Szekrény 10   

Tábla filctollas 4   

Duplaszárnyú zöld tábla 1   

Tanári szék 7   

Tanári asztal 7   

Interaktív tábla 2   

Zöld tábla 4   

    

 
 
 
 
 
 
7./ Napirendi pont tárgya:  
 
Városi Oktatási Központ Intézményi Minőségirányítási Programjának módosításáról 
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Előadó: intézményvezető 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 93./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 

 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

90/2011.(V.25.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:  Városi Oktatási Központ Intézményi Minőségirányítási  
              Programjának módosításáról  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
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Napköziotthonos Óvoda Intézményi Minőségirányítási 
Programjának módosítását megtárgyalta és azt a határozat 1. 
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 Határidő: azonnal 
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� I. Bevezetés 
�  
Van egy intézmény, több telephellyel és két tagintézménnyel, ahol 3-18 éves korig a 
gyerekek képességeit, készségeit úgy fejlesztik, hogy amikor innen kikerülnek, 
felkészültek legyenek a további tanulásra vagy a társadalomba való beilleszkedésre. 
Van egy intézmény, ahol fontos: 

- a harmonikus és építő kapcsolat a környezettel, 
- a test, a lélek és a szellem harmonikus fejlesztése, mert nélküle nem létezhet 

társadalmi jövőkép, 
- ahol az érettségi után lehetőség van arra, hogy szakképesítést szerezhessenek a 

tanulók.   
Van egy intézmény, ahol gyermekközpontú a nevelés, és a pedagógusok hisznek a nevelés 
csodájában. 
 
� II. Az intézmény bemutatása 
 12 évfolyammal m űködő, többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény,  
melyben gimnázium, szakképz ő iskola, általános iskola, óvoda és bölcs őde 
működik .  
Az intézmény székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 34.  
Ahol a gimnázium és a szakképző iskola folytatja oktató, nevelő tevékenységét.  
TAGINTÉZMÉNYEK:   
Általános iskolai és alapfokú művészetoktatás feladat-ellátási hely, tagintézmény:  
Szuhogy, Rákóczi út 10. 
Az 1-8. osztállyal működő tagiskola.  
Óvodai és bölcsődei feladat-ellátási hely, tagintézmény. 
Szuhogy, József A u 56 
A szuhogyi tagóvodában, két csoportban 4 óvónő és két dajka látja el a gyermekek 
gondozását, nevelését, fejlesztését. 
 
Telephelyek: 
I.   Sz. Általános Iskola és Alapfokú művészetoktatás feladat-ellátási hely 
3780 Edelény Borsodi út 36/b 
 
Az iskolában évfolyamonként három párhuzamos osztályban történik a 6-14 éves korosztály 
képzése, nevelése.  
 
II. Sz. Általános Iskola feladat-ellátási hely 3780. Edelény Borsodi út 150. 
 
A II. számú általános iskolában az 1. és 3. évfolyamon egy-egy, a 2. és 4-8. osztályokban 
évfolyamonként két párhuzamos osztályban történik a 6-14 éves korosztály képzése, nevelése.  
 
Mátyás Úti Óvoda Edelény, Mátyás király út 7/a. 
 
Az intézmény 3 épületében 8 óvodai és egy bölcsődei csoport működött az elmúlt nevelési 
évben.  
 
Nefelejcs Úti Óvoda Edelény, Miklós Gyula út 3. 
 
Szépen felújított épületben 6 csoporttal, tornateremmel működő, 150 férőhelyes az óvoda.  
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Gyermeklétszámok, tanulói létszámok a 2010/2011. tanévben 

Intézmény típusa 
Gyermekek, tanulók 

száma 
óvoda összesen 400 
Nefelejcs úti 154 
Mátyás úti 190 
Szuhogy 56 
általános iskola összesen 1045 
I. Sz. Iskola 641 
II. Sz. Iskola 290 
Szuhogy 114 
gimnázium 105 
szakközépiskola 200 
Összesen: 1750 

 
II.1. A gazdálkodás jellemzői 
Az intézményegységek a gimnázium kivételével, (ami önálló gazdálkodó volt) részben 
önálló gazdálkodók voltak és a Városgondnokság végezte ezt a feladatot, amely 
2008.06.30. hatállyal megszűnt. A gazdálkodás kereteit és lehetőségeit a fenntartó által 
évente meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok szabályozták. 
A Városi Oktatási Központ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv lett 2008. 
07.01-től. 
A 2007. évi zárszámadás szerint az oktatási intézmények költségvetése (kiadási előirányzat) a 
következő képen zárt: 
 Városgondnokság ( iskolák, óvodák) összesen:  868 366 eFt 
 Izsó Miklós Gimnázium:  205 760 eFt 
 ÖSSZESEN:  1 074 126 eFt 
A 2009. évi zárszámadás alapján a Városi Oktatási Központban a kiadási előirányzat és 
teljesítése 865 529 eFt volt. 
2009-ben több mint 200 millió Ft-os megtakarítás realizálódott.  
A 2010. évi  módosított (IX. hó) költségvetési kiadási előirányzat 813 311eFt. 
Jól látható, hogy ez az összevonás a városnak csaknem 250 millió Ft-os megtakarítást 
eredményez évente. 
A feladat nem csökkent. Sőt, ma már az 1-4. évfolyamon 5 osztályban, csaknem 150 
tanuló magyar-angol két tannyelvű oktatásban részesül, amelyre plusz normatíva 
hívható le, gyermekenként közel 70 ezer Ft, amely összességében10,5 millió Ft-ot jelent a 
városnak, a gyermekeknek pedig magas szintű nyelvoktatást. 
A II. számú (Borsodi) Általános Iskolában az iskolaotthonos oktatás szintén az 1-4. 
osztályos tanulók szocializációját, beilleszkedését, személyiségfejlesztését segíti elő. A 
roma programba bevontuk a II. számú ált Iskola tanulóit, valamint az óvodák 
gyermekeit is, amely plusz normatíva lehívását eredményezi. 
A gimnáziumban a 9. évfolyamon 2010. szeptembertől bevezettük az emelt szintű 
nyelvoktatást. Angol és német tagozatos osztályt indítottunk, valamin humán tagozatot, 
ahol emelt történelem és magyar tantárgyak oktatása folyik. 
 
Az elmúlt két évben sikerült 30-30%-kal növelni a beiskolázott tanulók számát oly 
módon, hogy a gyengébb tanulókat elutasítottuk. 
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 Gimnázium  Informat ika Természetvéd elem össz esen  
Tanévre felvéve elutasítva felvéve elutasítva felvéve elutasítva  felvett  

2008/2009 14 1 15 1 12 1 41 
2009/2010 15 11 16 5 23 3 54 
2010/2011 24+69* 11 31 4 16 1 71+69* 

*Digitális középiskola 9-10. osztályos felnőtt képzés.( plusz 10 millió Ft normatíva lehívását eredményezi.) 
A Közoktatási törvény tartalmazza, hogy a fenntartó közoktatási intézményeinek 
átalakításából származó bérmegtakarítást a közoktatási intézményrendszertől nem 
vonhatja el. Azt az intézmény fejlesztésére kell fordítani! 
A Városi Oktatási Központ minden lehetőséget megragad, hogy bevételeit növelje, 
kiadásait csökkentse. Újra kötöttük a szolgáltatókkal a szerződéseket, mert összevontan 
kedvezőbb tarifacsomagokat alkudtunk ki a gáz és villamos energia tekintetében. 
Megszüntettünk telefonvonalakat, mert ingyenesen beszélhetünk az önkormányzati 
intézmények dolgozóival, illetve igen kedvező díjcsomagokat kaptunk a mobil 
szolgáltatótól. A rehabilitációs járadék befizetésétől részlegesen mentesülünk, mert 
csökkentett munkaképességű dolgozókat alkalmazunk kisegítői munkakörben. A 
munkaruhákat közcélú, közhasznú dolgozókkal varratjuk, mert így negyed annyiba 
kerül, mintha készen megvennénk. Sorolhatnám még azokat a racionalizáló lépéseket, 
amelyek a kiadások csökkentését eredményezhetik. 
Bevételeinket pályázatokkal, bérleti szerződésekkel igyekszünk növelni. 
 
Nyertes pályázataink 
 
Így sikerrel pályáztunk a TÁMOP-3.1.5-09/A „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra 
korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)” elnevezésű pályázaton, ahol 18 268 000Ft-ot 
nyertünk. Ez a pályázat úgy finanszírozza a pedagógusok továbbképzését, hogy 
ugyanakkor munkahelyet is teremt. Jelen esetben 2 évig 2,5 fő bérét finanszírozza oly 
módon, hogy a pályázatban nyertes öt főnek fizeti bérének az 50%-át. 
Másik sikeres pályázatunk a TÁMOP-3.2.1.B-09/2 Új tanulási formák és rendszerek 
„Digitális középiskola” program, amelyre 16 400 000 Ft-ot nyertünk. A digitális 
középiskola olyan felnőttképzési lehetőség, amely az esti tagozaton belül készíti fel az 
érettségi vizsgára a tanulni vágyókat Integrált Tanulási és Adminisztrációs 
Környezetben (ITAK) a digitális tananyag segítségével. Lehetővé teszi 30db számítógép 
és egy szervergép beszerzését. 
Most kaptuk hírt, hogy nyertünk a KEOP-6.2.0/A/09-2010 kerékpáros közlekedést 
népszerűsítő pályázaton 10 millió Ft-ot, melyben benne foglaltatik 20db kerékpár 
beszerzése, kerékpártároló létesítése, valamint öltöző és zuhanyzó felújítása az I. Számú 
Általános Iskolában. 
Megyei Mecénás alapra benyújtott pályázatainkat 100eFt és 200eFt-tal  
támogatták, melyet sport napon és kulturális rendezvényünkön használunk majd fel. 
II.2. Az oktató – nevelőmunka egyes kiemelt területei 
Az iskolai oktató-nevelőmunka alapelveit, legfontosabb céljait, módszereit, eljárásait és 
területeit a tantestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program és 
helyi tanterv határozzák meg. Ezek összeállításakor a jogszabályi változások, a NAT 
követelmények és a kerettantervi szabályozás figyelembe vételén túl, a legfontosabb alapelv a 
kialakult hagyományokra és az iskolahasználók (szülők) véleményére való építkezés. 
A pedagógiai program alapján az óvodai, iskolai nevelő-oktató tevékenységek legfontosabb 
területei a következők: 
 
♦ Az új pedagógiai és oktatási programok és eljárások bevezetésekor a megfontolt, 

szakmailag megalapozott, lehetőleg kipróbált módosítások fokozatos bevezetése 
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♦ Az óvodákban a Helyi Óvodai Program szakmai célkitűzéseinek, pedagógiai 
alapelveinek érvényesítése 

♦ Alsóbb évfolyamokon az előkészítő szakasz, alapozás hangsúlyozása 
♦ Az idegen nyelv oktatásának kiemelt szerepe: emelt óraszámú csoport, csoportbontás, 

szakos ellátottság, kép- és hangzóanyag biztosítása. 
♦ A számítástechnika oktatás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása és folyamatos 

fejlesztése 
♦ Könyvtárhasználat, információszerzés lehetőségének biztosítása és fejlesztése 
♦ Iskolai oktató munka hatékonyságának folyamatos és rendszeres mérése: országos, és 

helyi mérések 
♦ Felzárkóztatás, tehetséggondozás 
♦ Iskolai sporttevékenység lehetőségeinek bővítése: tömegsport, úszás, sportszakkörök, 

sportversenyek 
♦ Szabadidős tevékenységek: differenciált képességfejlesztés, szakkörök, korrepetálások, 

énekkar, tanulmányi kirándulások, kulturális bemutató, gyermeknap, idegen nyelvi 
délutánok, kézműves foglalkozások, farsang, ki mit tud, pályázatok, iskolaújság 

♦ Tanulmányi- és sportversenyeken való részvétel 
♦ Szakképzés feltételeinek biztosítása, szakképzési program folyamatos fejlesztése (OKJ 

informatikai, rendszerprogramozó, környezetvédelmi és vízgazdálkodási 
szakmacsoport ) 

♦ Diákönkormányzat tevékenységének fejlesztése 

TISZK  

Intézményünk annak a Sajó-menti TISZK -nek a tagja, amely 4 intézményfenntartó 17 
szakképző intézmény bevonásával alakult meg, mint társult szervezet, melynek célja a 
szak- és felnőttképzés integrált fejlesztése a kiemelt szakmacsoportokban, mellyel 
lehetővé válik a szakképzésre fordított források koncentrált, hatékonyabb felhasználása, 
a munkaerő piaci keresletre rugalmasan reagáló intézményrendszer és képzési 
struktúra kialakítása.  
Szervezeti koncepciója  
A szakképzésre fordított kormányzati kiadások költség-hatékony felhasználásán, a 
szakképzésben érintettek partnerségi viszonyán, a stratégiai szövetségi (megállapodásos) 
szervezet kialakításán, a nézetek és érdekek ütköztetésén és megoldásán, a konfliktusok nyílt 
tárgyalásos rendszerű demokratikus megvitatásán alapul. 
 Célja  
A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott régió versenyképességének növelése a 
szakképzés színvonalának, hatékonyságának javításával. 
A program a térség 

• magasan kvalifikált,  
• korszerű ismertetekkel rendelkező,  
• a csúcstechnológia használatában jártas;  
• a változó gazdasági és technológiai feltételekhez rugalmasan alkalmazkodni képes 

munkaerőigényének kielégítését célozza meg.  
A cél egy olyan integrált intézményrendszer létrehozása és működtetése, amely a térség 
munkaerő-piaci igényeihez rugalmasan alkalmazkodik szakképzési kínálatával és a 
kormányzati kiadások racionális felhasználása elvén összehangolja tevékenységét az 
eredményes és hatékony képzés érdekében. 
A Sajó-menti TISZK konkrét célja   
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•  A bázis képzőhelyek fejlesztése és működtetése, amelyben biztosítható a 
csúcstechnológiával folytatott szakmai képzés, a kor kívánalmainak megfelelő 
pedagógiai módszertannal.  

•  A meglévő szakképzésben érintett intézményrendszer hatékony együttműködési és 
koordinációs szervezeti kereteinek biztosítása.  

•  Az oktatás által biztosított munkaerő piaci kínálatot jelentő szakmastruktúra 
folyamatos munkaerő piaci igényekhez való igazítása.  

•  Módszertani és pedagógiai innovációk elősegítése, különös tekintettel a 
kompetenciaalapú kooperatív és projekt technikák, valamint az elektronikus 
tananyagfejlesztésre, a távoktatásra alkalmas tananyagok kifejlesztésére, 
megvásárlására.  

•  A meglévő oktatási infrastruktúra, az iskolarendszer intézményei eszköz-parkjának 
és humán erőforrás kapacitásainak összehangolt, tervszerű fejlesztése, az egyes 
modulok és módszertani innovációk elterjesztése, a képzők képzése és a tutori 
rendszer működtetése.  

� III. Törvényi háttér 
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvényt a 2006. évi LXXI. 
törvény számos helyen módosította. 
A módosítás kitér az intézményi munka megszervezésére, a pedagógusok és a vezetők 
munkájának értékelésére, valamint kötelezővé teszi az iskola teljes körű önértékelését 
felhasználva az elvégzett mérés-értékelés eredményeit is annak érdekében, hogy az intézmény 
szakmai célkitűzései valamint az intézmény működései folyamatosan közeledjenek egymáshoz. 
(10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának 
folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika 
végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát 
és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell 
meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program).  
Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az 
alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt. 60-61.§) 
és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt.63§) véleményét. Az intézményi 
minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 
(11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének 
hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi 
minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, 
ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok 
végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az 
intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá az alkalmazottak teljesítményértékelésének 
szempontjait és az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, 
alkalmas, kevésbé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat.6  
A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés 
periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A 
minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és 
értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének 
kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az 
országos mérés, értékelés eredményeit figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az 
egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az 
intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az 
intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői 

                                                 
6 Az éves felülvizsgálat nyomán hozzáírt kiegészítés 
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szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. 
A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az 
értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában, a helyben szokásos 
módon nyilvánosságra kell hoznia. 
Az 1993. évi – többször módosított – LXXIX. törvény a közoktatásról 40 . § (11) alapján: „A 
minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és 
értékelés eredményeit.”  
A közoktatás országos mérési feladatai  
 
99. § (1) A közoktatás országos mérési feladatai különösen: az országos vizsgarendszer mű-
ködtetése, összehangolása, az érettségi vizsga követelményeinek meghatározása és felülvizs-
gálata, az országos vizsgarendszer fejlesztése és korszerűsítése, az értékelési tevékenység 
fejlesztése. (2) Az ágazati irányítási feladatai közül az ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok 
végrehajtására az országos mérési feladatok keretei között kerülhet sor. (3) Az országos 
ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtásában közreműködik - az oktatásért felelős 
miniszter felkérése szerint - a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal és az 
országos pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény. A feladatok végrehajtásában - a 
fenntartóval kötött megállapodás alapján - közreműködhet az önkormányzati pedagógiai-
szakmai szolgáltatást ellátó intézmény. Az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó 
intézményt a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal is megbízhatja a feladatokban 
való közreműködéssel. Az önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény 
fenntartójával a közoktatási feladat-körében eljáró oktatási hivatal köthet megállapodást. (4) 
Az országos mérési feladatok keretében kell rendszeresen mérni, értékelni a nevelési-oktatási 
intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet, így különösen az alapkészségek, képességek 
fejlődését. Az oktatásért felelős miniszter évente a tanév rendjéről szóló rendeletében 
határozza meg az országos mérési feladatokat. (5) A (4) bekezdésben meghatározott mérésnek 
minden tanévben ki kell terjednie a közoktatás negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik 
évfolyamán minden tanuló esetében az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek 
fejlődésének vizsgálatára. A szakiskola tizedik évfolyamán folytatott mérésnek az olvasás és 
szövegértés alapkészség vizsgálatára is ki kell terjednie. (6) Az országos mérés, értékelés 
összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az oktatásért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján közzé kell tenni, és a mérés, értékelés során szerzett intézményi szintű 
adatokat - a további feldolgozhatóság céljából - hozzáférhetővé kell tenni.  
(7) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal minden fenntartónak megküldi az 
országos mérés, értékelés eredményeit és köteles felhívni a fenntartó figyelmét, amennyiben 
az eredmények alapján indokolt valamelyik iskolában az intézkedése. Ha az adott iskolában 
folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a 
jogszabályban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, 
hogy készítsen intézkedési tervet. Az iskola a felhívástól számított három hónapon belül 
megküldi az intézkedési tervét a fenntartónak. Az intézkedési terv a fenntartó jóváhagyásával 
válik érvényessé. Az intézkedési terv elkészítése során fel kell tárni azokat az okokat, amelyek 
a pedagógiai tevékenység színvonalának  elmaradásához vezettek. Az intézkedési tervben kell 
meghatározni a feltárt okok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, illetve az ennek 
végrehajtásához szükséges iskolafejlesztési programot. Az intézkedési tervnek tartalmaznia 
kell azokat az intézkedéseket, amelyekkel biztosítani lehet az intézkedési terv végrehajtásáig a 
megfelelő színvonalú oktatást. Ha a felhívást követő harmadik évi országos mérés, értékelés 
eredménye szerint az iskola ismét nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, a 
közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal felhívja a fenntartót, hogy három hónapon 
belül készítsen intézkedési tervet. A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez az intézkedési 
tervben foglaltak végrehajtásához - jogszabályban meghatározottak szerint - pedagógiai 
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szakmai szolgáltató intézmény, szakértő vagy más szakmai szervezet közreműködését köteles 
igénybe venni. Az intézkedési terv a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal 
jóváhagyásával válik érvényessé. A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal 
hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását 7 
� IV. Minőségirányítási program felépítése, kezelése 
A Minőségirányítási Program az intézmény munkáját, működését segítő, folyamatosan épülő, 
és az időközi módosításokat is tartalmazó átfogó minőségügyi dokumentum. 
Felépítése 
Tartalmazza a Városi Oktatási Központ, és a telephelyek, tagintézmények sajátos 
minőségpolitikáját, célrendszerét és minőségfejlesztési rendszerét. 
Kezelése 
1. A MIP a központi iskolában és valamennyi telephelyen és tagintézményében 

megtalálható a vezetői irodában, és a tanáriban. 
2.  Kezelése a telephelyek és tagintézmények feladata. 

Új szabályozás, eljárás készítése vagy módosítása minden telephely és tagintézmény 
saját hatáskörébe tartozik, amely a minőségügyi felelős és az intézményegység-vezető 
aláírása után kerülhet a MIP — be. 

3. A MIP a Városi Oktatási Központ belső anyaga nem adható ki. 
4. Minden a MIP—be kerülő anyagot számítógépen vagy mágneses adathordozón is 

tárolni kell. 
� V. Az Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda minőségpolitikája 
V.1. Fenntartói elvárások az intézménnyel kapcsolatosan 
(Kivonat Edelény Város Önkormányzatának Közoktatási Minőségirányítási Programjából) 

• Elvárás az intézményekkel szemben, hogy a kistérségben programkínálatunkkal 
oktatási körzetközponttá fejlődnek. Az eddig nyújtott közoktatási szolgáltatások 
biztosítása, az alapfeladatok és vállalt feladatok intézményekkel való ellátása, az 
intézmények kialakult arculatának megtartása.  

• Minden három éves korú – helyben lakó - gyermek óvodába járjon.  
• A szülők ( gondviselő ) bizalmának megnyerése. 
• Elsődleges támogatottságot élvezzen az alapkészségek fejlesztése, az anyanyelvi 

fejlesztés, az idegen nyelvek és az informatika oktatása. 
• Kiemelten kell kezelni a matematika és a vizuális kultúra tanítását. 
• Valamennyi intézményben legyen fontos a tanulók testi nevelését biztosító 

sportfoglalkozások támogatottsága. 
• Az iskolai oktatás egészében, de kiemelten a középfokú képzésben: a tanulók - az 

alapvető munkavállalói kompetenciákhoz is tartozó - idegennyelvi, informatikai, 
kommunikációs képességei mérhetően fejlődjenek! 

• A szakképző intézményegységben olyan szakmai képzési kínálat álljon rendelkezésre, 
amely megfelel a helyi és regionális igényeknek, s ennek eredménye legyen, hogy 
nem nő a városban a pályakezdő munkanélküli fiatalok száma a középfokú szakmai 
végzettségűek körében! 

• A pedagógusok munkájával és teljesítményével összefüggő követelmények 
érvényesüljenek! 

• A közoktatási rendszerbe kerüléstől a közoktatási rendszerből kikerülésig nyomon 
követhető legyen a gyermek, tanuló előmenetele, egyéni tanulási útja! 

                                                 
7 Az éves felülvizsgálat nyomán hozzáírt kiegészítés 2009. 09. 01. 
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• A közoktatási rendszer rugalmasan alkalmazkodjék a felmerülő változásokhoz, 
erősödjön az iskola kultúraközvetítő szerepe, megtartva a sokszínűségét! 

• A gyermekek, tanulók lemorzsolódását csökkentő, korszerű nevelési-oktatási 
módszerek terjedjenek el! 

• Az intézménynek képessé kell válni a szakmai önállósággal és a gazdálkodással járó 
felelősség gyakorlására. Különösen a helyi programfejlesztés, az önértékelés és az 
erőforrásokkal való gazdálkodás képességét kell az intézmény szintjén erősíteni. Az 
önállóságnak a jövőben több és alaposabb külső értékeléssel kell párosulnia.  

• A fiatalok életkori sajátosságuknak megfelelően rendelkezzenek mindazzal az 
ismerettel, amelyek képessé teszik őket állampolgári jogaik és kötelességeik 
gyakorlására. Ehhez az intézmény alakítsa ki a szükséges kommunikációs készségeket 
és a különbözőképpen gondolkodó emberekkel való együttműködés képességét. 

• Az iskolai oktatás tartalmának és módszereinek elő kell segítenie az információs 
társadalom által megkívánt ismereteket, a kommunikációs készség, a gyors probléma 
felismerő és döntési képesség, a konfliktusok kezeléséhez és elviseléséhez szükséges 
tolerancia kifejlesztését. 

• A közoktatási intézmény vezessen be olyan korszerű programokat és 
tevékenységformákat, amelyek képesek pozitív módon alakítani a gyermekek saját 
egészségükhöz és a természeti környezetükhöz való viszonyát. A nevelésnek 
meghatározó szerepet kell kapnia az emberi viselkedés és gondolkodás 
megvalósításában, a népesség egészségi állapota romlásának és a természeti környezet 
pusztulásának megakadályozásában. 

• Az Európai Unió tagországaként megalapozzuk társadalmi és gazdasági fejlődésünket. 
Ezért nélkülözhetetlen, hogy fokozott figyelmet kapjanak mindazon helyi tantervi 
elemek és nevelési értékek, amelyek a modern európai társadalomhoz való tartozásnak 
tudatát erősítik gyermekeinkben.  

• A fenntartó fontosnak tartja, hogy az általa fenntartott intézményben megfelelő 
hangsúllyal jelenjenek meg a kulcskompetenciák fejlesztését célzó tevékenységek, 
ezek az intézményi dokumentumokban jelenjenek meg. Térjen ki a beszámolójában 
erre a területre is.  

• Az országos kompetenciamérés országos átlaga alatt teljesített intézményegységek 
vezetői készítsenek intézkedési tervet a fenntartó által meghatározott eljárásrend 
alapján. 
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Min őségcélok 

Prevenciós tevékenység a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek gondozása és 

felzárkóztatása érdekében 

Feladat Sikerkritérium Indikátor 

Célirányos gyermekvédelem A prevenciós munka eredménye Az intézmény által 
kezdeményezett 
gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
intézkedések száma 

Felzárkóztatás, 
hátránykompenzáció 

Hátránykompenzálás 

Felzárkóztató munka 
eredményessége a tanulásban 

Egyéni fejlesztési tervek 
készítése 

Intézkedések a hátrány- 
kompenzálásra a felzár-
kóztatásban résztvevő 
tanulók számának 
csökkenése 

Elkészülnek az egyéni 
fejlesztési tervek 

Egész napos nevelés színvonalas 
biztosítása 

A tanulók hatékony segítséget 
kapnak a tanulásban 

A napközbeni felügyelet 
megoldott 

Minta a szabadidő 
hasznos eltöltéséhez  

Az egész napos 
foglalkozások száma, a 
résztvevők száma / 
össztanulók száma 

Az iskola egészségügy színvonalának további fejlesztése, az egészséges életmódra 
nevelés 

Feladat Sikerkritérium Indikátor 

Egészségnevelés 
feltételeinek biztosítása 

Egészséges életmód 
kialakítása 

Az egészségnevelési 
program elkészítése és 
megvalósítása a pedagógiai 
program részeként 

A drogprevenciós programok 
száma nő. 

A sportcsoportok száma nő. 

Egészségnevelési felvilágosító 
programok száma - növekedés 

A környezeti nevelést segítő 
munkaformák kialakítása 

A környezetnevelési 
program szakszerű 
elkészítése és megvalósítása  

Programokon résztvevő tanulók 
aránya az össztanulók számhoz 
viszonyítva nő. 
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A humán erőforrás fejlesztése 

Az intézményhálózat működésének fejlesztése 

Feladat Sikerkritérium Indikátor 

Az intézmények szakmai és 
gazdasági kapacitásainak 
figyelemmel kísérése, a 
hatékonysági szempontok 
érvényesítése 

Hatékonyság, gazdaságosság 

Költséghatékony gazdálkodás 

Eredményes pályázatok 

Saját bevételek növelése 

Kihasználtsági mutatók 
elemzése 

Tervezett és felhasznált 
kiadások aránya 

Informatikai fejlesztés 
(eszközök, szoftverek), 

az információáramlás 
biztosítása 

Hatékony kommunikáció Informatikai eszközök 
mennyisége, minősége, 
kihasználtsága 

Edelény Város Önkormányzata felelős Edelény sokszínű közoktatási kínálatának 
fenntartásáért és fejlesztésért. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közoktatási feladatellátás 
minőségét, ennek keretében rendszeresen ellenőrzi és értékeli az intézmények működését, 
továbbá méri, értékeli és visszacsatolja a közoktatás-szolgáltatást igénybevevők 
elégedettségét, elégedetlenségét és elvárásait. Az önkormányzat kiemelt jelentőséget 
tulajdonít mind az ágazatba tartozó, mind az ágazaton kívüli partnereivel való 
együttműködésnek, azt folyamatosan fejleszti. 
Fontosnak tartja a közoktatásban a humánerőforrás fejlesztését, arra törekszik, hogy az 
intézmények hatékonyan és gazdaságosan működjenek, feladataik ellátása során a szolgáltatói 
szemléletmód érvényesüljön. Felelős a teljes közoktatási intézményrendszer átláthatóságáért 
és a nevelési-oktatási intézményekben folyó nevelés, oktatás átjárhatóságáért. 
Törekszik a társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentésére, az abból következő hatások 
mérséklésére a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók felkarolása, felzárkóztatása, továbbá a 
tehetségek gondozása révén. 
V.2. Intézményünk minőségpolitikai nyilatkozata 
A Városi Oktatási Központ vezetése és minden dolgozója elkötelezett a minőségfejlesztés 
iránt. A sikeres működés és fejlesztés érdekében széleskörű partnerkapcsolatot építünk ki. 
Tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelő-oktató munka áll, annak érdekében, hogy 
megfeleljünk a fenntartók, a tanulók, a szülők, és az önmagunkkal szemben támasztott 
igényeknek, elvárásoknak. 

A Városi Oktatási Központ alapvető célja, a tanulók széleskörű képzése a bennük rejlő 

A városi pedagógus 
továbbképzési rendszer 
kialakítása 

 

Pedagógusok kompetenciájának 
növelése 

Hatékonyabb humánerőforrás, 
gazdálkodás 

Továbbképzéseken 
résztvevők száma 

 

Pedagógus értékelési rendszer 
beillesztése az intézményi 
önértékelésbe 

Az önértékelés kultúrájának 
fejlődése 

Évente dokumentáltan 
értékelt pedagógusok 
száma 
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képességek kiteljesítésén keresztül, valamint az önálló ismeretszerzési készségfejlesztése. 
Ennek elérése érdekében a képzési struktúra rugalmasan alkalmazkodik a partnerek 
igényeihez. Szakmailag jól felkészült pedagógusok, családias légkör biztosítja a személyre 
szabott, gyermekközpontú oktató-nevelő munkát. 
Ezt az igényt fogalmaztuk meg egy Seneca idézet segítségével, amely egyben iskolánk 
jelmondata is: 

"T AM DIU DISCENDUM EST, QUAM DIU VIVAS!" 
AMÍG ÉLSZ, EGYRE TANULJ, ÉS SOHA ABBA NE HAGYD! 

Min őségpolitikai céljaink: 
• Az Edelény és a Bódva völgye általános iskoláinak végzős tanulói a mi iskolánkat 

válásszák minél nagyobb arányban 
• Az iskolahasználók és a piac igényeihez igazodó iskolaszerkezet, rugalmas képzési 

szerkezet 
• Sikeres érettségi utáni továbbtanulás a felsőoktatásban ill. szakképzésben 
• A kommunikációs készségfejlesztése/anyanyelvi, idegen nyelvi, informatikai! 
• Edelény város és a Bódva völgye körzetének egyik szellemi központja legyen 
• Hátránykompenzálás, tehetséggondozás 
• Növekvő pedagógiai hozzáadott érték, optimális tanulásszervezés 
• Külföldi kapcsolatok ápolása 
• Belső mérések területeinek meghatározása, a mérési rendszer kidolgozása 
• A külső mérések alapján súlyozott problémasor felállítása a prevenció területén, 

cselekvési terv készítése. 
• Intézményünk kínálatának bővítése: az angol nyelv emeltszintű oktatásának 

bevezetése, oktatásának részletes kidolgozása 8. évfolyamig. Az évfolyamonkénti 
tapasztalatok összegzése, a szükséges korrekciók elvégzése. 

• Az intézmény kialakult arculatának megőrzése, fejlesztése. 
• Az óvodai környezet fejlesztése az elvárásoknak megfelelően. 

A minőségpolitikai céljaink az iskolahasználók és a fenntartó által meghatározott igények 
figyelembevételével jelöltük ki.  
Mindennapi munkánkat meghatározó elveink, céljaink: 
Alapvető humanista értékek, vezérelvek a diákok, tanárok, szülők viszonylatában: 
- jóakarat, bizalom, őszinteség 
- a különbözőség tisztelete 
- azonosulási képesség, rugalmasság 
- türelem és mértékletesség a teljesítmény értékelésében 
- a munka tudatos szervezése, fegyelmezett, kötelességtudó, szorgalmas elvégzése a 

képességek legkedvezőbb érvényesülése szerint 
- a másik ember iránt érzett megértés, segítőkészség, szolidaritás, közvetlenség, 

figyelmesség, udvariasság 
- az ismereteket konkrét helyzetben alkotó módon alkalmazó tudás, intelligencia és 

annak tisztelete, követendő példaként, tekintélyként kezelése 
- az életértékek (testi-, lelki-, szellemi egészség, életöröm, vidámság) fontossága, 

gyakorlati ápolása (életvitel, életmód, sport, kirándulás), tudatosítása a társadalmi 
önmegvalósulás folyamatában önbizalmat, sikerélményeket adó voltuk miatt. 

- a mindennapi élet kulturális értékrendjének következetesebb, nagyobb hangsúlyú 
(szokássá emelendő) gyakorlata (ízlés, beszédmód fejlesztése, a kommunikáció 
szabályainak betartása, a tisztesség, a becsület erkölcsi értékeinek megismerése és 
gyakorlati érvényesítése). 
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- a poliesztétikai nevelési lehetőségeink bővítése (a szem, a kéz, a fül intelligenciájának 
növelésére: művészettörténeti és videós szakkör-, kézművesség-, énekkar-, színház-, 
mozi- és hangverseny-látogatás). 

- a külső környezet értékeinek áttételesen személyiséget formáló szerepe érvényesüljön 
a szűkebb környezet (iskolánk) esztétikus belső fejlesztésében.  

 
Általános értékek, vezérelvek a nevelés-oktatás munkahelyi együttélés 
viszonylataiban: 
- diákcentrikus tanári gondolkodás és magatartás 
- a tanári pályához olyan felelősségteljes viszonyulás, amelynek alapja a hivatásbeli 

becsület és a nevelés eredményességébe vetett hit 
- kudarctűrő, sikerre vágyó, s ennek érdekében tenni akaró, életvidám, közösségben is 

gondolkodó diák és tanár eszménye érvényesüljön 
- felelősségteljes, nyilvános szereplés a közjó érdekében 
- szervezett képzéssel és önképzéssel biztosított tájékozottság, sokoldalúság 
- a személyes pozitív mind a munkában és a hétköznapi kapcsolatokban  
- önálló értékrend, világkép, világnézet kialakítását elősegítő, nyitott tanári magatartás 
- a diákot egyszerre saját személyiségéhez (képességeihez) és diáktársai 

teljesítményéhez egyaránt viszonyító tanári minősítés, az értékelés igazságossága, 
hatékonyabb munkára motiválása fejlődjön ki 

- belülről motivált, önálló tevékenységre (ismeretszerzés, önképzés, önellenőrzés, 
önértékelés) képes tanulói, tanári személyiség érvényesülése 

- a tanár-diák együttes tevékenységét a közös gondolkozás és megbeszélés, a 
tapasztalatok értékelése és hasznosítása vezérelje.   

Sajátos célunk: 
Munkaközösségeink a tantervek kidolgozásától kezdve folyamatosan segítsék azt a 
tantárgyközi koncentrációt, tanári együttműködést, amely növeli a szaktárgyi munka 
hatékonyságát, s ugyanakkor a bonyolult társadalmi valóság megismerésének készségét 
is fejleszti. 
Az intézmény jövőképe 
Az intézmény kollektívája olyan optimista jövőképet vázol maga elé, amilyennek egy 
távolabbi időhorizonton látni szeretné az iskola működését, valamint annak feltételrendszerét. 
Meggyőződése, hogy a jövőkép értékes és hatékony motiváló tényező lehet a későbbi 
feladatok végrehajtásában. Olyan intézményt képzel el tehát, amelyben: 

• a tanulók ellátása, oktatása-nevelése a lehető legmagasabb színvonalú, 
• a tanulók korszerű, európai színvonalú iskolába járhatnak, 
• a sajátos képzési-nevelési igények ellátása, fejlesztése teljes egészében helyileg 

megoldott, 
• a legkorszerűbb taneszközök állnak rendelkezésre, 
• a tantestület szakmai ellátottságának megtartása, 

� VI. Az Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda minőségfejlesztési rendszere 

VI.1. A vezetés célja és elkötelezettsége 
Az intézmény vezetése elkötelezett a Minőségirányítási Program kidolgozásában és 
végrehajtásában. Felelősséggel vállalja a minőségpolitikai nyilatkozatban 
megfogalmazottak mindenkori betartását és betartatását. Személyes példamutatással 
erősíti a minőségi munkavégzést, segíti ebben a teljes alkalmazotti kör mindennapi 
tevékenységét. A minőség elérésében az intézmény vezetőjének, az intézményegység-
vezetőknek és a tagintézmény-vezetőnek kulcs szerepe van, a minőség alapvetően a 
vezetőségtől függ. A stratégiai tervezés területén biztosítja az alapdokumentumok 
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elkészítését, azok folyamatos felülvizsgálatát. Szervezi a lehetséges közvetett és közvetlen 
partnerekkel az együttműködést, a velük kialakított kommunikáció folyamatosságát. 
Gondoskodik arról, hogy a minőségi munkához szükséges tárgyi, szellemi és humán 
erőforrások rendelkezésre álljanak.  
A vezető felelőségének szabályozása 
A szabályozás célja: 
A vezetőség által végzett, az intézmény működési gyakorlatára, a partneri elvárások 
teljesítésére és a hatékonyság biztosítására irányuló időszakos vizsgálat és értékelés 
előírása. 
A szabályozás érvényessége: 
Az eljárásban előírt követelmények az iskola vezetőségére vonatkoznak. 
Felelősség, hatáskör: 
Az intézmény igazgatója, intézményegység-vezetője felelős: 

- az értékelés időpontjának kijelöléséért, /pl. hetente, csütörtök/ 
- a vezetői értékelés lefolytatásáért, 
- az értékelésről készített beszámoló elkészítéséért és nyilvánosságra hozataláért, 
- a meghatározott intézkedések teljesülésének nyomon követéséért. 

A szabályozás eljárásrendje: 
1. az értékelés előkészítése 
Az intézmény működésének értékelését az intézmény vezetésének évente kell végeznie 
augusztus hónap folyamán. 

Az értekezlet résztvevői: 
� igazgató,  
� intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők 
� munkaközösség vezetők, 
� minőségirányítási felelős. 

Az értékelésre az alábbi táblázatban foglaltak szerint előterjesztő anyagot kell összeállítani és 
négy nappal korábban átadni a résztvevőknek. 

Értékelt terület Az előterjesztést összeállítja és tartja 
Vezetői ellenőrzések tapasztalatai Intézményegység-vezetők 
Partnerektől származó visszajelzések Intézményegység-vezető 
Tanévzáró értekezlet eredményei Igazgató 
Munkatervek teljesülése és eredményei Intézményegység-vezető 
A korábbi elhatározott intézkedések 
megvalósulása 

Igazgató 

Minőség fejlesztési munka eredményei Minőségirányítási felelős 
2. Az értékelés lefolytatása 
A vezetői értékelés az igazgató irányításával értekezlet keretében történik. Az értekezleten az 
előterjesztések alapján a résztvevők megvizsgálják, hogy megfelelően működnek-e a 
folyamatok, valamint szükség van-e az intézményi működés módosítására, és meghatározzák 
a szükséges intézkedéseket. 
3. Az értékelést követő intézkedések 
Az értékelés eredményeit az intézmény vezetésének beszámolóban kell összegeznie, és ezt 
nyilvánosságra kell hoznia. 
A meghatározott intézkedések időbeli és tartalmi megvalósulását nyomon kell követni a 
felelősöknek. Az eltéréseket vezetői értekezleteken jelezni kell. 
Dokumentumok:  
 Megőrzés egy évig.
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START 

1. Az általános vezetői ellenőrzés 
területeinek, szempontjainak 
meghatározása 

2. Az ellenőrzési területek 
kiválasztása 

6. Az ellenőrzés végrehajtása 

5. Az ellenőrzésért felelős 
személyek megbízása 

4. Éves ellenőrzési terv ismerte-
tése az alkalmazotti közösséggel 

3. Éves ellenőrzési terv 
elkészítése 

9. Az igazgató tájékoztatása az 
ellenőrzés tapasztalatairól 

8. Javaslat a feltárt hiányok 
pótlására 

7. A tapasztalatok 
megbeszélése 

10. Az eredmények adattárba 
helyezése 

STOP 

Eredményes 
ellenőrzés 

Indikátor-
rendszer 

Indikátor-
rendszer 

Az 
ellenőrzött 
területek 

listája 

Ellenőrzési 
terv 

Idő- és 
felelősség-
mátrix 

Feljegyzések az 
ellenőrzésről 

Ellenőrzési 
szempontlista 

Ellenőrzési 
lista 

Feljegyzések 

Ellenőrzési 
lista 

Idő- és 
felelősség mátrix 

Szempontlista 

Az ellenőrzött 
területek listája 

Ellenőrzési 
terv 

Megbízások 

Jegyzőkönyv 

Időterv a be-
számoláshoz 

Feljegyzések 

Ellenőrzési 
lista 

Feljegyzés 

Elektromos 
adatbázis 

Igen 

Nem 
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Ellenőrzési szempontlista 
A vezetői ellenőrzésnek az alábbi területekre kell kiterjednie: A folyamat célja az iskolai 
szabályoknak való megfelelés, a teljesítmény javítása az erősségek kihasználásával, a 
gyengeségekre utaló visszajelzésekkel, az intézmény céljainak eredményes megvalósítása.  

Sor-
szám 

Megnevezés Felelős Határidő Módszer 

 Tanügyigazgatással 
kapcsolatos: 

   

1.  Naplók ellenőrzése 
Intézményegység-
vezetők és 
helyetteseik 

Kéthavonta 
10-ig 

Dokumentumelemzés 

2.  Törzslapok ellenőrzése 
Intézményegység-
vezetők és 
helyetteseik 

Szeptember 
15. és június 
30. 

Dokumentumelemzés 

3.  
Bizonyítványok 
ellenőrzése 

Igazgató 
Szeptember 
30.  

Dokumentumelemzés 

4.  
Diákigazolvány 
nyilvántartások ellenőrzése 

Igazgató 
Október 31. 
Folyamatos 

Dokumentumelemzés, 
beszámoltatás 

5.  
Pedagógus igazolványok 
ellenőrzése 

Igazgató 
Szeptember 
30.  

Dokumentumelemzés 

6.  Tantárgyfelosztás Igazgató Szeptember 1. 
Dokumentumelemzés; 

összevetés;  

7.  
Vizsgák 
dokumentumainak 
ellenőrzése 

Igazgató Folyamatos Dokumentumelemzés 

 Humán erőforrással 
kapcsolatos:    

8.  Kinevezések Igazgató 
Szeptember 
30.  

Dokumentumelemzés, 
jogszabály- 

összevetés 

9.  Átsorolások Gazdasági vezető Folyamatos 
Dokumentumelemzés, 
jogszabály-összevetés 

10.  Erkölcsi bizonyítvány Igazgató Szeptember Dokumentumellenőrzés 
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Sor-
szám Megnevezés Felelős Határidő Módszer 

30.  

11.  Egészségügyi alkalmasság Igazgató 
Szeptember 
30. 

Dokumentumellenőrzés 

12.  
Névre szóló munkaköri 
leírás 

Igazgató 
Szeptember 
30. 

Dokumentumelemzés 

13.  
Új dolgozó kötelező 
közalkalmazotti 
tájékoztatója 

Igazgató 
Szeptember 
30. 

Dokumentumelemzés 

14.  Felvételi eljárás rendje Igazgató Március 15.  Dokumentumelemzés 

15.  Óralátogatások Igazgató Folyamatos 
Személyes jelenlét, 

megbeszélés 

 Gazdálkodással 
kapcsolatos: 

   

16.  
Gazdálkodás belső 
ellenőrzése 

Igazgató Június 30.  Dokumentumelemzés 

17.  
Gazdálkodás külső 
ellenőrzése 

Igazgató, 
Fenntartó 

aktualitás 
szerint 

Dokumentumelemzés, 
összevetés 

18.  Műszaki bejárás Igazgató 
Szeptember 
30. 

Bejárás, jegyzőkönyv 

19.  
Dokumentumok 
ellenőrzése 

Igazgató 
Szeptember 
30. 

Dokumentumelemzés 

20.  Szabályzatok aktualizálása Igazgató 
Szeptember 
30. 

Dokumentumelemzés, 
összevetés 

21.  Irattárolás ellenőrzése Igazgató Június 30.  Dokumentumelemzés 

 

A folyamat leírása 
 

1. A vezetőség a folyamat elején meghatározza az általános vezetői ellenőrzés területeit, 
szempontjait, gyakoriságát és módszereit, valamint a feladatok delegálását.  

2. Az iskola vezetősége augusztus végén kiválasztja az ellenőrzött területeket.  
3. Az iskola vezetősége szeptemberben elkészíti az éves ellenőrzés tervét.  
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4. Az igazgató szeptemberben az értekezleten ismerteti az éves ellenőrzés tervét az 
alkalmazotti közösséggel.  

5. Szeptember elején az igazgató megbízza az ellenőrzésért felelős személyeket.  
A megbízással egy időben az igazgató meghatározza a beszámolók idejét.  

6. Az ellenőrzés időben ütemezett végrehajtása.  
7. Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése az ellenőrzés után egy héten belül.  
8. Az ellenőrzést végző személy javaslatot tesz a feltárt hiányosságok pótlására.  
9. Az ellenőrzést végző személy beszámol az ellenőrzés tapasztalatairól az igazgatónak.  

10. Az ellenőrzés eredményeinek adattárba helyezése az ellenőrzési folyamat végén, amely 
majd az értékelési folyamat bemenete lesz. 

 

VI.2. A jogszerű működés biztosítása 

Az intézmény jogszerű működtetésének biztosítására összehangolja azon dokumentumok 
tartalmát, melyek az intézmény működését szabályozzák.  
Az intézményvezetés feladata arról gondoskodni, hogy az intézmény jogszerűen működjön. 
Ennek érdekében a vezetés felelős: 

• Az intézmény szabályozó dokumentumainak jogszabályi megfelelőségéért és 
gondoskodik azok szükség szerinti frissítéséről. 

• A jogszabályok és belső szabályozások hozzáférhetőségéért. 
• Azért, hogy az érintettek ismerjék a jogszabályi követelményeket és a belső 

szabályozásokat. 
• Azért, hogy az intézmény alkalmazottai, illetve az érintettek (tanulók és szülők) 

betartsák az őket érintő jogszabályokat, belső szabályozásokat. 
Az intézményi dokumentációk számbavétele, felülvizsgálata 

Összesítő táblázat 
Dokumentum Jóváhagyás ideje Érvényesség Megfelelőség Megállapítások 

Alapvető általános dokumentumok 
1. Alapító okirat 2008. 

 
Határozatlan időre Megfelel  

2. SZMSZ 2008. Módosítás 
hatályba 
lépéséig 

Megfelel  

3. Házirend 2008. Módosítás hatályba 
lépéséig 

Megfelel Folyamatos 
felülvizsgálásra kerül. 

Alapvető szakmai dokumentumok 
4.  Pedagógiai 

Program 
2008. 2010. Felülvizsgálat 

alatt 
Diagnosztika készül, a 
minimális követelmények 
évenként kerülnek 
meghatározásra. 

5. Továbbképzési 
program 

2008. 2015. 
 

Megfelel  

6. Intézményi éves 
munkaterv 

2010. 2011. Megfelel Felülvizsgálatra kerül, a 
különböző területeket 
összehangoljuk. 
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Beszámoló éves 2010. 2011. Megfelel Jól működik. 
Beszámoló féléves 2010. 2010. Megfelel Jól működik. 
Intézmény ügyintézési dokumentumai 
7. Ügyintézési, 

iratkezelési szab. 
2008. Határozatlan 

időre 
Megfelel Folyamatos igényeket 

támaszt a Minőség-
biztosítás 

8. Jegyzőkönyv Folyamatos Folyamatos Megfelel  
9. Tanügyi 

nyomtatványok 
Folyamatos Folyamatos Megfelel  

10. Nyilvántartások Folyamatos Folyamatos Folyamatos Rendben vannak. 
11. 

Tantárgyfelosztás 
Félévente Személyi változás 

esetén átalakítás 
Megfelel Véleményalkotással a 

nevelőtestület él. 
Órarend Félévente Személyi változás 

esetén átalakítás 
Megfelel Első és második félévi. 

Munkarend Folyamatos Személyi változás 
esetén átalakítás 

Megfelel Házirend, SZMSZ, 
munkaköri leírásokban. 

Munkaügyi dokumentumok 
12. Munkaviszony 

iratkezelése 
Folyamatos Jogviszony hatálya 

érvényes 
Megfelel  

13. Munkaköri leírás2010. Munkakör- v. szabá-
llyozó változás esetén

Megfelel  

14. Személyi anyag Folyamatos Jogszabályváltozás 
esetén 

Megfelel  

A gazdálkodás folyamatát szabályozó dokumentumok 
15.Gazdálkodási 

megállapodás 
2008. Megszűnésig Megfelel  

Házi pénztár- és 
pénzkezelési szab.

2008. Módosítás hatályba 
lépéséig 

Megfelel  

Készletgazdálkodási 
szabályzat 

2008. Módosítás hatályba 
lépéséig 

Megfelel  

Leltározási 
szabályzat 

2008. Módosítás hatályba 
lépéséig 

Megfelel  

Számviteli és 
gazdálkodási 
szab. 

 Módosítás hatályba 
lépéséig 

Megfelel  

Selejtezési 
szabályzat 

 Módosítás hatályba 
lépéséig 

Megfelel  

Védelmi jellegű szabályzatok 
16. Munkavédelmi 

szabályzat 
2008. Érvényes Megfelel  

17. Tűzvédelmi 
szabályzat 

2008. Érvényes Megfelel Tűzoltóság segítségével. 

18. 
Számítástechnikai 
és szoftver-
védelmi szab 

2008. Módosítás hatályba 
lépéséig 

Megfelel  
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Érdekvédelmi szabályzatok 
19. Kollektív 

szerződés 
2009. Felmondásig Megfelel  

20. SZMK szmsz 2008. Érvényes Megfelel  
21. DÖK szmsz 2008. Módosítás hatályba 

lépéséig 
Megfelel  

Speciális dokumentumok 
22. Könyvtári rend 2008. Módosítás hatályba 

lépéséig 
Megfelel  

23. Tornaterem 2008. Módosítás hatályba 
lépéséig 

Megfelel  

A hozzáférhetőség biztosítása 
Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a törvények és a különböző 
szintű rendeletek megtekinthetők a könyvtárban, irattárban. A jogtár tartalmát folyamatosan 
frissítjük és aktualizáljuk. 
Az Oktatási Közlöny, valamint a Magyar Közlöny nyomtatott formában biztosítja az 
információk hozzáférhetőségét. Nagyon sok jogi információt biztosítanak a folyamatosan 
bővülő Korszerű iskolavezetés és a Jogalkalmazás a közoktatásban kötetei. 

A megismerés biztosítása: 
Az intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok 
megismerése. 
A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkező információk 
tartalmát elsőként az igazgató tekinti át. A működést befolyásoló fontos információt a 
faliújságon közzé teszi. Amennyiben az előírások tartalma pedagógiai jellegű, úgy 
megismertetési célból a munkatársi értekezletek keretében a nevelőtestület elé tárja. 
Ezen kívül biztosítja a szakszervezetek részére az újonnan megjelenő jogszabályok 
munkavállalók érdekvédelmével kapcsolatos vonatkozásainak ismertetését. 
Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény működtetésével kapcsolatos, akkor 
azt az igazgatóhelyettes vagy a gazdasági vezető hatáskörébe utalja. 
A külső és belső jogi szabályozók betartásának biztosítása kétféle úton valósul meg az 
intézményben: 
Egyrészt a vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások 
betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső 
ellenőre rendszeresen. 
Másrészt az intézmény igazgatója az érdekképviseleti fórum – szakszervezet– számára a 
véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belső kontroll 
működését is lehetővé teszi. 
VI.3. Tervezési stratégia 
Célunk olyan tervezési struktúra kialakítása, mely eszköz a kiszámítható, ellenőrizhető, 
egyenletes iskolai munkában. Feladatunk a stratégiai tervezés folyamatának leírása, az 
operatív tervezés kidolgozása, a tervezési szintek meghatározása.  
Pedagógiai Program készítése, módosítása 
Az iskolában folyó tartalmi munkát meghatározó alapdokumentum az iskola Pedagógiai 
Programja. A Pedagógiai Programban rögzített alapelvekre épül az intézmény 
minőségpolitikája és az ehhez kapcsolódó minőségcélok rendszere. 
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Cél: Pedagógiai Program létrehozása, amely tartalmazza az iskola küldetésnyilatkozatát, 
jövőképét, működésének alapelveit, legfontosabb értékeit, céljait, és megfelel a törvény 
módosításainak, előírásainak. 
A pedagógiai program módosítása a partneri igényeknek, az önértékelés eredményeinek és az 
iskola értékeinek figyelembe vételévei történik. 
A feladat elvégzéséért az igazgató felelős, munkáját a feladat elvégzésére létrehozott csoport 
segíti. Munkájukat elfogadott ütemterv alapján végzik, a tantestület teljes bevonásával. 
A pedagógiai tervezés /Pedagógiai Program/  folyamatszabályozása  
A folyamat leírása: 
1. A helyi Pedagógiai Program felülvizsgálata 5 évenként, szeptemberben történik. Első 

lépésként az iskola vezetése áttanulmányozza a KT-t és a szükséges törvényi szabályozásokat. 
2. A kibővített iskolavezetőség feltérképezi, majd azonosítja a PP módosításra, kiegészítésre 

szoruló területeit, az eredményt ismerteti a tantestülettel. 
3. Szeptember közepén megalakulnak a munkacsoportok a támogatói kör tagjaiból. 
4. Szeptember végén a munkacsoportok felülvizsgálási témakört választanak maguknak. 
5. Október elején az igazgató tantestületi értekezleten tájékoztatja a kollégákat a 

munkacsoportok megalakulásáról, és az első olvasat elkészítésének és előterjesztésének 
időpontjáról. 

6. A munkacsoportok október végéig elvégzik a kijelölt területek elemzését. 
7. November közepéig a csoportok együttesen és kölcsönösen megbeszélik és 

összehasonlítják módosító javaslataikat. 
8. November közepén, tantestületi értekezleten a munkacsoportok ismertetik elemzéseiket és 

módosító javaslataikat, melyeket a tantestület megvitat. 
9. Amennyiben a tantestület elfogadja a javaslatokat, a módosítások, kiegészítések 

bekerülnek a programba. Ha korrekció szükséges, a munkacsoportok elvégzik azt egy 
héten belül. 

10. Az így kiegészített pedagógiai programot a Szülői Közösség ülésén elfogadtatjuk, DÖK 
ülésen a tanulókkal is megismertetjük. 

11. December közepén az iskolavezetés ellenőrzi és összeveti a teljes programot a törvényi 
előírásokkal. Ha a kiegészített Pedagógiai Program megfelel a törvényi előírásoknak, 
akkor bővíthető. Ha, hiányok adódnak, a munkacsoportok pótolják. 

12. Január közepén az igazgató testületi vitára és elfogadásra bocsátja a HPP fejlesztési 
módosításait. Ha a tantestület nem ért egyet a módosításokkal visszairányítja az adott 
munkacsoporthoz. 

13. Elfogadás után, január végén a végleges programot az igazgató megismerteti közvetlen 
partnereinkkel (szülők, gyerekek) különböző fórumokon. 

14. Az igazgató a második félév elején a módosított helyi PP-t felterjeszti az önkormányzathoz 
elfogadásra. 

Felelősségek és hatáskörök 
Feladat Felelős Érintett Informált 

1. Igazgató Iskolavezetés. Tantestület 
2. Igazgató Kibővített iskolavezetés Tantestület 
3. Igazgató Támogatói kör Tantestület 
4. Igazgató Munkacsoportok Tantestület 
5. Igazgató Tantestület Tantestület 
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6. Csoportvezetők Munkacsoport tagjai Igazgató 
7. Csoportvezetők, igazgató Munkacsoport tagjai Igazgató 
8. Igazgató Munkacsoportok Tantestület 
9. Munkacsoportok vezetői Munkacsoportok Tantestület 
10. Igazgató, DÖK vezető Szülői Közösség, DÖK Szülők, tanulók 
11. Igazgató Iskolavezetőség Munkacsoportok 
12. Igazgató Tantestület Munkacsoportok 
13. Igazgató Szülők, gyerekek,  Tantestület 
14. Igazgató Önkormányzat Tantestület 

A keletkezett dokumentumok és bizonylatok 
A bizonylat neve Felelős Megőrzési hely/idő Másolatot kap 

A PP módosításra szoruló 
területe, folyamatai 

Kibővített isk. 
vezetőség 

Minőségügyi 
kézikönyv 

1év Munkacsoportok 

Megalakult munka-
csoportok listája 

Munkacsoportok 
vezetője 

Minőségügyi 
kézikönyv 

1év Igazgató 

A területekhez rendelt 
munkacsoportok 

Munkacsoportok 
vezetője 

Minőségügyi 
kézikönyv 

1év Igazgató 

Módosító javaslatok, 
kiegészítések 

Munkacsoportok 
Minőségügyi 
kézikönyv 

1év Igazgató 

Kiegészített PP Munkacsoportok 
Minőségügyi 
kézikönyv 

5 
év 

Fenntartó 

VI.4. Az intézmény működési rendjének biztosítása 
Az intézményegység vezetése a kötelező szabályozásokon kívül (SZMSZ, Házirend, Kollektív 
Szerződés) a folyamatos fejlesztés igényének megfelelve gondoskodik a minőségfejlesztés 
szervezeti feltételeinek megteremtéséről, a szervezeten belüli kommunikáció 
rendszerességéről és megfelelőségéről és szabályozza a szervezetben dolgozók egymáshoz 
való viszonyát. 
Ennek érdekében a vezetés: 

• Minőségfejlesztési támogató csoportot hoz létre, mely élére vezetőt nevez ki. 
• Munkaköri leírásokat készít. 
• Meghatározza a belső kommunikáció formáit és szabályait. 
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VI.4.1. Minőségirányítási Program készítése 
Cél: A minőségirányítási rendszer létrehozása annak érdekében, hogy az iskola képes legyen a 
pedagógiai programban megfogalmazott értékek alapján eredményesen és hatékonyan 
működni, biztosítani a minőségpolitikában megfogalmazott célok megvalósítását. 
A MIP elkészítéséért az igazgató felelős. 
A minőségirányítási vezető az iskolavezetés munkájában egyenrangú partnerként vesz részt. 
Feladata a MIP-ben meghatározott folyamatok koordinálása és felügyelete, a MIP 
működtetése. Munkáját a folyamatgazdák segítik, akik az adott folyamatok működtetéséért 
felelnek, s beszámolási kötelezettséggel tartoznak az alkalmazotti kör illetve a 
minőségirányítási vezető felé. Munkájukat elfogadott ütemterv alapján végzik, a tantestület 
bevonásával. 
Min őségirányítási Program elkészítésének ütemterve 

Tevékenység Időterv 
évente Felelős Módszer Érintettek 

1. Tájékozódás a 
Közoktatási Törvény 
által előírt teendőkről, 
határidőkről 

október Igazgató Értekezlet Tantestület 

2. Munkacsoportok 
kialakítása, feladat 
meghatározás 

november Igazgató 
Értekezlet, 

csoportmunk
a 

Tantestület 

3. PP és MIP elemek 
szétosztása, munka-
módszerek kialakítása, 
munkaprogramok 
elkészítése 

november 
Munkacsoport 

vezetők 
Csoportmun

ka 
Csoport tagjai 

4. Munkacsoport 
vezetők konzultációja az 
igazgatóval 

december 
Igazgató, 

 
Csoportmun

ka 
Munkacsoport-

vezetők 

5. Küldetésnyilatkozat 
felülvizsgálata 

december 
Igazgató 
Min.bizt. 
 vezető 

Csoportmun
ka,  

összehasonlít
ó elemzés 

Vezetőség tagjai 

6. Az ÖMIP 
megismerése, beemelése 
a MIP-be 

január Igazgató 
Csoportmun

ka 
Kibővített vezetőség 

7. Jövőkép 
aktualizálása, célképzés, 

január 
Igazgató 
Min.bizt. 
vezető 

SWOT 
analízis,  
kérdőív 

Tantestület 

8. Küldetés-nyilatkozat 
és jövőkép elfogadása 

február 
Igazgató 
Min.bizt. 
vezető 

Értekezlet, 
Csoportmun

ka 
Konszenzus 

t. 

Tantestület 

8. Intézményi március Igazgató Csoportmun Munkacsoport 
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minőségpolitika 
felülvizsgálata 

 Min.bizt. 
vezető 

ka 

9. Munkacsoport vezetők 
egyeztetése, beszámolója 
az igazgatónak, a 
tantestületnek és a nem 
pedagógus dolgozóknak 

március 
Igazgató, 
Min.bizt. 
vezető 

Értekezlet, 
csoportmunk

a 

Munkacsoport-vez., 
tantestület, 

munkatársak 

10. A dokumentumok 
véglegesítése 

március 
Igazgató 
Min.bizt.  
vezető  

Csoportmun
ka 

Munkacsoport-
vezetők 

11. A PP és a MIP helyi 
felülvizsgálata, 
elfogadása 

április Igazgató 
Értekezlet, 

csoportmunk
a 

Tantestület 

12. A dokumentumok 
leadása a fenntartónak 

április Igazgató Jelentés Igazgató 

Az egyes folyamatokhoz rendelt folyamatgazdák területét, a felelősségi mátrix segítségével 
tettük áttekinthetővé. 
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Felelősségi mátrix 
A felelősségi mátrix segít láthatóvá tenni, hogy mely főfolyamatnak ki a gazdája 

Szervezeti egység vagy folyamatgazda 
A Igazgató: Hernádi Attiláné 

B 
Igazgatóhelyettes, intézményegység-vezetők: Tóthné Gál Judit, Pappné Hruscsák 
Erzsébet, Szatmáriné Molnár Éva, Nagy Zsuzsanna, Bartók Jánosné, Tóbiás Lászlóné, 
Gál András, Hadobás Pálné, Fórisné Nagy Márta  

C Minőségügyi vezető: Tomposné Tóth Ibolya 
D Folyamatgazda: Vodilla Sándorné 
E Folyamatgazda: Szilváné Kalocsai Edit, Beőr Gáborné 
F Folyamatgazda: Gyarmatiné Vécsei Tímea, Simkóné Czipa Ágnes 
G Gazdasági vezető: Lukács Gézáné 
 

Folyamat A B C D E F G 
Stratégiai tervezés X       
Éves tervezés / iskolai /  X      
Éves tervezés / minőségirányítási /   X     
Vezetői ellenőrzés    X     
Irányított önértékelés   X     
Partnerek azonosítása, igényeinek és elégedettségének mérése    X X   
Intézményi marketing    X    
Kiválasztási és betanulási rend működtetése X   X    
Továbbképzési rendszer működtetése  X   X   
Belső értékelési rendszer / pedagógusi / X  X     
Ösztönző rendszer működtetése (szolgáltatások)  X   X   
Eszköz, felszerelés  X      
Épület biztosítása (infrastruktúra)        
Gazdasági és pénzügyi folyamatok X      X 
Egyéb kiszolgáló folyamatok  X      
Beiskolázás X   X    
Módszertani eszköztár és kultúra      X  
A tanulás támogatása X   X    
A tanórán kívüli tevékenységek    X    
Az adott csoport előrehaladására vonatkozó éves pedagógiai 
tervezés (tanmenet) 

 X   X   

A tanuló értékeléséhez szükséges közös követelmények és 
mérőeszközök 

   X    

Pedagógusok együttműködése     X   
Az intézmény működésének éves értékelése X X X     
A 6. és 8. osztályosok nyomon követése  X      
Belső audit   X     
Panaszkezelés X X  X X   
Folyamatainkat a PDCA-ciklusnak megfelelően működtetjük. A mérés, elemzés, javítás 
követelményeit egyrészt a folyamatok szintjén valósítjuk meg, másrészt az intézmény szintjén 
belső audittal. 
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VI.4.2. Éves munkaterv létrehozása 
Cél: az iskola rövid távú tervezett működésének biztosítása. 
A munkaterv elkészítéséhez javaslatot tesz a minőségbiztosítási csoport, a munkaközösség 
vezetők, Szülői Munkaközösség, a DÖK. 

• a stratégiai dokumentumok és a javaslatok alapján a prioritások megállapítása, 
• feladatok meghatározása sikerkritériumokkal, felelősökkel, határidőkkel, 
• napokra lebontott terv készítése az összes javaslat figyelembevételével. 

Az iskolai éves munkaterv elkészítésének- folyamatszabályozása 
I. A folyamat célja: 

A munkaterv célja, hogy meghatározza az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. 
Szabályozza időben és felelősökre lebontva az éves feladatokat. 
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II. A folyamat leírása 
1. A tanévnyitó értekezleten az igazgató tájékoztatja a kollégákat a tanévre vonatkozó 

nevelési és oktatási célkitűzésekről, a szervezeti egységek munkaterveinek tartalmi és 
formai elvárásairól és a személyi feltételekről. 

2. Ugyanakkor az igazgató a tárgyi és szervezeti feltételeket is ismerteti, különös 
figyelemmel a nyár folyamán történt fejlesztésekre. 

3. Ezek után a munkaközösségek az első megbeszélésükön meghatározzák a rájuk vonatkozó 
célokat, célértékeket. 

4. Ugyanezen a megbeszélésen a munkaközösségek cselekvési tervet állítanak össze a célok 
eléréséhez, felosztják a feladatokat, meghatározzák az időkereteket, felelősöket rendelnek 
a feladatokhoz, azok ellenőrzéséhez, értékeléséhez. 

5. Egy héten belül a munkaközösség-vezetők összeállítják, és írásba foglalják a 
munkaközösségi terveket. 

6. Ezután a munkaközösségek értékelik a terveket. Ha tartalmilag, formailag megfelelőnek 
tartják, akkor elfogadják és az igazgató elé terjesztik. Ha valamilyen igazítást javasolnak, 
akkor az adott lépésnél beavatkozás szükséges. 

7. A minőségbiztosítási csoport vezetője, a DÖK segítő tanár, a gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős, valamint a szabadidő szervező elkészítik éves munkatervüket. 

8. Ezt követően az igazgató a munkaterveket összesítve elkészíti az iskola feladattervét, 
amelyben rögzíti az adott tevékenységek időpontját és felelőseit is. 

9. Ezzel egy időben a munkaközösségi tervekkel összhangban az intézményvezető elkészíti a 
mérési tervet, amely tartalmazza a mérések várható idejét, szereplőit és felelőseit. 

10. Ugyanakkor az igazgató összeállítja a tanévben várható események naptárát, amelyhez az 
aktualizált kommunikációs adatbázis szolgáltatja az alapot. 

11. Ezek után az igazgató összeállítja, és írásba foglalja, az iskola éves munkatervét.  
12. A tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt a munkaterv elfogadásáról. Ha tartalmilag, 

formailag megfelelőnek tarják, akkor elfogadják, ha nem, akkor az adott területen 
beavatkozás szükséges. 

13. Szeptemberben az igazgató egy példányt elküld a fenntartónak, egyet pedig elhelyez az 
igazgatói irodában. 

 
III. Felel ősségek és hatáskörök 
 Felelős Érintett Informált 

1. Igazgató Tantestület Tantestület, fenntartó 
2. Igazgató Tantestület Fenntartó 
3. Munkaközösségek vezetői Tantestület Igazgató 
4. Munkaközösségek vezetői Tantestület Igazgató 
5. Munkaközösségek vezetői Tantestület Igazgató 
6. Munkaközösségek vezetői Tantestület Igazgató 

7. 
Min.bizt vez., mk. vezetők, 

ifj. véd. felelős, DÖK segítő, 
szabadidő szervező 

Tantestület, DÖK Igazgató 

8. Igazgató 
Min.bizt vez., mk. vezetők, ifj. 

véd. felelős, DÖK segítő t., 
szabadidő szervező 

Tantestület, 
tanulók 

9. Igazgató Munkaközösségek vezetői Tantestület 
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10. Igazgató Mk. vezetők, DÖK segítő t. Tantestület - 

11. Igazgató 
Mk. vezetők, DÖK segítő t. ifj. 

védelmi felelős 
Tantestület, DÖK, 

SZK 
12. Igazgató Tantestület Szülő 
13. Igazgató Iskolatitkár Fenntartó 

IV. Dokumentumok és bizonylatok rendje 
Bizonylat Kitölt ő Megőrzési hely / idő Másolatot kap 

1. Jegyzőkönyv 
Jegyzőkönyv-

vezető 
Jegyzőkönyvek 

dossziéja 
1 tanév Fenntartó- 

2. Órarend 
Intézményegység

-vezetők 
Intézményegység

-vezetői iroda 
1 tanév Tanárok 

3. DÖK és ifj. 
védelmi munkaterv 

DÖK segítő t., ifj. 
védelmi vezető 

Igazgatói iroda 5 tanév 
Min.biztosítási 

felelős- 
4. Munkaközösségi 
tervek 

Mk. vezetők Igazgatói iroda 5 év Mk. vezetők 

5. Feladatterv Igazgató Igazgatói iroda 5 év Mk. vezetők 
6. Mérési terv Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők 
7. Tájékoztatási 
rendszer 

Igazgató Igazgatói iroda 1 év Mk. vezetők 

8. Az intézmény 
munkaterve 

Igazgató Igazgatói iroda 5 év Fenntartó 

VI.4.3. A stratégiai dokumentumok ismertetése 
Cél: az intézményi céloknak megfelelő működés 
Pedagógiai Program, MIP és a munkaterv megismertetése minden év szeptember 30-ig: 

� a tantestülettel - tanévnyitó értekezleten 
� Szülői Közösséggel - első szülői értekezleten 
� diákönkormányzattal - az első DÖK ülésen 

VI.5. A vezetői ellenőrzés 
A vezetés ellenőrzési rendszert vezet be és működtet az intézmény kulcsfolyamatait érintő 
területeken.  
Cél: Az intézmény jogszerű működésének, belső szabályozók által meghatározott 
munkarendjének vezetői ellenőrzése. 
A vezetői ellenőrzés szerepe: 
A vezetési tevékenységnek valamennyi tudományos meghatározásában kiemelkedő szerepet 
játszik az ellenőrzés. E nélkül nem beszélhetünk vezetésről. 
A rendszeres és szakszerű vezetői ellenőrzés célja: 
- segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes működését, 
- jelentsen motiváló erőt a beosztottak számára, 
- segítsen megerősíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket, 
- mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre,  
- adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez ill. az eseti 

döntésekhez, problémamegoldásokhoz, 
- adjon támpontot a személyek munkájának, illetve a folyamatoknak értékeléséhez! 
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A vezetői ellenőrzés területei: 
A stratégiai folyamatok ellenőrzése: 

a Nevelési Program 
a Vezetői Program (pályázat) 
a Minőségirányítási Program 
a helyi tantervek 
a Pedagógus Továbbképzési Program 
a beiskolázási terv 
a humán erőforrás biztosítása 
a tárgyi feltételek alakulása: 

kötelező taneszköz-beszerzés / Lásd a PP-ben! / 
felújítások 
beruházások 
leltár és selejtezés 
a költségvetés, ezen belül kiemelten a bérgazdálkodás alakulása 

A belső szabályozók működése: 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Házirend 
Kollektív Szerződés 

A hagyományos iskolai, óvodai rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása: 
Ünnepélyek, megszervezésének és lebonyolításának folyamatszabályozása. 
Iskolai, óvodai ünnepélyek és hagyományőrző programok működtetése 
A folyamat célja: 

Minden iskolai, óvodai ünnepélyen magas színvonalú műsor bemutatása, mely érthető és 
élvezhető legyen minden korosztályú gyermekünk, diákunk számára. Így hozzuk közelebb 
gyermekeinkhez ünnepeinket. A magyar népi hagyományok őrzése, ezek közül az alábbiak 
ápolása. 

� Tanévnyitó ünnepély  
� Mikulás műsor osztályonként 
� Karácsonyi műsor, betlehemezés: 5. évfolyam 
� Tanévzáró ünnepély – ballagás: 7. évfolyam 
� Október 6. megemlékezés: valamelyik osztály  
� Október 23-i ünnepély: valamelyik osztály  
� Március 15-i ünnepély: valamelyik osztály  

A folyamat leírása 
� Tanévnyitó értekezleten a programokért felelős pedagógusok kijelölése. 
� A programok időpontjának rögzítése a tanév rendjében 
� Anyag és ötletgyűjtés a téma körében. 
� Forgatókönyv vagy lebonyolítási terv készítése. 
� Feladatok felosztása a forgatókönyv vagy a lebonyolítási terv alapján. 
� Rendezői forgatókönyv készítése az ünnepélyek előadásához. 
� Szereposztás a gyerekeknek 1 hónappal az ünnepély előtt. 
� A népi játék dalainak betanítása az érintett osztálynak 1 hónappal az esemény előtt. 
� Az aulai próbarend kiírása, egyeztetés a kollégákkal ünnepélyek esetében. 
� Jelmez, díszletek készítése az ünnepélyre a próbákkal párhuzamosan. 
� Kellékek készítése a népi játékhoz a betanítással párhuzamosan. 
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� Osztályok közötti időpont egyeztetés a 
� A terem berendezésért felelős csapat kijelölése ünnepélyek esetében. 
� Főpróba. /ünnepélyek esetében/ 
� A főpróbán jelentkező hibák kijavítása. 
� Ünnepély vagy hagyományőrző játék előadása. 
� A program értékelése, tapasztalatok rögzítése. 
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Az iskolai ünnepélyek és hagyományőrző programok elkészítésének folyamata: 
START 

Érintett pedagógusok listája  Iskolai ünnepélyek, megemlékezések 
listának összeállítása, időpont kijelölése tanév 
elején az év programjának összeállításakor. 

 
A rendezésért felelős személyek kijelölése. 

Előző program tapasztalatai. Anyaggyűjtés, ötletek gyűjtése. 
 

Forgatókönyv készítése. 
 

Felmerülő feladatok szétosztása a segítők között. 
 

A feladatok határidejének meghatározása. 
 

Szereplők névsorának közlése. 
 
A próbák idejének egyeztetése kollégákkal hely és idő ügyében. /csak ünnepélyeknél/ 

 
Főpróba. /csak műsoros ünnepélyeknél/ 

 
Előadás vagy népi játék. 

 
Értékelés, tapasztalatok rögzítése. 

 
STOP 
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Felelősségek és hatáskörök 

Feladat Felelős Határidő Érintett Informál
t 

A különböző rendezvények 
felelőseinek kijelölése. 

Munkaközösség 
vezetők 

Tanévnyitó 
értekezlet 

Tantestül
et 

Igazgató 

Anyag és ötletek gyűjtése. 
Rendezvény 

felelősök 
Folyamatos 

Tantestül
et 

Igazgató 

Forgatókönyv elkészítése, 
ismertetése. 

Rendezvény 
felelősök 

30 nappal a 
program előtt 

Tantestül
et 

Igazgató 

Feladatok felmérése és 
elosztása. 

Rendezvény 
felelősök 

30 nappal a 
program előtt 

Tantestül
et 

Igazgató 

Próbák kitűzése. /csak 
ünnepélyek esetében/ 

Rendezvény 
felelősök 

2 héttel a 
program előtt 

Tantestül
et 

Igazgató 

Díszletek, jelmezek vagy 
kellékek készítése. 

Rendezvény 
felelősök 

1 héttel a 
program előtt 

Tantestül
et 

Igazgató 

Terem berendezése. /csak 
ünnepélyek esetében/ 

Igazgató helyettes 
1 nappal a 

program előtt 
Tantestül

et 
Igazgató 

Hagyományőrző játék 
időpontjának egyeztetése. 

Rendezvény 
felelősök 

1 héttel a 
program előtt 

Tantestül
et 

Igazgató 

Az ünnepély vagy a program 
lebonyolítása.  

Rendezvény 
felelősök 

Kijelölt 
időpontban 

Tantestül
et 

Igazgató 

Az iskolai adminisztráció működése: 
- adatkezelés 
- tanügyi dokumentumok kezelése 
- irattárolás 
- munkaegészségügy 
- tűz- és balesetvédelmi tervek ellenőrzése 

A mindennapi működés ellenőrzése: 
- éves tervek, tanmenetek ellenőrzése, 
- a munkaidő, tanóra pontos betartása, 
- a mindennapos adminisztráció órakezdés, befejezés, hiányzók, késők beírása, túlórák, 

jelenléti ívek, szabadság-nyilvántartás alkalomszerű adminisztrálása, megrendelők, úti 
rendelvények, elszámolások), 

- a helyettesítések, 
- a tanórán folyó pedagógiai munka. 

A tanítási órára való felkészülés szabályozása, új kollégák, pályakezdők rendszeres, a 
többiek alkalomszerű, tervezett, módszeres ellenőrzése, 

a házirend betartásának ellenőrzése: 
- késések, 
- dohányzás tilalma, 
- szülői igazolások, 
- felmentések stb. 
- a tanári ügyeletek (iskolai, rendezvényi, verseny, kirándulási stb.) ellenőrzése, 
- az iskolai rendezvények ellenőrzése,  
- eseti beszámolók, jelentések határidőre ill. az elvártak szerinti teljesítésének 

ellenőrzése, 
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A tanítási órára való felkészülés szempontrendszere 
A szabályozás célja: 
A helyi Pedagógiai Program megvalósulása érdekében az oktatás hatékonyságának 
növelése, az oktatás minőségének biztosítása. 
A szabályozás érvényessége: 
Az eljárásban előírt követelmények az iskola tantestületére vonatkoznak. 
Felelősség, hatáskör: 
A tanítási órára való felkészülésért a szaktanár a felelős, az egységes követelmények 
támasztásában a munkaközösség vezető is közreműködik. 
A tanítási órára való felkészülés ellenőrzése, értékelése az igazgató, igazgatóhelyettes feladata. 
A felkészülés kritériumai: 

Ismerjük: 
• a tantervet, 
• a helyi PP-t, 
• az SZMSZ-t, 
• az éves iskolai programot, munkatervet, 
• a tanmenetet, 
• a tankönyveket, munkafüzeteket, 
• az osztályösszetételt. 

Határozzuk meg a következőket: 
• tanítási óra anyaga 
• óra típusa 

� új anyag közlő 
� gyakorló 
� összefoglaló 
� témazáró 
� egyéb 

• óra célkitűzése/ oktatási, nevelési / 
Megfelelően alkalmazzuk a tanítási óra egyes részeinek módszereit: 

• frontális 
• önálló 
• kiselőadás 
• tanári magyarázat 
• csoportmunka 
• differenciált munka 

A hatékony oktatás megvalósítása érdekében készítsük elő és alkalmazzuk a megfelelő 
eszközöket! 

Tervezzük meg a számonkérést! 
� Írásbeli 
� Szóbeli 

Jelöljük ki a házi feladatot, értelmezzük, ellenőrizzük! 
Értékeljük a tanulók munkáját! 

A vezetői ellenőrzés szintjei: 
igazgatói szint, 
igazgatóhelyettesi, intézményegység-vezetői szint, 
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minőségbiztosítási szint, 
munkaközösség-vezetői, 
iskolatitkári szint, 
gondnok szintje. 

A vezetői ellenőrzés formái: 
dokumentumok elemzése, 
kérdőívek, felmérések, 
interjúk, beszélgetések, 
óralátogatások, 
a munkavégzés közbeni ellenőrző látogatás (takarítás, karbantartás, díjak 
beszedése, rendezvény lebonyolítása stb.), 
személyes feljegyzések készítése, 
az alsóbb vezetői szintű ellenőrzésről kért beszámoló. 

Fontos, hogy mindez írásban dokumentált legyen! 
A vezetői ellenőrzéssel kapcsolatos hatáskörök és módszerek 
A szabályozás célja: 
Az intézmény működésével, folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatáskörök és 
módszerek meghatározása. 
A szabályozás érvényessége: 
Igazgató, igazgatóhelyettes, intézményegység-vezető és helyettese, gazdasági vezető, 
munkaközösség vezetők. 
Felelősség, hatáskör: 
Az intézmény vezetője felelős az ellenőrzésért, de az ellenőrző tevékenységben részt vállal 
még az igazgató helyettes, a gazdasági vezető és az egyes munkaközösségek vezetői 
A hatásköröket a munkaköri leírások szabályozzák. 
Ellenőrizni kívánt területek és eljárások: 

• Pénzügyi ellenőrzés 
o Felelős: gazdasági vezető 
o Módszer: okmányon alapuló /dokumentális/, melynek alapja a gazdasági 

események rögzítését szolgáló bizonylatok 
o Gyakoriság:  folyamatos 

• Műszaki ellenőrzés 
o Felelős: intézményegység-vezető és helyettese, iskola gondnok 
o Módszer: helyszíni ellenőrzés, személyes megfigyelés 
o Gyakoriság:  folyamatos, illetve időszakos 

• Pedagógiai ellenőrzés 
o Felelős: igazgató, intézményegység-vezető és helyettese, munkaközösség 

vezetők 
o Módszer: okmányokon alapuló, óralátogatások, beszámoltatás szóban és 

írásban 
o Gyakoriság: folyamatos, illetve időszakos 

• Egyéb, étkezés ellenőrzése 
o Felelős: intézményegység-vezető és helyettese, ebédeltető pedagógusok 
o Módszer: helyszíni ellenőrzés 
o Gyakoriság: időszakos 

• DÖK 
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o Felelős: DÖK segítő tanár, igazgató, intézményegység-vezető és 
helyettese 

o Módszer: helyszíni ellenőrzés, dokumentumok ellenőrzése 
o Gyakoriság: időszakos 

• Gyermekvédelem 
o Felelős: gyermekvédelmi felelős, igazgató, intézményegység-vezető és 

helyettese 
o Módszer: dokumentumok ellenőrzése 
o Gyakoriság: félévente 

Csatlakozó dokumentumok: 
KT, SZMSZ, kollektív szerződés, munkaköri leírások, éves munkatervek, jegyzőkönyvek, 
beszámolók, emlékeztetők, naplók, anyakönyvek, ellenőrzők, tanmenetek, tantervek, számlák, 
bizonylatok. 
Megőrzendő dokumentumok: 

A KT mindenkori hatályos rendelete alapján. 
VI.6. Az intézmény működésének értékelése 
A vezetés az intézmény munkáját rendszeresen értékeli az elvégzett ellenőrzések, mérések, 
visszajelzések alapján. Az éves működés értékelésének szempontjai: 

• Az éves munkaterv teljesítéséről való beszámoló (intézkedések, javítások és 
fejlesztések eredményei), 

• A vezetői ellenőrzés eredményei, 
• Pedagógusok teljesítményértékelése  
• Teljes körű intézményi önértékelés  
• A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos 

mérés és értékelés eredményeit 
• Az időszakos mérések alapján képzett indikátorok, 
• A megváltozott belső és külső eredmények számbavétele  
• A partnerek folyamatosan gyűjtött visszajelzései  

Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői 
feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény 
értékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. 
Önértékelést az intézményben 2 évenként kell végezni. Az irányított önértékelés célja, hogy az 
intézmény tárja fel erősségeit és fejlesztendő területeit. 
Ennek érdekében az intézmény vezetésének meg kell határozni a teljesítmény értékelés és az 
önértékelés eljárásrendjét és folyamatának szabályozását, amelynek ki kell terjednie: 

• Az intézményi folyamatok eredményességére, hatékonyságára. 
• A szervezeti kultúrának az intézmény küldetésével és stratégiájával való 

adekvátságára. 
• A folyamatos fejlesztés elvének intézményen belüli megvalósulására. 

Ennek érdekében az intézményegység vezetése a következő minőségügyi eljárásokat készíti 
el: 
VI.7. Pedagógusok teljesítményértékelésének szabályzata  
Felelős: az intézményegység – vezető 
Hatóköre a pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottakra terjed ki. 
Az értékelés periódusa: minden dolgozót 3 évente, legalább egy alkalommal az adott év 

június 30-áig. A 3 éves ciklusban a dolgozó egyszer kérheti az újbóli 
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értékelését a mérését követő 18 hónapon belül. Különösen indokolt 
esetben egy alkalommal 2 hónapos halasztást kérhet a dolgozó. 

Kapcsolódó intézményi dokumentumok: 
• Önkormányzati minőségirányítási program  
• Pedagógiai program 
• Továbbképzési program 
• Beiskolázási terv 
• Személyre szóló munkaköri leírás (SzMSz melléklete) 
• Munkaterv 

A szabályozás részét képező formanyomtatványok: 
1. sz. Pontozólap önértékelés pontozásához 
2. sz. Pontozólap a vezetői pontozáshoz, kézikönyv a kitöltéshez 
3. sz. A nevelő-oktató munka dokumentációjának értékelő lapja 
4. sz. Emlékeztető (szülői értekezletről, fogadóóráról, megbeszélésről) 
5. sz. Dolgozói értékelés szöveges összegzése és megállapodás 
6. sz. Szervezeti értékelés szöveges összegzése 
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Célok: 
Közvetlen cél: 

• a pedagógusok teljesítményének egységes kritériumok szerinti megítélése, ezáltal a 
munkáltatói döntések megalapozottságának növelése, 

• a dolgozó kapjon olyan átfogó értékelést munkájáról (visszajelzést 
erősségeiről,fejlesztendő területeiről), amely alapja és ösztönzője lesz további 
fejlődésének, fejleszti önismeretét, önértékelését, 

• a feladatellátáshoz szükséges egyéni képességek, kompetenciák fejlesztési irányainak 
kijelölése, az egyéni teljesítmény nyomon követése, 

• a munkatársak célirányos továbbképzésének, karrierfejlesztésének segítése. 
Közvetett cél: 

• segítse elő az intézmény minőségcéljainak hatékonyabb megvalósulását, a napi 
gyakorlat és az intézményi célok közelítését, 

• a partnerek (tanulók és szülők, fenntartó) elégedettségének fokozása, 
• a teljesítményorientált szervezeti és vezetési kultúra megerősítése, a szervezet által 

megfogalmazott értékek elfogadtatása és fejlesztése, 
• az emberi erőforrás optimális felhasználása, illetve fejlesztése annak érdekében, hogy 

növekedjék az alkalmazottak teljesítménye. 
Alapelvek, elvárások: 
Általános alapelvek: 

• az értékelés területeit és módszereit a nevelőtestület javaslatainak 
figyelembevételével az intézményegység - vezető határozza meg, 

• a személyes adatok bizalmas kezelése, 
• az értékelés tervezésekor figyelembe kell venni a rendelkezésre álló erőforrásokat 

Elvárások az értékelők felé: 
• széles körben gyűjtött információkkal, tényszerű adatokkal biztosítsák az értékelés 

megalapozottságát, 
• vegyék figyelembe az intézményi sajátosságokat,  
• az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhető legyen, 
• adjanak lehetőséget az értékeltnek, hogy kifejthesse véleményét, 
• tartsák be az adatkezelésre, titoktartásra vonatkozó szabályokat, megállapodásokat. 

Elvárások az értékeltek felé: 
• működjenek együtt az értékelőkkel az értékelés folyamatában, önértékeléssel 

segítsék a teljesítményértékelést, 
• fogadják bizalommal az értékelők megállapításait, használják fel saját 

fejlődésükhöz az építő kritikát, 
• őszintén nyilvánítsanak véleményt az értékeléssel kapcsolatban 

Kulcskompetenciák és tartalmi meghatározásuk 

Kulcskompetenciák Tartalmi jellemzők 

SZAKMAI TUDÁS ALKALMAZÁSA A tantárgyához, beosztásához szükséges 
ismereteknek, képességeknek birtokában 
van, azokat képes munkája során, alkotó 
módon alkalmazni, tudását eredményesen 
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átadni és folyamatosan fejleszteni. 

KOMMUNIKÁCIÓ, KAPCSOLATOK 
KEZELÉSE 

Magatartása és kommunikációja hiteles, 
érthető, határozott és meggyőző. Figyelembe 
veszi partnere jelzéseit. Alkotó módon 
alkalmazza az IKT eszközeit. Képes 
kapcsolatokat felépíteni és hatékonyan 
fenntartani, a szervezetet képviselni. 
Konfliktusokat megfelelően tud kezelni. 

MEGBÍZHATÓSÁG, 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 

Ismeri és betartja a munkakörére vonatkozó 
előírásokat. A szabályokat megbízhatóan 
alkalmazza és meg tudja ítélni az elfogadható 
mértékű eltérést, szükség esetén korrekciós 
javaslatot tesz. Ítéletalkotásában, 
intézkedéseiben mérlegel. 
Vállalt feladatait felelősséggel, önállóan, 
pontosan teljesíti. 
Döntéseit vállalja, hibáit felismeri, és 
önállóan javítja. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS Képes különböző partnerekkel eredményesen 
együttműködni. 
Képes csoportnormákat kialakítani és azokat 
betartani és betartatni. Csoportszerepekhez 
alkalmazkodva tevékenykedik. 
Képes a csoportcélokat követni és/vagy azok 
kialakításában részt vállalni. A bizalom és a 
számonkérés arányait helyesen kezeli. 

KOMPLEXITÁS KEZELÉSE Rutin és nyitott helyzetekben képes 
komplexen gondolkodni, dönteni és 
cselekedni. Alkalmazza az ok-elemzés, a 
problémamegoldás eszközeit, célokat tud 
meghatározni és/vagy elfogadni. 
Tevékenységét megtervezi, a tervek szerint 
végzi, az eredményeket elemzi, értékeli, 
szükség esetén korrekciót végez, javasol. 
Döntéseknél figyelembe veszi a feladat- és 
hatásköröket. 

EGYÉB, A SZERVEZET SZÁMÁRA 
ÉRTÉKES KOMPETENCIÁK 

Feladatainak megvalósítása során alkalmaz 
olyan, a személyében rejlő lehetőségeket, a 
munkakör betöltéséhez közvetlenül nem 
szükséges kompetenciákat, amelyek a 
szervezeti célok megvalósulását támogatják, 
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munkáját hatékonyabbá teszik, teljesítményét 
fokozzák, vagy az intézményről a partnerek 
által alkotott pozitív képet erősítik. 



Minőségirányítási Program Városi Oktatási Központ, Edelény Borsodi út 34. 
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Az adat- és információgyűjtés lehetőségei 
 Tanügyi 

dokumentumok 
Intézményi 
dokumentáció 

Személyes 
tapasztalatszerzés 

Beszámoltatás Adatgyűjtés / - elemzés 

B
es

zé
l-

ge
té

s 

Pontos és esztétikus vezetése, a határidő 
betartása, a tartalmi elemek, megállapítások 
pontossága, és formai megjelenítése, 

Külső vagy belső 
vizsgálatok, 
látogatások során 

Adott témában előre 
meghatározott 
szempontok szerint 
(írásbeli / szóbeli) 

összefüggéseinek, 
tendenciájának 
megállapítása 

S
p

o
n

tá
n

, 
va

g
y 

te
rv

e
ze

tt
 t

é
m

á
b

a
n

 (
e
g

yé
n

i /
 c

so
p

o
rt

o
s

 

In
fo

rm
ác

ió
fo

rr
ás

ok
 

 

Osztály / csoport / 
munkanaplók 

Tanmenetek / foglalkozási 
tervek / fejlesztési tervek 
csoport-tervek, egyéni 
fejlesztési tervek, stb. 

Óralátogatások, 
bemutatók, 
műhelyfoglalkozások 

Tábor, erdei iskola, 
kirándulás, kulturális, 
sport programok, stb. 

Partneri elégedettség – 
és igénymérés adatai 

Tanulók / szülők 
tájékoztatása 
tájékoztató-füzet 

Üzenő füzet / ellenőrző 
könyv 

Osztály - / 
csoportviselkedés 
tapasztalatai  

Az osztályközösség  
fejlődése, problémák, 
eredmények, „ráfordítás 

Külső / belső 
felmérések, vizsgálatok, 
mérések adatai 

Törzslapok, 
szöveges 
értékelések 

Külső / belső ellenőrzések 
eredményei, 
jegyzőkönyvei, 
feljegyzései 

  Mérések adatainak 
elemzési, következtetési, 
megállapításai 

Vizsgák 
jegyzőkönyvei 

Havi / félévi / éves 
beszámolók, értékelések 

Gyermekmunkák 
(füzetek, rajzok, 
produktumok) 

 Gyermekek / tanulók 
fejlettségi, tanulmányi, 
neveltségi eredményei 
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 A folyamat szabályozása 
Feladat Felelős Határidő 

Tanévkezdésre az adott évben értékeltek 
körének meghatározása 

Intézményegység-vezető Az adott év 
szept.01. 

Ütemterv készítése (kit, mikor, kik értékelnek, 
felelősök, értékelő megbeszélés időpontja).  

Intézményegység-vezető Az adott év 
szept.01. 

A szükséges iratminták, értékelő lapok 
előkészítése 

Intézményegység-vezető h. Az adott év 
szept.01. 

Az értékeltek tájékoztatása, a 
teljesítményértékelési rendszer és az 
értékeléshez használt dokumentumok, 
iratminták hozzáférhetőségének biztosítása. 

Intézményegység-vezető Az adott év 
szept.01. 

Az értékelésben résztvevők (értékelők) 
felkérése, tájékoztatása, értékelő lapok átadása. 

Intézményegység-vezető Az adott év 
szept.01. 

A korábbi évek dokumentumainak 
összegyűjtése, rendszerezése. 

Értékelendő pedagógusok Az adott év 
szept.15. 
II.félév 
jan.15. 

Értékelő megbeszélés előkészítése (legalább 
egy héttel az értékelő megbeszélés előtt): 

• időpont egyeztetése az értékelt 
kollégával, 

• tisztázni, kik vesznek részt a 
beszélgetésen (csak int.egys.-vez., vagy 
int.egys.-vez. kv.,minőségügyi vez.), 

• átadni az értékelt számára az 
Önértékelő lapot, amit kitöltve hozzon 
magával. 

Intézményegység-vezető 
helyettes 

(Az értékelés 
időtartama fél 
év) 
Jan.15. 
Máj.20. 

Adatbevitel az Exel programba, az értékelés 
megjelenítése diagramon. Az egyéni diagram 
átadása a dolgozónak. 

Iskolatitkár Jan.15. 
Máj. 20. 

Az adatok vezetői elemzése, következtetések 
levonása. 

Intézményegység-vezető Jan.20. 
Máj. 30. 

Az értékelő megbeszélés lebonyolítása 
• Megfelelő nyugodt körülmények 

biztosítása, legalább 1 óra időtartam, 
• Lehetőség a véleménycserére 

(meggyőző érvek esetén a vezetői 
értékelés korrigálható), 

• Erősségek, fejlődési irányok közös 
meghatározása, 
Szükség esetén mentor/felelős 
kijelölése, feladataik meghatározása  

• A következő értékelési időszakra 
vonatkozó célkitűzések 
megfogalmazása, 

• Mindezekről vezetői feljegyzés, ami 
alapján egy héten belül elkészíti az 
Összegző értékelést. 

Intézményegység-vezető Jan. 31. 
Jún.10. 
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. „A dolgozói értékelés szöveges összegzése és 
megállapodás a fejlődési feladatokban” lap 
vezetői kitöltése, megállapodás, az értékelés 
átadása az értékelt pedagógusnak (Aláírások). 

Intézményegység-vezető Jan. 31. 
Jún.10. 

Az összegző értékelés egy példányának 
elhelyezése a személyi anyagban. 

Intézményegység-vezető Jan. 31. 
Jún.10. 

Az értékeléshez használt dokumentumok 
archiválása (hozzáférési jogosultság). 

Iskolatitkár Jan. 31. 
Jún.10. 

A megállapodás nyomon követése (vezető, és/ 
vagy mentor, felelős) 

Intézményegység-vezető Következő 
értékelésig 

Az intézményi összesítések vezetői értékelése, 
nyilvánossá-tétele a szervezetben, 
hasznosításának meghatározása. 

Intézményegység-vezető Jún.30. 

A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása 
Az intézmény Iratkezelési szabályzatában meg kell határozni a teljesítményértékelés 
dokumentumaira vonatkozó előírásokat. 
A dokumentumok, bizonylatok kezelése az intézményegység - vezető feladata és felelőssége. 
A teljesítményértékelés során megfogalmazott megállapítások felhasználhatósága: 

• a pedagógusok elismerésénél, díjazásánál, ahol meg kell keresni annak okát, hogy a 
teljesítmények miért nem érik el az elvárt szintet, 

• amennyiben meg kell ítélni a pedagógus alkalmasságát, további foglalkoztatásának 
lehetőségét (pl. szerződéses foglalkoztatásnál), 

• amikor a szervezet fejlesztését szolgáló döntéseket kell hozni. 
VI.8. Az Országos Kompetenciamérés Szabályzata 
Felelős: iskolavezetés, munkaközösség vezetők, szaktanárok, minőségirányítási csoport 
Hatóköre. 4-8. évfolyamok. 
Az értékelés periódusa: Az iskola az Oktatási Hivatal által megjelölt napon és kompetencia 
területeken vesz részt az országos mérésben.  
A mérés eredményeit részletesen a munkaközösségek értékelik és tájékoztatják a tantestületet.  
Az esetlegesen szükséges intézkedésekről az iskola vezetősége dönt.  
Kapcsolódó dokumentumok  

• Közoktatási törvény;  
• Önkormányzati Minőségirányítási Program  
• Pedagógiai program;  
• Szervezeti és működési szabályzat;  
• Munkaköri leírások  

A folyamat dokumentumai  
• Az országos kompetenciamérést végző iskolai csoport névsora;  
• A csoportban résztvevők megbízásai;  
• A helyben maradó mérőeszközök  
• Javítási útmutató  
• Egyéni fejlesztési dosszié;  
• Előterjesztés a nevelőtestület részére a szükséges intézményi szintű fejlesztésekről;  
• Feljegyzés a folyamat értékeléséről.  

A szabályozás célja  
Az országos kompetenciamérés előkészítése. A mérési eredmények közzététele után az adatok 
összehasonlítása és az eredményekből az iskolára vonatkozó következmények levonása, a 
megfelelő korrekciós pontok meghatározása annak érdekében, hogy az intézmény eleget 
tudjon tenni a 99. § (7) pontjában rögzítetteknek. A pedagógusok munkájára vonatkozó 
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objektív és egységes információk biztosítása az egyéni és intézményi szintű fejlesztések 
megalapozásához. 



 

 282

Országos kompetenciamérés és értékelés folyamatszabályozása  
A folyamat megnevezése: országos kompetenciamérés és értékelés  
A folyamat célja: az országos kompetenciamérés sikeres lebonyolítása, a minimumszint 
teljesítése a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően  
Területi érvényesség: minden tanuló és nevelő  
A cél elérésének igazolása: nem szükséges intézkedési tervet készíteni 

Lépések Felelős/ 
résztvevő Megjegyzés Határid ő Dokumentum 

1. 
Munkacsoport alakítása 
az OKÉV mérés 
lebonyolításához  

Igazgató, 
megbízott 
nevelők 

Az iskolai éves 
munkatervben 

nevesítve 
Aug. vége 

Éves iskolai 
munkaterv 

Munkaköri le-
írások 

2. 

Munkacsoport 
megalakítása az 
intézményben maradó 
feladatlapok 
feldolgozására  

Igazgató, 
megbízott 
nevelők 

Az iskolai éves 
munkatervben 

nevesítve 
Aug. vége 

Éves iskolai 
munkaterv 

Munkaköri le-
írások 

3. 
A munkacsoport az 
országos mérés 
tájékoztatóját értelmezi  

Érintett 
nevelők 

Az OKÉV 
tájékoztató 

érkezése után 
Május Jegyzőkönyv 

4. 

Az OKÉV mérés 
lebonyolításának 
körülményeit kidolgozza 
a helyettes igazgató  

Igazgatóhelyett
es, érintett 
nevelők 

A mérés 
zavartalan 

lebonyolítására 
forgatókönyv 

készül 

Május 3. 
hete 

Feljegyzés 

5. 
Ügyelet biztosítása az 
OKÉV küldemény 
szabályszerű átvételére  

Igazgató 
Az érintett 

munkatársak 
tájékoztatása 

Május 3. 
hete 

Feljegyzés 

6. 
Az országos mérés 
iskolai lebonyolítása  

Igazgató 
intézményegy
ség-vezető és 
helyettese, 

munkacsoport 
tagjai, 

nevelőtestület 

Az OKÉV 
mérés 

lebonyolítása 
az 

előírásoknak 
megfelelően 

Május 31. Jegyzőkönyv 

7. 
Az elküldendő 
dokumentumok 
csomagolása  

Munkacsoport 
tagjai 

A csoport 
tagjai a 

szabályoknak 
megfelelően 

járnak el 

Május 31- 
június 1. 

Feljegyzés 

8. 
Az iskolában maradó 
feladatlapok javítása, 
értékelése  

Igazgató 
intézményegy
ség-vezető és 
helyettese, 
szaktanárok 

 Június 
Összesítő érté-

kelés 

9. 

Az iskolába vissza-
érkező eredmények 
elemzése, hiányosságok 
feltárása, összehasonlító 
elemzések, fejlesztési 
célok meghatározása  

Igazgató 
intézményegy
ség-vezető és 

helyettese 
munkaközössé

gek, 

 
A tanév 
végéig 

Összegző érté-
kelés 
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szaktanárok 

10. 
Fejlesztési tervek 
készítése 1-4., 5-6. és 7-
8. évfolyamon  

Munkaközössé
gek, 

szaktanárok 
 Szeptember 

Fejlesztési 
tervek 

11. 
Egyéni fejlesztési tervek 
készítése 5-6. 
évfolyamon  

Munkaközössé
gek, 

szaktanárok 
 Szeptember 

Egyéni 
fejlesztési 

tervek 
Forrás: 

www.qualitas.hu 
 A kompetenciamérés eljárásrendje  
Ssz. Tevékenységek/felad

atok 
Módszer Határid ő Felelős 

1. Adatfeldolgozás 
minden tanulóra 
vonatkozóan  

Adatfeldolgozó 
szoftver segítségével 
(OKÉV)  

3 héten belül   Érintett tanítók, 
szaktanárok, 
számítástechnikus  

2. Az adatok elemzése  Teljesítmények 
kimutatása  
- Osztályok 
teljesítménye  
- Egyéni 
teljesítmények 
(tantárgyanként, 
feladaton-ként) 

3. Az alulteljesítés 
okainak feltárása, 
hiányosságok feltárása  

 2 héten belül   Érintett tanítók, 
szaktanárok, 
számítástechnikus
, osztályfőnökök  Háttértényezők 

vizsgálata  
- tanulói képességek 
mérése  
- Szülők 
iskolázottsága  

Attitűdvizsgálat, 
induktív gondolkodás 
mérése, olvasási 
képességek mérése, 
stb. Kérdőív 

Pedagógusok 
módszertani 
kultúrájának 
vizsgálata 

Eredményesség, 
hozzáadott érték, 
képességfejlesztés, 
stb. 

Egyéb okok feltárása  - Pedagógusok 
távolléte miatti 
helyettesítések, 
pedagógusváltás, 
betegség, stb.  
- Alkalmazott tan-
könyvek, 
szemléltetések  
- Motiválás  
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4. A feltárt okok 
elemzése  

Összehasonlító 
vizsgálat a tanulói 
teljesítménnyel  

1 héten belül  Osztályfőnökök, 
érintett 
pedagógusok  

5. Fejlesztési terv készítése  
 - Tanulókra 

vonatkozóan 
Tantárgyanként, 
osztályonként 
tanulókra lebontva az 
elemzések 
tapasztalatai alapján  

3 héten belül  Érintett tanítók, 
szaktanárok, 
intézményvezetők  

- Pedagógusokra 
vonatkozóan  

Alkalmazott 
módszerek, feladatok, 
tan-könyvek, 
motiválás, tanulói 
képességek 
fejlesztése, tanulói 
munkáltatás, 
felzárkóztatás, stb. 

Egyéb területek A feltárt okoknak 
megfelelő intézkedés 
meghozatala 

6. A szülők tájékoztatása 
a fejlesztési tervekről  

Fejlesztési tervek 
tartalma, 
együttműködés  

1 héten belül  Osztályfőnökök  

7. A fejlesztési tervek 
meg-küldése a 
fenntartónak  

Iktatott anyag/ 
dokumentálás  

1 héten belül  Intézményvezető  

8. A fenntartó által 
jóváhagyott 
intézkedési terv 
végrehajtása  

Beépítése az éves 
iskolai munkatervbe  

A jóváhagyást 
követően 
azonnal  

Igazgató, érintett 
pedagógusok  

VI.9. A teljes kör ű önértékelés folyamatának szabályozása   
Célja: 
Közvetlen cél: 
- az intézmény adottságainak, eredményeinek felmérése, 
- milyen eredmények születtek az előző értékelés óta eltelt időszakban, 
- a felmérések, az adat-és információgyűjtések alapján rendelkezésre álló tények, adatok 

értékelése, 
- a szükséges beavatkozások kidolgozása és végrehajtása. 
Annak megállapítása, hogy 

• az intézmény stratégiai céljainak elérése irányába halad-e, 
• illeszkednek-e ahhoz a folyamatok, tevékenységek, 
• rendelkezésre állnak-e a megfelelő szabályozók, azok milyen mértékben írják le és 

segítik a munkát, 
• a fenntartói elvárásokat hogyan teljesítette az intézmény, 
• a fenntartó által végzett értékelés kapcsolódási pontjai, szükséges fejlesztések 

megállapítása. 
Az önértékeléssel szembeni elvárás: 

• Az önértékelésnek olyannak kell lennie, hogy az kellő információt nyújtson a 
fenntartónak, és az intézménynek, 
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• biztosítsa az intézmény rendszeres időközökben történő önértékelésének 
megismételhetőségét és a kapott információk fejlesztési célú felhasználását. 

• Felelős: intézményegység – vezető 
Az önértékelés periódusa 

• A teljes körű intézményi önértékelést 2,5 évente végezzük el. 
• A 2,5 éves periódust az indokolja, hogy minden évben ezt a feladatot nem lehetne 

elvégezni, mivel túlzott terhet jelentene az intézményre, hosszabb periódus viszont 
már nehezen volna átlátható és késleltetné a szükségessé váló intézkedések megtételét. 
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VI.10. Az önértékelés területei, módszerei 
TERÜLETEK  

ADOTTSÁGOK: ebben a részben azt kívánjuk bemutatni, hogy az adott időszakban 
milyen tulajdonságok jellemzik az intézményünket, mit és hogyan teszünk a szervezet 
hatékony működése érdekében. Az adottságokat az alábbi öt területen vizsgáljuk: 
1. Vezetés  
2. Intézménypolitika és stratégia 
3. Az alkalmazottak irányítása 
4. Erőforrások 
5. A folyamatok szabályozottsága 
EREDMÉNYEK: ebben a részben azt mutatjuk be, hogy milyen konkrét eredményeket ért 
el intézményünk a minőségfejlesztési program elindítása/az előző önértékelés óta eltelt 
időszakban. Az eredményeket az alábbi hat területen vizsgáljuk: 
1. Partneri eredmények 
1.1. A szülők és a diákok/gyermekek 
elégedettsége 
1.2. A fenntartó értékelése az intézmény 
működésének hatékonyságáról, szakmai 
munkájáról 

Partneri igénymérés eredménye 
Dokumentumelemzés, feljegyzések 
Adatlap (az értékelő csoport tölti ki) 
Fenntartói értékelés anyaga 

2. Munkatársak elégedettsége, illetve 
elégedetlenségre utaló mutatók 

Dokumentumelemzés 
Adatlap (az értékelő csoport tölti ki) 

3. Az intézmény falain túlmutató 
tevékenységek 

Adatlap, beszámolók 

4. Az intézmény kulcsfontosságú 
eredményei, mutatói 
4.1. A nevelő-oktató munkához kapcsolódó 
eredmények 
4.2. A hatékonysággal összefüggő mutatók 

Adatlap, beszámolók, 
Versenyeredmények, egyéb dokumentumok 
anyagai 

5. Folyamatos fejlesztés 
6. Szervezeti kultúra 
VI.11. A folyamat szabályozása 

Feladat Felelős Határid ő 
 AZ ÖNÉRTÉKELÉS EL ŐKÉSZÍTÉSE 
Az irányított önértékelés évében ütemterv készítése, 
amely az éves munkaterv részét képezi. 

Intézménegység-
vezető 

aug. 20. 

Team létrehozása a feladatok elvégzésére, team-vezető 
kijelölése. 

Minőségügyi-
vezető 

aug.31. 

A felmérésbe bevont munkatársak felkérése, 
tájékoztatása a feladatról. A piramiselv alapján: 
minden terület arányosan képviselve legyen ( óvodai, 
alsós, felsős, reál, humán, stb.). 

Minőségügyi-
vezető 

szept.15. 

Az adatgyűjtő eszköz szempontrendszerének 
áttekintése,szükség esetén módosítása. 

Minőségügyi-
vezető 

szept. 30. 

Az adottságok értékeléséhez szükséges értékelő lapok 
előkészítése. 
Az eredmények meghatározásához szükséges 
dokumentumok, bizonylatok, beszámolók, adatgyűjtő 
lapok előkészítése. 

Minőségügyi-
vezető 

szept.30. 

ADATGY ŰJTÉS 
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Az adottságok és az eredmények területén a 
kérdőívek használata kétféleképpen történhet: 
A piramis elv alapján kiválasztott munkatársak 
a) egyénileg válaszolnak a kérdésekre, mely később 
összesítésre kerül 
b) a csoport közösen, konszenzussal alakítja ki a 
véleményét 

Minőségügyi-
vezető 

okt.31. 

Az intézmény eredményeire vonatkozó adatokat a 
minőségügyi vezető az intézményvezetéssel közösen 
tölti ki. 

Minőségügyi-
vezető 

okt.31. 

ADOTTSÁGOK ÖSSZESÍTÉSE   
A kitöltött kérdőívek adatainak kérdésenkénti és 
tématerületenkénti összesítése. 

Minőségügyi-
vezető 

nov.20. 

Az értékelésnél az árnyaltabb elemzés biztosítása 
érdekében célszerű a vezetők, illetve a nem vezető 
munkatársak által kitöltött kérdőíveket külön-külön és 
összesítve is értékelni. 

Minőségügyi-
vezető 

nov.20. 

Az összesített adatok bemutatása: a kapott 
átlagértékek számszerű megjelenítése, grafikus 
ábrázolása és elemzése 

Minőség-ügyi 
vezető 

dec.01. 

EREDMÉNYEK ÖSSZESÍTÉSE 
Az eredmények bemutatása, az előző évek 
eredményeihez viszonyított fejlődési tendenciájukban  

Intézményegység-
vezető 

Féléves 
értekezlet 

Az összesített adatok bemutatása: a kapott 
átlagértékek számszerű megjelenítése, grafikus 
ábrázolása és elemzése. 

Intézményegység-
vezető 

Féléves 
értekezlet 

ÖSSZEGZÉS, ELEMZÉS, TÁJÉKOZTATÁS  
Mindkét területről összefoglaló készítése, erősségeink, 
fejlesztendő területeink, a továbblépés legfontosabb 
céljainak, feladatainak megfogalmazása. 

Intézményegység-
vezető 

Féléves 
értekezlet 

Szükség esetén át kell vizsgálni az intézmény stratégiai 
dokumentumait, ha az értékelés szerint a változtatás 
indokolt. 

Intézményegység-
vezető  

Féléves 
értekezlet 

Az alkalmazott eszközök értékelése. A folyamatban, 
vagy az eszközökben való változtatás szükségességét 
feljegyzésben kell rögzíteni. 

Minőségügyi-
vezető 

jan.31. 

ARCHÍVÁLÁS  
Az értékeléshez használt dokumentumok archiválása 
legalább 5 évig.  

Minőségügyi-
vezető 

jan.31. 

VI.11.1. Az értékelés dokumentálása és az adatok felhasználása 
Az önértékelés során keletkezett bizonylatok az intézményünk minőségügyi 
dokumentációjának részét képezik. 
Az intézmény önértékelése során kapott adatok felhasználhatók: 

• a folyamatos fejlesztés irányainak meghatározásához 
• az intézmény stratégiai dokumentumainak kiegészítéséhez, módosításához, 
• munkatervek, feladattervek, intézkedési tervek készítéséhez, 
• PR tevékenységhez, 
• a fenntartó számára készítendő beszámolókhoz, értékelésekhez. 

A fenntartói min őségirányítási programmal való kapcsolat 
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Intézményünk teljes körű önértékelése szoros kapcsolatban van a fenntartói minőségirányítási 
rendszerben megfogalmazottakkal. 
A kapcsolat kétirányú: 

• Az önkormányzat minőségirányítási programja határozza meg azokat a főbb 
elvárásokat, melyeket alapul szolgálnak az önértékelés szempontrendszerének 
kialakításához. 

Ezért az 
• önértékelés eredményét összevetjük a fenntartói elvárásokkal és ennek alapján 

határozzuk meg a további feladatainkat. 
• Az intézményi önértékelés, valamint intézményünk országos mérésekben elért 

eredményeinek birtokában a fenntartó is az aktuális helyzetnek megfelelő új célokat, 
követelményeket fogalmazhat meg intézményünk felé. 

Edelény város Önkormányzatának elvárásai közül intézményünkben kiemelt feladatként 
kezeljük a következő területeket: 

• alapkészségek fejlesztése, 
• sajátos profil – magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás, 
• tehetséggondozás, 
• kiemelt helyet kap az egészséges életmódra nevelés  
• integráció, 
• prevenció. 

Mindkét rendszer akkor lehet hatékony és működőképes, ha figyelembe veszi a folyamatosan 
változó adottságokat, lehetőségeket, eredményeket, és ezekre alapozva az intézmény és a 
fenntartó is időben megteszi a szükséges intézkedéseket. 

A MIP végrehajtásának és az országos mérés, értékelés eredményeinek értékelése 
Nevelőtestületünk – a közoktatási törvény 40. § (11)-ben foglaltaknak megfelelően – a szülői 
szervezet (közösség) véleményének kikérésével minden tanév végén értékeli 
- az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, 
- az országos mérés, értékelés eredményeit figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az 
egyes osztályok teljesítményét. 
Az értékelést először a 2009/2010. tanévre vonatkozóan, ezt követően évente végezzük el. 
Az értékelés alapján – szükség esetén – kidolgozzuk azokat az intézkedéseket, melyek 
segítségével az intézményünk szakmai célkitűzései és a tényleges működés, valamint a 
szakmai eredmények közelítenek egymáshoz. 
Az igazgató és az intézményegység - vezető feladata, hogy a nevelőtestület és a szülő 
szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket megküldje a fenntartónak. 
A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartó az 
értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, illetve a helyben szokásos módon 
nyilvánosságra hozza. 
Amennyiben a fenntartó intézkedési terv készítésére szólít fel azért, mert az országos mérési, 
értékelési eredmények alapján intézményünk nem érte el a jogszabályban rögzített 
minimumot, a tervet a felhívástól számított 3 hónapon belül elkészítjük. 
Az intézkedési terv készítése során feltárjuk a kiváltó okokat, körülményeket. Ehhez 
figyelembe vesszük az intézményi önértékelés, valamint a fenntartói ellenőrzések, értékelések 
megállapításait. 
 

VI.12. A partnerkapcsolatok irányítása 
A fejezet célja 
A partnerek elvárásainak feltárása, elégedettségének és elégedetlenségének mérése annak 
érdekében, hogy az intézmény működése egyre jobban közelítsen és feleljen meg az 
igényeknek. 
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A partnerek igényeinek és elégedettségének/elégedetlenségének mérése 
• Azonosítja partnereit. 
• Meghatározza az igények és elégedettség, elégedetlenség felmérésének rendjét. 
• Az így nyert adatokat elemezi és megtervezi a vizsgálatra épített fejlesztendő 

területeket. 
Az intézmény kötelessége a partneri igények megismerése és mérése.  
Ennek érdekében:  
A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok 

Hivatkozott dokumentum Szabályozott részterületmegnevezése 

Minőségirányítás, minőségfejlesztés a 
közoktatási intézményekben 

Partnerazonosítás 

Minőségirányítás, minőségfejlesztés a 
közoktatási intézményekben 

Partneri igényfelmérési 
szabályzat 

SZMSZ Az iskola közössége ezek kapcsolata 
egymással és a vezetéssel 

Kommunikáció a partnerekkel 
Az intézmény kötelessége a közvetlen és közvetett partnereit tájékoztatni, kommunikációs 
csatornáit meghatározni. 
Ennek érdekében: 

Szabályozza a partnerekkel történő kommunikációját.  
Ezen belül meghatározza: 

• az informálandók körét, 
• az információk áramlásának és frissítésének folyamatát, valamint azok 

felhasználását, 
• a kommunikációs csatornákat, 
• az érintettek bevonásának módját az információ terjesztésébe és felhasználásába. 

A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok: 
Hivatkozott dokumentum Szabályozott részterület megnevezése 

Pedagógiai program A tanulók, szülők és pedagógusok 
együttműködésének formái, lehetőségei 

Minőségirányítás, minőségfejlesztés a 
közoktatási intézményekben  
Minőségügyi kézikönyv 

Partnerekkel történő kommunikáció 

Minőségirányítás, minőségfejlesztés a 
közoktatási intézményekben  
Minőségügyi kézikönyv 

Intézményi információáramlás szabályozása 

Kollektív szerződés Munkaügyi kapcsolatok 
Kollektív szerződés Záró rendelkezések 
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VI.13. Oktatás-nevelés 
A fejezet célja: 
A fejezet meghatározza azokat a folyamatokat és szabályozásuk módját, amelyek a nevelő-
oktató munka sikeressége, céljai elérése, megvalósítása érdekében kulcsfontosságúak. 
A pedagógiai program fejlesztése 
Az intézmény feladata meghatározni, hogy 

- a kötelező foglalkozásokon kívül a partneri elvárásoknak, igényeknek megfelelően 
milyen kiegészítő tevékenységeket és szolgáltatásokat nyújtanak, 

- milyen rendszerességgel mérik, vizsgálják a program beválását, 
- mikor és milyen eljárással történik a program módosítása. 

A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok: 
Hivatkozott dokumentum Szabályozott részterület megnevezése 

Pedagógiai program Kiegészítő tevékenységek 
Pedagógiai program Egyéb tanórán kívüli lehetőségek 
Minőségügyi kézikönyv Partneri igényfelmérési szabályzat 
Pedagógiai program Hagyományaink 
Pedagógiai program Ellenőrzési, mérési formák 
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VI.14. Módszertani kultúra fejlesztése 
A nevelőtestület vagy a munkaközösség ajánlása alapján az intézmény meghatározza és 
összegyűjti az oktató-nevelő munkához szükséges módszertani anyagokat és kidolgozza azok 
használatának rendjét. A módszertani kultúra fejlesztésének érdekében vizsgálatokat végez a 
napi gyakorlatban használatos módszerekről és az intézményi nevelési-oktatási programnak 
megfelelően fejlesztési projekteket készít, amelynek keretében ösztönzi a „jó gyakorlatok” 
elterjedését. 
A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok: 
Hivatkozott dokumentum Szabályozott részterület megnevezése 
Pedagógiai program Munkaközösségek feladatai 
SZMSZ A nevelők szakmai munkaközössége 
VI.15. A tanulás támogatása 
A nevelőtestület meghatározza és összegyűjti azokat a tanulásszervezési módszereket, 
eljárásokat, amelyeket használ, majd kidolgozza azokat az eszközöket, amellyel 
megismerhető a tanulók ismeretszerzésének módja. A vizsgálat alapján kialakítja a tanulók 
tanulását támogató technikákat, szabályozza a tanulók egyéni útjának végigkövetésének 
intézményi elvárásait. 
A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok: 

Hivatkozott dokumentum Szabályozott részterület megnevezése 
Pedagógiai program Eljárások, módszerek 
Pedagógiai program Egyéb tanórán kívüli tevékenységek 
Pedagógiai program Tanulói tevékenységformák 
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VI.16. A pedagógusok együttműködése 
A nevelőtestület meghatározza az egy osztályban tanítók és a szakmai, szaktárgyi 
együttműködés fórumait, a találkozások gyakoriságát a dokumentálás formáját és 
együttműködés eredményeinek értékelését, a következő táblázat szerint. 
 

Együttműködők köre Fórumai Gyakoriság Dokumentálás 
Egy osztályban tanítók Munkatársi 

értekezletek 
Havonta Feljegyzés készítése 

Egy osztályban tanítók Osztályozó 
értekezletek 

Félév 
Év vége 

Feljegyzés készítése 

Munkaközösségek 
tagjai 

Munkaközösségi 
megbeszélés 

Évente legalább 4 - 
szer  

Feljegyzés készül 

Nevelőtestület Munkatársi 
értekezlet 

Havonta Feljegyzés készítése 

Nevelőtestület Év eleji értekezlet Augusztus Jegyzőkönyv 
Nevelőtestület Őszi és tavaszi 

nevelőtestületi 
értekezlet 

November 
Április 

Jegyzőkönyv készül 

Nevelőtestület Félévi értekezlet I. félév befejeztével Jegyzőkönyv készül 
Nevelőtestület Év végi értekezlet Tanév befejezése 

után 
Jegyzőkönyv készül 

A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok: 
Hivatkozott dokumentum Szabályozott részterület megnevezése 

Pedagógiai program  A pedagógusok együttműködési formái 
SZMSZ A nevelők szakmai munkaközössége 
SZMSZ Az intézményegységek együttműködésének szabályai 
SZMSZ A vezetők és a szülői munkaközösségek kapcsolattartásának 

rendje 
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VI.17. A tanuló csoport előrehaladására vonatkozó éves pedagógiai tervezés 
A nevelőtestület meghatározza a tanmenetek közös formai és tartami követelményeit, a 
felülvizsgálat kritériumait. A tanmenetnek koherensnek kell lenni a helyi tantervvel és a 
választott tankönyvvel. A tanmenetet félévkor felül kell vizsgálni, meg kell állapítani a 
teljesültséget. Eltérés esetén a szakmai munkaközösségben kell meghatározni a teendőket. 
A tanmenet beadási határideje: szeptember 15. 
Jóváhagyja: intézményegység - vezető 
Szakmai munkát ellenőrzi: munkaközösség – vezető 
A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok: 

Hivatkozott dokumentum Szabályozott részterület megnevezése 
Pedagógiai program Helyi tanterv összeállítása  
Pedagógiai program Tankönyvválasztás elvei 
VI.18. A tanulók értékeléséhez szükséges közös követelmények és 
mérőeszközök meghatározása 
A nevelőtestület meghatározza az értékelés általános követelményeit, a mérési területeket, a 
szaktárgyanként és területenként használt mérőeszközöket és a mérések adatai értelmezésének 
szabályait, az eredmények hasznosításának módját. 
A területre vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentumok: 

Hivatkozott dokumentum Szabályozott részterület megnevezése 
Pedagógiai program Magasabb osztályba lépés 
Pedagógiai program Ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerünk 
Edelény, 2010. november. 13. 
  ...............................................   ...............................................  
 Intézményvezető Minőségügyi vezető 
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� VII. Legitimációs záradék 
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� MELLÉKLET 
 

Az intézmény gimnáziumi egységében 2010 szeptemberében bevezetett digitális középiskola 
minőségirányítása. 
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M INŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM DIGITÁLIS KÖZÉPISKOLA  
1. A program rövid bemutatása 
A Városi Oktatási Központ Gimnázium és Szakképző Iskolában levelező, illetve esti 
tagozaton éveken át folyt felnőttoktatás. Általában minden évfolyamon egy - egy osztály vett 
részt a képzésben. Ezen tapasztalatok birtokában a felnőttképzés új formájához kapcsolódott 
az intézmény 2010. augusztus 8-án, a Digitális Középiskola programhoz, amely magáénak 
vallja a nappali tagozat alapelveit, természetesen kiegészítve a más jellegből adódó 
feladatokkal. 
2. Minőségpolitikai célok 
2.1. Küldetésnyilatkozat 
Az intézmény küldetési profilja azzal bővül, hogy a Digitális Középiskola program keretében 
az oktatási forma adta lehetőségek kihasználásával lehetővé tegye, hogy a tanulás világától 
már eltávolodott tanulókat sikeresen be tudja vonni az oktatásba, valamint a munkaerőpiacról 
kiszorult, oda képzettség hiányában visszatérni nem képes felnőttek visszatérését a 
munkaerőpiacra. Ezért az érettségivel nem rendelkező felnőttek számára biztosítja annak 
megszerzési lehetőségét. Az intézmény elkötelezi magát az oktatás folyamatos tartalmi és 
módszertani fejlesztése, az oktatásszervezés tanuló-központúsága, a minőség állandó 
fejlesztése iránt. 
2.2. Célcsoport: 
Azon fiatal felnőttek, akik 18. életévüket betöltötték, így már nem részesülnek kötelező 
oktatásban. Nagyrészt hátrányos helyzetű, vagy eltérő tanulási, szociális, mentális, 
lehetőségekkel rendelkező emberek, részben családosak, családfenntartók, roma vagy egyéb 
kisebbség tagjai, olyan felnőttek, akik gyereknevelési, munkahelyi kötelezettségeik miatt 
sajátos kiegészítő ellátást igényelnek. 
2.3. Célok 
a. Alapvető cél, hogy az intézményhálózatban tanulók az alapműveltséget megfelelő szinten 

elsajátítsák, és ezen túlmenően – az adott lehetőségek szerint - kibontakoztathassák 
tehetségüket, képességeiket. 

b. Fontos, hogy az iskolai nevelőmunka olyan értékeket közvetítsen, melyek tanulók 
személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövőjére, a családra, a társadalmi környezetre is 
pozitív hatást gyakorolnak.  

c. Nevelési cél a helyes önértékelés, a felelős felnőttként való gondolkodás, az önálló 
életvezetés során felvetődő társadalmi kérdésekben való eligazodási, ügyintézési képesség 
kialakítása. 

d. Fontos cél, hogy csökkenjen a tanulók lemorzsolódása, és hogy a tanulás világától már 
eltávolodott tanulók sikeresen visszakerüljenek az oktatásba. A program segítségével 
megszerezhetik az érettségihez szükséges ismereteket, később pedig érettségit tehetnek.  

2.4. Alkalmazott alapelvek: 
A minőségirányítási rendszer kialakításakor a következő alapelveket kell figyelembe venni:  

• A szervezet legyen vevőközpontú, az érdekelt felek igényeire koncentráljon.  
• A vezetés módja, a szervezeten belüli kapcsolatrendszere legyen megfelelő.  
• A munkatársak legyenek érdekeltek a szervezet sikeres működtetésében.  
• A folyamatos fejlesztés jellemezze az iskola munkáját. 
• A partnerekkel való viszony, a kapcsolatok a kölcsönös előnyökön alapuljanak. 
CÉLOK , FELADATOK  INDIKÁTOROK  SIKERKRITÉRIUMOK  

Keresleti piac felmérése, 
partnerlista összeállítása 

Az érdekelt felek igényeinek 
és elvárásainak ismerete. 
Vizsgálati és marketing 
program. 

Partnerazonosítás (tanulók, 
pedagógusok, intézményi 
alkalmazottak, külső 
partnerek, fenntartó) 
A meghirdetett évfolyamok 
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megfelelő létszámmal 
indulnak. 

Belső kommunikáció: 
megfelelő információs 
rendszer kialakítása és 
működtetése. 

Tájékoztatási formák 
követhető rendszere: 
rendszeres megbeszélések az 
aktuális feladatokról, 
telefonos, vagy elektronikus 
információátadás. 

A szervezet eléri kitűzött 
céljait.  
A felmerülő problémák, 
megoldások és megoldási 
lehetőségek a program 
nyújtotta kommunikációs 
csatornákon történnek.  

A munkatársak elkötelezettek 
a program iránt. 

A programba bekapcsolódó 
munkatársak folyamatos 
önképzése és egymás közötti 
tapasztalatcseréje.  

Képességeiket az intézmény 
számára hasznosítják.  
Bővül a programban részt 
vevő oktatók száma. 

Kapcsolattartás partnerek 
között és tájékoztatás a 
partnerek számára. 

Megbeszélések, levelezés 
hagyományos vagy 
elektronikus formában a 
pedagógusokkal, a 
programfelelőssel és a 
tanulókkal. 

Tájékozódás a képzés 
haladásáról, tapasztalatcsere. 
A képzésben részt vevő 
partnerek az őket érintő 
kérdésekben megfelelő 
információval rendelkeznek.  

A társadalmi környezet, 
valamint a partneri igények 
változásainak, nyomon 
követése. 

Felmérések, kapcsolattartás 
külső szervezettel. 

Alkalmazkodás, fejlesztési 
lépések a tapasztalt 
változások kezelése 
érdekében. 

Együttműködés a Digitális 
Középiskola programban 
résztvevő oktatási 
intézményekkel 

Folyamatos elektronikus 
kapcsolattartás és 
tapasztalatcsere. 

A tapasztalatok felhasználása 
és beépítése a helyi 
programba. 

3. A vezetőség felelősségi köre 
3.1. A vezetőség elkötelezettsége  
A minőségirányítási rendszer kiépítésének és működtetésének első számú felelőse az 
intézmény igazgatója.  
Kiemelt vezetői feladatok: 

a. meghatározza a minőségpolitikát,  
b. gondoskodik a minőségcélok meghatározásáról,  
c. vezetőségi ellenőrzést végez,  
d. gondoskodik az erőforrásokról.  

3.2. Partnerközpontúság  
A partnerek meghatározását követően szükséges azok igényeinek és elégedettségének 
folyamatos figyelemmel kísérése, a kommunikációs csatornák fenntartása és azon lehetőségek 
megteremtése, amelyek biztosítják az oktatási célok elérését a partneri igények lehető 
legmagasabb szintű teljesülésével összhangban. Partnerek:  

• a tanulók,  
• a pedagógusok, 
• az intézményi alkalmazottak,  
• alvállalkozók, külső partnerek,  
• a fenntartó.  

Törekedni kell a partnerközpontú működés megvalósítására, azaz a partnerek által az 
intézménnyel szemben támasztott igények tervezett, hatékony, átlátható és ellenőrizhető 
kielégítésére.  
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A folytonos kommunikációhoz elengedhetetlen a kapcsolatok milyenségének meghatározása. 
A közvetett partnerek azonosításán túl a kapcsolattartás tartalmát és formáját is meg kell 
határozni.  

CÉL FELADAT FELEL ŐS 
Partnerazonosítás és partneri 
igények összegyűjtése. 

Keresleti piac felmérés, 
partnerlista összeállítása. 
Kínálati piacfelmérés, 
igénylista összeállítása. 

képzési felelős 

Partneri elégedettség 
növelése. 

Elégedettség / elégedetlenség 
mérése kérdőívvel. 

projekt menedzser 

Tájékoztatás. Eredmények ismertetése a 
résztvevőkkel. 

szaktanárok 

3.3. Tervezés 
3.3.1. Minőségcélok  
A Digitális Középiskola rendszer eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, 
ha a szolgáltatások színvonalát a tanulók és a partnerek mindenkori igényeihez alakítják. Az 
új tanulási forma eredményeinek fenntartását és erősítését megbízható, magas színvonalú, 
minőségi munkavégzés és hatékony minőségirányítás biztosíthatja. Ehhez szükséges: 

- minőségi oktatás biztosítására, 
- költséghatékony működésre és a pénzügyi folyamatok nyomon-követhetőségére;  
- tanulói lemorzsolódás csökkentésére;  
- munkaerőpiacra történő beilleszkedés esélyének növelése. 

ÉRTÉK MIN ŐSÉGI CÉL 
Tudás hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, 

visszaillesztése az oktatási rendszerbe 
minden tantárgyi modul oktatására legyenek 

szakképzett tanárok  
 az önértékelésre, az önismeretre való nevelés  
az eredményes tanulás módszereinek 

megismertetése, a tanulási technikák 
elsajátíttatása  

az egész életen át tartó tanulás lehetőségének 
átadása  

az alapkompetenciák magabiztos 
alkalmazásának elsajátíttatása  

Felelős állampolgárrá nevelés, 
hazaszeretet 

• a tanév során a nemzeti ünnepeinken – 
valamilyen - formában rövid 
megemlékezések tartása, ami az Ember és 
társadalomismeret modul keretében kiemelt 
jelentőséggel bír.  

Esztétikum • a megfelelő tantárgyak keretében az 
ízlésformálás, esztétikumra nevelés kiemelt 
feladat  

Egészséges életmód • az egészséges életmódra neveléshez 
tananyagtartalom összeállítása, és 
kapcsolása megfelelő tantárgyakhoz  

Környezetvédelem • környezettudatos nevelés az egyes 
modulokon belül a sajátosságok figyelembe 
vételével 

3.4. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció 
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3.4.1. Felelősségi körök és hatáskörök  
Az iskola vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy a felelősségi köröket és a hatásköröket 
meghatározzák és közzétegyék a szervezeten belül.  
A vezetők és beosztottak feladatait a következő dokumentumok tartalmazzák: 

- a Minőségirányítási Kézikönyv,  
- a minőségirányítási eljárások és  
- utasítások,  
- a munkaköri leírások. 
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3.4.2. A vezetőség képviselője  
A képzésért a Városi Oktatási Központ igazgatója a felelős, aki kijelöli az intézmény 
munkaközösségének egy tagját, aki – egyéb felelősségi köreitől függetlenül –  

a) rendelkezik a digitális középiskola működését biztosító folyamatok létrehozásáról, 
bevezetéséről és fenntartásáról,  
b) felhatalmazással bír a rendszert meghatározó személyi, infrastrukturális 
kérdésekben történő döntésekre.  

Elvárt személyi kompetenciák  
• Az adott intézményben tagozatvezető munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 

iskolai végzettség és szakképzettség;  
•  legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;  
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás; 
• az Apertus Közalapítvány Digitális Középiskola „Vezetői kurzus” vezetői 

tananyagának eredményes elsajátítása.  
3.4.3. Belső kommunikáció  

A) Kapcsolattartás az intézmény belső munkatársaival  
• Rendszeres megbeszélések az aktuális feladatok, telefonos, elektronikus 

információk átadására belső kapcsolattartás céljából. 
• Rendszeres megbeszélések, ahol a képzésben résztvevő kollégák tájékoztatják az 

intézményvezetőt a képzés és a hozzá kapcsolódó pénzügyi folyamatok előre 
haladásáról, a felmerülő problémákról, megoldásokról és megoldási 
lehetőségekről. 

• A Középiskola vezetői havi rendszerességgel tájékozódnak a képzés során 
folyamatosan felmerülő költségekről. A megbeszéléseken egyeztetik a kifizetések 
ütemezését, a tervezett cashflowba való illeszkedését.  

• Ha előre láthatóan a tervektől összegében vagy ütemezésében eltérő kötelezettség 
merül fel, arról a gazdasági vezető az intézményvezetőt időben értesíti. Így a 
kifizetésre az intézmény felkészülhet, hogy az likviditását ne veszélyeztethesse.  

• Rendszeres telefonos és elektronikus vezetői információcsere.  



 

 302

B) Kapcsolattartás a koordinátorokkal 
• A koordinátorok folyamatosan kapcsolatban vannak és tájékozódnak a 

pedagógusoktól a képzés haladásáról. 
• A rendszeres megbeszéléséken megosztják tapasztalataikat, tájékoztatják az 

intézményvezetőt. 
• Folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a tanulmányi osztállyal.  

3.5. Vezetőségi ellenőrzés 
3.5.1. Általános útmutatás  
Az intézmény munkatársai felelősek a programok megvalósításáért, a célok eléréséért, a 
minőséget befolyásoló folyamatok előírásszerű végrehajtásáért. Minden munkatárs joga és 
kötelessége a szolgáltatások bármely fázisában észlelt, a minőséget károsan befolyásoló 
jelenséget felismerve azokat a hatáskörrel felruházott kollégáknak jelezze. Joga és kötelessége 
a megszüntetésre vonatkozóan javaslatot tenni.  
Az átvizsgáláson a vezetőség értékeli, hogy szükségesek-e változások a szervezet 
minőségügyi rendszerében, beleértve a minőségpolitikát és az aktuális minőségügyi célokat 
is.  
A vezetőségi átvizsgálás résztvevői:  

• igazgató,  
• képzési felelős,  
• minőségirányítási vezető.  

A rendszeres és szakszerű vezetői ellenőrzés célja  
• segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes működését,  
• jelentsen motiváló erőt a beosztottak számára, 
• segítsen megerősíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket,  
• mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre,  
• adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez ill. az eseti 

döntések, problémamegoldások esetében 
• adjon támpontot a személyek munkájának, illetve a folyamatok értékeléséhez.  

Minőségügyi ellenőrzés  
• Az intézmény vezetése a minőségirányítási rendszert évente legalább egy alkalommal. 
• A felülvizsgálat kiterjed a következőkre:  

o partneri elégedettség és kifogások (panaszok), 
o belső helyzetelemzések eredménye, 
o erőforrások helyzete, 
o szolgáltatások hatékonysága, megfelelősége, 
o helyesbítő, megelőző tevékenységek, 
o változások szükségessége, 
o korábbi átvizsgálások eredményeinek vizsgálata 
o a minőségügyi rendszer tökéletesítése, szükséges változtatások, 
o erőforrások fejlesztése, 
o szolgáltatások fejlesztése.  

A vezetői ellenőrzés szintjei  
• igazgatói szint, 
• képzési felelősi szint, 
• gazdasági vezető szintje, 
• titkárság szintje,  

A vezetői ellenőrzés formái  
• dokumentumok elemzése, 
• kérdőívek, felmérések, 
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• interjúk, beszélgetések, 
• óralátogatások, 
• személyes feljegyzések készítése, 
• az alsóbb vezetői szintű ellenőrzésről kért beszámoló.  

A vezetői ellenőrzés dokumentálása:  
• ellenőrzési napló, 
• jegyzőkönyvek, 
• beszámolók.  
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3.5.2. Az átvizsgálás bemenő adatai  
A vezetőségi ellenőrzés megállapításait és a hozott intézkedéseket a vezető feljegyzésben 
dokumentálja.  
Vezetői ellenőrzési táblázat tartalma:  

• ellenőrzött tevékenység, terület megnevezése 
• ellenőrzést végző személy, 
• ellenőrzésben érintett, 
• ellenőrzési módszer, 
• ellenőrzési idő, 
• ellenőrzési dokumentáció, 
• tájékoztatás az ellenőrzés eredményéről, megállapításairól, 
• az ellenőrzés megállapításainak felhasználása (helyesbítő tevékenységek 

meghatározása).  
A vezetői ellenőrzés területei:  
A vezetőségi ellenőrzés a  

• stratégiai folyamatok ellenőrzésére, 
• belső szabályozók működésére, valamint a 
• mindennapi működés ellenőrzésére terjed ki.  

A stratégiai folyamatok ellenőrzése:  
• a pedagógiai és szakmai program 
• a minőségirányítási program 
• a pedagógus továbbképzési terv 
• az éves beiskolázási terv 
• a humán erőforrás biztosítása 
• a tárgyi feltételek alakulása:  

o kötelező taneszköz-beszerzés 
o felújítások 
o beruházások 
o leltár és selejtezés 
o o a költségvetés – ezen belül kiemelten a bérgazdálkodás – alakulása  

A belső szabályozók működése:  
• az iskolai adminisztráció működése:  

o adatkezelés 
o tanügyi dokumentumok kezelése 
o irattárazás  

• tűz- és balesetvédelmi tervek ellenőrzése  
A mindennapi működés ellenőrzése: 

• éves tervek, tanmenetek ellenőrzése, 
• a munkaidő, konzultációs időpontok betartása, 
• az adminisztráció (jelenléti ívek), 
• a helyettesítések, 

3.5.3. Az ellenőrzés kimenő adatai (eredmények)  
A vezetőségi ellenőrzés eredményeképpen a vezetőség intézkedéseket hoz:  

• A minőségirányítási rendszer fejlesztésére vonatkozóan, 
• A vevői követelményekkel kapcsolatban álló szolgáltatások továbbfejlesztésére, 
• Az erőforrásokra vonatkozó igényekkel kapcsolatban.  

A vezetőségi átvizsgálásról és az ott hozott határozatokról jegyzőkönyv készül.  
4. A szervezet erőforrásai 
A szervezet erőforrásai az alábbi csoportokba sorolhatók:  
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• emberi erőforrások,  
• infrastruktúra.  

4.1. Emberi erőforrások 
A programban résztvevő személyek legyenek felkészülve megfelelő oktatás, képzés, készség 
és gyakorlat alapján a kijelölt munkára. 
Minden pedagógussal szemben támasztott alapvető követelmény: 

• rendelkezzen a beosztásához szükséges szakmai ismeretekkel, végzettséggel, 
• a minőségpolitikában foglaltakkal összhangban ismerje a minőségirányítási 

célkitűzéseket, a rá vonatkozó konkrét követelményeket, szabályokat.  
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Emberi erőforrás igények a digitális középiskolában:  
 SZÜKSÉGES FELKÉSZÜLTSÉG KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK, 

EGYÉB TEVÉKENYSÉG  
Igazgató • az adott nevelési-oktatási intézményben 

pedagógus-munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség, 

•  másodszor és további alkalommal 
történő megbízás esetén a pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség  

• legalább öt év pedagógus-munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat 

• a nevelési-oktatási intézményben 
pedagógus-munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló alkalmazás, 
illetve a megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre szóló alkalmazás.  

• pedagógus-szakvizsga 
keretében 
intézményvezetői 
szakképzettség 
megszerzése  

Képzési 
felelős 

• Megfelelő szakmai (tantárgyi) ismeretek  
• Pedagógusi pályán eltöltött legalább 2 év 

gyakorlat 
• ECDL 1-4 moduljainak megfelelő IKT 

ismeretek  

• Az Apertus 
Közalapítvány Digitális 
Középiskola Vezetői 
kurzusának teljesjtése 

• IKT ismeretek 
folyamatos elmélyítése  

Koordinátor - 
adminisztrátor 

• Megfelelő szakmai (tantárgyi) ismeretek  
• Oktatásszervezési legalább 2 év 

gyakorlat 
• ECDL 1-4 moduljainak megfelelő IKT 

ismeretek 
• Digitális Középiskola rendszerből 

következő adminisztrációs sajátosságok 
(ritkább bejárás, nehezebb ügyintézés 
stb.) 

• Az intézményi adminisztrációs 
folyamatok ismerete  

• Pénzügyi, jogi 
továbbképzések  

Pedagógusok • Megfelelő szakmai (tantárgyi) ismeretek  
• Az Apertus Közalapítvány Digitális 

Középiskola Tutor továbbképzési 
tananyagának sikeres elsajátítása 
(pályázatban meghatározott 
pedagógusok) 

• ECDL 1-4 moduljainak megfelelő IKT 
ismeretek  

• Az Apertus 
Közalapítvány Digitális 
Középiskola Tutor 
továbbképzése 

• IKT ismeretek 
folyamatos elmélyítése  

Mentorok • Az Apertus Közalapítvány  Digitális 
Középiskola  Mentor képzési 
tananyagának sikeres elsajátítása  

• ECDL 1-4 moduljainak megfelelő IKT 
ismeretek 

• Az Apertus 
Közalapítvány  Digitális 
Középiskola  Mentor 
képzése 

• IKT ismeretek 
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• Konfliktus kezelő képességek 
• Jó kommunikációs képességek  

folyamatos elmélyítése 
• Kommunikációs és 

konfliktus kezelő 
képességek fejlesztése 

4.2 Infrastruktúra 
Az infrastruktúra tartalmazza értelemszerűen  

a) az épületeket, a munkahelyet és a hozzá tartozó feltételeket,  
b) a folyamatok eszközeit (hardvert és szoftvert), valamint  
c) az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat (pl. kommunikációt).  

Infrastruktúra igény a Digitális Középiskolában: 
 MUNKAHELY ÉS A 

HOZZÁ TARTOZÓ 

FELTÉTELEK  

A FOLYAMATOK 

ESZKÖZEI  
ELÉRHETŐ 

SZOLGÁLTATÁSOK  

Igazgató • Zárható 
igazgatói 
irodahelység 

• Zárható 
iratszekrény  

• Mobil telefon  
• Személyi számítógép 

(operációs rendszer, 
MS Office) 

• Nyomtató 
• Fax  

• Internet hozzáférés 

Képzési 
felelős 

• Munkaasztal 
• Iratszekrény 

• Legalább vonalas 
telefon 

• Személyi számítógép 
(operációs rendszer, 
MS Office) 

• Internet hozzáférés 
• Faxolási lehetőség 
• Nyomtatási 

lehetőség 

Koordinátor - 
adminisztrátor 

• Munkaasztal 
• Zárható és nem 

zárható 
iratszekrények 

• Külső 
helyszínen nem 
állandó, de 
időszakosan 
igény bevehető 
munkaállomás 

• Mobiltelefon 
• Személyi számítógép 

(operációs rendszer, 
MS Office) 

• Vonalas telefon 
• Fax 
• Nyomtató 

• Internet hozzáférés,  
• Faxolási lehetőség  
• Nyomtatási 

lehetőség  

Pedagógusok • Munkaasztal 
• Iratszekrény 

• Rendelkezésre álló 
munkaállomás 

• Zárható iratszekrény 

• Mobil telefon 
elérhetőség 

• Internet hozzáférés 
• Faxolási lehetőség  
• Telefonálási 

lehetőség  
• Nyomtatási 

lehetőség  
Mentorok • Munkahely és a 

hozzá tartozó 
feltételek 

• A mentorok 
személyesen  
nem vesznek 
részt az 

• Mobiltelefon 
• Munkaállomás  

• Internethozzáférés 
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oktatásban így 
számukra 
munkaterületet 
biztosítani nem 
kell. 

5. Oktatási folyamat a Digitális Középiskolában 
A minőségbiztosítási elvárások teljesítéséhez szükséges feladatok a következők: 

1. Beiskolázás tudatos tervezése  
a. Célcsoportok megfelelő tájékoztatása  
b. Hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos feladatok meghatározása  

2. Oktatás színvonalának fejlesztése  
a. Tantervek rendszeres felülvizsgálata  
b. Tananyagok teljes körű kihasználása  

3. Élethosszig tartó tanulás  
a. Önálló ismeretszerzés technikáinak elsajátíttatása  

4. Készségek, képességek fejlesztése  
a. A jelenléti és digitális tanórákon a tanulóknak módszertani segítséget kell 
nyújtani  
b. Probléma-megoldó, gondolkodtató feladatok  

5. Folyamatos évenként tervezett belső ellenőrzés, mérés, értékelés  
a. Mérésalapú értékelés megvalósítása  
b. Folyamatos ellenőrzés  
c. Tanulmányi eredmények értékelése  

6. Számítógép ellátottság  
a. Az eszközállomány feleljen meg a kötelező elvárásoknak, lehetőleg igények 
szerint bővüljön  
b. Számítógép és internet hozzáférés biztosítása  

7. Humán erőforrás fejlesztése  
a. Szakmai felkészültség növelése a digitális oktatás területén  
b. Továbbképzési terv elkészítése  

8. Minőségirányítási rendszer stratégiai tervének részei: 
a. Minőségirányítási terv kidolgozása  
b. Stratégia tervek elkészítése  
c. Elégedettség vizsgálat  
d. Partneri igények felmérése 
e. Partneri kapcsolatok ápolása  

5.1. Az oktatással kapcsolatos folyamatok 
Az oktatás folyamatainak tervezése során az alábbi folyamatok ismerhetők fel:  

1. Képzési szükséglet felmérése  
2. Képzési tájékoztatás  
3. Jelentkezés és beiratkozás  
4. Oktatás, ezen belül  

a. oktatási feladatok  
b. tanulmányi adminisztrációs feladatok  
c. vizsgaszervezés, vizsga előkészítés  

5.1.1. Képzési szükséglet felmérése 
Az igazgató, a képzésért felelős vezető, az oktatók bevonásával minden év vége előtt 
összeállítja a következő évi Képzési tervet.  
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A Képzési terv valamennyi további dokumentum alapja, az ebben foglaltak megvalósítását 
szolgálják az egyes dokumentumokban lebontott feladatok, az egyes tanmenetek, 
órabeosztások, elkészítése, a munkaerő allokálása stb.  
Az elindítani kívánt új oktatással kapcsolatban az intézmény igazgatója a következő lépéseket 
teszi:  

• Áttekinti az aktuális jogszabályokat, 
• pénzügyi tervet készít, 
• kialakítja a 24/2004 (VI.22) FMM rendelet által előírt személyi feltételeket, 
• számba veszi a 24/2004 (VI.22) FMM rendeletben meghatározott tárgyi feltételeket, 

igényeket, 
• elkészíti a szükséges tájékoztatókat, reklámanyagokat.  

5.1.2. Képzési tájékoztatás  
A képzési tájékoztatás célja a tanulótoborzás. A képzési tájékoztatás képzési tájékoztató 
összeállításával történik. A tájékoztatónak tartalmaznia kell azokat az adatokat, melyek 
segíthetnek a képzés iránt érdeklődőknek eldönteni, hogy a képzés alkalmas-e az elvárásai 
teljesítésére és hogy ők alkalmasak-e a képző, a képzés által megkövetelt elvárások 
teljesítésére.  
A folyamatban meg kell határozni a képzési tájékoztató közzétételének módját is (honlap, 
kifüggesztés stb.)  
A képzési tájékoztató javasolt minimális tartalma:  

• a jelentkezés feltételei 
• az alkalmasság feltételei 
• a képzés időtartama  
• az oktatás rendje (oktatási hetek száma, rendje, személyes megjelenés rendje)  
• a kötelezően teljesítendő személyes megjelenés és a felmentések, hiányzások 

igazolásának rendje 
• a vizsgarend 
• a megszerezhető végzettség, képesítés 
• a beszámítás, beszámíthatóság  

5.1.3. Jelentkezés és beiratkozás  
A jelentkezőkkel jelentkezési lapot kell kitöltetetni, mely tartalmazza azokat az 
információkat, melyek alapján ellenőrizhető teljesíti-e a jelentkező a bemeneti feltételeket 
(iskolai végzettség).  
A beiratkozásnál a következőkre van szükség:  

• Beérkezett jelentkezési lapok;  
• bemeneti feltételek igazolása (bizonyítványmásolat, orvosi igazolás az oktatási 

folyamatokat érintő egészségügyi problémákról, személyigazolvány, lakcímkártya 
stb.); 

• Tanulói tanulmányi és vizsgaszabályzat, amely tartalmazza, hogy a jogviszony 
megszüntetésre mikor kerül sor; 

• Diákigazolvány igénylő lap, igazolványkép. 
• Iskolalátogatási igazolás.  

A jelentkezők személyi igazolvány és lakcím kártyája alapján egyeztetni kell az adataikat, 
hogy a későbbiekben a hivatalos tanulmányi dokumentumok írásánál ez ne okozzon gondot.  
5.1.4. Az oktatás feladatai  
5.1.4.1. A középiskola feladatai  
A szakmai felügyeletet minden esetben a középiskola látja el. Kijelöli a pedagógusokat, 
működteti a Tanulmányi Osztályt. A munka koordinálására és szervezésére képzési felelőst 
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nevez ki, aki a digitális középiskolai oktatást szervezi és irányítja. Delegálja a szaktanárokat a 
programban való részvételre, biztosítja a tanártovábbképzést, az intézményi felkészítést.  
Megszervezi az oktatás tárgyi és személyi feltételeit.  

• Kijelöli a szaktanárokat a szakmai feladatok ellátására (osztályfőnök/csoportvezető) 
• Biztosítja a képzéshez szükséges tanmeneteket, órarendeket, mellyel ütemezi a tanítást 

és tanulást 
• Meghatározza a számonkérések tartalmi elemeit, módját, idejét 
• Meghatározza a képzés ütemét, tartalmi elemeit, tanmenetét, felügyeli a Tanulmányi 

osztály tevékenységét.  
5.1.4.2. Tanulmányi osztály feladatai  
1. Megszervezi a beiratkozást  

Települési és kisebbségi önkormányzatok értesítése képzés indulásáról (1. számú 
melléklet), Jelentkezési lap (2. számú melléklet), Felvételi értesítő levél (3. számú 
melléklet).  
A beiratkozás előkészítése:  
• a jelentkezők kiértesítése, 
• terem biztosítása, 
• plakát készítése a portára, hogy hány órától, mely teremben lesz a beiratkozás.  
A beiratkozást követően a jelentkezőket regisztrálni kell a Digitális Középiskola 
keretrendszerében. Ennek során készül el a tanulók azonosítója, jelszava, amely az 
ITAK-ra való belépéshez szükséges, valamint ekkor kerülnek a rendszeren belül a 
megfelelő csoportba.  
Levelet küld az alábbi esetekben:  
a) Postai úton:  
• Beiratkozás/pótbeiratkozás időpontjáról értesítés 
• Tanévnyitó időpontjáról értesítés 
• Látogatási statisztika alapján tanulmányai előrehaladása nem az elvárt ütemben 

halad, feladatait az online rendszerben nem oldja meg időben.  
Ismételt felszólítást követően a jogviszony megszűntetése javasolt.  
• Évzáró ünnepségről értesítés 
• pót-, javítóvizsgáról értesítés: névre szólóan történik, s hogy milyen tantárgyakból 

kell vizsgáznia.  
b) Elektronikus úton, e-mail a keretrendszeren belülről:  
• a kért határidő-módosítás megtörtént részükre 
• bármilyen kérdésre a keretrendszeren belülről válaszol  

2. Tanévnyitóra teendők
 
 

Minden jelentkezőt egy héttel a tanév kezdése előtt a tanévnyitóról levélben értesíteni 
kell (4. számú melléklet)  
A tanévnyitó ünnepség előtt az alábbi anyagok összekészítése a tanulók számára:  
• Iskolalátogatási igazolás (iskola tölti ki) 
• Tanulmányi lap 
• Egyedi azonosító, jelszó a belépéshez 
• Konzultációk időbeosztása 
• Ezeknek az átvételéről átvételi elismervényt kell aláíratni (4. számú melléklet)  

3. Tanulók ellenőrzése  
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy mennyi időt foglalkoznak a 
tananyaggal, illetve ebből látogatási statisztika készítése. Akik nagyon kevés időt, ill. 
semmit sem foglalkoztak az anyaggal, azokat levélben fel kell szólítani, hogy oldják a 



 

 311

feladatokat. Kétszeri felszólítás után a harmadik alkalommal a tanuló jogviszonyát 
meg kell szüntetni.  
Ha a második felszólító levélre sem reagálnak, nem jelzik, hogy pótolni szeretnék 
hiányzásaikat, azoknak a jogviszony megszüntetésre kerül. A névre szólóan kiküldött 
levelet, az igazgató írja alá, és irattárba kerül a címlistával együtt. (5. számú 
melléklet).  

4. Az offline jegyek ellenőrzése  
Tanévzárás előtt 2 héttel: megvan-e minden tantárgyból minden számonkérés 
eredménye? Ha valami hiányzik, fel kell venni a kapcsolatot a szaktanárral a pótlás 
érdekében.  

5. Látogatási statisztika készítése  
Tanévzárás előtt 2 héttel. Akik nem látogatták az ITAK-et, nincs számonkérésből 
eredményük, azok jogviszonyát meg kell szüntetni.  

6. További adminisztrációs feladatok:  
• Tanulók értesítése levélben a tanévzárás pontos időpontjáról (6. számú melléklet) 
• Az augusztusi pótvizsgához a pótlásokat összegzése tanulónként, erről levél 

küldése. Ezzel egy időben névsor készítése a tanulókról, akik javító vagy 
osztályozó vizsgát tehetnek augusztusban.  

• Pótbeiratkozásról értesítés küldése úgy mint a rendes beiratkozás esetén.  
• Tanulói jogviszony igazolásához szükséges dokumentumokat nyújtása a tanulónak  
• A tanuló azonosító kártyákat kezelése  
• Diákigazolvány igénylése  
• Kiadja a szükséges igazolásokat (iskolalátogatási, nyugdíjbiztosító, államkincstári 

igazolások) 
• Az elektronikus tananyag eléréséhez szükséges tanulói hozzáféréseket (azonosító, 

jelszó) eljuttatása a tanulókhoz  
• A tanulókhoz rendeli ütemezetten a szükséges tananyag és feladattartalmakat  
• Kapcsolatot tart a tanulókkal 
• Válaszol a beérkező tanulói kérdésekre, vagy továbbítja az arra illetékesnek 
• Kezeli a kötelező dokumentumokat (beírási napló, törzslap, szaktanári 

osztályozóív, tanulmányi összesítő lap, bizonyítvány, félévi értesítő) 
• Teljesíti a kötelező létszámjelentést 
• Elvégzi a kötelező adatszolgáltatásokat (tanulói azonosító igénylése, statisztikai 

adatok szolgáltatása) 
• Vizsgaszervezés  

5.1.4.3. Képzési felelős 
A képzési felelős a középiskola által kijelölt vezető, aki szervezi az oktatási és tanügyi 
feladatokat a digitális felnőttoktatásban.  
Feladatai:  

• A szakmai munka szervezeti kereteinek biztosítása. 
• A képzési tematikák elkészítése, helyi tanterv, órarendek.  
• A szükséges szerződések megkötése. 
• A tanügyi dokumentumok meghatározása. 
• A tanügyi dokumentumok kezelésének megszervezése és felügyelete. 
• A statisztikai adatszolgáltatás biztosítása. 
• A szakmai munka ellenőrzése. 
• A szükséges elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása. 
• Kommunikáció a tanulókkal. 
• Kommunikáció a pedagógusokkal. 
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• A számonkérések időbeni megszervezése, s annak felügyelete:  
o Számonkérések begyűjtése (pl.: feladatlapok, javítási útmutató, szóbeli 

tételsor…) 
o Sokszorosítása 
o Továbbítása a számonkérés helyszínére (pl. Szolgáltatási Pont).  

• A Tanulmányi osztály munkájának irányítása és ellenőrzése. 
5.1.4.4. Koordinátor – adminisztrátor 
A koordinátor a digitális felnőttoktatás adminisztrációjáért és operatív szervezési feladataiért 
felelő személy, a Tanulmányi Osztály munkatársa.  
Feladatai:  

• Közreműködik az oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésében. 
• Megszervezi az oktatást, felügyeli az órák megtartását. 
• Napi rendszerességgel belép az online rendszerbe, tájékozódik, és ha szükséges 

észrevételeit eljuttatja a Tagozatfelelősnek. 
• Kapcsolatot tart a Szolgáltatási Pontokkal valamint a tanulókkal. 
• Oktatásszervezési kérdésekben kommunikál a tanulókkal, válaszol kérdéseikre. 
• Elkészíti az órarendet. 
• Megszervezi és dokumentálja a számonkéréseket. 
• Közreműködik a vizsgák megszervezésében és lebonyolításában. 
• Eljuttatja a feladatlapokat, tételsorokat a szaktanárokhoz, majd ezeket összegyűjti 

és tárolja. 
• A szaktanárokat időben tájékoztatja a konzultációkról, számonkérésekről. 
• A számonkérések eredményeit összegyűjti és megőrzi, továbbítja a 

tagozatfelelősnek, majd ellenőrzi a rendszerbe lévő meglétüket és helyességüket. 
• Tárgyhó utolsó munkanapját követő 4 napon belül összegyűjti tanároktól a 

szakmai órák elszámolási lapját a megtartott órákról, összehasonlítja a haladási 
naplóval, szignózza elektronikus formában, majd az eredeti példányokat lefűzi. 

• Havi rendszerességgel összesíti az igénybe vett tantermi órákat, az összesítést az 
intézmény felelős vezetőjével jóváhagyatja, aki ellátja aláírásával. 

• Részt vesz a kötelező adatszolgáltatások teljesítésében, a mérések 
megszervezésében. 

• Tájékoztatja a tanulókat minden fontos  kérdésről, értesítést küld az esetleges 
változásokról, folyamatosan figyeli az ITAK adatait.(Ajánlott tankönyvek,  
beiratkozás, számonkérések, vizsgák, oktatás rendje stb.) 

•  Kezeli a baleseti jegyzőkönyveket. 
• Közreműködik a beiratkozáskor. 
• Közreműködik a mérések és kutatások lebonyolításában. 
• Minden oktatási napon jelenléti ívet vezettet, melyet havonta összesít és tárol. 
• A képzés során keletkezett dokumentumokat tárolja. 
• Kezeli és megőrzi a tanügyi dokumentumokat:  

o a szaktanári vizsgáztatási lap 
o tanulói jelenléti ívek 
o elszámoló lapok a szakmai órákról és gyakorlatokról 

5.1.4.5. Pedagógus  
A Digitális Középiskola pedagógusai szaktanári és tutori feladatokat is ellátnak a helyi 
munkamegosztás rendszere szerint.  
Szaktanári feladatok:  

• A tananyagtartalmak megismerése az ITAK-ben. 
• A tananyag gondozása, feladatok ütemezése. 
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A tananyagokat a helyi képzési terv alapján feladatokat is tartalmaznak. A 
feladatok ütemezése, a kötelező és a gyakorló feladatok beállítása a szaktanár 
feladata.  

• Tanulók szakmai kérdéseinek megválaszolása. 
A tanulók minden tananyagból közvetlenül el tudják érni a szaktanárt, aki ezekre 
válaszol a rendelkezésre álló kommunikációs eszközök segítségével: fórum, chat, 
e-mail. A kommunikációs csatornákat a koordinátor figyeli és a szakmai 
kérdésekre felhívja a szaktanár figyelmét (továbbítja, jelzi). 

• Témazáró feladatsor és értékelési útmutató elkészítése 
Számonkérések megtartása, a dolgozatok javítása 
A tanulók értékelése, osztályozása 
A témazárók összeállításánál törekedni kell arra, hogy mint formájában, mind 
tartalmában a vizsgakövetelményeknek megfeleljen, ezzel is felkészítve a tanulót a 
záróvizsgákra. A szaktanár feladata a számonkérés pontos tartalmi elemeinek 
meghatározása, a vizsga körülményeinek, időtartamának és pontos idejének (mely 
héten, mely tananyagrész után) leírása, az értékelés pontos szempontrendszerének 
megadása. A dolgozatok javítása és értékelése ennek alapján történik.  

• Jelenléti órák (konzultációk) megtartása. 
• Az órákon a jelenléti ívek vezetése és továbbítása a képzési felelősnek. 
• Saját ténylegesen megtartott óráinak elszámolása az erre rendszeresített 

dokumentumon minden hónap utolsó napjáig, s továbbítása a képzési felelősnek. 
• Részvétel a félévi és év végi vizsgákon.  

Tutori feladatok: 
• A tanítványok előmenetelének, portál látogatottságának nyomon követése. 
• Tanulástechnikai segítség nyújtása a problémák felismeréséhez, a kérdés 

megfogalmazásához és a válasz megkereséséhez. 
• Tanulók motiválása. 
• A tanulást gátló problémák elhárítása.  

5.1.4.6. Szolgáltatási Pontok 
A szolgáltatási pontok nyújtják a saját hozzáféréssel nem rendelkező tanulók számára az 
online tanulás lehetőségét, valamint ennek keretében az oktatási keretrendszer elérését.  
A szolgáltatási pontokban a tanulók számítógéphez történő hozzáférését igény szerint azon 
tanulók számára biztosítani kell, akik nem rendelkeznek számítógépes hozzáféréssel.  Heti 5 
napon összesen heti min. 40 órában, amiből legalább 6 óra munkaszüneti napra esik. A 
nyitvatartási időt a tanulók igényeihez kell igazítani.  
A szolgáltatási pontok kialakításának feltétele, hogy az adott helyszín rendelkezzen 
szélessávú internet-kapcsolattal, amelyet a helyszínt biztosító intézmény teljes körűen biztosít.  
A kihelyezett számítógépet a képzés várható befejezéséig kell a tanulók számára elérhetővé 
tenni. Az intézmény korlátlanul igénybe veheti azokat más, non-profit célokra.  
A szolgáltatási pont a számítógépre köteles a szerződés teljes időtartalmára vagyonbiztosítást 
kötni.  
A szolgáltatási pontokra kihelyezett számítógépek technikai paraméterei  
Az oktatási felület Internet Explorer (IE) internetes webböngészőre van optimalizálva, így a 
ajánlott a Microsoft Windows XP operációs rendszer. Konfiguráció:  

Intel CeleronD 352 CPU 3.20GHz, 512K L2 cache, 533 MHz FSB, 
LGA775  

Kingmax 256 MB DIMM DDR2 533 RAM  
Nec Floppy meghajtó  
Samsung 80GB HDD, 7200rpm 8MB cacge, SATA II-300 HDD  
Samsung SN-242 24/24/24 DVD olvasó/CD író  
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MS Windows XP SP2  
17” Samsung 720N monitor  

Tekintettel a Windows XP rendszerhez folyamatosan publikált automatikus javításokra, 
illetve a jövőben megjelenő nagyobb erőforrást igénylő szoftverek elterjedésére, érdemes a 
jövőben vásárolt gépeket minimálisan 512MB RAM-mal üzembe helyezni.  
A tanuláshoz a tanulóknak fejhallgatóra is szükségük van.  
5.1.4.6. A Mentor  
A mentor kiegészíti az  eredményes képzést, hozzájárul az eredmények javításához, a  tanulók 
érdeklődésének fenntartásához és motivációjuk növeléséhez.  
Feladatai:  

• Kapcsolattartás és kommunikáció a tanulókkal. 
• A tanulók jelenlétének nyomon követése, jelentősebb hiányzás és lemaradás esetén 

konzultáció a középiskolával. 
• A tanulók szociális és egyéni tanulási problémáinak kezelése, segítségnyújtás a 

problémák megoldásában. 
• A szolgáltatási  pont helyszínén IKT  segítségnyújtás, a technikai működés 

biztosításának támogatása. 
• Kapcsolattartás a szolgáltatási pont vezetőjével. 
• Tanuló motiváltságának erősítése. 
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8./ Napirendi pont tárgya:  
 
Tájékoztató az önkormányzat foglalkozást elősegítő, munkahelyteremtő 
intézkedéseiről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 94./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
91/2011.(V.25.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Tájékoztató az önkormányzat foglalkozást 

elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, 
munkahelyteremtő intézkedéseiről szóló polgármesteri 
tájékoztatót megtárgyalta, és azt tudomásul veszi . 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
9./ Napirendi pont tárgya:  
 
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 
Előadó: intézményvezető 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 95./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
92/2011.(V.25.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 
1. számú mellékleteként  j ó v á h a g y j a . 

 
A jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 
2011. június 1.  napján lép hatályba. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

92/2011.(V.25.) számú határozat melléklete 
 

KOCH RÓBERT KÓRHÁZ ÉS RENDEL ŐINTÉZET 
3780 Edelény, Dankó Pista u. 80.sz. 

 
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZAT 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
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1. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.1. A Szervezeti és M űködési Szabályzat hatálya 
 
Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat- és 
hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak 
figyelembevételével kell alkalmazni. 
 
Az SZMSZ hatálya kiterjed: 

− az intézmény vezetőire, 
− az intézmény dolgozóira, 
− az intézményben működő testületekre, szervekre, közösségekre, 
− az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 
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A Szervezeti és M űködési Szabályzat célja 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza a 
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet szervezeti felépítését, működésének belső rendjét a 
feladatainak ellátását meghatározó legfontosabb jogszabályokban rögzített cél-és feladat 
rendszer megvalósítása érdekében 
 
1.2. Az intézmény legfontosabb adatai 
 
Az intézmény megnevezése : KOCH RÓBERT KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET 
Az intézmény székhelye, címe : 3780 Edelény, Dankó Pista út 80.  
Az intézmény telephelye(i):  

1. 3780. Edelény Deák Ferenc út 6 
2. 3780. Edelény István király út 65.   

Besorolási, Technikai Azonosító Adatai:  
1. Adóhatósági azonosítószám: 15439196-2-05 
2. Statisztikai számjel: 15439196-8610-322-05 
3. Bankszámlaszám: 12037805-00113019-00100004 
4. PIR: 439194 

 
 Az intézmény, mint költségvetési szerv alapítója az  Alapító Okirat aszerint:  
 Kórház: Edelény Város Önkormányzata 
 Eredeti alapítója:  Egészségügyi Minisztérium 
 Rendelőintézet: BAZ Megyei Tanács 
 Eredeti alapítása: 1965 
 Újraalapítva: 1994.01.01.      
 Intézményi integráció: 2008.07.01. 
 Száma: 88/2009 (V.13) ,  Kiállításának dátuma: 2009.06.09.  
 
Az intézmény irányító   szervének neve, székhelye:  
 Edelény Város Önkormányzata 
 3780. Edelény, István király útja 52   
 Az intézmény alaptevékenysége :  

854212     Szakirányú továbbképzés (rezidens képzés) 
8610011 Fekvőbetegek aktív ellátása 

       8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 
       8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 
       8622111 Járóbetegek gyógyító ellátása 
       86221311 Járóbetegek gyógyító gondozása (tüdőgondozó) 
       86904111 Család és nővédelmi gondozás 
       8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (tüdőgondozás-
szűrés) 
       5629172   Munkahelyi étkeztetés 
 
 Az intézmény m űködési területe:  

1. Edelény város (krónikus belgyógyászat) Edelényi kistérség (rehabilitáció) 
2. Edelény, Ózd, Kazincbarcika, Encs, Szerencs, Szikszó, Abaúj-Hegyközi kistérségek,  

Miskolc Északi Agglomeráció (tüdőgyógyászat) 
 
 Az intézmény jogállása:  
Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, működését az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. 
Gazdálkodás formája: Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
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 Az intézmény képviselete:  
Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén helyettese vagy 
a vezető által kijelölt személy jogosult. 
 
Az intézmény vezet őjének kinevezési rendje:  
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki. 
 
Az intézmény kapcsolat rendszere  
      Az intézet kapcsolatot tart fenn: 

1. Edelény Város Képviselő-testületével, annak bizottságaival, hivatalával, 
2. BAZ Megyei Kormányhivatal intézményeivel, kiemelten a: 

- Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel, 
- Munkaügyi Központokkal, 
- Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral. 

3. Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP), 
4. Országos Mentőszolgálattal, 
5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségügyi intézményeivel, 
6. Egyéb egészségügyi intézményekkel, 
7. Debreceni Tudományegyetem Általános Orvosi Karával, és annak Továbbképző 

Központjával, 
8. BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, 
9. Magyar Orvosi Kamara szerveivel,  
10. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával 
11. A betegjogi képviselővel, 
12. GYOGYINFOK-al, 
13. Nemzeti Adó és Vámhivatallal, 
14. Magyar Államkincstárral. 

 
Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabá lyok  

- 1997.CLIV.törvény az egészségügyről 
- 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
- 1997.évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
- 2003.évi LXXX. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
- 2006.évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
- 1997.évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről 
- 2003./2000. (XII.23) Korm.rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 

XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról 
- 13/2002. (III.28.)EüM rendelet a gyógyintézetek vezetőjének és vezető helyetteseinek 

képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt 
pályázat részletes eljárási szabályairól 

- 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről 

- 55/2009. (XII.30.) EÜM rendelet az egészségügyi közszolgáltató költségvetési 
szervvezető testületének és felügyelő testületének működéséről, valamint a szerv  
vezetője teljesítményének értékeléséről 

- 18/2007. (IV.17.) EÜM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező 
személyek alap- és működési nyilvántartásairól, valamint a működési 
nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről  

- 52/2003. (VIII.22.) ESzCsM rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és 
klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzéséről 

- 28/1998.(VI.17.) NM rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének 
szabályairól 
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- 40/2004.(IV.26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez 
szükséges egészségi alkalmassági vizsgálatról és minősítésről 

- 15/2005. (V.2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 
- 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük 

nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről  
- 14/1998.(XII.11.) EüM rendelet a kórházi etikai bizottságokról 
- 19/1998.(VI.13.) NM rendelet a betegszállításról 
- 284/1997.(XII.23.) Korm.rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes 

egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról 
- 76/2004.(VIII.19.) ESzCsM rendelet az egyes személy azonosításra alkalmatlan 

ágazati (egészségügyi, szakmai,) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, 
feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról. 

- 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes  
adatok kezelésének egyes kérdéseiről 

- 287/2006. (XII.23.) Korm.rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes 
szabályairól 

- 47/2004.(V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 

- 1992.évi XXXVIII.törvény az államháztartásról 
- 292/2009.(XII.19) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről  

 
 

2. FEJEZET 
Az intézmény Szervezeti Tagozódása 

 
1. Főigazgató 

1.1. Központi Irányítás 
1.1.2. Titkárság - Irattár 
1.1.3. Humánpolitika 
1.1.3. Szociális asszisztens 
1.1.4. Könyvtár 
1.1.5. Informatika  
1.1.6. Védőnői szolgálat 

     1.1.7. Szállók (orvos – nővérszállók) 
1.2. Belső ellenőr 

     
2.Orvos igazgató 

2.1. Fekvőbeteg ellátó osztályok 
2.2. Járó-beteg ellátó egységek 
2.3. Diagnosztika 
2.4. Gyógyszertár 

 
3. Gazdasági Igazgató 

 3.1. Közgazdasági csoport 
3.1.1. Főkönyvi és anyagkönyvelés 
3.1.2. Pénzügy 
3.1.3. Pénztár 
3.1.4. Bér és – munkaügy 
3.1.5. Leltárellenőr 

 3.2.Gazdasági- és műszaki csoport 
3.2.1. Anyaggazdálkodás 
3.2.2. Raktározás 
3.2.3. Csereruha raktár 
3.2.4. Gépjármű és szállító szolgálat 
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3.2.5. Telefonközpont 
3.2.6.  Portaszolgálat 
3.2.7. Karbantartás 
3.2.8. Kazánház 

3.3. Élelmezési csoport 
3.3.1. Konyhaüzem 
3.3.2. Raktározás 
3.3.4. Diétás nővér 

4. Ápolási Igazgató 
4.1. Az ápolás teljes vertikuma 

4.1.1. A fekvőbeteg osztályok ápolói, szakdolgozói 
4.1.2. Járó-beteg szakrendelők asszisztensei 
4.1.3. Diagnosztikai egységek asszisztensei 

4.2. Beteghordozók 
4.3. Takarítók 

 
3. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSE 

 
A Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet vezetésének feladata az intézmény szakmai 
követelményeknek megfelelő, folyamatos és gazdaságilag hatékony működtetése. 
 
3.1. Főigazgató 

 
Hatásköre:  biztosítja és összehangolja az intézmény működését.  
Jogállása:    

- az intézet egyszemélyi felelős vezetője. 
- magasabb vezetői beosztású közalkalmazott, felette a munkáltató jogokat az 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 
- A megbízás, felmentés, fegyelmi jogköröket kivéve az egyéb munkáltatói jogokat 

Edelény város Polgármestere gyakorolja. 
 
Kizárólagos hatásköre:  

- Munkáltatói jogkör gyakorlása, egyszemélyi felelős vezetőként a feladatkörével 
meghatározott közalkalmazotti kör vonatkozásában. 

- Vezető helyettesek – kivéve a gazdasági igazgató – megbízása, a megbízás 
visszavonása, illetve felettük a – a gazdasági igazgatót is beleértve- az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlása. 

- Szakmai osztályok vezetőinek megbízása, a megbízás visszavonása. 
- Az intézet belső szabályzatainak elkészítése, elkészíttetése. 
- Az intézet tevékenysége elleni panasz kivizsgálása, intézkedés megtétele. 
- Struktúra változtatás kezdeményezése. 
- Az intézet egészét érintő szükségintézkedések megtétele. 

 
Feladatai:  

- Gondoskodik az intézet tárgyi feltételrendszereinek a biztosításáról. 
- Az intézet működéséről és gazdálkodásáról szükség szerint – de legalább évente 

egyszer – beszámol a Képviselő-testületnek. 
- Meghatározza az intézet hosszabb távú fejlesztési céljait. 
- Elemzi, értékeli és jóváhagyja a szakmai és a gazdálkodással kapcsolatos 

beszámolókat. 
- Meghatározza és ellenőrzi a közbeszerzési feladatok ellátását. 
- Teljes körű képviseleti, kötelezettségvállalási, utalványozási joggal rendelkezik az 

intézet egészére vonatkozóan. 
- Vezetői – és munkaértekezleteket tart. 
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- Jóváhagyja és közzéteszi az intézet küldetés-nyilatkozatát. 
- A kórház szakmai, gazdasági, műszaki működésének megszervezése, irányítása, 

felügyelete és ezek összehangolása. 
- Betartja, és betartatja az intézet működését érintő jogszabályokat, hatóságok 

határozatait és irányelveit, valamint a kórház költségvetését. 
- Ellenőrzi a beruházások (címzett-és céltámogatásból és egyéb forrásból) 

megvalósuló kiadásait. 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a megye lakosságának egészségi 

állapotát, morbiditási és mortalitási adatait, ezek alapján meghatározza a kórház 
küldetését és kidolgozza annak megvalósításához szükséges intézkedéseket. 

- Betartja és betartatja az etikai normákat, és biztosítja a betegjogok érvényesülését, 
az orvosi titoktartás és adatvédelmi szabályokat a jogszabályban foglaltak szerint 
érvényesíti. 

- Biztosítja a betegellátás színvonalának folyamatos javítását, és ehhez szükséges 
feltételeket. 

- Kapcsolatot tart a szervezeti szabályzatban szereplő intézményekkel, illetve 
hatóságokkal és képviseli az intézetet. 

- A gazdasági, pénzügyi szabályzatok jóváhagyása. 
- Gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat valamint a Szakmai Terv 

elkészítéséről, aktualizálásáról illetve a fenntartó részére  jóváhagyásra történő 
megküldéséről. 

- Elkészíti, illetve jóváhagyja a vezető, osztályvezető főorvosok és a közvetlenül 
alárendelt egységek vezetőinek munkaköri leírását. 

- Írásban megbízza a kötelezettségvállalásra, illetve utalványozásra jogosult 
személyeket.  

- Gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról. 
- Felelős az intézeten belüli különleges adatok és személyes adatok védelméért, 

személyi, technikai és pénzügyi hátteréért. 
- Gondoskodik az Adatvédelmi Szabályzat elkészíttetéséről. 
- Adatvédelmi panaszok, kifogások, vétségek vagy károkozások esetén döntést hoz. 
- Tudományos kutatás esetén engedélyezi az orvosi dokumentációba való 

betekintést. 
- Értékeli az igazgatók, osztályvezető főorvosok és az irányítása alá tartozó 

egységek munkáját. 
- Biztosítja a vagyonnyilatkozat-tétel és a vagyonosodási vizsgálat jogszabályban 

előírt feltételeit és teljesíti ezzel kapcsolatos kötelezettségeit. 
- Katasztrófavédelmi tervek elkészíttetése és az ezzel kapcsolatos feladatok 

irányítás. 
 
Ellenőrzési funkciója:  

− Irányítási feladatainak teljesítése és döntéseinek előkészítése során végzett 
tájékozódása. Jelentések, információk rendszeres bekérése, 

− A teljesítmény-mutatókat, az előírt normatívák betartását,  
− A betegellátás színvonalát, gyógykezelés időtartamát,  
− Az etikai követelmények betartását,  
− A jogszabályokban, a szervezeti és működési szabályzatban, az intézményi 

szabályzatokban foglaltak végre-hajtását, a munkafegyelem megtartását, és ezek 
alapján a szükséges intézkedéseket megteszi. 

 

Felelős:  
- Az intézmény Alapító Okiratában meghatározott tevékenységek megvalósulásáért. 
- A kórház rendeltetésszerű működésért. 
- A hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért. 
- Az intézményvezetése kapcsán hozott intézkedések, belső utasítások 

meghozataláért és azok betartatásáért. 
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- Az intézmény működésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért, 
betartatásáért, a törvényesség biztosításáért. 

- A munkáltatói intézkedések jogszerűségéért, a rendelkezésre álló bérkeret 
betartásáért. 

Helyettesítése:  
A főigazgatót feladatainak ellátásában vezető helyettesek, valamint szakmai vezető testület 
segíti. A gyógyintézet vezető helyettesei a fekvőbeteg-gyógyintézetben az orvos igazgató, 
ápolási igazgató és a gazdasági igazgató. A főigazgató általános helyettese az orvos 
igazgató. 
 
3.2. Orvos-igazgató 
Hatásköre  
Az intézmény egész területén a gyógyító-, megelőző ellátás, a gyógyszerellátás biztosítása, 
ellenőrzése, fejlesztése.  
Jogállása:  

- Magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 
- A főigazgató általános helyettese. 
- Vezetői megbízását a főigazgató adja. Valamennyi munkáltatói jogkört felette a 

főigazgató, mint egyszemélyi felelős vezető adja. 
- Az intézetet alapfeladata során külső szakmai kapcsolataiban teljes jogkörrel 

képviseli, 
- Képviseleti jogát egyedi ügyekben ideiglenesen átadja. 

 
Feladatai:  

- Az intézetben nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete és a 
tevékenységek összehangolása. 

- Irányítja az intézet orvos-szakmai munkáját. 
- Szervezi a folyamatos betegellátást. 
- Az egészségügyi dokumentáció vezetése, szabályszerűségének biztosítása és 

felügyelete. 
- Az orvosi tevékenységre vonatkozó szakmai irányelvek érvényesülésének figyelemmel 

kísérése, a bizonyítékokon alapuló orvoslás alapelveinek figyelembevételével.  
- Orvos-szakmaikérdésekben a Magyar Orvosi Kamara szerveivel kapcsolatot tart. 
- Elősegíti az orvos-szakmai protokollok folyamatos bővítését, fejlesztését. 
- A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. 
- A betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában közreműködik. 
- Kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel. 
- Ellenőrzi az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtását. 
- Ellenőrzi a Házirend előírásainak betartását. 
- Ellenőrzési és beszámoltatási jogköre van a kórház egészében az orvosi területen, 

különös tekintettel a gyógyszeres kezelés szabályszerűségére. 
- Biztosítja és felügyeli az intézet higiénés rendjét. 
- Folyamatosan figyelemmel kíséri az orvos munkakörben foglalkoztatottak 

továbbképzését. 
- Az orvos-szakmai tevékenység képviseletében részvétel a költségvetési, beruházási-

felújítási tervek elkészítésében. 
 
Felelős:  

- A hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért 
- Az általa hozott intézkedésekért, belső utasításaiért 
- Az intézmény orvos-szakmai tevékenységére vonatkozó hatályos jogszabályok 

betartásáért, a törvényesség biztosításáért. 
- Az intézményben folyó orvos-szakmai munkáért 
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Helyettesítése:  
Helyettese a főigazgató által kijelölt osztályvezető főorvos. 
 
3.3. Gazdasági Igazgató 
 
Hatásköre:  
Az intézet gazdasági, pénzügyi és műszaki feladatokat ellátó szervezetének felelős vezetője. 
A gazdasági igazgató az intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki 
és intézményüzemeltetési feladatokat, valamint az ezekkel összefüggésben felmerülő 
adminisztratív feladatokat irányítja. 
 
Jogállása:  

- Magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 
- Kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy a megbízás visszavonása, díjazásának 

megállapítása Edelény város polgármesterének hatáskörébe tartozik. 
- A fentieken túli, egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja felette. 
- Az intézmény működésével összefüggő gazdasági, műszaki és pénzügyi feladatok 

tekintetében a kórház főigazgatójának helyettese, feladatait a főigazgató közvetlen 
irányítása és ellenőrzése mellett látja el. 

- Az intézetet gazdálkodással összefüggő ügyekben, teljes jogkörben képviseli. 
 
Feladata:  

- Elkészíti a mindenkori finanszírozási rendnek megfelelően intézmény éves 
költségvetését. 

- A jóváhagyott költségvetésnek megfelelően felügyeli az intézmény pénzgazdálkodását 
a mindenkori jogszabályoknak belső szabályzatoknak megfelelően. 

- Meghozza az intézményre vonatkozó gazdasági, pénzügyi intézkedéseket. 
- Az éves költségvetés végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi beszámolók, jelentések 

számszerű és szöveges összeállítása a felügyeleti szervek jogszabályban foglalt 
információs adatigényének kielégítése. 

- Ellenjegyzési jogkör gyakorol valamennyi, az intézmény terhére történő kötelezettség 
vállalás, szerződéskötés, illetve utalványozás tekintetében. 

- Megszervezi, és végrehajtatja a Leltári Szabályzat és ütemterv alapján az éves Vagyon 
Megállapító Leltárt. 

- Az osztályok részlegek finanszírozásának folyamatos vezetése, nyilvántartása. 
- Figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárás szükségességét, elvégezteti a pályázati 

kiírást. 
- Az intézmény gazdasági-pénzügyi feladataira vonatkozó jogszabályok nyomon 

követése azok érvényesítéséről való gondoskodás és végrehajtás ellenőrzése.  
- Az intézmény a számviteli és pénzügyi szabályzatok elkészítéséért, naprakész 

aktualizálásáért, valamint a vagyonvédelmi rendszer biztosításának megszervezése és 
irányítása. 

- A hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében a gazdálkodás eredményeinek 
folyamatos elemzése, értékelés és a szükséges intézkedések meghozatala. 

- Az orvos-szakmai egységek gazdasági tevékenységéhez információ-, adatszolgáltatás, 
és iránymutatás adása, illetve e tevékenység irányítása, ellenőrzése. 

- Az intézmény finanszírozási szerződésére vonatkozó előkészítő munkálataiban való 
részvétel. 

- Részt vesz a közreműködői szerződések előkészítő munkálataiban.  
-  

Felelős:  
- Az intézmény gazdaságos működéséért. 
- A likviditás megtartásáért. 
- A tulajdon védelméért. 
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- A gazdasági ellátó szervezet munkájáért. 
- A hiányosságok megszüntetéséért. 
-  

Helyettesítés:  
Helyettese a Közgazdasági Csoport vezetője. 
 
3.4. Ápolási Igazgató 
 
Hatásköre:  
Feladata a Főigazgató közvetlen irányítása mellett, az intézményben folyó betegápolási 
tevékenység felügyelete és e tevékenységek összehangolása. 
 
Jogállása:  

- Magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 
- Vezetői megbízását a főigazgató adja, tevékenységét valamely szakmai osztály 

főnővéri feladatellátása mellett látja el. 
- Feladatait a főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. 
- A munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja felette. 
- A feladatkörébe utalt kérdésekben aláírási és utasítási jogköre van. 
- Az intézetet alapfeladata során teljes jogkörrel képviseli. 

Feladatai:  
- Az ápolási, gondozási, dietetikai feladatok irányítása, tervezése, szervezése, 

ellenőrzése. 
- A szakdolgozói ügyeleti rendszer szervezése, ellenőrzése. 
- A kórházi ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai 

tartalmának felügyelete. 
- Az ápolási területen foglalkoztatott közalkalmazottak, szakdolgozók és a kisegítő 

személyzet munkájának irányítása, rendszeres ellenőrzése. 
- Az általános ápolási protokollokat kidolgoztatja, és azokat karbantartja. 
- Az ápolási tevékenység területén folyó tudományos munka szervezése. 
- Ápolásszakmai programok, tervek készítése illetve koordinálása. 
- Az osztályok főnővérei által végzett ápolásszervezési tevékenység irányítása, 

ellenőrzése. 
- A betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése. 
- Közreműködik a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában. 
- Kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel. 
- Az intézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése. 
- A Házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. 

 
Felelős:  

- Az általa kiadott utasításokért, intézkedésekért. 
- A hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért, az intézményben folyó ápolási munka 

színvonaláért. 
- Az intézményben folyó ápolási tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályok 

betartásáért. 
Helyettesítése:  
Helyettese a főigazgató által kijelölt osztályos főnővér. 
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4. FEJEZET 
AZ INTÉZMÉNY TESTÜLETEI, MUNKABIZOTTSÁGAI 

 
A főigazgató, mint egyszemélyi felelős vezető tanácsadói, véleményezési jogkörrel 
felruházott testületeket, ad hoc bizottságokat hozhat létre. 
 
4.1. Vezetést támogató szervek 
4.1.1. Vezető Testület 
A Vezető Testület az intézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve.  
Tagjai: 

- Főigazgató 
- Orvos Igazgató 
- Ápolási Igazgató 
- Gazdasági Igazgató 

Feladata: 
- Az intézmény működésével kapcsolatos operatív feladatok megtárgyalása. 
- Beszámolás a feladatkörüket érintő problémákról, jogszabályi változásokról. 
- Az intézmény stratégiai tervének elkészítésében való részvétel, együttműködve 

az intézmény Szakmai Vezető Testületével. 
- A testület legalább heti rendszerességgel ül össze, de ülését egy tag javaslata 

alapján is össze lehet hívni. 
4.1.2. Szakmai Vezet ő Testület 
A Szakmai Vezető Testület az intézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve. 
Tagjai: 

- Ápolási Igazgató, 
- Orvos Igazgató, 
- Osztályvezető főorvosok, 
- Röntgen diagnosztikai egység főorvosa, 
- 1 fő orvos a Járóbeteg-ellátás képviseletében. 

Elnök: a tagok maguk közül választják 
Ülésezik: havonta, illetve szükség szerint, de évente legalább kétszer 
 
Az üléseken tanácskozási joggal részt vesz, illetve részt vehet: 

- a fenntartó képviselője, 
- a főigazgató, 
- a gazdasági igazgató. 

akiket a testület üléseire minden esetben meg kell hívni. 
Az ülések rendje: 

- Feladatukat éves munkaterv alapján végzik. 
- Az ülést a tagok harmadának írásbeli kezdeményezésére össze kell hívni. 
- Az ülésekről jegyzőkönyv készül. 
- Az ülés akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele jelen van.  
- Határozatait a jelen lévő tagok többségi szavazatával hozza. 
- Egyetértési jogkörben a döntéshez az összes tag több, mint felének egyetértő 

szavazata szükséges. 
Hatásköre: 

- Az intézmény költségvetési, fejlesztési, beruházási terveinek orvos-szakmai 
véleményezése. 

- Az intézet szakmai fejlesztési tervének előkészítésében való részvétel. 
- Az intézményi ágystruktúra és egyéb orvos-szakmai, módosításokra vonatkozó 

javaslatok véleményezése. 
- Műszerberuházások szakmai véleményezése. 
- Az intézmény orvos-szakmai követelményrendszerének meghatározása, a 

követelményrendszer érvényesülésének rendszeres értékelése. 



 

 328

Feladatköre: 
- Az osztályok működéséről, a gyógyító-megelőző munkáról szóló beszámolók 

megvitatása. 
- Az intézmény gyógyszerellátási helyzetének értékelése. 
- Az intézmény etikai helyzetének értékelése az Intézményi Etikai Bizottság 

beszámolója alapján. 
- Részt vesz az intézet alap - (SZMSZ, Házirend ,) illetve belsőszabályzatainak az 

elkészítésében. 
- Véleményezi, rangsorolja a vezető helyettesi és a szakmai osztályok vezetői 

munkaköreinek betöltésére beérkezett pályázatokat. 
- A fenntartó, illetve a főigazgató felé javaslattételi joga van. 
- A fenntartó, illetve a főigazgató felkérésére véleményt nyilvánít, állást foglalhat. 

 
A testület egyetértése szükséges: 

- Az intézmény szakmai tervéhez 
- A gyógyintézet fejlesztési prioritásainak meghatározásához 
- a vezetői, orvosvezető-helyettesei, ápolási igazgató kinevezéseknél a külön 

jogszabályban meghatározott feltételek alóli felmentéshez. 
- a kórházi etikai bizottság vezetőjének és tagjainak, továbbá a halottból történő 

szerv, - szövetkivételhez a halál tényét megállapító bizottság kinevezéséhez, 
- a minőségbiztosítási politika kialakításához és a belső minőségügyi rendszerről 

szóló szabályzat elfogadásához. 
- más egészségügyi szolgáltatóval való szakmai együttműködési és konzílium-

kérési rendhez 
- a gyógyintézet szervezeti és működési szabályzatában előírt egyéb 

döntésekhez. 
 
4.2. Tanácsadó Testületek 
4.2.1. Infekciókontroll bizottság  
A bizottság összetétele: 
 Elnöke: az intézet higiénés teendőivel megbízott főorvos 
Tagjai: 

- 2 fő epidemiológiai szakápoló,  
- 1 fő közegészségügyi és járványügyi felügyelő. 

Az értekezletet a higiénés főorvos hívja össze évente két alkalommal, amelyeken 
meghívottként az Ápolási Igazgató is részt vehet. 
 
A bizottság feladata:  

- Az Intézetben előforduló nosocomiális fertőzések elleni higiénés rendszabályok 
kidolgozása és azok érvényesítése. 

- A surveillance témájának, gyakoriságának meghatározása a nosocomiális 
fertőzések területén. Az eredmények értékelése és az eredményekből további 
feladatok meghatározása. Megszervezi a jelentési kötelezettséget. 

- Az intézet dolgozóinak képzése higiénével, nosocómiális fertőzésekkel, 
surveillance-szal kapcsolatosan.  
A dolgozók egészségvédelme: post-expozíciós profilaxis és az ebben részvevők 
körének meghatározása. Dolgozók védettségi szintjének laboratóriumi 
vizsgálattal (anti-HBs anti-HBc, HbsAg) történő meghatározása és az 
eredmények profilaxisban való hasznosítása. 

- A Gyógyszerterápiás Bizottsággal közösen kidolgozza az intézeti antibiotikum 
terápiás protokollokat. 

- Konzultáció más ellátó szervezetekkel, hatóságokkal, oktatási központokkal. 
-  
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4.2.2. Gyógyszerterápiás és Antibiotikum Bizottság 
Ez a bizottság a főigazgató tanácsadó testülete, amely javaslattételi, véleményezési 
jogkörrel rendelkezik. 
Bizottság összetétele: 
Elnöke az orvos igazgató, akinek megbízatása határozatlan időre szól.  
Titkára az intézeti főgyógyszerész. 
Tagjai: az orvos-igazgató és az Intézményi Szakmai Vezető Testület javaslata alapján 4 fő, 
akiket a főigazgató bíz meg 4 éves időtartamra.  
 
A bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik, melyet az elnök hív 
össze. Ügyrendjét maga határozza meg, de az ülésen a főgyógyszerész rendszeresen 
beszámol a gyógyszerekkel és a gyógyszerfelhasználással kapcsolatos kérdésekről. 
 
Feladata:  

− Korszerű, gazdaságos gyógyszerterápiás eljárások intézményben történő 
érvényesítésének az elősegítése. 

− Javaslattétel a felhasználó osztályok éves gyógyszerkereteinek meghatározására és 
a felhasználás figyelemmel kísérésére. 

− Szakmai és gazdasági szempontból elemzi és értékeli a kórház 
gyógyszerfelhasználását. Az elemzések alapján javaslatot tesz a felmerülő 
problémák megoldására, az esetleges hiányosságok kiküszöbölésére valamint az 
indokolatlannak minősített beszerzések, felhasználások csökkentésére. 

− Véleményezi az új gyógyszerterápiás eljárások kórházon belüli bevezetését és 
szakszerűségét, valamint  meghatározza az új gyógyszerterápiás eljárások 
gyógyszerszükségletét. 

− Az új gyógyszerek forgalomba hozatalára is figyelemmel, javaslatot tesz az intézet 
gyógyszerkészletének összetételére. 

− Ellenőrzi a kórház gyógyszerellátással kapcsolatos minőségbiztosítási feladatait, a 
szolgáltatások minőségét az esetleges hiányosságok esetén javaslatot tesz azok 
megszüntetésére. 

− Az Infekciókontroll Bizottsággal közösen kidolgozza az intézeti antibiotikum terápiás 
protokollokat. 

 
4.2.3. Intézeti Kutatásetikai Bizottság 
 
Elnöke: A főigazgató bízza meg, megbízatása 2 évre szól 
Titkára: A főigazgató bízza meg 
Tagjai: 10 fő az irányadó jogszabályban meghatározott feltételek mellett a főigazgató által 

felkért személyek. Megbízatásuk 4 évre szól 
Feladata: 

- Ellenőrzi, hogy a kutatás az engedélyben és a kutatási tervben előírtaknak 
megfelelően folytatják-e. 

- Ellenőrzi az intézmény tárgyi és személyi feltételei megfelelnek-e a kutatás 
követelményeinek. 

- Intézményen belül felmerülő etikai állásfoglalás. 
- Betegjogok érvényesítésében való közreműködés. 
- Szerv- és szervátültetés egészségügyi törvényben szabályozott kivételes eseteiben 

jóváhagyás megadása. 
- Kórházban folyó orvosbiológiai kutatások (beavatkozások) szakmai etikai véleménye. 
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Feladatait részletesen saját működési szabályzata tartalmazza. 
Ülésezik: Szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal. Az üléseket az elnök hívja 
össze. A tagok több mint felének, vagy az intézmény orvos igazgatójának az ülés 
összehívására irányuló- napirendi pontra tett javaslatokat is tartalmazó- írásbeli indítványa 
esetén, annak kézbesítését követő 14 napon belüli időpontra az elnök hívja össze. 
 
4.2. 4. Etikai Bizottság  
Ez a bizottság a főigazgató tanácsadó testülete, amely javaslattételi, véleményezési 
jogkörrel rendelkezik. 
Bizottság összetétele:  
A bizottság létrehozása, létszámának meghatározása az intézmény orvos igazgatójának a 
feladata. 
Intézetünkben 5 főből álló etikai bizottság működik, akik 4 éves határozott időtartamra kapják 
megbízatásukat a tagságra történő felkérés elfogadása után. Munkájukat külső tagként az 
intézet jogásza segíti.  
 
Ügyrend:  

- Az Etikai Bizottság tagjai egymásközül elnököt választanak. Az elnök megbízatása 
két évre, de legfeljebb a küldötti megbízatásának idejére szólhat. 

- A bizottság szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik, amelyet a 
bizottság elnöke hív össze. 

 
Feladata : 

− Az intézményen belül felmerülő etikai ügyben való állásfoglalás. 
− Az intézményben dolgozók etikai magatartásának figyelemmel kísérése, ellenőrzése. 
− Az etikai vétségekre vonatkozó jelzések kivizsgálása. Jövőbeni elfordulások 

kiküszöbölésére igazgató főorvos elé javaslatok terjesztése, állásfoglalás kórházi 
etikai ügyekben. 

− Közreműködés a betegjogok érvényesítésében: 
� A betegjogok megsértése kapcsán felmerülő ügyekben az igazgató főorvos 

felkérése alapján állást foglal. 
� Véleményezi a betegjogok érvényesítésével kapcsolatos belső kórházi 

szabályzatokat, valamint ezek gyakorlati érvényesülését. 
� Kivizsgálja a betegek által a betegjogok érvényesítésével összefüggő 

kérelmeket. 
Az etikai bizottság állásfoglalásait az orvos igazgató nyilvántartja, és a kórházban a helyben 
szokásos módon közzéteszi, hogy mind a dolgozók, mind a betegek megismerhessék. 
 
4.3. Munkacsoportok, Eseti Bizottságok 
 A főigazgató a feladatok hatékonyabb ellátása és jobb koordinációja érdekében eseti 
munkacsoportokat és bizottságokat hozhat létre. 
Elnöke: a bizottság maga választja 
Tagjai: a főigazgató jelöli ki 
Feladata: Az eseti munkacsoport olyan konkrét feladatok megoldására kialakított testület, 
amely egyedi, egyszeri feladatok elvégzésére hoznak létre. A munkacsoport létrehozásáról a 
főigazgató dönt, a munkacsoport céljának, és a munka határidejének egyidejű 
meghatározása mellett. 
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4.4. Értekezletek 
4.4.1. Főorvosi Értekezlet 
Döntési jogköre nem rendelkező, véleményező, érdekegyeztető és tanácsadó fórum 
Vezeti: főigazgató 
Tagjai:  

- Az Intézményi Vezetői Testület tagjai, 
- Osztályvezető főorvosok, 
- A járó-beteg szakellátás orvosainak képviselője. 

Meghívottként részt vehet: a fenntartó képviselője 
Feladata: 

- Az intézetben folyó orvos-szakmai munka értékelése. 
- Az osztályok és az intézmény gazdasági működésének elemzése. 
- Az orvos-szakmai, ápolási és a gazdálkodással kapcsolatos szervezeti, 

működési problémák megbeszélése. 
A Főorvosi Értekezlet szükség szerint, de legalább havonta ülésezik, üléseiről feljegyzés, 
emlékeztető készül. 
 
4.4.2. Főnővéri értekezlet 
Vezeti: Ápolási Igazgató 
Tagjai: 

- Főnővérek, 
- vezető asszisztensek, 
- Járó-beteg Szakellátást képviselő szakápoló. 

Feladata: 
- az intézet ápolási alapelveinek, valamint az intézeti ápolási eljárás rendjének a 

kialakítása, folyamatos frissítése, 
- Az osztályok ápolási, diagnosztikai és egyéb tevékenységének az osztályos 

főnővérek és vezető asszisztensek által leadott beszámolók megvitatása, 
- az intézet ápolási munkájának szervezése, 
- az ápolási dokumentáció folyamatos naprakész frissítése, vezetésének 

ellenőrzése, 
- Szakdolgozók munkájának ellenőrzése. 

 
Ügyrend: 
A testület szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. Az ülésekről emlékezető készül, 
amelyet el kell juttatni a főigazgatóhoz. Az értekezlet ügyrendjét az ápolási igazgató 
határozza meg. 
 
4.4.3. Gazdasági Vezet ői Értekezlet 
Vezeti: Gazdasági igazgató 
Tagjai:  

- A gazdasági – műszaki ellátó szervezet csoportvezetői, 
Az ülésen részt vesz a főigazgató, vagy delegáltja. 
Feladata: 

- Megtárgyalja az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket, 
- Gazdasági kérdésekben való egyeztetés, döntés előkészítés, 
- Részt vesz az intézményi szabályzatok gazdasági ellátást érintő részének 

kidolgozásában 
 
Ügyrend:  
A testület szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. Az ülésekről emlékezető készül, 
amelyet el kell juttatni a főigazgatóhoz. 
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4.5. Érdekképviseleti és Érdekvédelmi Szervezetek 
4.5.1. Közalkalmazotti Tanács 
 A közalkalmazottak az intézménnyel szembeni képviseletét ellátó szervezet. 
Tagjai:  

- Egyéni jelölések alapján, titkos szavazást követően 3 évente megválasztott 
közalkalmazottak. Az intézmény létszámának megfelelően 5 rendes tag. 

- Elnöke a tanács tagjainak titkos szavazata alapján maguk közül választott 
személy. 

 Feladatai: 
A munkavállalói részvétel biztosítása az intézmény vezetésében. A munkáltató a 
döntéshozatal előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményezteti: 

- Az intézet gazdálkodásából származó bevételek felhasználásának tervezetét. 
- Az intézet SzMSz-ének  és egyéb belső szabályzatainak tervezetét. 
- A közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések     

tervezetét. 
- A korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű 

közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzelést. 
- A közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket. 
- A munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet. 

Jogköre: 
Közalkalmazotti tanácsot megillető együttdöntési, egyetértési, véleményezési és 
tájékoztatáshoz való jogát testületként gyakorolja. 
 
4.5.2. Kórházi Felügyel ő Tanács 
 
A z intézmény ellátási területén élő lakosság az intézménnyel szembeni képviseletét ellátó 
szervezet. 
Tagjai: 

1. 3 tagot delegál a Közalkalmazotti Tanács   
2. 3 tagot delegálnak az intézet ellátási területének önkormányzatai 
3. 3 tagot delegál a kórház ellátási területén bejegyzett egészségügyi területen működő 

társadalmi szervezetek 
A tanács tagjainak megbízása négy évre szól. 

Feladatai: 
− véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz az intézmény működésével, fenntartásával 

és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben 
− biztosítja a kapcsolattartást az intézmény vezetése és az érintett lakosság között, 
− képviseli az érintett lakosság érdekeit az intézmény működésében 
− figyelemmel kíséri az intézmény működését. 

 
Jogai: 

− megismerheti az egészségügyi szolgáltatás működésével, fenntartásával, 
bővítésével, átszervezésével kapcsolatos pénzügyi, gazdasági adatokat, mutatókat, 
beszámolókat, valamint 

− az egészségügyi szolgáltatással, annak minőségével kapcsolatos 
(személyazonosításra alkalmatlan) statisztikai adatokat, 

− kérdést intézhet a fekvőbeteg intézmény orvos igazgatójához, aki 15 napon belül 
tájékoztatást ad, 

− véleményt nyilváníthat, illetőleg javaslatot tehet minden olyan ügyben, amelyet az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata a hatáskörébe utal. 

− az egészségügyi szolgáltatás színhelyére léphet, ott tartózkodhat, azonban az ott 
folyó egészségügyi ellátást, valamint az egyéb munkavégzést nem zavarhatja. 

− lakossági fórumot tarthat 
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− közvetít az intézmény orvos igazgatója felé az egészségügyi szolgáltatás 
igénybevevőjének az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó kezdeményezéseit 

− figyelemmel kíséri az intézmény SzMSz-ében, Házirendjében foglaltak 
érvényesülését. 

 
Ülésezik:  Évente legalább kétszer, egyébként  az általa meghatározottak szerint. 
Ügyrend:  

− Ügyrendjét maga határozza meg 
− Elnököt a tanács maga választja tagjai közül, megbízatása két évre szól 
−  Határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. 
− A Felügyelő tanács határozatainak érvényességéhez a jelenlévő tagok több, mint 

felének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. 

− A tanács működésével kapcsolatos szervezési, ügyviteli feladatokat az Orvos 
igazgató látja el, melyhez az intézmény költségvetésében keretet biztosít. 

− A tanács konkrét működése A Kórházi Felügyelő Tanács Ügyrendje című 
szabályzatban kerül rögzítésre. 
 

 
5. FEJEZET 

 
A GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁSOK RENDSZERE 

 
A Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetben a gyógyító-megelőző ellátás az alábbiak szerint 
történik: 

- Fekvőbeteg osztályokon történik betegeink kivizsgálása, gyógykezelése, ápolása. 
- Járó-betegellátás keretében végezzük az osztályos elhelyezést nem igénylő 

betegeink vizsgálatát, gyógykezelését, gondozását. 
- Diagnosztikai szakmacsoport a járó – és fekvőbeteg ellátás diagnosztikai hátterét 

biztosítja. 
- Egyéb, a megelőzéssel kapcsolatos feladatok. 

 
Az intézményen belüli szervezetek feladatmegosztás alapján működnek.  
 
5.1.   Fekvőbeteg-ellátó osztályok 
5.1.1.  Aktív osztályok 
 
Az intézet három aktív osztályán pulmonológiai ellátást biztosítunk. 135 aktív ágyunkon a 
tüdőbetegségek diagnosztizálását, kivizsgálását valamint gyógykezelését végezzük. 
Osztályainkon rezidensek, szakorvosjelöltek gyakorlati oktatását is végezzük. 
Mindhárom osztályunk aktív immundiagnosztikai légzésfunkciós és bronchológiai feladatokat 
is ellát.  
    I. sz Tüdőosztály 

• Ellátási területe: Ózd város és vonzáskörzete, Sajószentpéter. Felvételi 
területéhez a mellékelt települési névjegyzék (2 sz. melléklet) szerinti lakosság 
tartozik, de bárhonnan és bármikor szabad kapacitás terhére a beteg kérésére 
beteget elláthat. 

• Az osztály 46 szervezett ágyon látja el feladatát. 
• Speciális feladat: Onko-pulmonológiai esetek ellátása. 
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 II. sz Tüdőosztály 

• Ellátási területe: Kazincbarcika, Szerencs város és kistérsége, Szikszó, valamint 
az Ózdi Koch pozitív TBC-s betegek Felvételi területéhez a mellékelt települési 
névjegyzék szerinti (2 sz. melléklet) lakosság tartozik, de bárhonnan és bármikor 
szabad kapacitás terhére a beteg kérésére beteget elláthat. 

• Az osztály 47 szervezett ágyon látja el feladatát. 
• Speciális feladat: aktív, multirezisztens TBC-s betegek ellátása. 

  III. sz Tüdőosztály 
• Ellátási területe: Edelény, Encs, város és kistérsége, Szikszói, Abaúj-Hegyközi 

kistérség, Miskolc Északi Agglomeráció és az Ózd kistérség betegei. Felvételi 
területéhez a mellékelt települési névjegyzék (2 sz. melléklet) szerinti lakosság 
tartozik, de bárhonnan és bármikor szabad kapacitás terhére a beteg kérésére 
beteget elláthat. 

• Az osztály 42 szervezett ágyon látja el feladatát. 
• Speciális feladat: aktív, multirezisztens TBC-s betegek ellátása. 

5. 1.2.  Krónikus ellátás 
Krónikus Belgyógyászat és Rehabilitáció 

   
Az osztály két részlegből áll.  

1. Krónikus belgyógyászat  
2. Légzés Rehabilitáció 

 
Krónikus Belgyógyászat  44 ágyon nyújt fekvőbeteg ellátást. 
Elsődleges feladata az intézet aktív tüdőgyógyászati osztályon kezelt és a normatív ápolási 
időt meghaladó betegek további kezelése ápolása. 
Ellátási területe: Edelény városa 
 
A Légzés Rehabilitációs részleg 50 ágyon biztosít krónikus ellátást.  
Elsődleges feladata: A légzéskárosodás tüneteinek és kórélettani komplikációjának javítása, 
valamint megtanítja a beteget saját mindennapi életének kivitelezésére. 
Ellátási területe: Edelény város és kistérsége 

 
Az egyes osztályok részletes működési előírásait az Osztályos Működési Rendek 
tartalmazzák. Az osztályok vezetését az osztályvezető főorvos látja el. Az osztályok további 
szervezeti egységekre tagolódását jelen szabályzat nem taglalja, ezt az Osztályos Működési 
Rend tartalmazza 
 
5.2.  Járóbeteg-ellátó egységek 
5.2.1. Járóbeteg-szakrendelések, ambulanciák 
Járó-betegeinket az intézet székhelyén és telephelyein látjuk el. I-es számmal jelöltük a 
Deák Ferenc úti, II-es számmal pedig az István királyúton található szakrendeléseket. 
  
         Járóbeteg-szakellátó egységek  Telephely/S zékhely  
 Belgyógyászati szakambulancia  Székhely 

Onkológia      Székhely    
Tüdőgyógyászati szakambulancia  Székhely    
Gastroenterológia    Székhely 
Kardiológia     Székhely 
Patológia és kórszövettan   Székhely 
Belgyógyászat    Székhely 
Sebészet     I. 
Szülészet-nőgyógyászat   I. 
Gyermek szakrendelés   II. 
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Fül-orr-gége     I. 
Audiológia     I. 
Szemészet     I. 
Bőr-nemibeteg szakrendelés   I. 
Ideggyógyászat    I. 
Ortopéd szakrendelés   I. 
Rheumatológia    I. 
Elmegyógyászat    I. 
Ált. fizo és mozgásterápia   I. 
Fizioterápia     I. 
Ált. Pszichológia    I. 
Gyógytorna      I. 

 
Ellátási területe:  

- Edelényi Kistérség lakossága.  
- A Tüdőgyógyászati Szakambulancia esetében az 5.1.1. pontban az aktív osztályok 

esetében megjelölt terület. 
5.2.2. Tüdőgondozás-sz űrés 
A Tüdőgondozó feladata a járóbeteg-szakrendelése túl a szűrés és a gondozás.  

- A lakossági szűrés (miniszteri rendelet alapján és az ÁNTSZ vezető főorvosa által 
meghatározott formában történik, különös figyelemmel a TBC-s betegekre. Működése 
szűrőnaptár szerint történik. 

- A tüdőgondozás az osztályról zárójelentéssel ellátott betegekre vonatkozik, illetve a 
TBC-s betegek kontaktjaira, a szűrés-gondozás keretein belül történik a tuberculin 
szűrés és ellenőrzés. 

5.2. 3.  Diagnosztikai egységek 
A diagnosztikai részlegek a betegellátás háttereként gondoskodnak a korszerű vizsgálatok 
elvégzéséről.  
 
Diagnosztikai osztályok, részlegek  Telephely/Székh ely 
Röntgen      Székhely, I. Telephely 
Ultrahang      Székhely 
Laboratórium      Székhely 
A beteg ellátás diagnosztikai hátterét Központi Laboratórium, Képalkotó Diagnosztika 
valamint Bronchológiai és Légzésfunkciós Ambulancia biztosítja. 
A központosított diagnosztikai osztályok, illetve az osztályokhoz kapcsolt részlegek 
működési szabályait külön leírások tartalmazzák. 
 
5.3. Egyéb, a betegellátással kapcsolatos feladatok  
5.3.1. Védőnői Szolgálat 
Célja:   
Az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzésére, segítségére 
irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának az egészségromlásnak 
a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.  
A Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet csak a szolgálat működtetését, szakmai 
felügyeletét pedig az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat biztosítja.  
A szolgálat hat védőnői körzete a város lakosságának egészségügyi szociális helyzetét 
figyelembe véve került kialakításra.  
Feladata:  

− Nővédelem. 
− Várandós és gyermekágyas anyák gondozása. 
− 0-6 éves korú gyermekek gondozása. 
− Tanköteles korú gyermekek gondozása. 
− Családgondozás. 
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5.3.2. Intézeti gyógyszertár 
Az intézeti gyógyszertár biztosítja az intézet folyamatos gyógyszer, kötszer és 
fertőtlenítőszer ellátását. 
Működéséért felelős az intézeti főgyógyszerész.  
Feladata:  

− Az intézeti gyógyszertár vezetése. 
− Szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal ellenőrzi az osztályra kiadott 

gyógyszerek mennyiségét, tárolási feltételeit, valamint a tárolásra vonatkozó 
szabályok érvényesítését. Az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet készít, valamint az 
ellenőrzések eredményeiről a kórház szakmai vezetését rendszeresen tájékoztatja. 

− Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik az osztályok szakmai vezetőivel. 
− Szakmai segítséget nyújt a gyógyszerekkel kapcsolatos betegtájékoztatáshoz.  

Tevékenységéről köteles folyamatosan beszámolni a főigazgató felé 
A főgyógyszerész feladatait közreműködői szerződés alapján végzi, helyettesítéséről 
távolléte idejéről szerződése alapján köteles gondoskodni. 
 
Működési rend:  
A felhasználó betegellátó egységek hetente meghatározott napokon kapják a 
gyógyszertárból a gyógyszert, kötszert stb. Statim gyógyszer igényeket szükség szerint 
kapják az osztályok. A sürgősségi gyógyszerrendelés munkaidő alatt igényelhető az intézeti 
gyógyszertárból. 
A gyógyszer felírása és kiadása gépi adatfeldolgozással bizonylatok útján történik. 
A felhasználó egységek rendeléseinek leadása az intézeti gyógyszertárba meghatározott 
időben történik, amiért a felhasználó egység orvosa a felelős. A gyógyszerrendeléseket a 
kórházi információs rendszeren keresztül rögzítik az osztályos főnővérek valamint a vezető 
asszisztensek.  
A gyógyszertár felelős: 

- Az intézmény zavartalan gyógyszer, kötszer és fertőtlenítőszer ellátásáért. 
- A tevékenységére vonatkozó jogszabályok, szakmai utasítások, protokollok 

betartásáért. 
 

6. A GYÓGYÍTÓ –MEGELŐZŐ ELLÁTÁSI EGYSÉGEK 
DOLGOZÓINAK FELADATAI 

 
 

6.1. Orvos munkakörök 
 
6.1. 1. Osztályvezet ő főorvos 
Hatásköre:  
Az osztályvezető főorvos osztályának egyszemélyi vezetője. Vezeti és irányítja, ellenőrzi az 
osztály munkáját. 
Feladatai:  

- Vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály munkáját, 
- Szervezi osztályán a gyógyító munkát, felelős a magas színvonalú 

betegellátásért, szakmai munkáért, 
- Dönt az osztályra beutalt betegek felvétele, áthelyezése és elbocsátása ügyében, 
- Gondoskodik az újonnan felvett betegek vizsgálatáról, a kórisme felállításáról, 

intézkedik a szükséges vizsgálatok elvégeztetéséről, 
- A szükséges vizitet megtartja az osztályon, 
- Rendszeresen megvitatja orvosaival a nehezebb diagnosztikai és a halálos 

eseteket és a felmerült diagnosztikai, terápiás és műtéti problémákat, 
- Gondoskodik az osztály képviseletéről szakmai és vezetői fórumokon, 
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- Értékeli orvosaival a klinikai és kórbonctani diagnózisok közötti eltéréseket, illetve 
azok okait, 

- Rendszeresen kiértékeli a beosztott orvosok munkáját, diagnosztikai és 
gyógykezelési tevékenységüket, 

- Javaslatot tesz közalkalmazottak felvételére, a közalkalmazotti jogviszonyukkal 
kapcsolatos ügyeket jelenti (továbbképzés, tanulmányi szerződés, kitüntetés, 
összeférhetetlenség stb.), 

- Az éves szabadságolási terv alapján, a betegellátás érdekeinek figyelembe 
vételével adja ki a beosztottak szabadságát, 

- Felelős a teljesítményfinanszírozás szerinti gazdálkodási rendért, a statisztikai 
adatszolgáltatásokért, az előírt gazdasági keretek betartásáért, 

- Jelentési kötelezettsége van a főigazgató felé a rendkívüli eseményekkel, a 
rendellenes jelenségekkel, a törvénysértésekkel kapcsolatban,      

- Folyamatosan ellenőrzi az osztályon folyó dokumentációt, eleget tesz irattározási 
kötelezettségének, 

- Felelős az osztály megfelelő higiéniájának biztosításáért, 
- Osztálya tevékenységét úgy szervezi és irányítja, hogy az osztály egészének 

gazdasági egyenlege lehetőség szerint legalább nullszaldós legyen, 
- Rendszeres vezetői és folyamatos folyamatba épített ellenőrzést végez, 
- Elkészíti és naprakészen karbantartja az osztály működési rendjét és a 

dolgozók  munkaköri leírásait, 
- Ellenőrzi a dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos egészségügyi alkalmassági 

vizsgálatok dokumentumait, 
- A végzendő tevékenység szervezése, a feladatok elvégzésének irányítása, a 

teljesítés számonkérése és ellenőrzése, 
- Javaslattétel az irányítása alá tartozó munkavállalók munka-, és bérügyeiben, 

valamint a belépő új dolgozók bérének megállapítására, 
- Közvetlen jelentési kötelezettség a munkaköri leírásban előírtak szerint, 
- Fegyelmi felelősségre vonás, kártérítési eljárás megindításának 

kezdeményezése, 
- A magas színvonalú munkateljesítmény és munkafegyelem folyamatos 

biztosítása, 
- Együttműködik a társosztályokkal, részlegekkel, csoportokkal, konzíliumok 

biztosítása, 
- Az osztály feladatának végrehajtása a takarékosság, gazdaságosság 

biztosításával,  
- A kórház szakmai munkájának elősegítése az osztályok, részlegek, csoportok 

igényeinek messzemenő figyelembe vételével, 
- A munka-, tűz-, adat- és vagyonvédelmi feladatok betartása és betartatása, az 

egységben dolgozók munkavégzésére ható biológiai, kémiai kockázatra 
vonatkozó ismeretek megújítása, 

- Beszámoló tartása a vezetett részleg/csoport feladatainak végrehajtásáról. 
Hatásköre:  

- A feladatkörébe utalt kérdésekben döntési, utasítási, beszámoltatási, ellenőrzési, 
aláírási joga és kötelezettsége van. 

- Ellátja a vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét, irányítja, koordinálja, 
ellenőrzi tevékenységüket. 

- A vezetése alatt álló osztály gazdaságos működtetéséhez, annak értékeléséhez 
szükséges adatokkal kapcsolatban minden korlátozás nélkül betekintési és 
egyeztetési joga van. 

- Osztályát érintő szakmai kérdésekben tárgyalási jogköre van külső szakmai 
szervezeteknél a főigazgató előzetes hozzájárulásával.  

- Az osztályon ellátott betegekkel kapcsolatos szakmai levelezések, illetve 
zárójelentések vonatkozásában kiadmányozási jogköre van. 
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- Tudományos kutatásokat az osztályán kizárólag főigazgatói engedéllyel 
végezhet. 

- A közvetlen főigazgatói hatáskörbe tartozó ügyekben javaslattételi joga van. 
A Kórház nevében pénzügyi kötelezettséget, egyéb elkötelezettséget nem vállalhat. 

Helyettese  
Az általa meghatározott szakorvos, akinek ez a feladat a munkaköri leírásban jelenik 
meg. 

6.1.2.  Főorvos 
Az osztályvezető főorvos kijelölése alapján végzi osztályos munkáját. A főorvos az 
osztályvezető főorvosnak van alárendelve. 

   Felelős  
- A rábízott szervezeti egységben a betegek gyógyító-megelőző ellátását 

egészségügyi állapotuknak megfelelően a rendelkezésre álló legkorszerűbb 
módon lelkiismeretesen biztosítsa. 

- Részt vesz az ügyeleti, készenléti szolgálatban és szükség esetén - pl. sürgős 
esetben - az ügyeletes orvos hívására köteles az intézményben megjelenni és a 
feladatokat ellátni. 

- Munkájáról rendszeresen, illetve meghatározott időközönként köteles beszámolni 
az osztályvezető főorvosnak. 

- Köteles jelentést tenni az osztályvezető főorvosnak:  
- azokról a betegekről, akiknek az állapota súlyos vagy rosszabbodott, 
- a fel nem ismert betegségekről, 
- a diagnózis, valamint a terápia megállapítások körül felmerült  

bizonytalanságokról, 
- az elbocsátandó, valamint a más osztályra vagy kórházba áthelyezendő betegről, 
- betegek elhalálozásáról (rendkívüli halál esetén haladéktalanul köteles a jelentést 

megtenni), 
- a beteg által előterjesztett olyan elbocsátási igényről, amely szakmailag még nem 

indokolt, az osztályon felmerült minden rendkívüli eseményről. 
Feladata  

  A betegellátó egység (részleg) általános tevékenységét illetően alapjában véve 
megegyezik az osztályvezető főorvos feladatával, aki munkáját rendszeresen irányítja, 
ellenőrzi. A főorvos részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

 
6.1.3. Adjunktus 
 
Az adjunktus munkáját az osztályon, az osztály szakambulanciáján, illetve az osztály egyéb 
részlegén végzi az osztályvezető főorvos által meghatározott időszakonkénti váltásban. 
Feladata:  

- Az adjunktus az osztály team munkájában a főorvossal együtt végzi feladatát, az 
osztály struktúrájának és feladatának megfelelő alárendeltségben. 

- Az adjunktus felelős azért, hogy a rábízott szervezeti egység betegeinek 
gyógyító-megelőző ellátását egészségi állapotuknak megfelelően, a tudomány 
mindenkori állásának megfelelően a lehető legkorszerűbb módon, 
lelkiismeretesen biztosítsa. 

- Biztosítja a titoktartásra és a betegek személyiség jogaira vonatkozó szabályok 
betartását, felel a betegek. 

- Az adjunktus irányítja és ellenőrzi a hozzá beosztott orvos munkáját. 
- Az adjunktus és szakorvos szakmai szempontból irányítja az általa ellátott 

betegellátó egységhez beosztott egészségügyi szakdolgozók munkáját. 
 
Az adjunktus és a szakorvos köteles jelentést tenni munkahelyi felettesének: 

- azokról a betegekről, akiknek állapota súlyos vagy rosszabbodott, 
- a fel nem ismert betegségekről, 
- a diagnózis, valamint a terápia megállapítása körül felmerült bizonytalanságokról, 
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- az elbocsátandó, valamint a más osztályra, illetve kórházba áthelyezendő  
betegekről, 

- a beteg elhalálozásáról, 
- (rendkívüli halál esetén a jelentést haladéktalanul meg kell tennie), 
- a beteg által előterjesztett olyan elbocsátási igényről, amely szakmailag még nem 

indokolt. 
Az osztályvezető főorvost távollétében - főorvos hiányában vagy távollétében – külön 
meghatalmazás alapján az adjunktus, illetve annak távollétében vagy hiányában a szakorvos 
helyettesíti. Az adjunktus részletes feladatait a munkaköri leírásuk határozza meg. 
 
6.1.4. Kezelőorvos vagy szakorvos 
 
A beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos vizsgálati és terápiás 
tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat végző orvos, illetve orvosok, 
akik a beteg gyógykezelését felelősséggel tartoznak. Egy kezelőorvos – egy beteg 
személyes felelősségi elvét kell alkalmazni. 
Kezelőorvos csak szakorvos lehet. Nem szakorvos kezelőorvoshoz beosztva,annak 
irányítása és felügyelete mellett tevékenykedik, de az általa elvégzettekért ő is személyesen 
felel. 
Feladata:  

- Munkáját az osztályon vagy annak részlegein az osztályvezető főorvos által 
meghatározott beosztásban végzi. 

- A rábízott betegek gyógyító-megelőző ellátását egészségi állapotuknak 
megfelelően, a tudomány mindenkori állásának megfelelően a lehető 
legkorszerűbb módon, lelkiismeretesen biztosítja, ennek keretében elvégzi: 

• a hozzá beosztott beteg vizsgálatát, állapot felmérését, 
• elkészíti a betegek egészségügyi dokumentációját, felel az 

egészségügyi dokumentáció szakszerűségéért és teljességéért, 
olvashatóságáért továbbá a beteg minden panaszára kiterjedő vizsgálat 
elvégzéséért, 

• diagnosztikus tervet készít, ezen belül meghatározza a szükséges 
konzíliumokat, és a vizsgálatok menetének sorrendjét, időpontjait, 

• a terápiás terv keretében elvégzi vagy elvégezteti a szükséges invazív 
beavatkozásokat, 

• elkészíti a beteg zárójelentését, szükség esetén konzultál felettesével. 
- Ellenőrzi az osztály teljesítmény arányos finanszírozással kapcsolatos adatok 

pontosságát. 
- Felettesének köteles jelenteni: 

• Azokról a betegekről, akiknek állapota súlyos vagy rosszabbodott, 
• A beteg elhalálozásáról. 

 
A kezelőorvos részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
 
6.1. 5. Rezidens orvos 
 
A rezidens orvosok intézetünk osztályain szakorvosok felügyelete alatt végeznek orvosi 
tevékenységet. Közvetlen felettese az osztályvezető főorvos.       
 
6.2. Egészségügyi szakdolgozók 
 
6.2. 1.   Főnővérek, vezet ő asszisztensek 
Feladataikat az ápolási igazgató valamint az osztályvezető főorvos irányítása alatt végzi. 

- Feladatköre kiterjed az osztály egészségügyi szak- és kisegítő dolgozóinak 
munkájának szervezésére, koordinálására. 
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- Feladatköre kiterjed az orvosi utasítások végrehajtására, a munkarend és 
munkafegyelem betartására, az etikai követelmények megtartására. 

- Munkaszervezés eszközeivel gondoskodik az orvosi diagnózison alapuló ápolási 
teendők maradéktalan elvégzéséről. 

- Gondoskodik arról, hogy az osztályán ápolt betegek egészségi állapotuknak 
megfelelő egyéni ápolásban részesüljenek. 

- Szervezi, irányítja és ellenőrzi az osztályos takarítók munkáját. 
- Az osztály szakdolgozóinak tevékenységéről, ellenőrzésének eredményeiről 

rendszeresen beszámol az osztályvezető főorvosnak és az igazgató főorvosnak. 
- Ellátja az alleltárkezelői tevékenységet, ennek keretében köteles az osztály részére 

kiadott eszközöket, anyagokat átvenni, kezelni és megőrizni. 
 

Felelős:  
- a szakdolgozók és kisegítő állományú dolgozók szabadságolási tervének és 

munkaidő beosztások elkészítéséért, és annak végrehajtásáért. 
- Felelős a bizonylati és okmányfegyelem betartásáért.  

Részletes feladatait a főigazgató által jóváhagyott és az ápolási igazgató által kiadott 
munkaköri leírás határozza meg.  
 
6.2.2. Ápolók, asszisztensek 
 
Azok a szakdolgozók, akik az államilag előírt általános vagy szakápoló képzési programot 
teljesítették és az országos nyilvántartásba vett oklevéllel rendelkeznek, amely az ápolói 
hivatás gyakorlására feljogosítja őket. 
Feladataikat a főnővérek, valamint a vezető asszisztensek koordinálása alatt önállóan 
végzik. Munkaköri feladataikat, egyéb kötelezettségeiket a munkahelyi vezetők által 
elkészített munkaköri leírás, osztályos működési rend, és a vonatkozó ápolási protokollok 
tartalmazzák 
 
6.2.3. Kisegítő dolgozók  
 
- betegszállító  
- segédápolók 
A betegszállítók a betegápolás azon dolgozói, akik a betegek intézeten belüli 
szállítását és mozgatását végzik, az osztályok és a  kezelői, ill. vizsgáló helyek között. 
Feladataikat, felel ősségüket a részükre kiadott munkaköri leírás tartal mazza. 
Közvetlen felettesük az ápolási igazgató. A segédáp olók alapápolási tevékenységüket 
a szakápolók felügyelete mellett végzik. Közvetlen felettesük az osztályos f őnővér. 
Feladataikat, kötelezettségeiket a részükre kiadott  munkaköri leírás tartalmazza.  
 

 
7. FEJEZET 

A GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁS M ŰKÖDÉSI RENDJE 
 
7.1. Betegazonosítás rendje 
 
Járóbeteg-szakellátásban a beteg adatainak ellenőrzése TAJ kártya (jogviszony ellenőrzés) 
és személy igazolvány alapján a következő adatok egyeztetésével és rögzítésével történik: 

- név, születéskori név 
- születési dátum, születési hely 
- anyja neve 
- lakcím (lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján). 
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Beteg adatainak informatikai rendszerbe történő első bevitele, későbbiekben ismételt 
megjelenéskor azok ellenőrzése a beteg TAJ kártyája, személy igazolványa alapján történik, 
amennyiben beutalója van, arról a szükséges adatok betöltésével. 
 
Járó- vagy döntően fekvőbeteg ellátásban a beteg vizsgálatra jelentkezésekor és/vagy 
kórházi felvételekor, később az ellátás során bármikor szükség lehet egyéni betegazonosító 
eszköz alkalmazására. 
Egyéni azonosító eszközt használunk, ha a beteg: 

- ismeretlen személyi azonossággal kerül ellátásra, intézeti felvételre, 
- tudatállapota kóros vagy azzá válik, 
- kommunikálni nem képes, 
- ellátása folyamán, akkor és ott, amikor állapota azt szükségessé teszi. 

  
Egyéni betegazonosító eszközre kötelező rávezetni:a beteg nevét, születési idejét, anyja 
nevét valamint  a beteget ápoló osztály megnevezését, 
 Az egyéni azonosító eszközt a beteg csuklójára kell biztonságosan felhelyezni a vizsgálatra 
vagy felvételre való érkezéskor illetve az ellátás során: az osztályon, amikor a beteg állapota 
azt szükségessé teszi. 
 Az egyéni azonosító eszköz alkalmazása munkaköri kötelessége orvosnak és 
szakdolgozónak egyaránt, ha az alkalmazási feltételek bármelyike adott betegnél felmerül. 
 
7. 2. A fekv őbeteg ellátás m űködési rendje 
 
Az intézet egyes szervezeti egységeinek (osztályok, részlegek) tevékenységét az adott 
egység működési rendje szabályozza. 
A működési rendet írásba kell foglalni, melyet az egység vezetője dolgoz ki és a főigazgató 
hagyja jóvá. Ezt a szabályzatot a munkahelyeken minden dolgozóval ismertetni, kell, és az 
érintett dolgozók számára az bármikor hozzáférhető kell, hogy legyen. A működési rend egy 
példányát a titkárságon kell megőrizni.  
Azoknak a kérdéseknek a szabályozását, amelyek több egység munkáját, kapcsolatát, 
együttműködését érintik, az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatával vagy az intézet 
igazgatója által kiadott rendelkezések figyelembevételével kell rendezni. 
 
Az osztályok működési rendjében szabályozni kell:  

− az osztály és részlegei sajátos feladatainak ellátási rendjét, 
− az osztályon és részlegein a folyamatos munkavégzés rendjét, a munkaidő 

beosztásokat, 
− a dolgozók munkahelyi beosztását és cseréinek alapelveit, 
− a betegellátással kapcsolatos megbeszélés idejét,      
− a konzílium-adást, 
− a szolgálatban lévő orvosok azonnali elérhetőségének módját (más osztályra, 

részlegre távozást kinek kell bejelenteni stb.), 
− a betegek és hozzátartozóik tájékoztatását (ki, milyen mértékben illetékes), a 

tájékoztatás idejét. 
 

7.2.1. A betegek gyógyintézeti felvétele 
 
Alapelv, hogy a kórházba beutalt vagy átvett beteg elhelyezését minden esetben a beteg 
lakóhelye szerint illetékes osztályon kell biztosítani. 
Közvetlenül utalhatnak a gyógyintézetbe: 

− a területileg illetékes tüdőgondozók, 
− a kórház felvevő területéhez tartozó szakrendelések, 
− a kórház ellátási területéhez tartozó településeket ellátó háziorvosok, 
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− más intézmények osztályain gyógykezelés alatt álló, betegek intézetünkbe való 
átvétele előzetes egyeztetés, illetve konzílium után történhet. Ha a konzílium az átvétel 
szükségességéről dönt, a beteg soron kívül átvehető. Ez esetben a helybiztosításért a 
tüdőgyógyász konzíliárus a felelős. 

− Sürgős esetekben mentőszállítással beutaló nélkül. 
 
Az intézeti betegfelvételhez a beteg hozzájárulása szükséges, melyet megadottnak kell 
tekinteni, ha a felvétel ellen a beteg nem tesz észrevételt. Kórházunkba a 14 éven felüliek 
kerülnek felvételre. Nem szükséges hozzájárulás cselekvőképtelenség, fertőző betegség 
vagy olyan közvetlen életveszély fennállása esetén, mely csak intézetben alkalmazható 
gyógymóddal hárítható el. 
 
Helybiztosítással, vagy a nélkül érkező betegeket munkaidőben a területileg illetékes osztály 
orvosai veszik fel. 
Az intézet orvosa a helybiztosítás nélkül, vagy sürgősséggel érkező betegeket köteles 
megvizsgálni. Amennyiben a rendelkezésre álló egyéb leletek és a vizsgálat eredménye 
alapján a kórházi felvételt szükségtelennek ítéli, erről köteles az osztályvezető főorvost 
tájékoztatni, csak annak véleménye alapján lehet a betegfelvételt elutasítani. Ezt köteles az 
előírt nyilvántartásban rögzíteni. Amennyiben a felvétel elutasítása ügyeletben történik, úgy 
az osztályvezető főorvost utólag személyesen kell tájékoztatni.  
Tbc-s vagy tbc gyanús betegeket az osztályon külön kórtermekben kell elkülöníteni. 
Amennyiben a betegség, vagy a fertőzőképesség nem igazolódott, vagy ha a tbc-s beteg 
már nem fertőző (mikroszkópos köpetvizsgálat negatív), a beteg elkülönítése szükségtelen.  
 
Nem sürgős esetben a felvétel napján köteles a kórlapot kitölteni. Előzetes helybiztosítással 
ügyeleti időszakban érkező beteget is köteles az ügyeletes orvos megvizsgálni, azonban a 
kórlap részletes kitöltésétől (amennyiben a beteg sürgős ellátásra nem szorul) el lehet 
tekinteni.  

 
Ha a felvett beteg közvetlen életveszélyben van, a felvevő orvos köteles az életveszély 
elhárításához szükséges - az adott körülmények között lehetséges - orvosi ténykedést 
elvégezni, illetve megkezdeni, felettesét haladéktalanul értesíteni, és a szükséges segítséget 
megkérni.  
Munkaidőn kívül a készenlétes telefonon behívható. Az életveszély elhárításához szükséges 
ellátást el kell végeznie, illetőleg meg kell kezdenie abban az esetben is, ha az egyáltalán 
nem, vagy csak részben tartozik az intézet (osztály) feladatkörébe. A beteg más 
intézménybe történő továbbszállítására csak akkor kerülhet sor, ha az orvos az életveszélyt 
elhárította, és a beteg szállítása közben előre látható állapotromlás, szövődmény, kisebb 
kockázatot jelent, mint a más intézményben végzett szakellátás elmaradása. Amennyiben a 
beteg nem szállítható, konzíliumról a helyszínen kell gondoskodni.  
 
A felvétellel kapcsolatos ügyviteli feladatok elvégzése munkaidőben és munkaidőn túl a 
beteg érkezése napján, a kórházi információs rendszerben a felvevő osztályon történik. A 
felvételi és kiírási ügyvitellel kapcsolatos feladatokról az osztály adminisztrátora 
gondoskodik. 
 
A mentőszolgálat által beszállított beteg átvételéről - amennyiben helybiztosítás, vagy 
telefonos megbeszélés alapján utalták a beteget az intézetbe - gondoskodni kell.  
 
7.2.2. A betegek elhelyezése a betegellátó osztályokon  
 
A beteg elhelyezését a megfelelő kórterembe az orvos utasítására az osztályos ápoló végzi. 
A beteg ruhaneműjének tárolása a kórtermekben lévő szekrényekben történik. Lefektetés 
előtt gondoskodni kell a beteg fürdetéséről.  
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Ha a beteg szakmai és higiénés követelményeknek megfelelő ruházattal rendelkezik és 
állapota annak szokásosnál gyakoribb cseréjét nem teszi szükségessé, úgy saját ruházat 
használata engedélyezett, kivéve a tbc-s fertőző betegeket, vagy azokkal egy kórteremben 
fekvőket. 
Az ápoló az osztályon történő elhelyezéskor a beteget szóban tájékoztatja az intézeti  
házirendről, az osztály rendjéről.  
 
Az osztályon elhelyezett beteget az osztályos orvos megvizsgálja és sürgős esetben 
felettesének azonnal jelentést tesz. Nem sürgős esetben az ügyeletes orvos az ügyeleti 
szolgálati idő lejártával, az osztályos orvos pedig a még a felvétel napján teszi meg 
jelentését. Az osztályos (ügyeletes) orvos a beteg állapotának megfelelő ápolási, élelmezési 
utasítást ad az ápolónak, meghatározza továbbá, hogy a beteg fennjáró, fekvő, vagy 
szigorúan fekvő. 
Erőszakos cselekmény gyanúja esetén az illetékes rendőrhatóságot az osztályos/ügyeletes 
orvos köteles értesíteni, feltéve hogy a beteg nem rendőri intézkedés eredményeként került 
az intézménybe. 
 
7.2.3. A beteg áthelyezése más betegellátó osztályr a 
 
A beteget betegségének, állapotának megfelelő osztályra át kell helyezni. Az áthelyezés az 
átadó, illetve az átvevő osztály osztályvezető főorvosának egyetértése alapján történik.  
 
Áthelyezés esetén a beteg korábbi osztályos orvosa az új osztályos orvost tájékoztatja az 
alkalmazott kezelésről, a beteg állapotáról, egyben a kórlapot és az egyéb szükséges 
okmányokat átadni köteles. 
 
7.2. 4. A beteg szállítása, kísérése 
 
Az osztályos orvos határozza meg, hogy különböző vizsgálatok céljából a beteg szállítása 
fekvő vagy ülő helyzetben történjék-e, ill. járóbeteg esetén szükséges-e kísérő vagy sem. 
Fekvőbeteg kísérését az osztályos főnővér szervezi az intézeti betegszállítók 
közreműködésével.  
 
Más intézetekben és szakrendeléseken végezhető vizsgálatok céljából, történő 
betegszállítás a beteg állapotától illetve a vizsgálat jellegétől függően az intézet 
gépkocsijával vagy pedig a területileg illetékes betegszállítóval történik. Ilyen igényt előző 
napon 15 h-ig a ellátási csoportvezet őnél kell bejelenteni. 
A beteg más intézménybe történő áthelyezése során az átutaló orvos intézkedik beteg-, 
illetve mentőszállításról. 
 
7.2.5. A beteg elbocsátása az intézetb ől 
 
Ha a beteg intézeti gyógykezelésre már nem szorul, el kell bocsátani. Az elbocsátásról az 
osztályvezető főorvos, illetőleg kezelőorvosa határoz.  
 
Ha az elbocsátást a beteg kéri, de az osztályvezető főorvos a beteg távozását egészségügyi 
állapota szempontjából nem tartja kívánatosnak, erre a beteget figyelmezteti. A beteg ilyen 
esetben csak akkor bocsátható el, ha írásbeli nyilatkozatban a figyelmeztetést tudomásul 
veszi és az elbocsátásból származó következményekért a felelősséget vállalja. Amennyiben 
a beteg az írásbeli nyilatkozat aláírását megtagadja, az orvos ezt a tényt - a beteg 
elbocsátása előtt - 2 tanú jelenlétében a kórlapon és a zárójelentésen feljegyzi; a kórlapon 
ezt a feljegyzést a tanúk is aláírják.  
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Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes beteget saját felelősségére elbocsátani 
nem lehet. Az ilyen beteget a legközelebbi hozzátartozója (törvényes képviselője) kérésére is 
csak abban az esetben lehet az osztályvezető főorvos megítélése ellenére elbocsátani, ha 
az elbocsátás várható következményeiért a közeli hozzátartozó (törvényes képviselő) 
büntetőjogi felelősségét írásbeli nyilatkozatban elismeri. Az osztályos orvos ezt a tényt a 
zárójelentésben is köteles feltűntetni. 
 
A gyógyíthatatlan betegség miatt haldokló beteg csak az osztályvezető főorvos (v. 
helyettesének) engedélyével, saját vagy hozzátartozó kérése, ill. azok hozzájárulásával 
bocsátható el. 
 
Az orvos igazgató hozzájárulásával az osztályvezető főorvos a beteget elbocsáthatja, ha a 
beteg az intézet házirendjét ismételt figyelmeztetés ellenére súlyosan megsérti. Nem 
bocsátható el a beteg akkor, ha az eltávolítás egészségi állapotát jelentősen veszélyezteti, 
vagy közegészségügyi, járványügyi előírásokat sért. 
 
A beteg elbocsátásával kapcsolatos tennivalókat felettes utasításnak megfelelően - az 
osztályos orvos végzi. 
Amennyiben a beteg önmaga ellátására nem képes, mások segítségére szorul, úgy 
elbocsátani csak közeli hozzátartozók előzetes értesítése után szabad. Az elbocsátás 
időpontjának meghatározásakor a beteg, ill. a közeli hozzátartozó kérését - lehetőség szerint 
- figyelembe kell venni. 
Ha a beteg elbocsátás utáni ellátása, ápolása, vagy gondozása valamely okból nem látszik 
biztosítottnak, vagy egyedül él, úgy erről a beteg lakóhelye szerint illetékes egészségügyi 
szakigazgatási szervet kellő időben értesíteni kell, a szükséges intézkedések megtétele 
végett.  

 
A zárójelentést 4 példányban kell elkészíteni: 

- egy példány a kórlapba kerül,  
- két példányt az osztályos orvos az elbocsátás napján átad a betegnek  
- a negyedik példányt pedig az osztály archiválja. Az osztályos archiválás az 

elektronikus kórlap vezetésével elhagyható! 
 

 Az elbocsátó orvos köteles a beteg figyelmét felhívni, hogy az egyik példányt őrizze meg, a 
másik példányt pedig adja át a kezelőorvosának. Ha a zárójelentés eljuttatását az elbocsátó 
orvos bármely okból aggályosnak ítéli, azt maga köteles két példányban a kezelőorvosa 
részére megküldeni. 
Ha a beteg betegszállító szolgálattal történő szállításának szükségességét az orvos 
megállapítja, úgy az elbocsátást megelőző napon gondoskodik annak megrendeléséről.  
 A beteg ellátásáért az osztályfelelős mindaddig, míg a betegszállító a beteget át nem veszi. 
 
7.2.6. Áthelyezés más intézetbe 
 
Ha az intézetben a beteg szükséges és korszerű ellátásának személyi és tárgyi feltételei 
nem biztosítottak a beteg állapotának megfelelően gondoskodni kell a megfelelő intézetbe 
történő haladéktalan áthelyezéséről. Ezt a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az 
osztályvezető főorvos kezdeményezi.  
Akut sebészeti, toxicologiai, cardiologiai, ideggyógyászati stb. probléma felléptekor, valamint 
fertőző betegség gyanúja vagy kórismézése esetén (pl. hepatitis epidemica) a beteget a 
lakóhely szerinti, területileg illetékes osztályra kell áthelyezni. A zárójelentést, vagy 
kórlapkivonatot és a szükséges okmányokat, leleteket a beteggel együtt kell megküldeni a 
beteget átvevő intézménynek. 
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7.2.7. A beteg elhalálozása 
 
A haldokló beteghez az ápoló köteles orvost hívni, aki a körülményektől függően dönt a 
haldokló elkülönített elhelyezéséről. Látogatási időn túl a főigazgató engedélyezi, hogy a 
hozzátartozók, illetve egyéb, a beteg által kért személyek meglátogathassák. 
 
A halál beálltát orvosi halott vizsgálattal kell megállapítani. A halál okát a holttest 
megvizsgálása alapján, valamint a kórelőzményi adatok figyelembevételével kell 
megállapítani. A halál okára vonatkozó megállapításokat a halott vizsgálati bizonylatba a 
halott vizsgálatot végző orvos vagy kezelőorvos végzi. Kórboncolás esetén a vizsgálatot 
végző orvos jegyzi be a szükséges adatokat a kórelőzmény, illetve a rendelkezésére álló 
orvosi dokumentáció figyelembevételével. 
 
Ha az elhalt személy birtokában olyan pénzösszeg és értéktárgy van, melyet korábban nem 
helyeztek intézeti letétbe, azokat két tanú jelenlétében a szolgálatot teljesítő ápoló leltárba 
veszi, és megőrzéséről gondoskodik.  
Az elhalt után maradt tárgyakat írásbeli elismervény ellenében ki kell adni a leltáron - a beteg 
legközelebbi hozzátartozójaként - megjelölt személynek. Amennyiben a legközelebbi 
hozzátartozó személy a fenti módon nem állapítható meg, az elhunyt értéktárgyait (pénzét) a 
hagyatéki végzéssel rendelkező örökösnek kell kiadni. 
 
A halottat a halál bekövetkezése helyéről (kórteremből) csak a halál bekövetkezésétől 
számított 2 óra múlva lehet elszállítani az intézet hullakamrájába. A halott szállítását 
munkaidőben valamint ügyeleti időben a szolgálatot teljesítő betegszállítók kötelesek 
elvégezni. 
 
A halál beálltának megállapítása utána a halál beálltának körülményeit a kórlapban 
részletesen dokumentálni kell. Amennyiben a halál ügyeleti szolgálat alatt következett be, 
úgy annak tényét az ügyeleti naplóba is be kell jegyezni. 
A kórházban a felvétel után 24 órán belül elhaltak kórboncolása kötelező, felmentést 
kivételes esetben ez alól csak az intézet igazgatója (vagy helyettese) adhat. A boncolás a 
patológussal történt előzetes megbeszélés alapján történik. Ezzel egy időben gondoskodik a 
boncolás tárgyi feltételeinek megfelelő biztosításáról is (boncterem előkészítése stb.). 

 
Az intézetből halottat kiadni csak a jelenleg érvényben lévő jogszabályok és a Halott ellátás 
rendjében meghatározottak szerint lehet. Továbbá a hozzátartozók igénye szerint minden 
olyan temetkezési vállalat szállíthat el halottat, akinek hivatalos temetkezési tevékenység 
végzésére engedélye van. A halott kiadását a szolgálatban lévő betegszállító végzi, aki az e 
célra rendszeresített átadó átvételi naplóban az átvevő aláírásával ezt igazolja. 
 
7.2.8. A beteg és a hozzátartozója tájékoztatása 
A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. A 
gyógykezelés egész tartama alatt a tájékoztatásnak folyamatosnak kell lennie. A betegnek 
joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon: 

- egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is, 
- a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, 
- a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának 

lehetséges előnyeiről és kockázatairól, 
- a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól, 
- döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében, 
- a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, 
- az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, 
- a további ellátásokról, 
- a javasolt életmódról.  
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Továbbá a betegnek joga van  
- arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást, figyelemmel életkorára, 

iskolázottságára, ismereteire, lelkiállapotára, e tekintetben megfogalmazott 
kívánságára, valamint arra, hogy a tájékoztatáshoz szükség esetén és 
lehetőség szerint tolmácsot vagy jeltolmácsot biztosítsanak, 

- a tájékoztatás során és azt követően további kérdezésre, 
- megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését 

követően azok eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő 
eredményt és annak okait, 

- megismerni az ellátásában közvetlenül közreműködő személyek nevét, 
szakképesítését, beosztását. 

 
A szóbeli tájékoztatás nem helyettesíthető az előre elkészített általános ismertető 
segédanyagok átadásával. 
A cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes betegnek is joga van a korának és 
pszichés állapotának megfelelő tájékoztatáshoz. 
 
Amennyiben a beteg cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes az ide vonatkozó 
jogszabályokban megadott személyeket is tájékoztathatja. A beteg törvényes képviselője, - 
ennek hiányában a beteggel közös háztartásban élő cselekvőképes házastársa vagy 
élettársa, - ennek hiányában gyermeke, - ennek hiányában szülője, - ennek hiányában 
testvére részére. 
 
Az orvos tájékoztatási kötelezettsége a beteg által megjelölt hozzátartozóra, a törvényes 
képviselőre is kiterjed. Az érintett beteg hozzájárulása nélkül a beteg további ápolását, 
gondozását végző személlyel közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek 
ismeretének hiánya a beteg egészségi állapotának károsodásához vezethet.  
A betegségről adott felvilágosítás során az orvosnak körültekintően, a betegre és annak 
állapotára való figyelemmel kell eljárnia. A tájékoztatás rövid tartalmát rögzíteni kell az 
egészségügyi dokumentációban. 
  
Írásban, két tanú aláírásával kell dokumentálni, amikor a beteg visszautasítja a tájékoztatási 
jogot, illetve a cselekvőképes személy maga helyett másik személyt jelöl ki, aki az ő 
tájékoztatáshoz való jogát helyette gyakorolja. 
  
Lehetővé kell tenni, hogy rendkívüli esetben a beteg által megjelölt személy(ek) - 
lehetőséghez képest meghatározott időben - telefonon is érdeklődhessenek a beteg 
általános állapota felől. Telefonon csak a beteg általános állapotára vonatkozóan adható 
felvilágosítás. A tájékoztatás rendjét - a házirendet személyes közlés útján is - a 
betegekkel, kísérő hozzátartozóikkal is ismertetni kell. 
  
Az osztályvezető főorvos, főorvos, osztályos orvos, ügyeletes orvos adhat tájékoztatást a 
betegről hozzátartozójának. Az orvos az adott tájékoztatásért szakmailag és etikailag is 
felelős. Egészségügyi szakdolgozók csak a beteg általános állapotáról adhatnak 
felvilágosítást. 
  
A beteg munkáltatójának képviselőjét a beteg általános állapotáról, a rehabilitáció 
szükségességéről a beteg beleegyezésével lehet tájékoztatni. 
 
A beteget, illetőleg hozzátartozóját az intézetből történő elbocsátás előtt is megfelelő 
mértékben tájékoztatni kell az egészségi állapotáról, a gyógykezelés további módjáról és a 
követendő életrendjéről. Szükséges a beteg figyelmét felhívni, hogy a kórházból való távozás 
után mikor és hol (tüdőgondozó, körzeti orvos, üzemorvos) kell jelentkeznie. 
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7.2.9.  A beteg önrendelkezési joga 
 
Az invazív beavatkozásokhoz a beteg írásbeli vagy - amennyiben erre nem képes – két tanú 
együttes jelenlétében, szóban megtett nyilatkozata szükséges. A beteg a beavatkozás 
elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja. A beleegyezés alapos ok nélküli 
visszavonása esetén azonban kötelezhető az ennek következtében felmerült és indokolt 
költségek megtérítésére. 
  
Az egészségügyi ellátással kapcsolatos döntésekben a cselekvőképtelen, illetve 
korlátozottan cselekvőképes beteg véleményét a szakmailag lehetséges mértékig figyelembe 
kell venni abban az esetben is, ha a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát más 
gyakorolja. 
  
A beteg beavatkozásokba történő beleegyezését vélelmezni kell, ha a beteg egészségi 
állapota következtében beleegyező nyilatkozat megtételére nem képes és az erre jogosult 
személy nyilatkozatának beszerzése késedelemmel járnak, ami a beteg egészségi 
állapotának súlyos vagy maradandó károsodásához vezetnek. 
  
A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy 
intézkedés elmaradása miatt a beteg közvetlen életveszélyben van. 
  
Amennyiben az invazív beavatkozás során annak olyan kiterjesztése válik szükségessé, 
amely előre nem volt látható, az erre irányuló beleegyezés hiányában a beavatkozás 
kiterjesztése csak akkor végezhető el, ha azt sürgős szükség fennállása indokolja, vagy 
ennek elmaradása a beteg számára aránytalanul súlyos terhet jelentene.  
Amennyiben a beavatkozás kiterjesztése a beteg valamely szervének vagy testrészének 
elvesztéséhez vagy funkciójának teljes kieséséhez vezetne, a beavatkozás kiterjesztése - az 
abba történő beleegyezés hiányában - csak közvetlen életveszély fennállása esetén 
végezhető el. A beteg írásbeli beleegyezése szükséges bármely – a beavatkozással 
összefüggésben - életében eltávolított sejtjének, sejtalkotórészének, szövetének, szervének, 
testrészének – egészségügyi ellátásával össze nem függő - bármilyen célú 
felhasználásához.  
Nem kell a beteg beleegyezése ezen anyagok szokásos módon történő 
megsemmisítéséhez. 
A beleegyező nyilatkozatban a beteget tájékoztatni kell: 

- a betegségről, 
- a javasolt gyógymódról, kezelésről, ezek lehetséges előnyeiről, 
- a gyógymód, kezelés elmaradásának kockázatairól, a javasolt kezelésen kívül 

választható kezelésről, azok lehetséges kockázatairól, 
- a várható szövődményekről, azok előfordulási gyakoriságáról, a kezelés 

elutasításának jogáról. 
A beleegyező nyilatkozatnak tartalmaznia kell: 

- a beavatkozás pontos megnevezését, 
- az esetleges kiterjesztésekre vonatkozó utalást, 
- az érzéstelenítés módját, 
- a beteg és a beavatkozást végző orvos aláírását. 

 
7.2.10. A beteg hozzátartozójának értesítése 
 
A fekvőbeteg osztályok kötelesek a beteg által megjelölt személy(ek)et telefonon vagy 
táviratilag haladéktalanul értesíteni az alábbi esetekben: 
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- Ha a beteg hozzátartozóját a felvételről értesíteni bármi okból nem képes és erre 

az osztályt felkéri, vagy erről nyilatkozni nem tud. A kórházi felvételről a beteg 
lakáscímére kell értesítést küldeni. Amennyiben lakáscíme nem állapítható meg, 
a kórházi felvételről a rendőrség helyi szervét kell értesíteni. 

- A beteg váratlan, súlyos állapotrosszabbodása, életveszélyes állapot kialakulás 
esetén. 

- Ha a beteget más intézménybe áthelyezik és a beteg erről hozzátartozóját 
értesíteni nem képes. 

- A beteg halála esetén. 
  
A fegyveres erők, fegyveres testületek és rendészeti szervek tagjaival kapcsolatban a 
fekvőbeteg osztályok kötelesek az állomány illetékes parancsnokságát, annak ügyeleti 
szolgálatát telefonon vagy táviratilag haladéktalanul értesíteni az alábbi esetekben: 

- Ha az érintett személy kórházi beutalását illetőleg beszállítását nem a fegyveres 
erők és testületek végezték. 

- Az érintett személy váratlan, súlyos állapotrosszabbodása, életveszélyes állapot 
kialakulása esetében. 

- Ha az érintett személy más intézetbe kerül áthelyezésre, vagy a kórházból 
elbocsátják. 

- Az érintett személy halála esetén. 
-  

A hozzátartozó értesítéséről az osztályos orvos, illetve ügyeletes orvos gondoskodik és az 
értesítés tényét, időpontját a beteg dokumentációjában feltüntetik.  
 
7.2.11.  A betegek vizsgálata  
 
A kórházi osztályokra felvett betegek vizsgálatára az alábbi lehetőségek vannak: 

- Betegek kivizsgálása 
- Orvosi vizitek 
- Más osztályok közreműködésével végzett vizsgálatok 

 
A betegek kivizsgálása   
A betegen kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el. A betegek 
érdekében a kórházban el kell végezni mind azokat a vizsgálatokat, melyek - a járóbeteg-
ellátás keretében már elvégzett vizsgálatokon túlmenően - a betegség megállapításához, a 
beteg állapotának megítéléséhez, a gyógykezelés eredményességének értékeléséhez 
szükségesek. A betegek vizsgálatának tervét az érvényben lévő szakmai irányelvekkel 
összhangban az osztályos orvos közvetlen felettese, az osztályvezető főorvos (helyettese) 
határozza meg. A vizsgálati rend megtartásáért az osztályos orvos felelős, aki gondoskodik a 
vizsgálatok tervszerű, kellő időben történő végrehajtásáról, azok dokumentálásáról. A 
kórházban fekvő beteg vizsgálata történhet az osztályon vagy más osztályon, illetve annak 
közreműködésével az osztályos vagy az ügyeleti orvos által. 
 
A beteg vizsgálatát lehetőleg az erre a célra kijelölt külön helyiségben kell elvégezni. Az 
osztályos orvos a felvett, illetve átvett beteget sürgős esetben azonnal, egyéb esetben a 
lehető legrövidebb időn belül köteles megvizsgálni. Ezt követően fel kell venni, illetőleg ki kell 
egészíteni a kórtörténeti adatokat és fel kell tüntetni a felvételi diagnózist (az első 
vizsgálatkor feltételezett diagnózis).  
Az osztályos orvos felettese az újonnan felvett beteget közvetlen életveszély esetén azonnal, 
egyébként a következő orvosi vizit alkalmával megvizsgálni, a megkezdett kezelést, a 
bejegyzett adatokat ellenőrizni köteles.   
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Szükség szerint további vizsgálatokat, gyógykezelést rendel el.  Az osztályvezető főorvos 
(helyettese) a sürgős és súlyos betegeket szükség esetén-soron kívül, akár naponta 
többször is köteles megvizsgálni, ellenőrizni. Az ellenőrzéseket, a kiegészítő intézkedéseket 
dokumentáltan az etikai követelmények betartásával kell végezni. 
  
Orvosi vizitek 
Az orvosi vizit a betegvizsgálatnak, információszerzésnek, továbbá a beteg és a gyógyító 
személyzet rendszeres személyes kapcsolatának egyik fontos, betegágy melletti formája. 
Törekedni kell arra, hogy a vizit ne váljék formálissá, ne sértse meg az orvosok között, illetve 
az orvos-beteg viszony etikai és titoktartási szabályait. A viziten csak annyi orvos és 
szakdolgozó vegyen részt, amennyi a betegellátás és továbbképzés szempontjából 
szükséges. Indokolt, hogy a viziten esetenként a beutaló orvos is részt vegyen. 
  
Az orvosi vizitek gyakoriságát, időpontját, a résztvevő személyeket az osztály jellegétől és 
beteganyagától függően az osztályvezető főorvos az osztály működési rendjében határozza 
meg. Ettől eltérni csak kivételes esetben lehet. A vizitek időpontját úgy kell meghatározni, 
hogy az biztosítsa a betegek folyamatos észlelését, de ne zavarja a betegek egyéb ellátását 
(étkeztetés, délutáni pihenő, látogatás, vizsgálati anyagok levétele stb.) Az osztályos orvos 
naponta legalább egyszer vizitel. 
  
A vizit során a vizitelő orvos minden beteget a szükséges mértékben megvizsgál, állapotát, 
ellátását (gyógyszer, diéta, ápolás, sebkötözés stb.) és a korábbi utasítások megtartásával 
ellenőrzi, valamint megadja a további utasításokat. A viziteket is fel kell használni a betegek 
egészséges életmódra nevelésére és az egészségügyi dolgozók továbbképzésére. 

  
Az osztályvezető főorvos (helyettes) által tartott viziten a beosztott orvos ismerteti a betegek 
klinikai adatait.  
Az osztályvezető főorvosnak (helyettesének) azonban már a vizit előtt (pl.: munkakezdéskor 
tartott referáláson) tájékozódnia kell a beteg állapotáról, ezzel is elkerülve, hogy a beteg előtt 
tárgyalják, vitassák meg betegségét. A felettes orvos az ellenőrzést, a kiegészítéseket, a 
beosztott orvos véleményét is mérlegelve, az etikai követelmények betartásával köteles 
végezni. 

  
Az ügyeletes orvos az osztály munkarendjében meghatározott órákban vizitet tart, hogy a 
betegek állapotát ellenőrizze és szüksége esetén terápiás utasításokat adjon, konzílium 
megtartásáról intézkedjen. Ellenőrzi az osztály rendjét (betegek, dolgozók). 
  
Heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon az ügyeletes orvos a súlyosabb állapotban lévő 
betegek, vagy akiknek az állapota rosszabbodott, illetőleg az ügyelet alatt felvett beteget 
megvizsgálja, kezelésüket elvégzi, valamint megadja a szükséges utasításokat. Amennyiben 
szükséges értesíti a készenlétes orvost, illetve az adott osztály osztályvezető főorvosát. 
 
Más intézmények közrem űködésével végzett vizsgálatok 
 
A kórisme, a gyógykezelési terv megállapításához, valamint a gyógykezelés 
eredményességének értékeléséhez a beteg állapotának megfelelően igénybe kell venni 
egyéb betegellátó és központi diagnosztikus osztályok által végzett szakvizsgálatokat. 
 
 A szakvizsgálat célzottan történik. Az esetek egy részében kezdeményezése nem tételezi 
fel a szakvizsgálatot végző szakorvos előzetes véleményének kikérését.  
A vizsgálatra felkért osztállyal közölni kell a kért vizsgálat nemét (a kért vizsgálat módját a 
szakvizsgálatot végző osztályvezető főorvos határozza meg), a diagnózist (a feltételezett 
diagnózist, vagy differenciált diagnosztikai problémát), továbbá minden olyan klinikai adatot, 



 

 350

mely a szakvizsgálat elvégzésének hatékonyságát biztosítja, elősegíti, illetőleg újabb 
javaslatokat tesz. 
  

 Szakvizsgálatot csak orvos kérhet. Az osztályos orvost a vizsgálat eredményéről 
(szakvéleményről), az azt elvégző lelet formájában értesíti. A beteg előkészítéséről, a 
szakvizsgálatot kérőlap megfelelő kitöltéséről (sürgősség) az osztályos orvos, a beteg 
szükség szerinti szállításáról, kíséréséről, a vizsgálaton való pontos megjelenésről az 
osztályos (vezető) ápoló gondoskodik. A szakorvos által közölt leletet (vizsgálati eredményt) 
a kórlaphoz kell csatolni. A vizsgálat jellegétől függően a szakvizsgálatot végző orvos a 
vizsgálati eredménnyel kapcsolatban szakvéleményt is köteles közölni. 
 A beteg kímélése, valamint a gazdaságosság érdekében kerülni kell minden felesleges 
szakvizsgálatot. 
 Az egészségügyi szakdolgozók által végezhető vizsgálatok körére a vonatkozó jogszabály 
előírásai az irányadóak. 
A beteg tájékoztatására a jelen szabályzat 7.2.8. pontjában, az invazív beavatkozások 
végzésére a 7.2.9. pontjában, valamint a vonatkozó jogszabályban foglaltak az irányadók. 
 Súlyos betegek, akiknek vizsgálatai, szakvizsgálatai során vagy kórlefolyásában probléma 

jelentkezik, továbbá a nagy megterhelést jelentő, valamint a tudományos és 
továbbképzési szempontból jelentős betegségben szenvedő betegek 
esetmegbeszéléseken (konzultáció) kerülnek megtárgyalásra. Az 
esetmegbeszéléseken, az osztály orvosain kívül részt vehetnek a beteg 
előzőekben említett szakvizsgálatait végző osztályok (szakrendelések) 
érdekelt szakorvosai is. Az osztályos orvos gondoskodik arról, hogy az 
esetmegbeszélésen a betegre vonatkozó minden kórelőzmény, vizsgálati, 
gyógykezelési adat a résztvevő orvosok rendelkezésére álljon. Az 
esetmegbeszélésen résztvevő orvosok ismertetik a betegre vonatkozó 
vizsgálataikat, szakvizsgálataikat és ezek alapján kialakult véleményüket. Az 
osztályvezető főorvos (helyettese) ezek mérlegelésével dönt a beteg további 
vizsgálatáról, gyógykezeléséről. 

  
Amennyiben a betegség megállapításához, a célszerű gyógykezelés megítéléséhez 
bonyolult, vagy több irányú szakvizsgálat látszik szükségesnek, ennek elbírálása céljából az 
illetékes szakorvos bevonásával szaktanácskozást (konzíliumot) kell tartani.  
 
A konzíliumot az osztályvezető főorvos vagy a helyettese kezdeményezi. Az osztályvezető 
főorvos (helyettese) a beteg, illetőleg a közvetlen hozzátartozó kérelmére is 
kezdeményezhet konzíliumot, ha a kérelmet indokoltnak tartja. Elutasítás esetében a beteg 
vagy hozzátartozója kérelmével a kórház főigazgatójához fordulhat. Ügyeleti időszakban, 
sürgős esetben konzíliumot kezdeményezhet az ügyeletes orvos is. Konzíliumot javasolhat 
az előbb említett szakvizsgálatot végző osztály osztályvezető főorvosa (helyettese) is. Az 
osztályos orvos gondoskodik a beteg megfelelő előkészítéséről, felvilágosításáról és 
biztosítja, hogy a tanácskozáson a betegre vonatkozó minden kórelőzményi, vizsgálati 
gyógykezelési adat a résztvevő orvosok rendelkezésére álljon. 
  
A konzíliumon a beteg osztályos orvosa, az osztályvezető főorvos (helyettese), és a 
felkért - esetleg más intézetből kért - konzíliárus szakorvos vannak jelen és a beteg 
vizsgálata alapján, együttesen javaslatot tesznek a beteggel kapcsolatos további 
teendőkre (további szakvizsgálatokra, gyógymódra, eljárásra).  
A tanácskozás eredményét - eltérés esetében a különböző véleményeket is – 
illetőleg a tanácskozás alapján végzett további szakvizsgálatok eredményét 
(szakvélemény) a beteg kórtörténetébe kell bejegyezni. Mindezeket figyelembe véve 
az osztályvezető főorvos (helyettese) dönt a beteg további vizsgálatáról, kezeléséről. 

  



 

 351

A kórház betegellátó és diagnosztikai egységeinek tervszerű, jó együttműködése a magas 
színvonalú betegellátás egyik döntő feltétele. Az együttműködést úgy kell megszervezni, 
hogy a korábban említett szakvizsgálatok és konzíliumok a beteg állapotától függően 
azonnal, sürgősen (3 órán belül) vagy halaszthatóan (néhány napon belül) megtörténjenek.. 
  
7.2.12. A betegek gyógykezelése, ápolása, gondozása   
 
Gyógykezelés  
 
A betegek számára biztosítani kell mindazokat a gyógyeljárásokat, amelyek gyógyuláshoz, 
munkaképességük, keresőképességük lehető és mielőbbi helyreállításához, panaszaik 
megszüntetéséhez, életminőségük javításához szükségesek, a szakmai kollégiumok 
irányelvei, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár költségelőirányzatainak 
figyelembevételével. 
  
A diagnózis megállapításához hasonlóan, a beteg gyógykezelési tervének meghatározása 
és végrehajtása is szükségessé teszi az osztály orvosainak és más társosztály, központi 
diagnosztikai, terápiás osztály orvosainak együttműködését, kollektív munkáját. 
 
A betegek gyógykezelésének tervét a diagnosztikus terv végrehajtása után az osztályvezető 
főorvos határozza meg. A hatékonyabb ágykihasználás és betegellátás érdekében azt a 
gyógymódot, mely a vizsgálati eredményeket nem befolyásolja, és amelynek indokoltsága 
fennáll, a felvétel után azonnal el kell kezdeni.  
 
A betegek gyógykezelését elsősorban az osztályos orvos végzi, felettese közvetlen 
irányítása, ellenőrzése mellett. Az olyan kezelési eljárásnál, beavatkozásnál, melynek 
elvégzéséhez az osztályos orvosnak nincs kellő tapasztalata, gyakorlata, a felettesnek kell 
jelen lennie, illetőleg a beavatkozást a felettesnek kell elvégőznie. Ha több orvos van egy 
osztályon, a gyógyító munkát és az osztályhoz kapcsolódó diagnosztikus tevékenységet 
arányosan és tervszerűen kell elosztani. 
 
Az orvos által a lázlapon előírt gyógyszerek osztását - az arra kijelölt egészségügyi 
szakdolgozó (ápoló) végzi és ellenőrzi azok bevételét. Az ápoló által végezhető gyógyító 
ténykedések körére a vonatkozó jogszabály, ill. munkaköri leírás az irányadó. 
 
Ha a szükséges gyógykezelés az osztályon nem biztosítható, a betegnek a gyógykezelés 
elvégzése céljából megfelelő osztályra való áthelyezéséről – felettesének rendelkezése 
szerint – az osztályos orvos intézkedik. 
 
A betegek ápolása  
 
Az ápolás a gyógyító-megelőző munka alapvető része, amelyet a fekvőbeteg 
gyógyintézetben - orvos utasítása alapján, illetőleg egyes tevékenységek tekintetében azzal 
összhangban - önállóan vagy felügyelet mellett az egészségügyi szakdolgozók és az 
ápolásban közreműködő egyéb egészségügyi dolgozók végeznek.  
 
Az ápolási munka szakmai irányításáért, szervezéséért elsősorban az intézeti ápolási 
igazgató a felelős, aki e feladata keretében összehangolja és ellenőrzi az osztályos 
főnővérek ápolás-irányítási és szervezési tevékenységét. 
 
Az osztályok ápolásszakmai tevékenységének közvetlen irányítója, ellenőrzője és 
összehangolója az osztályos főnővér, aki feladatait a részére kiadott munkaköri leírás 
előírásai szerint látja el. 
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Az ápolási munkában arra kell törekedni, hogy a feltételek megvalósulásával párhuzamosan 
olyan munkacsoportok alakuljanak ki, amelyekben egyrészt az orvosok és az egészségügyi 
szakemberek, másrészt az ápolásban résztvevő felsőfokú/főiskolai, középfokú képzettségű, 
valamint szakképzetlen egészségügyi dolgozók a korszerű munkamegosztás szabályai 
szerint együttműködjenek. 
A munkamegosztást úgy kell tervezni, hogy a különböző szinten végzett egészségügyi 
tevékenységek egymást kiegészítsék. Az alacsonyabb képzettségű dolgozó hatáskörébe kell 
utalni azokat a tevékenységeket, amelynek ellátásához speciális szakképzettség nem 
szükséges. Ezzel kell felszabadítani a szakképzett dolgozók munkaidejének egy részét a 
magasabb szintű feladatok ellátására. Mindezeket a betegellátás szakszerűségének, 
hatékonyságának és gazdaságosságának messzemenő szem előtt tartásával kell kialakítani. 
 
Az ápolási munka során a beteg részére biztosítani kell az orvos által készített vizsgálati és 
kezelési terv folyamatos végrehajtását, a rendszeres megfigyelését. Mindezeket az ápolók 
által folyamatában leírva, egy helyen archiválva a beteg ápolási dokumentációja tartalmazza. 
 
Az ápolás során a beteg részére biztosítani kell: 

− Az orvos által készített vizsgálati és kezelési terv folyamatos végrehajtását, a 
rutin vizsgálaton kívül sürgősségi, illetve fontossági sorrendben, amiért az 
osztályos főnővér, vagy helyettese a felelős. 

− A beteg folyamatos megfigyelését, az észlelt tünetek, állapotváltozások 
rögzítését, jelentését.  

− A mindenkori szolgálatban lévő ápolónő az észlelt és megváltozott tüneteket, 
valamint a beteg gyógyulását hátráltató körülményeket köteles jelenteni az 
osztályos orvosnak (ügyeletes), valamint az osztály átadása során a beteggel a 
szolgálat alatt történt eseményeket, az orvosi utasításokat, a továbbiakban 
elvégzendő feladatokat. 

− A folyamatos pszichés foglalkozást és az abban való közreműködést, annak a 
meggyőződésnek erősítését, hogy az ellátás ingyenes.. 

− Az egészségnevelést, kiterjesztve azt a hozzátartozókra is. 
− Az egészségnevelés az emberek eü. szemléletére, magatartására irányuló 

ráhatás a betegségek megelőzésében. Az eü. felvilágosítás minden eü. 
képesítésű szakdolgozó kötelessége, munkájának szerves része. Az ápolónő 
feladata, hogy a beteget a felvétel pillanatától távozásig, a hozzátartozók 
bevonásával eü. felvilágosításban részesítse. Az eü. felvilágosítás élőszóval, 
szemléltető eszközök igénybevételével, plakátok segítségével, filmvetítésekkel 
történik.  
A hozzátartozókat fel kell világosítani: miért nem szabad a beteg ágyára ülni, 
miért nem lehet a kórteremben vagy a WC-ben dohányozni, miért nem lehet a 
betegnek élelmet, alkoholt behozni. 

− Ezzel szorosan összefüggő teendő a beteg otthoni ápolására, életmódjára 
vonatkozó tanácsadás is.  

 
Az ápoló személyzetnek a beteg kórházban tartózkodása idején a beteg megnyugtatására, 
bizalmának megnyerésére és elmélyítésére kell törekednie 
 
A betegek étkeztetése  
A betegek étkeztetésének rendjét (diéta neme, étkeztetés módja, száma stb.) a betegség 
természetétől, a beteg állapotától, a végzendő vizsgálatok és a gyógykezelés jellegétől 
függően - az osztályos orvos a diétás nővérrel együttműködve állapítja meg.  
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Az orvos utasításának megfelelően ételrendelésről a főnővér gondoskodik, a diétás nővérrel 
szorosan együttműködve. Az ételt naponta háromszor, a házirendben meghatározott időben 
kell kiosztani. Ettől eltérő étkezést az orvos által elrendelt esetekben lehet szakmai indok 
alapján kivételesen biztosítani. 

 
A betegebédlőben az ételt az étlap és diétás előírás szerint az élelmezés dolgozói osztják 
szét. Fekvőbetegek részére az étel szétosztását a szolgálatban lévő osztályos ápolónő 
végzi. Segédápoló csak a felszolgálásba vonható be. 

 
A tálalás és az étkezés kulturáltságát a higiénés követelményeken túl esztétikailag is 
biztosítani kell.  
Fekvőbetegek részére az ételt ágynál kell felszolgálni, ha szükséges az ápoló (segédápoló, 
tanuló ápoló) a beteget megeteti. A betegszobában ételt tárolni nem szabad. 
Ételmaradék sem a kórteremben, sem az osztályon nem maradhat. A hulladékot, 
ételmaradékot minden étkezés után azonnal el kell távolítani az osztályról. 

 
A beteg az otthonról hozott és kapott ételt bemutatja az ápolónak, aki az orvosi előírásnak 
megfelelő ételek elfogyasztását engedélyezi, illetve gondoskodik a tálaló hűtőszekrényében 
történő tárolásáról a higiénés szabályok betartása mellett.  
 
7.3. A Járóbeteg-szakellátás m űködési rendje 
7.3.1. A Járóbeteg-szakellátás általános rendje 
 
A járóbeteg-szakellátás szakrendeléseken, ambulanciákon illetve a tüdőgondozóban 
történik. 
A járóbeteg-szakellátás működési rendjének összhangban kell lennie a fekvőbeteg-ellátás 
működési rendjével.  
A működési rend meghatározza: 

- A sürgős ellátást igénylő járóbetegek fogadásának rendjét 
- A járóbetegek ellátásának rendjét 
- Az utókezelésre, szakgondozásra, a tudományos munkához szükséges 

ellenőrzésre visszarendelt betegek körét, fogadásának rendjét. 
- Az orvosi teljesítmény dokumentációk elkészítésének rendjét. 

A járóbeteg-ellátás működési rendjét az orvos igazgató hagyja jóvá. 
A járóbeteg-ellátás  feladata: 

- az egészségügyi ellátók által beutalt, illetve a beutaló nélkül érkező járóbetegek 
gyógyító-megelőző ellátása az ezzel kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi és 
adminisztratív feladatok elvégzése, gyógykezelési javaslattal történő ellátása, 

- az intézet fekvőbeteg osztályai számára konzíliumok adása, 
-  kórházban kezelt krónikus betegek továbbkezelése, utógondozása, 
- amennyiben szükséges, a vizsgálatra küldött betegek kórházi elhelyezésének 

kezdeményezése, 
-  elsősegély nyújtása, 
- a betegdokumentáció vezetése, tárolása. 

  
A szakrendelések irányítása az orvos igazgató feladata. 
Az osztályos háttérrel rendelkező Tüdőgyógyászati Szakambulanciák kórház-rendelőintézeti 
egységben működnek, közvetlen szakmai irányítójuk az illetékes osztály osztályvezető 
főorvosa.  
A szakdolgozók munkájának irányítását az ápolási igazgató végzi. 
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7.3.2. A működés általános szabályai 
 
A fekvőbeteg ellátásra szoruló betegeken feltétlenül elvégzendő, vagy ajánlott vizsgálatokat 
a kórházi osztályra utalás előtt a járóbeteg-ellátás keretében kell elvégezni. A sürgősségi 
ellátást igénylő járóbetegek ellátása minden szakellátásra kötelezően és soron kívül kiterjed, 
függetlenül a szakmai beutalás rendjétől. 
A rendelési időket úgy kell meghatározni az adott kapacitáson belül, hogy a lakosság 
igényének a legoptimálisabban feleljen meg.  
A járóbeteg-szakellátó rendelőkben a betegek ellátása előjegyzés alapján történik, kivéve a 
sürgős eseteket. Az utókezelésre, szakgondozásra, ellenőrzésre visszarendelt betegek 
ellátási rendjét előjegyzés alapján a betegekkel egyeztetve kell végezni. 
A járóbeteg-szakellátást végző szakorvosok felelősek a beteg panaszainak megfelelő 
kivizsgálásáért, a sürgősség eldöntéséért, a kórházi ellátás szükségességének 
megállapításáért. A járóbeteg-szakellátások orvosaitól elvárható, hogy a feltételezett 
diagnózisok érdekében az idevonatkozó vizsgálati protokollokat betartsák. Továbbá 
kötelesek az előírt dokumentációt vezetni, és azok előírt ideig megőrizni. 
 
A fekvő ellátásra utalt beteg elhelyezését, sürgős szükség kivételével, az illetékes osztállyal 
mindig egyeztetni kell. 
 
A járóbeteg-szakellátás keretében kizárólag csak olyan vizsgálat és orvosi beavatkozás 
végezhető el, melynek személyi- és tárgyi feltételei adottak, beleértve az esetleges 
szövődmények ellátását is. 
 
A járóbeteg-szakellátás orvosa köteles a vizsgálat menetéről, annak várható kockázatáról a 
beteget tájékoztatni és a beteg/törvényes képviselő hozzájárulását kikérni. A vizsgálatok 
befejezése után köteles a beteget, illetve törvényes képviselőjét betegségéről tájékoztatni, a 
javasolt gyógymódot ismertetni, mindezekről Ambuláns Lapot készíteni és erről a beutaló 
orvost (háziorvost) tájékoztatni. 
A járóbeteg-szakellátás keretében az összesítő ambuláns lapot mindig az a szakellátás 
köteles elvégezni, ahová a beteget beutalták, még akkor is, ha vizsgálat közben más, vagy 
több szakma konzíliumát is kikérte.  
 
Amennyiben a betegellátást nem az a szakellátás végezte, ahova a beteget utalták, (tovább 
utalták), akkor a beteg ellátást végző szakellátás készíti el az összesítő ambuláns lapot. 
A járóbeteg-szakellátás orvosa a rendelési idő keretén belül felelős az ott dolgozók 
szakszerű munkavégzéséért, a rendelési idő betartásáért és az etikus orvosi magatartásért. 
Köteles minden rendkívüli rendeléssel összefüggő dologról szakmai felettesét, illetve az 
igazgató főorvost tájékoztatni. 

       A járóbeteg-szakellátás összességének működéséért az igazgató főorvos a felelős. 
 
7.3.3. A betegfogadás rendje   
 
A betegfogadás rendjét minden járóbeteg-rendelésen írásba kell foglalni. A betegfogadás 
rendje tartalmazza a rendelési időt, az ellátott betegek körét, a betegfogadás szabályait. 
A járóbeteg-rendelésen ellátott betegek körének magában kell foglalni a sürgős ellátásra 
szoruló betegeket, valamint azokat a biztosítottakat, akik az adott járóbeteg-rendelés 
szakmai beutalási rendben meghatározott ellátási területén állandó vagy ideiglenes lakással 
rendelkeznek.  
 
A betegfogadás rendjét naprakész állapotban ki kell függeszteni a járóbeteg-rendelés 
várójában és meg kell küldeni az ÁNTSZ megyei és városi intézeteinek, valamint az ellátási 
területen dolgozó háziorvosoknak és az intézet többi osztályainak. 
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7.4. A diagnosztikai egységek m űködési rendje 
7.4.1. A működés általános elvei 

- A diagnosztikai egységek működési rendjét úgy kell meghatározni, hogy az 
összhangban legyen a betegellátó egységek működési rendjével. A  kölcsönös 
együttműködést úgy kell megszervezni, hogy a diagnosztikai osztályok 
igénybevétele a nap folyamán lehetőleg egyenletes legyen. 

- A diagnosztika gondoskodik a korszerű vizsgálatok elvégzéséről. A vizsgálatokhoz 
szükséges anyagok levételének módjáról, szakmai szabályairól, valamint a kóros 
és nem kóros értékéről az osztályokat rendszeresen tájékoztatja. Egyszerűbb 
esetben a vizsgálati anyag vételét a járó- vagy fekvőbeteg osztály, különleges 
esetben pedig  a diagnosztikai egység dolgozói veszik. 

- Amennyiben a kért vizsgálat elvégzése folyamán a diagnosztikai osztályon más 
vizsgálat elvégzésének szükségessége is felmerül, és az ugyanabból a vizsgálati 
anyagból elvégezhető, a diagnosztikai osztály köteles azokat is elvégezni, az 
eredményt a véleményével együtt a vizsgálatot kérő osztállyal közölni. 

- Amennyiben a diagnosztikai egység vezetője azt észleli, hogy a vizsgálatot kérő 
orvos szakmailag megalapozatlan, nem megfelelő irányú, felesleges, vagy 
feleslegesen gyakori vizsgálatokat kér, a sürgősségi jelzést indokolatlanul 
használja, köteles erre az orvos felettesének figyelmét felhívni. 

-  
A diagnosztikai egységek részletes működését az Eljárások Kézi Könyve és a saját 
Működési Szabályzatuk tartalmazza. 
 
7.4.2. Laboratórium munkarendje 
 
A klinikai laboratórium munkaideje 7,00-tól 15-ig tart. Ezt követően csak készenléti ügyeletet 
teljesít.  
A járó-betegek részére a mintavétel az intézet Deák Ferenc úti telephelyén történik 7,00 -
10,00 óráig. Ezt követően a levett minták feldolgozása a központi telephelyen történik. A 
kórház és a rendelőintézet között a kommunikáció on-line információs rendszer működésével 
valósul meg.  
A levett vizsgálati anyagok a levétel napján feldolgozásra kerülnek, és amennyiben 
feldolgozásuk nem vesz igénybe több napot, az eredmény is visszaérkezik a kérés helyére.  
A fekvőbeteg osztályok a vizsgálati anyagokat folyamatosan juttatják a laboratóriumba. A 
vizsgálati kérelmek és a labor eredmények a kórházi információs rendszeren keresztül jutnak 
el a laboratóriumba, illetve vissza a vizsgálatkérő egységekhez.  
Laboratóriumi vizsgálat elvégzését a hatályos rendelet alapján csak orvos kérhet.  
Bizonyos vizsgálatoknál szükséges a beteg rövid anamnézisét és iránydiagnózisát is 
feltűntetni (csontvelő, immunológia, hormon stb.) 
Nyilvánvalóan hibásan levett anyagból a laboratórium nem végez vizsgálatot. A hibáról az 
illetékes osztályt tájékoztatja.  

 
7.4.3. Röntgen-ultrahang diagnosztika   
 
Munkakezdés 7,00 órától lépcsőzetesen. Betegeket a sürgős esetek kivételével 15 óráig 
fogadja. A fekvőbetegek ellátásán túl járó betegeket is ellát.  Szombati napokon 08,00 h-tól 
12,00 h-ig ügyeletet lát el.  
A járó- betegek vizsgálata előjegyzés alapján történik.  
Feladatát két munkahelyen: a kórház területén valamint a Deák Ferenc úti telephelyen végzi 
a radiológus főorvos irányítása alatt. 
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7.4.4. Bronchológia és Légzésfunkciós Ambulancia 
 
Az ambulancia munkaideje 7,00-tól 15-ig tart, ezt követően csak készenléti ügyeletet teljesít. 
Az egység feladata a légzésfunkciós, vérgáz-analitikai valamint bronchoszkópos és 
tűbiopsziás vizsgálatok  elvégezése. 
 A járó- betegek vizsgálata előjegyzés alapján történik. A fekvőbeteg bronchológiai 
vizsgálatait naponta 10,00 h-tól kezdődnek,  1-es, 2-es, 3-as tüdőosztály sorrendben, 
akadályoztatás esetén a sorrend megcserélhető. A fentieket az előjegyzéseknél figyelembe 
kell venni, mind a fekvő, mind a járóbetegek vonatkozásában.  
                        
A diagnosztikai egységek működését úgy kell megtervezni, hogy a folyamatosan felmerülő 
igényeket egyenletesen ki tudják elégíteni. Nem akut esetben a vizsgálatokat előjegyzéssel, 
illetve előzetes konzílium után (bronchologiai vizsgálatok) kell kérni. A beteg állapotától 
függően azonban a sürgős vagy azonnali ellátást is biztosítani kell.  A diagnosztikai 
részlegek gondoskodnak a korszerű vizsgálatok elvégzéséről. A kóros és nem kóros 
értékekről az osztályokat rendszeresen tájékoztatják, és gondoskodnak a továbbszállítandó 
vizsgálati anyagok előkészítéséről, valamint megszervezik a szállítást.  
 
 

8. FEJEZET 
Az ügyeleti, készenléti szolgálat m űködése 

 
Az egészségügyi intézmények gyógyító és azzal összefüggő feladatainak folyamatos 
ellátása érdekében ügyeleti készenléti szolgálatot kell szervezni, melynek ellátására a 
jogszabályban meghatározott korlátozások figyelembe vétele mellett - minden, e rendelet 
hatálya alá tartozó közalkalmazott kötelezhető.  
Az ügyeleti szolgálat célja, hogy a kórház rendeltetésszerű működése folyamatosan 
biztosítva legyen és a betegek szükséges és komplex ellátása a törvényes munkaidőn kívül 
eső időben is magas szinten megtörténjen. 
 
8.1.   Ügyeleti szolgálat 
 
       Formái:  
       - Orvosi ügyelet, 
       - Betegszállító ügyelet 

 
 

8.1.1. Az ügyelet ügyvitele 
 
Az ügyeleti szolgálatra történő beosztást orvosok tekintetétben az orvos igazgató, 
még a betegszállítók tekintetétben az ápolási igazgató a tárgyhónapot megelőző 
hónap 20-ig köteles elkészíteni. Az elkészített beosztást közölni az érintett 
alkalmazottal, valamint megküldeni a titkárságra, valamennyi betegellátó osztályra, 
és az információs szolgálatra.  
Az ügyeletet ellátók havi beosztását az ügyeleti szobában, jól látható helyen ki kell 
függeszteni.  
Amennyiben az előre elkészített beosztást alapos okból változtatni kell, az csak az 
alkalmazott beleegyezésével történhet és a hó végi jelentőn fel kell vezetni. 
Változtatást csak a munkahelyi vezető hozzájárulásával és szignójával lehet 
eszközölni.  
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Ügyeleti idő alatt előfordult eseményeket az Ügyeleti Naplóba be kell jegyezni. 
Szükség esetén azonnal, egyébként az ügyeletet követő első napon rendkívüli 
eseményeket az illetékes felettesnek jelenteni kell. 
 
8.1.2. Működési rendje 
Az ügyeleti szolgálat a napi munkaidő befejezésétől a másnapi munkaidő kezdetéig tart, az 
ügyeleti beosztás szerint. Az egészségügyi ügyelet befejezését követően a dolgozó részére 
legalább 8 óra megszakítás nélküli pihenő időt kell biztosítani. 
  
A közalkalmazott egészségügyi dolgozó kéthavi munkaidő keret átlagában a heti 40 órás 
rendes munkaidőn felül heti 8 óra ügyeleti szolgálatra kötelezhető. A dolgozó kizárólag 
ügyeleti ellátásra önként heti 24 óra többletmunkát vállalhat, melyről havonta külön írásban 
nyilatkozik megjelölve benne a vállalt idő mértékét és azt, hogy hétközi vagy hétvégi 
ügyeletet vállal-e. 
 
 Orvosi ügyeleti szolgálat: 
       hétközi ügyelet: 15,30 –tól 7,30 óráig 16 óra 
       (hétfőtől-péntekig) 
       szombat: 15,30 –tól 7,30 óráig 16 óra 
       munkaszüneti, vasárnapi ügyelet   7,30 –tól 7,30 óráig 24 óra 
 
Az intézményben az ügyeleti szolgálatot egy orvos biztosítja. Tüdőgyógyászati szakvizsgával 
illetve bronchoszkópos vizsgálatok végzéséhez kellő gyakorlattal nem rendelkező orvos 
ügyelete esetén az osztályos vezető főorvosok ügyeletesi (szuper ügyeletesi) feladatokat is 
ellátnak.  
Egyéb esetben a vezető ügyeletes az akkor készenlétet teljesítő főorvos. Az új 
szakorvosoknak - az osztály jellegétől függően legalább 1 hónapos gyakorlattal kell 
rendelkezniük, mielőtt ügyeletet ellátnak. 
A kórházi ügyeletvezető orvosok körét az igazgató határozza meg. 
Betegszállítók ügyeleti szolgálata 
Naponta                         19,00-tól  07,00 óráig   12 óra 
Közreműködnek  a betegellátásban, ezen kívül feladatuk  a kórház üzemvitelének 
ellenőrzése. Rendellenesség illetve meghibásodás esetén jelenti az ügyeletes orvosnak, 
akinek utasítására köteles a további intézkedéseket megtenni. (műszaki készenlét értesítése 
stb.) 
 
8. 2.   Készenléti szolgálat  
 
A készenlétet teljesítő közalkalmazott, annak időtartama alatt a munkáltató által elérhető 
helyen köteles tartózkodni. 
Készenléti szolgálatot kell szervezni azokon a munkahelyeken, ahol az ügyeleti szolgálat az 
esetenként adódó feladatokat önmagában ellátni nem képes. 
A készenléti szolgálat létesítéséről a munkahelyi vezető bevonásával, az osztály 
körülményeinek mérlegelésével a főigazgató dönt. 
A készenléti ügyeletet ellátók körét a főigazgató állapítja meg az osztályvezető főorvosokkal 
egyetértésben.  
A készenléti szolgálati beosztást egész hónapra az igazgató vagy megbízottja írásban 
készíti el, a tárgyhónapot megelőző hónap 20-ig, és azt az érintett közalkalmazottal 
ismertetni kell. Rendkívüli esetben az előzetes beosztástól el lehet térni, mely az igazgató 
főorvos tudtával és engedélyével történhet meg. A cserélő orvosnak kötelessége az ügyeleti 
beosztás minden példányán a javítás feltűntetése. A készenléti beosztást a munkahelyek 
minden részlegén ki kell függeszteni. 
A készenléti ügyeletes köteles az általa megadott elérhető helyen tartózkodni, hívásra 
munkahelyén haladéktalanul megjelenni. 
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Készenlétet teljesítenek az osztályvezető főorvosok, endoscopos szakasszisztensek, 
laboratórium asszisztensei, valamint a műszaki csoport. 
 

9. FEJEZET 
 

A főigazgatónak közvetlenül alárendelt egységek m űködési rendje 
 
 
9.1. Központi Irányítás 
 
A Központi Irányítás szervezeti egységei az intézmény működésével kapcsolatos ügyviteli, 
oktatási, humánpolitikai, szociálpolitikai valamint informatikai és adatvédelmi 
tevékenységével kapcsolatos feladatokat látnak el. 
 
Feladata : 

− Biztosítja az intézeti információáramlást a szék- illetve telephelyek, valamint azok 
szervezeti egységei között, illetve a külső szervek és az intézet között.  

− Az intézet humánerőforrás-szükségletének meghatározása, humánerőforrás 
gazdálkodás 

− Az intézetben keletkező dokumentációs anyagok kezelése, tárolása, feldolgozása, 
megőrzése 

− Informatikai egysége koordinálja az intézmény informatikai rendszereinek folyamatos 
működtetését, felügyeli rendszereket, a külső szolgáltatók tevékenységét. 

− A segítségre szoruló betegek, valamint az intézet dolgozói részére történő 
szociálpolitika kialakítása 

− A védőnői szolgálat működésének biztosítása 
 
Kapcsolatot tart:   

− Nemzeti Erőforrás Minisztériummal 
− Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatallal 
− Egészségügyi Továbbképző Intézettel 
− Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézettel 
− BAZ Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
− BAZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltsége  
− Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral, 
− Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával 
− GYOGYINFOK-kal 
− Informatikai programok készítőivel:, COMPUTREND, SYNERGON, AGFA, stb. 

 
Működési rendje  

- A Központi Irányítás vezetését közvetlenül a Központi Irányítás Vezető irányítja aki 
az egység munkájáról  beszámol a főigazgató felé. 

- A Központi Irányítás szervezetébe tartozó egységek működésük során betartják az 
intézmény belső rendelkezésein túl a tevékenységéhez kapcsolódó érvényes 
jogszabályokat, hatályos rendelkezéseket. 

- Közvetlen kapcsolatot tart fenn az intézet valamennyi egészségügyi – és nem 
egészségügyi feladatot ellátó szervezeti egységeivel, valamint a fent felsorolt külső 
és szakhatóságokkal, szervezetekkel. 

- Az egység részletes működési rendje a „Központi Irányítás Működési Rendje” 
elnevezésű szabályzatban került meghatározásra. 
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A Központi Irányítás felel ős:  
− Az intézmény zavartalan ügyviteli és kommunikációs rendszerének a biztosításáért 
− Az adatszolgáltatások, jelentések határidőre történő elkészítéséért 
− Az intézmény informatikai és információs rendszerének az elvégzéséért  

 
Központi irányítás-vezet ő 
 
Feladatát közvetlenül a főigazgató irányítása alatt végzi. Munkájáról beszámolási 
kötelezettsége van a főigazgató felé. 
 
Hatásköre:  
 Irányítja a Központi Irányítás szervezetébe található egységek munkáját. Biztosítja a 
folyamatos intézeti információáramlást az intézet szervezeti egységei, illetve a külső szervek 
és az intézet között.  
Jogállása:  

− A főigazgató által megbízott vezető, feladatait a főigazgató közvetlen irányítása és 
ellenőrzése mellett látja el  

− Valamennyi munkáltatói jogkört felette a főigazgató, mint egyszemélyi felelős vezető 
adja 

− Feladatkörébe utalt kérdésekben utasítási, és aláírási jogköre van. 
Feladatai:  
 

- Munkáját a főigazgatóval, az orvos-, a gazdasági-, az ápolási igazgatóval valamint 
az intézet jogi képviselőjével összehangoltan végzi. 

- Informálja a szervezeti egységeket a központi döntésekről. 
- Központi jogszabályoknak megfelelően előkészíti, szervezi és lebonyolítja a 

közreműködői szerződések, működési engedélyek, felelősségbiztosítások 
megkötését. 

- Felügyeli az intézeti szerződések, belső szabályzatok naprakész nyilvántartását. 
- Az intézet stratégiájához illeszkedő, a szakmai szempontoknak megfelelő 

humánpolitikai stratégia, humánerőforrás-gazdálkodás és szociálpolitika 
kialakítása, 

- Irányítja, szervezi az intézménykötelező nyilvántartásainak vezetését, a jelentések, 
adatszolgáltatások határidőre történő elkészítését. 

- Koordinálja az informatikai és adatvédelmi feladatokat 
- Kapcsolatot tart az intézményirányító valamint a felügyeleti szerveivel. 
- A közalkalmazottak vagyonnyilatkozati tételről szóló hatályos jogszabályok illetve a 

kórház vagyonnyilatkozat tételi szabályzatát figyelembe véve szervezi és 
bonyolítja a kijelölt dolgozók vagyonnyilatkozatának megtételéhez szükséges 
feladatokat 

- Konkrét feladatai munkaköri leírásában kerültek meghatározásra. 
Felelős:  

− Az általa kiadott utasításokért, intézkedéseiért 
− A hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért 
− A hatályos jogszabályok betartásáért 

Helyettesítése:  Tartós távolléte esetén a főinformatikus helyettesíti. 
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10. FEJEZET 
 A gazdaság igazgatónak közvetlenül alárendelt egysé gek 

működési rendje 
 
A gazdasági-műszaki ellátó szervezet a kórház integráns része, amelyet a gazdasági 
igazgató vezet, a 2. fejezetben taglalt kötelezettségekkel és jogokkal felruházva. 
Feladatai:  

- A gyógyítás-ápolás anyagi-technikai igényeinek biztosítása, 
- Az intézmény vagyonának bővítése, állag megóvás, 
- Az épületek és technikai eszközök üzemeltetése, a biztonság fenntartása, 
- A kórház üzemeltetés, az üzembiztonság fenntartása, 
- A pénzügyi rend és fegyelem biztosítása, betartása, 
- A számviteli rend és fegyelem biztosítása, betartása, 
- A bérpolitikai elvek betartása, bérgazdálkodás, 
- A gazdasági-műszaki, intézeti bérgazdálkodás koordinálása, 
- Műszaki fejlesztési, beruházás előkészítési, lebonyolítási feladatok ellátása, 
- Az eszköz és készletbeszerzés irányítása, 
- Pályáztatások, közbeszerzések lebonyolítása. 

A gazdasági – műszaki egység közvetlen kapcsolatot tart fenn a szervezeten belül működő 
társosztályokkal, valamennyi egészségügyi feladatot ellátó osztállyal, illetve az intézmény 
más egységeivel. 
Kapcsolatot tart:  

− Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral, 
− Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei, 

Regionális, és Kistérségi Intézetével,      
− Edelényi Önkormányzat Pénzügyi Osztályával, 
− A számlavezető pénzintézet fiókjával, 
− Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal, 
− Magyar Államkincstárral, 
− Statisztikai Hivatallal. 

 
A gazdasági-műszaki ellátó szervezetet három csoport alkotja: 
 

- Közgazdasági csoport 
- Gazdasági- Műszaki csoport 
- Élelmezési csoport 

A gazdasági igazgató a csoportvezetőkön keresztül közvetve a gazdasági-műszaki ellátás 
valamennyi dolgozóját irányítja.  
A csoportvezetők a rájuk ruházott jogkörben önállóan járnak el a feladatkörükben 
meghatározott területeken. Intézkedési és gazdálkodási joguk van a meghatározott 
kereteken belül.  
A csoportvezetők egymás mellé rendeltek, egyik sem adhat közvetlen utasítást a másiknak, 
illetve azok beosztottai részére.  
A gazdasági-műszaki ellátás csoportjai egymással szervezett és közvetlen 
munkakapcsolatot kötelesek kialakítani és fenntartani. A szervezet másik egységét érintő 
intézkedést, döntést – az érdekeltek meghallgatásával – a gazdasági igazgató hozhat.  
 
10.1. Közgazdasági Csoport 
 
A csoport legfőbb működési területe az intézmény pénzeszközeivel való gazdálkodás, a 
pénzügyi, számviteli előírások érvényesítése. Működése során betartja és betarttatja a 
mindenkor érvényes pénzügyi jogszabályokat és a fenntartó előírásait.  
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Feladatai:  
- Iránymutatást, információt nyújt az orvos szakmai egységek gazdasági 

tevékenységéhez.  
- Az intézmény költségvetése terhére, ill. javára történő kifizetés érvényesítése. 
- Gondoskodik a költségvetési gazdálkodással összefüggő pénzügyi fegyelem 

betartásának biztosításáról, az intézmény pénzügyi egyensúlyának fenntartásáról. 
- Figyelemmel kíséri a működési kiadások alakulását, a források felhasználását. 
- Megszervezi és végrehajtja, valamint feldolgozza a mindenkor érvényben lévő Leltári 

Szabályzat és ütemterv alapján az éves vagyonmegállapító leltárt.  
- Közreműködik a selejtezési és értékesítési eljárásban, biztosítja a jogszabályok 

gyakorlati érvényesítését. 
- Megszervezi és végrehajtja - folyamatában - a főkönyvi könyvelést, a kis értékű tárgyi 

eszközök mennyiségi és érték szerinti nyilvántartását, valamint a számvitel körébe 
tartozó egyéb nyilvántartásokat. Gondoskodik azok naprakész, pontos vezetéséről, a 
számviteli bizonylatok megőrzéséről irattárazásáról és selejtezéséről. 

- Az intézmény követeléseinek, a hátralékok behajtásának figyelemmel kisérése. 
- Gondoskodik, hogy az intézmény valamennyi gazdálkodási egysége betartsa a pénz 

és értékkezelési szabályzatban foglaltakat. 
- Az intézeti bérgazdálkodás koordinálása. 
- Elemzi a pénzügyi-gazdasági folyamatokat és erről az intézet főigazgatóját 

rendszeresen tájékoztatja. 
- Feladata a szervezett létszámmal és költségvetésben hozzárendelt alap- és változó 

bértömeggel való gazdálkodás. A bérgazdálkodás folyamatában figyelemmel kíséri a 
bérmegtakarításokat, melyről folyamatosan tájékoztatja az intézet igazgatóját. 

- Nyilvántartja az intézet dolgozói létszámát és bérkeretét, gondoskodik a 
nyilvántartások naprakész vezetéséről. 

- A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár felügyeletében elvégzi az alkalmazottak 
nyugdíj előkészítési és táppénz elszámolási ügyeit. 

- Ellátja a bérszámfejtéssel kapcsolatos teendőket, adatszolgáltatási kötelezettségének 
eleget téve a Magyar Államkincstár felé. 

- Kötelezettségvállalás naprakész vezetése. 
- A jubileumi jutalomra jogosultság folyamatos figyelése és a jubileumi jutalom 

kifizetésének előkészítése. 
 
Működési rendje  

- A csoportot közvetlenül a gazdasági igazgató vezeti.  
- A csoport működése során betartja az intézmény belső rendelkezésein túl a 

tevékenységéhez kapcsolódó érvényes jogszabályokat, hatályos rendelkezéseket. 
- Közvetlen kapcsolatot tart fenn az intézet valamennyi egészségügyi – és nem 

egészségügyi feladatot ellátó szervezeti egységeivel, valamint a fent felsorolt külső 
és szakhatóságokkal, szervezetekkel. 

- A csoport részletes működési rendje a „Közgazdasági Csoport Működési Rendje” 
elnevezésű szabályzatban került meghatározásra. 

 
Felelős:  
 

- a pénzügyi fegyelem betartásáért és betartatásáért 
- a költségvetésben meghatározott bérkeretekkel való gazdálkodásért és annak 

ellenőrzéséért 
- szabálytalan kötelezettségvállalás észlelése esetén annak kifogásolásáért 
- havi bérszámfejtési alapbizonylatok határidőre történő megküldéséért  
-  a TB törvényben megfogalmazott jogszabályok érvényre juttatásáért 
- a közalkalmazotti törvény betartásáért és betarttatásáért 
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A csoportot közvetlenül a gazdasági igazgató vezeti, feladatai, helyettesítése a 3.3. 
fejezetben kerültek részletesen meghatározásra.  
 
10.2.  Gazdasági – M űszaki Csoport  
 
A csoport az intézmény zavartalan és folyamatos anyag- és eszköz biztosításának valamint 
üzemvitelének biztosítása. 
 
Feladatai:  

- Gondoskodik az intézmény anyag és eszköz ellátásáról 
- Az anyagellátási feladatait a költségvetés keretein belül az anyagbeszerzés és 

raktározás útján látja el. 
- Mint jelentős készletekkel gazdálkodó, feladata az immobil készletek folyamatos 

feltárása és értékelése. 
- Gépjármű üzemeltetés és szállítószolgálati tevékenység. 
- Működteti a telefonközpontot. 
- Az ellátottak és alkalmazottak tiszta textíliával való ellátásáról a csere ruharaktár 

működtetésével gondoskodik. 
- Információs szolgálatot működtet.  
-  Hulladékgazdálkodás keretén belül gondoskodik az intézetben keletkező 

kommunális és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtéséről és elszállításáról 
gondoskodik.  

- Biztosítja az intézménygyógyító munkájához műszaki-működési feltételeket 
- Ellátja az intézmény valamennyi létesítményével kapcsolatos karbantartási és 

felújítási jellegű tevékenységet. 
- Gondoskodik a létesítmények, gépek, gépi berendezések tervszerű megelőző 

karbantartásáról, illetve váratlan meghibásodások elhárításáról. 
- Munkaidőn túli időben műszaki készenlét biztosítása. 

 
A csoport dolgozói a tevékenységéhez kapcsolódó szakmai szabványokban, a munka-, a 
tűz- és környezetvédelmi jogszabályokban és utasításokban megfogalmazott előírásokat 
kötelesek érvényre juttatni 
 
Működési rendje  

- A csoport vezetését közvetlenül a gazdasági- műszaki csoportvezető irányítja, aki 
beszámolási kötelezettsége van a gazdasági igazgató felé. 

- A csoport működése során betartja az intézmény belső rendelkezésein túl a 
tevékenységéhez kapcsolódó érvényes jogszabályokat, valamint a fenntartó 
önkormányzat rendelkezéseit. 

- Közvetlen kapcsolatot tart fenn a szervezeten belül működő társosztályokkal, 
valamennyi egészségügyi feladatot ellátó osztállyal, a Edelényi Önkormányzat 
illetékes szerveivel, egyéb külső és kivitelező cégekkel, szakhatóságokkal.  

- A csoport részletes működési rendje a „A Gazdasági - Műszaki Csoport Működési 
Rendje” elnevezésű szabályzatban került meghatározásra. 

 
Felelős:  

- Az intézet folyamatos anyag és eszközellátásáért. 
- Az intézmény zavartalan működésének biztosításáért. 

A csoportot közvetlenül a Gazdasági – Műszaki Csoportvezető irányítja. 
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Gazdasági- M űszaki Csoportvezet ő 
 
Hatásköre:  
Irányítja a Gazdasági- Műszaki Csoport szervezetébe található egységek munkáját.  
Jogállása:  

− A gazdaságigazgató által megbízott csoportvezető, feladatait a gazdasági igazgató 
közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el  

− Valamennyi munkáltatói jogkört felette a főigazgató, mint egyszemélyi felelős vezető 
adja 

Feladata:  
- Az irányítása alá tartozó funkciók, szervezeti egységek által végzett feladatok 

végrehajtásának ellenőrzése, számonkérése, értékelése 
- Biztosítja a szállító szolgálat működését. A beérkezett igények, illetve a 

programozható feladatok alapján megtervezi, felügyeli a napi szállítási feladatait 
- Koordinálja az intézeti anyag és eszközgazdálkodás folyamatát 
- Gondoskodik az intézmény ingatlanainak, tárgyi eszközeinek felújításáról, 

szükségszerinti javításáról és karbantartásáról 
- Biztosítja az intézet energetikai feladatait 

Felelős:  
- A rábízott csoport munkájának az érvényes jogszabályi rendelkezések és az ezeken 

alapuló belső ügyrendi előírásoknak megfelelő irányításáért. 
Helyettesítése:  Távolléte esetén az anyaggazdálkodásért felelős raktáros helyettesíti. 
 
10.3.  Élelmezési csoport 
 
Az élelmezési csoport a gazdasági igazgató szervezetéhez tartozó szervezeti egység. 
Feladata a kórházban gyógykezelt betegek, az intézménnyel munkaviszonyban álló 
dolgozók étkeztetése, valamint az egyéb élelmezési feladatok, étkezési szolgáltatások 
biztosítása. 
Feladatai:   

- A tárgyévi várható élelmezési napok, valamint a mindenkori jogszabály szerinti 
érvényes élelmezési normák alapján megtervezi az élelmezési előirányzatot, az 
ápoltak és alkalmazottak alapján javaslatot tesz az intézmény költségvetésében az 
éves élelmezési kiadások nagyságrendjére. 

- A költségvetés jóváhagyását követően az éves gazdálkodásban köteles a 
meghatározott kereteken belül végezni munkáját. 

- A várható élelmezési létszám alapján megtervezi, illetve beszerzi az élelmezés 
ellátásához szükséges nyersanyagokat.  

- Figyelemmel kíséri a raktári készletek alakulását. 
- A nyersanyagokat hetente, naponta az igényeknek megfelelően beszerzi, tárolja, 

raktározási feladatokat lát el. 
- Az élelmezési raktárban tárolt, valamint a feldolgozásra kiadott anyagokat 

folyamatosan ellenőrzi az főosztályvezető, részben az erre kijelölt személy. 
- Megszervezik a készletek szakszerű és szavatossági időn belüli felhasználását. 
- A csoport munkája során biztosítani kell a zavartalan nyersanyagellátást, a 

megfelelő mennyiséget, minőséget, a lehető legkedvezőbb beszerzési árak 
realizálását. 

- A betegélelmezés közvetlen kapcsolatot tart fenn a főnővérekkel, szükség esetén 
az osztályvezető főorvossal.  

Működési rendje   
- Közvetlen kapcsolatot tart fenn a társosztályokkal, ezen belül valamennyi 

egészségügyi feladatot ellátó osztállyal, egységgel. Szakmai kapcsolatot tart fenn 
az Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézettel. 
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- Legfőbb feladata és működési területe a betegélelmezés, ezen belül külön 
feladatot képez a dietetikai, illetve az intézmény alkalmazottainak ellátása. 

- Működése során betartja és betarttatja a mindenkor érvényes jogszabályokat, 
kiemelve a higiéniai követelményeket. 

- A csoport részletes működési rendje a „Az Élelmezési Csoport Működési Rendje” 
elnevezésű szabályzatban került meghatározásra 

Felelős:  
 

- Az élelmezési feladatok folyamatos, zavartalan ellátásért. 
- A feladatkörét érintő hatályos jogszabályok, előírások betartásáért 

 
A csoportot az élelmezés vezető irányítja. 
 
Az élelmezésvezet ő 
Az élelmezési csoport irányítását az élelmezésvezető végzi. Az élelmezésvezető - felelős az 
élelmezés biztosításának folyamatosságáért. Ennek érdekében szervezési, gazdálkodási és 
ellenőrzési feladatokat kell ellátnia, s ehhez szükséges megfelelő külső és belső 
kapcsolatokat kialakítania és fenntartania. 
Hatásköre:  
Irányítja a élelmezési csoport szervezetébe található egységek munkáját.  
Jogállása:  

− A gazdasági igazgató által megbízott csoportvezető, feladatait a gazdasági igazgató 
közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el  

− Valamennyi munkáltatói jogkört felette a főigazgató, mint egyszemélyi felelős vezető 
adja 

Feladatai:  
- Fő feladata az élelmezés megvalósításának irányítása szakmai és gazdasági 

szempontok megfelelő összehangolásával, 
- A konyha szabályszerű működésével kapcsolatos feladatok ellátása 
- Az élelmezés folyamatosságát és minőségét a hosszabb és rövidebb távra szóló, jól 

összeállított termelési programmal biztosítja.  
- Keretgazdálkodást vezet: figyelemmel kíséri az energiafelhasználást, a 

fogyóeszközök és segédanyagok felhasználását.  
- Irányítja, ellenőrzi a HACCP rendszer működésének irányítása és ellenőrzése az 

élelmezés területén 
- Alkalmazza a külön jogszabályban meghatározott napi energia- és tápanyag-beviteli, 

illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásokat  
- Étlapot tervez, figyelembe véve a napi étkezések számát, a tárgyi és személyi 

feltételeket, a rendelkezésre álló pénzkeretet, a változatosságot és az 
idényszerűséget 

Felelős:  
- Az általa kiadott utasításokért, intézkedéseiért 
- A hatáskörébe utalt feladatok ellátásáért 
- A közétkeztetésre, a konyha működésére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályok 

maradéktalan betartásáért 
Helyettesítése:  Tartós távolléte esetén a diétás nővér helyettesíti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 365

11. FEJEZET 
EGYÉB FELADATOK 

 
11.1.   Oktatás (képzés, szakképzés, továbbképzés)  
 
Az intézet részt vesz a központi gyakornoki, rezidens képzésben. A rezidens orvosok 
továbbképzését az Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum szervezi és 
irányítja, valamint ellenőrzi. Intézetünk a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi 
Centrum részjogú akkreditált intézete.  
Egészségügyi szakdolgozók továbbképzése az irányadó jogszabályban leírtak szerint 
történik.  Az orvosok, szakdolgozók intézményen kívüli és belüli képzését a Központi 
irányítás és Humánerőforrás Vezető szervezi. 
 
11.2.  Tudományos kutatómunka  
 
Az intézetben folyó tudományos kutatómunka rendszeres és tervszerű végrehajtásáért az 
intézet vezetője a felelős, aki szükség szerint döntéseiben a főorvosi értekezletre 
támaszkodik. 
Az intézetben folyó tudományos kutatómunkának az intézet alapvető gyógyító, megelőző 
feladatát kell támogatni, azzal ellentétben nem állhat, a gyógyító megelőző munkát nem 
hátráltathatja. 
Az intézet vezetője a főorvosi értekezlet meghallgatásával: 

• meghatározza az intézetben folyó tudományos kutatómunka irányát, 
• kijelöli a tudományos témaköröket, 
• jóváhagyja az intézeti szintű kutatási témákat, 
• gondoskodik a tudományos rendezvények tervszerű megtartásáról.  

Az intézet dolgozójának tudományos előadását, közleményét az intézet vezetője hagyja 
jóvá, az osztályvezető főorvos véleményének figyelembevételével. Szükség esetén kikéri a 
főorvosi értekezlet véleményét. Szorgalmazni és segíteni kell, hogy az intézet egészségügyi 
szakdolgozói is vegyenek részt a tudományos munkában. 
 
11.3.Egészségügyi felvilágosító és egészséges életr e való nevel őmunka  
  
Az intézet valamennyi egészségügyi dolgozójának feladata és kötelessége a rendszeres, 
folyamatos egészségügyi felvilágosító és egészséges életre való nevelőmunka végzése. E 
munkát az intézet vezetője által kijelölt felelős irányítja és ellenőrzi. 
E faladatok magába foglalják: 

- a rájuk bízott emberek magatartásának célszerű alakítását, 
- az életmód megváltoztatásához szükséges ismeretek átadását, 
- az egészségre káros szokások (dohányzás, szeszesital fogyasztás) 

megváltoztatásával kapcsolatos eligazításokat. 
Főbb területei: 

- személyi higiénia, 
- mentálhigiénia, 
- táplálkozás, életvitel, káros szenvedélyek, 
- gyógyszerszedés. 

Az intézmény munkaértekezletein foglalkozni kell az egészségügyi felvilágosító és az 
egészséges életmódra nevelő munka kérdéseivel.  
Az intézmény dolgozói magatartásukkal kötelesek példát mutatni! 
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11.4. Könyvtárszolgálat  
 
A szakkönyvtár feladata, hogy az intézet orvosainak és egészségügyi szakdolgozóinak 
képzéséhez, továbbképzéséhez, tudományos munkájához és szakirodalmi tájékozódásához 
a szükséges irodalmat biztosítsa és rendelkezésükre bocsássa.  
 
11.5. Belső Ellenőrzés 
 
A belső ellenőrzési feladatokat éves ellenőrzési terv alapján a főigazgató irányítása alatt álló 
független belső ellenőr végzi, akit az intézmény megbízási szerződés alapján foglalkoztat.  
 
A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó és a szakmai 
tevékenységgel összefüggő és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési 
feladatokat. 
 
 
11.6. Munka,- Tűzvédelem 
 
Az intézet munka és - tűzvédelmi feladatait külső, független szerveztet látja, akik a 
főigazgatóval együttműködve kidolgozzák a védelmi rendszer szabályait. 
 
11.6.1. Munkavédelmi képvisel ő 
 
A munkavállalók egészségét nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzéssel 
összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére dolgozóink közül három fő munkavédelmi 
képviselőt választunk. Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló 
választható, aki legalább hat hónapja a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll. Munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással négy 
évre választjuk. 
Feladatuk: 

− Meggyőződni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek érvényesüléséről 

− Ellenőrizni a munkahelyek, munkaeszközök és egyéni védőeszközök állapotát, 
− Meggyőződni az egészség megóvására illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról 
− Felkészíteni a munkavállalókat, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre 
Jogkörük: 

− Az intézet munkahelyi egységeibe beléphetnek, tájékozódhatnak az ott dolgozó 
munkavállalóktól 

− Részt vehetnek a munkáltató azon döntéseinek előkészítésében, amelyek hatással 
lehetnek a munkavállalók egészségére, biztonságára. 

− Tájékoztatást kérhetnek a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést 

− Véleményt nyilváníthatnak, kezdeményezhetik a munkáltatónál a szükséges 
intézkedések megtételét, 

− Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatóságokhoz fordulhat, 
véleményt nyilváníthat. 

− Jogosultak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel 
összefüggő kérdésekben a munkáltatóval történő előzetes megállapodás alapján 
szakértőt igénybe venni, ilyen kérdésben együttműködni a munkavédelmi hatósággal. 
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A munkavállalóknak, a munkavédelmi képviselőnek és a munkáltatónak az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell működniük, jogaikat és 
kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően gyakorolniuk, illetve teljesíteniük. 
Az intézet munka – és tűzvédelmi feladatait részletesen a Munkavédelmi illetve Tűzvédelmi 
Szabályzatban illetve azok mellékleteiben kerültek meghatározásra. 
  
11.6.2. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
 
Az intézet a dolgozók egészségügyi munka alkalmassági vizsgálatáról foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatás igénybevételével gondoskodik, amelyet külső végez. Ennek 
keretében történnek a munkavállalók előzetes, időszakos, soron kívüli, munkaköri 
vizsgálatok. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás vagy szolgáltató igénybevétele minden 
esetben kötelező. 
 
 

12. FEJEZET 
 

A sajtónyilvánosság és a tájékoztatás rendje 
 
Intézményünkben a sajtóban történő közlési céllal interjút, fénykép vagy videofelvételt 
készíteni csak főigazgatói engedéllyel lehet. 
Az intézményt érintő sajtóközleményt csak a főigazgató illetve az általa kijelölt helyetteseinek 
engedélyével, hozzájárulásával lehet közzé tenni. 
A sajtónak nyilatkozni rendkívüli, katasztrófa helyzet esetén kizárólag a főigazgatónak, vagy 
az általa kijelölt személynek van joga. 
 
Az intézmény egészét, működését, költségvetését valamint az intézetet érintő panaszos 
ügyekben nyilatkozni csak a főigazgatónak, vagy gazdasági igazgatónak van joga. 
 
Szakmai kérdésekben, népegészségügyi érdekek figyelembe vételével a betegségi 
gyakoriság, morbiditási adatok tekintetében az orvos igazgató vagy felhatalmazása alapján 
az osztályvezető főorvos nyilatkozhat. 
 
Az intézet által ellátott betegről (függetlenül attól, hogy eltávozott, elhalálozott vagy bent 
fekvő) nyilatkozni, akár személyi adatok nélkül is, csak az érintett hozzájárulásával 
lehetséges. 
Sajtó a betegről fénykép, videó felvételt, interjút vagy nyilatkozatot olyan környezetben 
bemutatva, melyben kórházi tartózkodása egyértelműen azonosítható, csak a beteg teljes 
bizonyító erejű, írásbeli hozzájárulásával közölhet, függetlenül attól, hogy személyi adatait 
közli –e vagy sem. 
 
Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő 
előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek 
anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a 
nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 
A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt 
megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő 
szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 
Külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat csak az igazgató főorvos engedélyével 
adható. 
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13. FEJEZET  
Záró rendelkezések 

 
Az SzMSz hatályba lépése 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. május 25. napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a 128/2005. (V.26) Ök. számú határozat hatályát veszti. 
 
 
 Edelény, 2011.05.25. 

                         Dr. Daher Pierre                                                
                                főigazgató 

 
Záradék: 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő – Testülete a Koch Róbert Kórház és 
Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatát a 92/2011. (V.25.) Ök. számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
Edelény,2011. május 25. 
            
         Vártás József 
               jegyző 

 
10./ Napirendi pont tárgya:  
 
Városi Televízió elhasználódott tárgyi eszközeinek selejtezése 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 96./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
93/2011.(V.25.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Városi Televízió elhasználódott tárgyi eszközeinek selejtezése 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat vagyonáról szóló 32/2005. (VI. 30.) önkormányzati 
rendelet 9. § (5) b) pontja alapján engedélyezi  a Művelődési Központ, 
Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum tulajdonát képező, a Városi 
Televízió intézményegységnél tálalható elavult, elhasználódott, 
üzemképtelen, feleslegessé vált     
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0193 leltári számú  Képújság program  
0203 leltári számú  Számítógép P II    
0209 leltári számú Számítógép Celeron P4 
0211 leltári számú Számítógép + digitalizáló   
0212 leltári számú Számítógép  
0199 leltári számú Videokamera Panasonic   
0200 leltári számú Videokamera 2 Panasonic   
0202 leltári számú  Video berendezés (kamera,lejátszó)  
0219 leltári számú Videokamera Samsung  
eszközök selejtezését . 
  
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős:   Intézményvezető 

 
 
 
11./ Napirendi pont tárgya:  
 
Aljegyzői munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálásáról 
Előadó: polgármester 
 

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 97./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
94/2011.(V.25.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Aljegyzői munkakör betöltésére benyújtott pályázatok 
               elbírálásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző 
döntését, mely szerint aljegyző kinevezésére nem tesz 
javaslatot, tudomásul veszi.  
 
Képviselő-testület elrendeli , hogy a soron következő képviselő-
testületi rendes ülésre aljegyzői pályázati kiírás kerüljön 
előterjesztésre. 

 
Határidő: 2011. június 22. 
Felelős:    polgármester, jegyző 
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12./ Napirendi pont tárgya:  
 

A Kerékpározás Népszerűsítése az edelényi Városi Oktatási Központban KEOP-
6.2.0/A/09-2010-0115 számú nyertes pályázat pótmunka elszámolása 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 98./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
95/2011.(V.25.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy:  A Kerékpározás Népszerűsítése az edelényi Városi  
            Oktatási Központban KEOP-6.2.0/A/09-2010-0115  
            számú nyertes  pályázat pótmunka elszámolása 
  
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi 
Oktatási Központ KEOP-6.2.0/A/09-2010-0115 számú 
nyertes pályázat megvalósulása során felmerült – pályázatba 
be nem épített – munkálatokra az intézmény részére bruttó 
756.035,-Ft átutalását a fejlesztési céltartalék terhére 
j ó v á h a g y j a . 
 
Az összeg szabályszerű felhasználásáért az intézmény-
vezető felelős. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2011.08.31. 
Felelős:  polgármester  

 
13./ Napirendi pont tárgya:  
 
Köztéri szobor elhelyezéséről  
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 99./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban arról tájékoztatja a képviselő-
testületet és a lakosságot, hogy tegnap délután helyszíni szemlét tartott a szobornál 
egy szakmai zsűri, kiket felkértek arra, hogy minősítsék a szobrot és mondják el 
véleményüket róla és egyetértenek azzal, hogy köztérre helyezzék el, amelyet 
Ágoston Zoltán edelényi lakos az árvíz után saját jószántából készítette el.  
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A szobor egy homokzsákhordó tűzoltót ábrázol és mivel Ágoston Zoltán úr 
felajánlotta a város részére, ezért kérték fel a bíráló szakmai zsűrit, hogy kihelyezés 
előtt mondják el a szakmai véleményt. A tegnapi napon jártak a helyszínen és 
elmondták, hogy Ágoston Zoltán úr egy szobrász őstehetség, viszont magát ezt a 
szobrot a különböző szakmai hibái, hiányosságai miatt nem javasolják, hogy köztérre 
helyezzék ki. Mindemellett éltek olyan javaslattal, hogy semmi akadályát nem látnák 
annak, ha pl. a polgármesteri hivatal belső udvarán kerülne elhelyezésre a szobor, 
vagy egyéb olyan helyen, ahol látható ugyan, de mégsem köztéren, közterületen 
van. Nem kívánja részletezni, hogy milyen hibákat mondtak el a szakemberek, de 
főleg anatómiai problémákról van szó, pl. a tűzoltó bakancsának a mérete a testéhez 
képest nagyon kicsi, ami komoly hibának minősül. A szobor készítőjét őstehetségnek 
tartják és biztatták arra, hogy képezze magát ebben az irányban és alkothat még 
szép dolgokat. Mindezek alapján azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy ne 
helyezzék el köztéren ezt a szobrot, de nyilván köszönetet mondanak. Az, hogy hol 
legyen a végleges helye a szobornak, arról majd egy későbbi alkalommal döntsenek. 
 
Ennek ismeretében javasolja a határozati javaslat módosítását úgy, hogy az 1. és 3. 
pont maradjon ki és a következő szövegrész kerüljön be: Ágoston Zoltán edelényi 
lakos által készített és adományozott szobrot jelenleg a képviselő-testület nem 
kívánja köztéren elhelyezni, egy későbbi időpontban dönt a szobor végleges 
fölállításának helyszínéről és köszönetét fejezi ki a képviselő-testület Ágoston 
Zoltánnak ezért a munkájáért. 
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
96/2011.(V.25.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Köztéri szobor elhelyezéséről 
 
1. Edelény Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete   Ágoston    

Zoltán edelényi lakos által készített és adományozott szobrot 
jelenleg nem kívánja köztéren elhelyezni, egy későbbi 
időpontban dönt a szobor végleges fölállításának helyszínéről. 
Köszönetét fejezi ki a képviselő-testület Ágoston Zoltánnak 
ezért a munkájáért. 

2. Az elhelyezéssel kapcsolatosan felmerülő költségekre (a 
műalkotás művészi értékére vonatkozó szakvélemény 
elkészítésére) 50.000,-Ft+Áfa összeget biztosít a fejlesztési 
céltartalék terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Polgármester bejelenti, hogy személyi ügyeket érintő napirend tárgyalására kerül 
sor, ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület zárt ülést tart. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 
K.m.f. 

 
 
 
Molnár Oszkár           Vártás József  
  polgármester                jegyző 


