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 Bevezetés  
  

  

  

A Taszári Körzeti Általános Iskola nevelőtestületének   

  

  

  

  

Pedagógiai Program-ja  

  

  

  

  

  

  

Mottó :   
  

„Az iskola arra való, 

hogy az ember megtanuljon tanulni, 

hogy felébredjen tudásvágya, 

megismerje a jól végzett munka örömét, 

megízlelje az alkotás izgalmát, 

és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” 
/Szent-Györgyi Albert/  
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Nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jog-

szabályi előírások 

 

 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal 

kapcsolatos rendelkezései /4.§ (32.), 5.§ (4)-(5), 26.§, (1)-(2), (4)-(5), 27.§ (11), 46§ (3), 

(6), 51.§ (1), (3), 54.§ (1), (4), 96.§ (6), 97.§ (14)/ 
 

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-

használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet pedagógiai programmal 

kapcsolatos rendelkezései /(4.§ (1), 7.§ (1)-(5), 11.§ (1)-(2), 13.§ (1)-(3), 65.§ (5), 81.§ 

(1)-(2), 82.§ (1)-(3), 118.§ (3), 121.§ (7), 128.§ (1)-(2), (5)/ 
 

 

• A nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI. 4.) Korm. rendelet pedagógiai programmal, helyi tantervvel kapcsolatos ren-

delkezései /7.§ (1)-(4), 8.§ (1)-(2), 9.§ (1)-(2)/ 
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Az intézmény alapadatai  

   

1. Az intézmény neve:     Taszári Körzeti Általános Iskola    

2. Címe (székhely):       7261 Taszár, Vörösmarty utca. 4.  

3. Az intézmény telephelyei:  7261 Taszár, Vörösmarty utca 4.  

 7272 Gölle, Árpád utca 23.  

4. Az intézmény típusa:    Általános iskola   

5. OM azonosító:  

6. Az intézmény egységei  

034058   

Székhely intézmény:   

Telephelye:   

  

 

Taszári Körzeti Általános Is-

kola 7261 Taszár, Vörösmarty 

u. 4.  

Taszári Körzeti Általános Iskola göllei telephelye,   

7272 Gölle, Árpád utca 23.  

ügyvitel címe:  

7261 Taszár, Vörösmarty utca 4.  

 

 

7. Az irányító, felügyeleti szerv megnevezése, székhelye:   

Kaposvári Tankerületi Központ    

7400 Kaposvár, Szántó utca 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   6 

Az intézmény bemutatása  

Intézményünk épületét 1967-ben adták át. Mellette a Széchenyi utcában, a Kos-

suth utcában, és a Lakótelepen is folyt oktatás. 2007 szeptemberétől minden osztály a 

központi iskolában kezdte a tanévet. A megfogyatkozott tanulói létszám miatt már 

nem volt szükség a „kisiskolára”, ahol előtte az 1. és 2. osztályosok dolgoztak. Jelentős 

létszámcsökkenést a repülőtér megszűnése után tapasztalhattunk. 1994-ben 51 elsős 

iratkozott be, 2014-ben 34.  

A központi épületet a rendszerváltás után nyelvi laborral (ami azóta bezárásra 

került), zsibongóval, új tanári illetve igazgatói szobával bővítették. 1992-ben adták át 

a tornatermet. Később informatikai laborral, majd ingyenes internet hozzáféréssel gya-

rapodott az iskola. 

Az elmúlt években az alsós termeknél szigetelés, nyílászáró csere történt. Hatodik éve 

van ebédlőnk az épületen belül. Előzőleg hosszú sétákat tettünk az étkezés miatt. Mára 

szükségessé vált az épület teljes körű felújítása. Tábláinkat fokozatosan cseréljük, és 

régi tanulópadjaink helyett is új asztalokhoz jutottunk. Szemléltető eszközök pótlására 

nagy szükség lenne. Hiányoznak a termekből az IKT eszközök. Interaktív táblánk 

nincs, néhány projektorral próbáljuk utolérni a 21. századot. Könyvtárunk egy kis he-

lyiségre szűkült, könyvrendelésre, vásárlásra alig van keret. Ily módon nem tudja be-

tölteni hagyományos feladatát. Szerencsére a községi könyvtár pótolja ezt a szerepet.   

Iskolánk körzeti beiskolázási feladatokat lát el. Örömmel tapasztaljuk, hogy ok-

tató-nevelő munkánk elismeréseként a körzetünkön kívülről is érkeznek hozzánk di-

ákok. Jelenleg a tanulóink több mint fele bejáró, akik a következő településekről ér-

keznek: Kaposhomok, Baté, Kaposkeresztúr, Fonó, Gölle, Nagyberki, Kisgyalán.  

A beiskolázási körzetünkben élő családok anyagi és szociokulturális helyzete 

nagymértékben eltér egymástól, ez meghatározza nevelő, oktató munkánk célkitűzé-

seit. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást és a különböző hátránnyal 

érkező tanulók felzárkóztatását.  

Iskolánk önálló arculatát döntően meghatározza az a szakmai irány, mely a cso-

portbontásos idegennyelv-oktatást, a fejlesztő- és tehetséggondozó tevékenységet, a 

művészeti, valamint az egészséges – sportos életmódra nevelést tűzte ki célul. 

A 2000/2001-es tanévtől alapítványi művészeti iskola működik intézményünk-

ben, melynek célja a hangszeres és zeneelméleti nevelés illetve a tánctanítás biztosí-

tása.   

A személyi-szakmai feltételeink jók, de nem elégségesek. Szakos ellátottságunk 

majdnem teljes, nevelőtestületünk átlagéletkora középkorúnak nevezhető.   

Kapcsolatunk a szülőkkel és a település lakosságával megfelelő és baráti. Gyak-

ran hívnak bennünket ünnepélyek és egyéb események megrendezéséhez segítségül.   

Eddigi eredményeink arra ösztönöznek, hogy hasonlóképpen folytassuk mun-

kánkat, mindig a kor követelményeihez igazodva a közös célért, hogy az általunk ne-

velt gyermekekből megfelelő műveltségű, képzettségű, a társadalomban jól boldoguló 

ember váljon. 
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A) AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA  

A.a) Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, ér-

tékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 Pedagógiai alapelveink, értékeink 

• kiegyensúlyozott, élményekben gazdag tanulókörnyezet, tanulási folya-

mat biztosítása, melyet a jogok és kötelességek összhangja jellemez  

• a tanulói személyiség fejlesztésében együttműködés az oktatási- nevelési 

folyamat minden résztvevőjével 

• az egyén és a közösség egymásra utaltságának, értékeinek elfogadtatása, 

előítéletmenetesség, törekvés az ilyen légkör megteremtésére 

• optimális terhelés és fejlesztés  

• a gyermek sokoldalú megismerése  

• motiválás, a felfedezés örömének biztosítása  

• a tanulási folyamat, az alkotó fantázia, a képzelet, az akarat és az értelem 

együttes fejlesztése  

• a tanulók egyéni képességeinek figyelembevétele, megfelelő képzés, fel-

zárkóztatás, tehetséggondozás  

• továbbtanulási lehetőség megteremtése  

• a pozitív viselkedési minták erősítése, a negatívak visszaszorítása 

• a hagyomány tisztelete  

• az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete  

• iskolai demokratizmus  

• a fizikai edzettség, a testi-lelki egészség megőrzése  

• a környezet védelmének tudatos támogatása  

• szeretetteljes  kapcsolatban, együttműködésben élés  a nevelőkkel, gye-

rektársakkal  

• erkölcsi felelősség megalapozása   

• a pedagógusok oktatási és nevelési felkészültségének folyamatos fejlesz-

tése 

Célok, feladatok 

• a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak minél magasabb 

szintre való emelése 

• az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fej-

lesztése  

• a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősé-

gének biztosítása  

• a tehetségek korai kiválasztása, tudatos és tervszerű tehetséggondozás 

• a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fej-

lesztés 

• a hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén  

• az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs ké-

pességek fejlesztése  
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• hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíci-

ókat őrző fiatalok nevelése  

Az öko-tudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban  

Olyan tanulók hagyják el iskolánkat, akik: 

• önművelésre, különálló tanulásra képesek  

• az igazságosság, a tolerancia, az önzetlenség, a tapintat, az őszinteség és 

egymás elfogadása jellemző rájuk  

• rendelkeznek olyan  bővíthető, biztos ismeretekkel, készségekkel, képes-

ségekkel, jártasságokkal, melyek lehetővé teszik, hogy a középiskolai 

követelményeknek a későbbieknek megfelelnek  

• határozott elképzelésük van saját jövőjüket, sorsukat illetően  

• megismerték  az egészséges életmód legfontosabb szabályait, tisztában 

vannak az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget befo-

lyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával 

 

Nevelési eljárásaink:  

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyi-

ségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

• Közvetlen (direkt) módszerek, amelyek alkalmazása során a nevelő pedagógus 

közvetlenül személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.  

• Közvetett (indirekt) módszerek, amelyben a nevelői hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

 Közvetlen módszerek 

 

Közvetett módszerek 

 

a) a szokások kialakí-

tását célzó be-

idegző módszerek 

- motiválás 

- gyakoroltatás 

- segítségadás 

- ellenőrzés 

- értékelés 

- tanulói közösség 

tevékenységének 

megszervezése 

- közösségi célok ki-

tűzése 

- motiválás 

 

b) magatartási mo-

dellek bemutatása, 

közvetítése 

- bemutatás 

- szemléltetés 

- személyes példa-

mutatás 

- a nevelő részvétele 

a tanulóközösség 

tevékenységében 

- minták kiemelése a 

köznapi elétből 

 

c) tudatosítás, meg-

győződés kialakí-

tása 

- magyarázat 

- beszélgetés 

- önálló, elemző 

munka 

- felvilágosítás 

- vita 

- fórumok 
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A.b) A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka alapvető feladata, hogy a tanulók 

személyiségét komplexen, a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széles-

körűen fejlessze.  

A kulcskompetenciák kialakítása, fejlesztése:  

• Anyanyelvi kommunikáció: magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, té-

nyek és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hal-

lott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelv-

használatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és 

képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése - munkakörtől, szaktól függetlenül - 

minden iskolánkban dolgozó pedagógus kötelessége.  

• Idegen nyelvi kommunikáció: az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemez-

hető: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifeje-

zése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szöveg-

alkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül - ok-

tatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén 

szükségleteinek megfelelően. Az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv 

nem formális keretekben történő elsajátításának megalapozása.  

• Matematikai kompetencia: a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalma-

zásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak 

megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a 

tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompeten-

cia - eltérő mértékben - felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó 

képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (kép-

letek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek 

alkalmazására. Alapvető matematikai elvek és folyamatok alkalmazása az is-

meretszerzésben és a problémák megoldásában, a mindennapokban, otthon és 

a munkahelyen  

• Természettudományos és technikai kompetencia: készséget és képességet jelent arra, 

hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és 

előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a rajta kívüli ter-

mészeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolat-

ban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvésein-

ket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében 

való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magá-

ban foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel 

kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi fele-

lősséget. 
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• Digitális kompetencia: felöleli az információs társadalom technológiáinak (IST) 

magabiztos és kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő 

terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: információ felis-

merése, visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; 

továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül.   

• Hatékony, önálló tanulás: azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját 

tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és 

az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és le-

hetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, fel-

dolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását je-

lenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási 

és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában hasz-

nálja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A mo-

tiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.   

• Szociális és állampolgári kompetencia: a személyes, értékorientációs, interperszo-

nális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus élet-

vitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és te-

vékenység, felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén 

hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben, az egyre 

sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud 

oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a tár-

sadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását fel-

használva, aktívan vegyen részt a közügyekben.  

• Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: segíti az egyént a mindennapi 

életben - a munkahelyén is ¬abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és ké-

pes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az 

újításra való beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célki-

tűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak 

a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenysé-

gek során van szükség: tervezés, szervezés, irányítás, vezetés, delegálás, az 

elemzés, a kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, kockázatfelmérés és vál-

lalás, egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés.  

• Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontos-

ságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média 

segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a báb-

játékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern 

művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet.  
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A nevelési területek közül kiemelt feladatok 

1) Egészséges életmódra nevelés 

Tudatosítani igyekszünk az egészségvédelem fontosságát. Megismertetjük tanu-

lóinkkal az egészségre ártalmas anyagokat, és a károsító veszélyek elkerülésének le-

hetséges módjait.  

A helyi egészségügyi szervezetekkel együttműködve rendszeressé tesszük az 

egészségügyi szűréseket.  

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink ismerjék és gyakorolják a testápolás szabályait, 

megismertetjük velük az egészséges táplálkozás fontosságát.  

Az egészséges életmódhoz nélkülözhetetlen a testmozgás iránti igény felkeltése.  

Kiemelt feladatnak tartjuk a környezetvédelem tudatosítását és annak az igényét, 

hogy természetes és mesterséges környezetünket a tisztaság, a rend és  esztétikai igé-

nyesség jellemezze. Ennek a megvalósításában tevékenyen vegyenek részt.  

2) Értelmi nevelés 

Az értelmi nevelés terén folyó munkánkat úgy szervezzük meg, hogy a részfel-

adatok megvalósításával elérjük a fő célt: az önálló ismeretszerzés igényének és képes-

ségének kialakítását. Ennek érdekében az alábbi képességeket fejlesztjük:   

• megfigyelő képesség  

• kommunikációs képesség  

• szóbeli és írásbeli kifejező képesség   

• problémamegoldó képesség  

• az ismerethalmazban való tájékozódás képessége  

• kreatív gondolkodásmód fejlesztése  

3) Érzelmi és akarati nevelés 

Fontos feladatnak tartjuk, hogy tanítványaink kellő empátiával rendelkezzenek. 

Tudjanak örülni mások sikereinek, és ha kell legyenek szolidárisak társaikkal.  

Nagyon fontos szerepe van a “stresszhelyzetek” feloldásának, ez meglehetősen 

nagy odafigyelést kíván tanulótól-pedagógustól egyaránt.  

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkban kialakítsuk az önértékelő képességet, a ki-

tartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség tulajdonságainak fejlesztését.  

4) Erkölcsi, etikai nevelést  

Ismerjék meg a gyermekek egy-egy magatartási és társadalmi norma helyességét, 

hasznosságát, értékét.   

Tanulóink legyenek alkalmasak személyes kapcsolatok kiépítésére, alakuljon ki 

bennük a társasági alkalmazkodás képessége.  

Ismerjék a család jelentőségét, a családi együttélés szabályait.  

5) Esztétikai nevelés 

Felhasználjuk a gyermekek veleszületett érzékenységét a szépre, jóra. Fontosnak 

tartjuk az igényességük kialakítását a külső megjelenésük esztétikájában.  

 

A tanulók személyiségének fejlesztése az intézmény valamennyi pedagógusának 

kiemelt feladata. A célok elérése érdekében a pedagógusok, a fejlesztő pedagógusok, 
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a gyógypedagógusok, és az ifjúságvédelmi felelős összehangolt munkát végeznek. A 

pedagógusok folyamatos önképzéssel, lehetőség esetén továbbképzéssel újítják meg 

ismereteiket a témával kapcsolatban. A személyiségfejlesztésben különösen fontosnak 

tartjuk a pedagógusok példamutatását, a személyes beszélgetéseket, az adott szituáci-

ókban leginkább célravezető módszer, eljárás használatát. A tanulók komplex szemé-

lyiségfejlesztése, a személyi, a szociális és a kognitív kompetenciák fejlesztése a tanórai 

és a tanórán kívüli tevékenységeink, az iskolai élet eseményeinek, történéseinek egé-

szét áthatja, de a következő tevékenységek során különösen meghatározó:  

• osztályfőnöki órák, osztályfőnöki tevékenység 

• iskolaotthon, napközi  

• hagyományőrző programok   

• a hagyományos iskolai ünnepségek, megemlékezések megszervezése  

• iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők  

• hit- és erkölcstan oktatás  

• mentortanári tevékenység („Út a középiskolába”) 

 

A.c) A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egész-

ségnevelési és környezeti nevelési elvek  

Alapvető célunk, hogy testileg-lelkileg egészségesen, az egészséges életmód igé-

nyével éljen a tanuló, örömmel élje meg az egészséges állapotot, értékelje, tisztelje a 

harmonikus életet, hogy felnőttként is képes legyen életmódjukra vonatkozóan helyes 

döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Beteg, 

sérült és fogyatékos embertársai iránt elfogadó és segítőkész magatartást tanúsítson. 

A fogyasztói társadalom tudatos tagjaiként élje életét.  

Alapvető feladataink a tanulók testi fejlettségének, állóképességének, edzettségé-

nek javítása. Az étkezési kultúra fejlesztése, az egészséges táplálkozással kapcsolatos 

ismeretek bővítése, az étkezés alatti viselkedési normák alakítása. Az egészséges élet-

mód elemeinek megismertetése, segítségnyújtás annak kialakításában. Azoknak a po-

zitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakítása, amelyek a ta-

nulók egészségi állapotát javítják. Helyes fogyasztási szokások kialakítása. Az egész-

séges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formák, egészségbarát viselkedési 

formák bemutatása és gyakoroltatása. A dohányzás, az esetleges alkoholfogyasztás, 

drogozás prevenciója. A helytelen szabadidős szokások csökkentése, a tartalmas ki-

kapcsolódás igényének kialakítása. Az ápolt megjelenés igényének kialakítása, a sze-

mélyi higiénia fejlesztése. Tűrőképesség, empatikus és akarati tulajdonságok fejlesz-

tése. Segítségnyújtás a családi, baráti kapcsolatokban – különösen serdülőkorban – je-

lentkező konfliktusok megoldásában, a krízishelyzetbe jutottak segítése. A családi 

életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítés, a szexuális kultúra és 

magatartás megismertetése.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz 

való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek 

különösen:  

• az egészséges táplálkozás,  
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• a mindennapos testnevelés, testmozgás,  

• a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybeteg-

ségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,  

• a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,  

• a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,  

• a személyi higiéné területére terjednek ki.  

Alapelve, célja, feladatai: 

• az egészségkulturáltság emelése,  

• a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, 

az egészséges életmód kialakításában és megtartásában,  

• az életvezetési képességek fejlesztése,  

• a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért,  

• a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására,  

• a környezeti- és egészség-tudatosság erősödésének előkészítése,   

• a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára,  

• a mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése.  

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés alapfeladatai: 

• egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés helyi fogyasz-

tás összekapcsolásával);   

• mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak (pl. tartásjavító torna, re-

laxáció és tánc);  

• a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagó-

giai módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkal-

mazásával (ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok);  

• környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi 

életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési tematika oktatása  

• Szűrővizsgálatok  

Iskolánk minden tanulóját a védőnő és a gyermekorvos, egy általuk elkészített, az is-

kola vezetőségével egyeztetett terv szerint szűr a következő területeken:  

• Hallás  

• Látás  

• Gerinctartás  

• Lúdtalp  

• Fogászat  

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei:  

Életviteli feladatok  

Az iskoláskorú gyermek iskolában eltöltött idejét számtalan tevékenysége közt 

jellemezhetjük az egészsége megóvása érdekében végzett tevékenységekkel is. A pe-

dagógus folyamatosan neveli a tanulót az elvárt higiéniai szokások betartására, az élet-

viteli szokások kialakítására.  
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Tanórai feladatok  

Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott cé-

lok és feladatok:  

• járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez,  

• életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához,  

• eddze akaratukat mentálisan, fizikálisan, szociálisan,  

• bővítse ismereteiket.  

Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra (a védőnő vagy meghívott 

előadó foglalkoztató előadása), testnevelés óra, biológia óra, természetismeret, iroda-

lom, technika. 

Tanórán kívüli tevékenységek, foglalkozások 

• Szakkörök  

• Egészségnevelési akciók (előadás, témanap, témahét, projekt, egészségnap)  

• Nyári táborok  

• Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások  

• Rendszeres, egészséges környezetben végzett túrák, kirándulások  

Mindennapi testedzés megvalósítása:  

• Testnevelés órákon  

• Egész napos iskolai foglalkozásokba beillesztve  

• Szabadidőben, rendszeres sportfoglalkozások keretében  

• Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szerve-

zett sportolási részvételét  

• Sportversenyek lebonyolítása  

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők:  

• Belső  (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, 

szaktanárok, iskolaorvos, védőnő.  

• Külső  partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, 

egészségügyi szolgáltatók.  

A tanulók fizikai állapotának mérése  

Fizikai-fittség mérő módszer  

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az 

országos mérések sorába. (EMMI r. 11§ (7)) bekezdésének értelmében kell eljárni a mé-

rés elvégzése tekintetében. 

A 2017/2018. tanévben az Ntk. 80. § (9) bekezdése alapján országos mérés, ér-

tékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák-

nak – az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2018. január 9. és 2018. április 

27. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási in-

tézmények 2018. június 1-ig töltik fel a NETFITT rendszerbe. 

A fizikai képességek folyamatos, fokozatos teljesítésére nagyobb gondot kell for-

dítani. Tudatosítani kell a tanulókban a mozgásos tevékenységek, a testnevelés és a 
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sport preventív értékeit. El kell érni, még a kevésbé jó biológiai és testi adottságokat 

öröklő tanuló esetében is, hogy a sportolás iránti igényük, szeretetük olyan erős és 

szilárd legyen, hogy tanulmányaik befejezése után is a rendszeres sportolás állandó 

életmódjuk legyen. 

Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képes-

ségek területén elért teljesítmény értékelése és az arra adott élettani reakciók értelme-

zése lehetővé teszi a pillanatnyi teljesítmény-élettani paraméterek meghatározását.  

A motorikus próbák elvégzés után az elért teljesítményt, és az általános fizikai teher-

bíró-képesség minősítését, az adott munkavégzéshez (pl. tanulás, amatőr szintű spor-

tolás, élsport, stb.) szükséges "kell", vagy "szükségesség" mértékéhez viszonyítva kell 

értelmezni.  

 

Környezeti nevelés  

1. Alapelvek, célok  

Az ember környezetéhez hozzá tartozik a természetes, és az épített és a társa-

dalmi környezet. Ezért a környezeti nevelés olyan személyiségformálást jelent, mely-

nek során az ember felismeri a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek kölcsönös 

voltát, helyét és szerepét e környezeti rendszerben. Kialakítja az emberekben azokat 

az új környezettel kapcsolatos magatartási és életviteli mintákat, melynek során a tár-

sadalom környezetért felelős személyiségeivé válnak. Ennek céljából fontos biztosítani 

mindenki számára azt a lehetőséget, hogy elsajátíthassa a környezet megvédéséhez 

szükséges tudást, készséget, értékrendszert, pozitív érzelmi hozzáállást, elkötelezett-

séget.  

A környezetben minden mindennel összefügg, ezért szerencsés, hogy a környe-

zeti nevelés rendszer-szemléletű látásmódú, lehetővé teszi az egésztől a részek felé való 

megismerést, több tudományterület összekapcsolását. A környezeti nevelés élethosz-

szig tartó folyamat, nemcsak az iskolában folyik, hanem az élet más színterein is (csa-

lád, óvoda, más intézményes és intézményen kívüli terület).  

Az aktuális problémák szemléletformáló hatásán keresztül eljut a gyermekekben 

a jövő iránti erkölcsi felelősség kialakításáig.  

A környezeti nevelés célja: 

• olyan emberek nevelése, akik a természetes és a társadalmi környezet 

szépségeire nyitottak, ezeket tudják értékelni, majd a természettel harmo-

nikusan tudnak együtt élni, életvitelüket harmonikusan tudják vezetni, 

ezért a nevelésnek a valóságos életben kell gyökereznie.  

• az együttműködésre nevelés, az egymásra odafigyelés, az egymás iránti sze-

retet kialakítása, a társadalomba való beilleszkedés képességének kifejlesz-

tése.  

Feladatok:  

• A kreativitás, az önálló ismeretszerzés és kritikus, problémamegoldó gondolkodás 

képességének kialakítása, fejlesztése. 
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• Hajlandóságot ébreszteni környezetének óvó és védő alakítására 

• A gyermekekben ki kell alakítani a tenni akarást a problémák megoldására, kifej-

leszteni az eredményes konfliktuskezelés cselekvő képességét, aktivitást és jó 

együttműködést.  

• Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének befogadására, 

élvezetére.  

• Segíteni a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos 

életvitel kialakítását, lehetővé tenni a természet teljességének, osztatlan egységének 

megérzését, az ehhez kötődő pozitív emóciók megélését, a környezetérzékenység 

javulását.  

• Felkészíteni a gyerekeket, arra, hogy a környezetkímélő termékeket, technológiákat 

részesítsék előnyben.  

• Az iskolai tanulmányok során ismerkedjenek meg a tanulók a takarékos és mérték-

letes életvitel lehetőségeivel. 

• A természettudományos tantárgyak emelt óraszámban jelennek meg a kerettan-

tervben.  

• A környezeti nevelés beépítése a természettudományokon kívüli tantárgyakba 

(technika-életvitel, történelem, társadalomismeret-etika, művészeti tárgyak), ez le-

hetővé teszi, hogy az összetett és bonyolult környezeti jelenségeket, folyamatokat 

könnyebben megértsük több tudomány eredményeinek felhasználásával, a sokol-

dalú megközelítéssel.  

• A valóságos természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító programok: 

témahét, jeles napok megünneplése. 

• Ökológiai szemlélet tükröződése a természetes életközösségek sokféleségének meg-

figyelésével, a környezetben bekövetkező változások nyomon követésével, az élő-

helyek megóvásával, megfelelő irányítással történő természetvédelmi tevékenység-

gel.  

Tanulásszervezési és tartalmi keretek: 

A tanórai tartalom a tanulók számára a kötelezően elsajátítandó tartalmat jelenti. En-

nek szervezési formája lehet:   

• hagyományos, mely alatt a 45 perces tanórákat értjük, illetve   

• nem hagyományos tanóra, ami lényegében a komplex (tantárgyközi) foglalkozá-

sokat öleli fel, s mint ilyen kiemelkedő jelentőségű a környezeti nevelés szem-

pontjából (pl. témanap-témahét) Ezek olyan tanulásszervezési formák, amelyek-

nek éppen az az egyik meghatározó jellege, hogy nem tanórakeretben történnek.  

 

A környezet- és egészségvédelem jeles napjai:  

 A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba be-

építve illetve külön programokat szervezve emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a 

jelentőségüket. 

Február 2.  Vizes Élőhelyek    

Március 6.  Nemzetközi Energiahatékonyság Nap    

Március 22.  Víz Világnapja  

Március 23.   Meteorológiai Világnap  
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Április 3.  Csillagászati Világnap  

Április 4.  Laboratóriumi Állatok Napja  

Április 7.  Egészségügyi Világnap  

Április 22.  Föld Napja  

Április 24.  Kísérleti Állatok Védelmének Napja  

Május 8.  Nemzetközi Vöröskereszt Napja  

Május 10.  Madarak és Fák Napja  

Május 15.  Állat- és növényszeretet napja (Magyarorszá-

gon)  

Május 15.  Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap  

Május 18.  Múzeumi Világnap  

Május 24.  Európai Nemzeti Parkok Napja  

Május 31.  Dohányzásmentes Világnap  

Június 5.  Környezetvédelmi Világnap  

Június 8.  Óceánok Világnapja  

Június 17.  Világnap az Elsivatagosodás Ellen  

Június 21.  A Nap Napja  

Június 25.  Barlangok Világnapja  

Július 11.   Népesedési Világnap  

Augusztus 9.  Állatkertek Napja  

Szeptember 16.  Ózon Világnapja  

Szeptember 22.  Autómentes Nap  

Szeptember 23.   Takarítási Világnap  

Október 4.   Állatok Világnapja  

Október 8.   Madárfigyelő Világnap  

Október 8.   Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világ-

napja  

Október 10.  Lelki Egészség Napja  

Október 15.  Nemzeti Gyaloglónap  

Október 16.  Élelmezési Világnap  

Október 21.  Földünkért Világnap  

Október 31.   Takarékossági Világnap  

November 17.  Füstmentes Nap  

November 27.  Fogyasztásszüneteltetési Nap  

December 1.  AIDS elleni világnap  
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A.d) A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésé-

vel kapcsolatos feladatok  

Alapvető feladatunknak tartjuk a tanulók közösségben, ill. a közösség által tör-

ténő nevelésének megszervezését és irányítását. Valljuk és hisszük, hogy a személyi-

séget alakítani annyit jelent, mint létrehozni azoknak a szociális kapcsolatoknak a 

struktúráját és tartalmát, amelyek között a gyermek tevékenysége zajlik.  

A tanulói közösség segíti a mindennapi tapasztalatok értelmezését, az ellentmon-

dásokban való eligazodást, felszínre hozza, ill. beépíti az értékrendet, fejleszti a foga-

lom- és normarendszert, ill. az erkölcsi ítéletalkotáshoz és az önálló döntéshez szüksé-

ges képességeket. Mindezzel hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló önálló, stabil személyi-

séggé váljon – olyanná, aki a 8. osztály végére képes lesz saját ügyeinek képviseletére.  

A tanulói közösségek irányításában meghatározónak tartjuk a pedagógus vezető 

szerepét – aki figyelembe veszi és alkalmazkodik a tanulók életkorral változó közös-

ségi magatartásához:  

• a kisgyermek heteronóm / a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró/ szemé-

lyiségének lassú átalakulásától   

• az autonóm /önmagát irányítani és értékelni képes/ személyiséggé válásáig 

A tanulóközösségeket irányító pedagógus legfontosabb feladata a közösségek te-

vékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése úgy, hogy azokban a 

tanulók tapasztalatokat gyűjthessenek ill. tevékenyen részt vehessenek, ezáltal gyako-

rolják a viselkedési és magatartásformákat.  

A közösségfejlesztés főbb területei:  

• tanórák  

• oszt. főnöki órák /5-8./  

• napközis foglalkozások  

• kirándulások, táborozások  

• szakkörök  

• ünnepélyek, iskolai rendezvények  

• diák-önkormányzati munka  

• szabadidős rendezvények 

 

Valamennyi terület – bár mások a céljai és feladatai – tevékenyen kell, hogy hozzájáruljon az 

alábbiakhoz:  

• a tanuló közösségi magatartásának kialakításához  

• a közösségi szokások, normák elfogadásához  

• a másság elfogadásához 

• az együtt érző magatartás kialakításához 

• a harmonikus embertársi kapcsolat fejlesztéséhez 

• véleményalkotó képesség fejlődéséhez 

• érdekérvényesítő képesség gyakorlásához 
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• a demokrácia alapvető elemeinek megismeréséhez, elsajátításához, gyakorlásá-

hoz.  

A tanulói közösségek fejlesztése során alkalmat kell teremteni arra is, hogy a ta-

nulók “önkormányzó” képessége fejlődjön.  

Alapközösségeink /osztály/ tevékenységstruktúrája  

a/ munka a saját közösség és a nagyobb közösség javára /ügyeleti szolgálat,  

hasznosanyag gyűjtés, stb./ 

b/ a tanulás segítése – művelődés /vetélkedők, pályázatok, színház és múzeum-

látogatás/ 

c/ termelés – gazdálkodás /karácsonyi vásár, hasznosanyag gyűjtés/ 

d/ társas együttlét – szórakozás /klubdélután, farsangi disco, stb./  

e/ testedzés, turisztika /edzések, sportversenyek, táborozások/  

f/ a közélet eseményei /osztálygyűlések  

Az iskolaszintű közösség tevékenységstruktúrája: 

• iskolagyűlések  

• háziversenyek, vetélkedők  

• iskolai könyvtár használata  

• diákönkormányzat működése  

• napközi otthon, tanulószoba  

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje:  

A tanulói joggyakorlás rendje az intézményi döntési folyamatban: 

A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese le-

gyen az őt érintő döntések meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott 

képviselőin, valamint szülőjén/gondviselőjén keresztül gyakorolhatja. Joga van meg-

ismerni az őt érintő döntés tartalmát, okát, következményeit. A döntési folyamat során 

joga van véleményét elmondani.  

A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban 

meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló 

ezen jogai gyakorlásának módját a házirend tartalmazza. 

 

A.e) A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki 

munka tartalma, az osztályfőnök feladatai  

Kiemelt feladataink:  

• Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek 

a társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmeg-

valósításhoz szükségesek.  

• A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésé-

nek fejlesztése az osztályfőnöki órák, a tantárgyak tananyagának elsajátítása so-

rán. 

• A tanulók igényének kialakítása az egyéni ismeretszerzésre.  
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• Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibonta-

kozásának támogatása. A tanulók egyéni képességeinek figyelembevétele, 

egyéni, hatékony tanulási módszerek kifejlesztése.  

• Elő kell segíteni az közösségi élmények szerzését, az egyéni képességek kibonta-

kozását a programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységek-

ben.  

• Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott 

tanterv szerint.   

• A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési hely-

zetek teremtése.  

• A személyes meggyőződés és világkép kialakítása, és érzelmi-szellemi megerő-

sítésének elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alap-

ján.  

• Azon hátrányoknak a csökkentése, amelyek a tanulók szociokulturális környeze-

téből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.  

• A lassúbb ütemben fejlődő, lemaradó tanulók folyamatos felzárkóztatása. 

• Szegregációmentes, együttnevelő környezet kialakítása.  

• Korszerű eszközök, módszerek bevezetésével a tanulók motiváltságának növe-

lése.  

• Önálló intézményi innovációk megvalósítása, folyamatossá tétele.  

• Az infokommunikációs technológia bevezetése folyamatos fejlesztése, általá-

nossá tétele (e-tananyagok, digitális projektmunkák).  

• A tanulók problémamegoldó, gondolkodásának képességének és kreativitásuk-

nak a fejlesztése.  

• Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak kibontakozását.  

• Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai 

és pedagógiai műveltségét.  

• Tartson rendszeres kapcsolatot az osztályfőnökökkel a tanulók szüleivel. 

• Tartsa nyilván tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megterve-

zett egész tanévi munkáját. 

• Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül.   

• Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás teendőit.  

• Ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott el-

veket az ellenőrzés-értékelés folyamatában.  

• Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken.  

• Az intézmény működési rendjében felmerülő elfoglaltságokba bekapcsolódik.  

• A munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken 

részt vesz.  

• A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet tartat, a leltározásban részt 

vesz.  
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A pedagógiai munka tartalma, a pedagógus feladatai: 

• A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a 

kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos neve-

lési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételé-

vel.  

• A nevelő és oktató munkája során gondoskodik a gyermek személyiségének fejlő-

déséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében vegye figyelembe a 

gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális 

helyzetét.  

• A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség 

szerint együttműködjön gyógypedagógussal, vagy a nevelést, oktatást segítő más 

szakemberekkel, a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse.  

• Segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését. 

• Segítse a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatar-

tási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására.  

• Egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és meg-

becsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, ha-

zaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat.  

• A szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesít-

ményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről.  

• A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi elő-

írások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításá-

val, a szülő - és szükség esetén más szakemberek – bevonásával.  

• Tartsa tiszteletben a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak 

emberi méltóságát és jogait. 

• Az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét.  

• A kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemje-

gyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a 

tanulók munkáját.  

• Vegyen részt a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan ké-

pezze magát.  

• Tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folya-

matosan irányítsa.  

• A pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és ad-

minisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse.  

• Pontosan és aktívan vegyen részt a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

• A gyermek, tanuló érdekében működjön együtt munkatársaival és más intézmé-

nyekkel.  
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Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai:  

• Az azonos évfolyamra járó, azon belül közös tanulócsoportot alkotó tanulók 

egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák - fog-

lalkozások - túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják.  

• Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. 

• Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettes és az munkaközösség-vezető javaslatát 

figyelembe véve az igazgató bízza meg.  

Osztályfőnöki felelősségek: 

• Munkáját a Pedagógiai Program és az intézményi külső és belső elvárás-rend-

szer szellemében, az SZMSZ-ben és a Házirendben meghatározottak, és az is-

kolai dokumentumok (pl. éves munkaterv) betartásával végzi. 

• Munkavégzése során szem előtt tartja az intézményi önértékelés elvárás-rend-

szerét. 

• Személyes felelősséggel tartozik a tanulókkal kapcsolatos adatok, tanügyi do-

kumentumok pontos vezetéséért. 

• Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a foglalko-

zási terv/tanmenet. 

• Felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért. 

• Bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat. 

• Maradéktalanul betartja az adatkezelés rá vonatkozó szabályait. 

• Bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat (pl. óralátogatás). 

• A hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az intézményveze-

tőnek vagy helyettesének. 

Osztályfőnöki feladatok (nem érintve az osztályfőnöki nevelőmunka tartalmi részeit):  

Adminisztrációs jellegű feladatok.  

• A tanulók személyi adatait beírja a dokumentumokba, összesítéseket készít, 

statisztikai adatokat szolgáltat. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli fel-

adatokat (osztálynapló naprakész vezetése, félévi és év végi statisztikák, to-

vábbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók, stb.). 

• Kitölti a törzslapot, bizonyítványokat, értesítőket. 

• A haladási napló kitöltésének ellenőrzése, a szaktárgyi órabeírások (tananyag, 

sorszám) hetente történő ellenőrzése és a hiányok pótoltatása (szükség esetén 

az iskolavezetés értesítése). 

• Az érdemjegyek beírásának és az osztályozó napló kitöltésének ellenőrzése.  

• Nyomon követi a tanulók ellenőrző könyvébe történt bejegyzéseket, azok kö-

vetkezményeit és ellenőrzi a tanulók által beírt érdemjegyeket. Figyelemmel 

kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Külö-

nös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére. 

• A tanulói hiányzások igazolása, összesítése. A Házirend előírásai szerinti érte-

sítéshez rendszeresen ellenőrzi a tanulói hiányzások mértékét, módját, a veze-

tőknek jelzi az osztályozhatóság veszélyeztetését, valamint a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók tanulmányi előmenetelét. szükség esetén elektronikus 
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üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. Mint osztályfőnök saját hatáskör-

ben az SZMSZ-ben felruházott jogainál fogva indokolt esetben 3 nap távollétet 

engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának. 

• A Házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség 

esetén elektronikus üzenetben vagy levélben értesíti a szülőket. 

• Elektronikus üzenetben, illetve ellenőrzőbe történő beírással, vagy egyéb mó-

don értesíti a szülőket a tanulóval kapcsolatos problémáról. 

• Felelősen ellátja a tanulók közösségi szolgálatával kapcsolatos ráháruló teen-

dőit. 

• Folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a naplóban a diákok adatainak 

változását, a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező válto-

zásokat. 

• Elvégzi a tanulók továbbtanulásával kapcsolatos adminisztrációs teendőket, 

továbbtanulási lapjaikat szabályszerűen és pontosan továbbítja. 

• Rendszeresen ellenőrzi az ellenőrzőbe történt bejegyzések szülői aláírással 

vagy egyéb úton történő tudomásulvételét. 

• Nyilvántartást vezet a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos tanulók-

ról. 

• Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő ta-

nulókat, segítséget nyújt számukra. 

• Segíti, nyomon követi és adminisztrálja osztálya orvosi vizsgálatait. 

• Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit, 

javaslatait a tanártársai elé terjeszti. 

• Vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket. 

• Elvégzi az osztályfőnök egyéb adminisztrációs feladatait. 

Irányító, vezető jellegű feladatok:  

• Végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Pedagógiai Program hatás-

körébe utal. 

• A helyi tantervben meghatározott órakeretben rendszeresen osztályfőnöki órát 

tart. Az osztályfőnöki óra tartalma és vezetése, mint a pedagógiai munka ki-

emelt színtere az osztály éves tanmenete alapján valósul meg, amely során a 

tanulók tanulmányi eredményeinek a nyomon követése mellett, évente több 

alkalommal, változó tematikával, releváns társadalmi témákat is érintve saját 

maga, vagy meghívott előadókkal foglalkozásokat tart. 

• Céltudatosan törekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb megismeré-

sére, egyéni fejlesztésükre, közösségi életük irányítására, öntevékenységük, 

önkormányzó képességük fejlesztésére. 

• Együttműködve az osztály tanulóival segíti a tanulóközösség kialakulását. 

• Minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az  

• évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes elő-

írásaira. 

• A tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 
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• Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok meg-

oldására mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek 

szervezésében. 

• Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi 

helyzetét. 

• Felkészíti osztályát az iskola hagyományos rendezvényeire, ünnepségeire, 

szervezi osztálya szabadidős foglalkozásait. 

• Kirándulásokat, közös kulturális programokat szervez osztálya tanulói szá-

mára. Ezek tervéről, programjáról és tapasztalatairól tájékoztatja az intézmény-

vezetőt vagy/és helyettesét, valamint a szülőket. 

• Részt vesz osztályát érintő iskolai rendezvények előkészítő munkálataiban és 

a rendezvényeken. 

• Folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantar-

tására. 

• Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, kitüntetésére. A tanulókat saját hatás-

körében is jutalmazza (pl. osztályfőnöki dicséret). 

• Fegyelmező intézkedéseket hoz, fegyelmi vétség esetén eljárást kezdeményez-

het. 

• A tanulók minden iskolai tevékenységét, beleértve a tanórán kívüli szabadidős 

foglalkozásokat is értékeli, kialakítja bennük a reális önértékelés igényét. 

Szervező, összehangoló jellegű feladatok:  

• Segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az isko-

lában. Ennek érdekében tájékozódik a rábízott tanulók neveltségi szintjéről, 

osztályban, egyéb közösségben elfoglalt helyéről, életviteléről, környezetéről. 

• Kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel. A nevelési fo-

lyamat tervezésében a civil szervezetek szerepét, közreműködését segítő esz-

közként használja (pl. iskolai alapítvány). 

• Munkája során figyelembe veszi a DÖK programját, felelősséggel vesz részt 

annak szervezésében, tervezésében, irányításában. 

• Koordinálja a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, segíti a tanulásban le-

maradók felzárkóztatását. 

• Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. 

• A gyermekekről gyűjtött egyéni megfigyelési tapasztalatait, az érvényes diag-

nosztikai eredményeket, valamint a Szakértői Bizottság véleményét és javasla-

tát az osztályban tanító pedagógusokkal ismerteti, ezeket közösen elemzik, és 

a továbbhaladási célokat meghatározzák. 

• Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival foglal-

kozó nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel (pl. 

logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, közösségi szolgálat koordinátorá-

val stb.). 

• A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése ér-

dekében együttműködik a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott kollégá-

val, gondoskodik számukra szociális és tanulmányi segítség nyújtásáról. 
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• Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, szükség esetén 

részt vesz esetmegbeszéléseken. 

• Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, és látogatja 

óráikat. 

• Tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. 

• Szükség esetén — az intézményvezető hozzájárulásával — az osztályban tanító 

tanárokat és az érintett más pedagógusokat tanácskozásra hívja össze. 

• Szükség szerint családlátogatásokat végez. 

• A Munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, illetve foga-

dóórát tart. 

• Szülői értekezletek, fogadóórák keretében a gyermek pedagógiai jellemzését a 

gondviselőkkel egyezteti, továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatja őket, ta-

nácsot ad és segítséget nyújt felvételi jelentkezésükhöz, tudatosan fejleszti az 

életpálya-kompetenciákat. Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientáció-

ját, azok személyiségének ismeretében. 

• A szülői értekezletek tapasztalatairól tájékoztatja az intézményvezetőt vagy 

helyettesét. 

• Törekszik a család és az iskola nevelőmunkájának összehangolására, együtt-

működik a szülőkkel. 

• Tanév elején megismerteti a szülőkkel az iskola pedagógiai programját, házi-

rendjét, megbeszéli velük a gyerekeket érintő nevelési elképzeléseit az osztály, 

illetve az egyes tanulók fejlesztésére vonatkozóan. 

• Az osztályozó konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e 

zárva az osztályzata, valamint a lezárt érdemjegy nem tér-e el jelentősen az 

osztályzatok átlagától a tanuló kárára. 

• Közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésé-

ben és elbírálásában. 

• Közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

• Javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, 

szervezési stb. feladataira. 

 

A.f) A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje  

Célunk, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók szükségleteit kielégítsük, a ta-

nulóink képességeiknek megfelelő középfokú iskolában folytathassák tanulmányai-

kat. Célunk, hogy fejlesztő tevékenységünk segítségével képességeik felső határát, leg-

eredményesebb fejlődésüket érjék el.   

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára meg-

felelő oktatásban részesüljön. A tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének 

alapvető feltétele a tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő peda-

gógiai módszerek alkalmazása, a tanulók tanulási nehézségeinek vagy éppen tehetsé-

gének feltárása, a problémák megoldásának segítése az iskolai nevelés-oktatás egész 

folyamatában és valamennyi területén.   
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A.f.a) A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pe-

dagógiai teendők  

Pedagógiai rendszerünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rend-

kívül sokfélék, a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozhatók va-

lamely tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre.  

Nevelésünk, oktatásunk igazodik a tanulóhoz, és ez azt is jelenti, hogy igazodik 

ahhoz a közeghez, amelynek tanulóink részesei.  

Célok és alapelvek 

• Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos 

tanulásra, információk szerzésére.  

• A tanulókkal szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat és ezzel har-

monizáló feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani.  

• A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, ma-

tematikai, informatikai, természettudományi, társadalomtudományi, esztéti-

kai, etikai) birtokába kell juttatni.  

Feladataink:  

• A tanuló szociokulturális hátterének megismerése, a problémák okának feltá-

rása  

• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fokozott mentorálása,  

• A szülők életvezetési gondjainak segítése 

• Tanulási, továbbtanulási esélyek növelése  

• A felzárkózás, az esélyegyenlőség biztosítása  

• A tanítási órákon differenciált, az egyéni haladási ütemnek megfelelő tanulás-

tanítás  

• Az önálló munkavégzés és ismeretszerzés képességének fejlesztése o A lemara-

dás mértékétől függő, egyénre szabott felzárkóztatási program alapján végzett 

fejlesztés  

• Az anyanyelvi és beszédképességek állandó fejlesztése, szinten tartása  

• Iskolai könyvtár, számítástechnika terem használata. 

• Az osztályfőnökök családlátogatása, szoros kapcsolat kiépítése a családdal, 

együttműködés az ifjúságvédelmi felelőssel, a gyermekjóléti szolgálattal  

• Napközi otthonos ellátás, étkezés biztosítása  

• Iskolai könyvtár, számítástechnika terem használata  

• Középiskolai továbbtanulás segítése, felvételi felkészítés csoportban és egyéni-

leg  

• Szakköri foglalkozások biztosítása  

• Egyéni és kiscsoportos felzárkóztató foglalkozások, egyéni konzultáció biztosí-

tása  

• Színház, múzeum, mozi látogatás, tanulmányi kirándulás szervezése  

• Házi és magasabb szintű tanulmányi, kulturális és sportversenyekre való felké-

szítés, tehetséggondozás. 

• Egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése  
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• Drog prevenció szervezése meghívott szakemberek segítségével 

• Pályaválasztást segítő és mentortanár alkalmazása  

• Az Útravaló ösztöndíj pályázaton való részvétel 

• Tanulói ösztöndíj pályázatokon való részvétel  

• Felkészítés az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre   

• A szülők nevelési, életvezetési gondjainak segítése, kedvezmények  

• (étkezés, tankönyv, stb.) biztosítása 

• A kooperatív technikák változatos alkalmazása elősegíti az együttműködés, az 

empátia kialakítását, mélyítését.  

• Civil életben való sikeres részvételre való felkészítés céljából változatos gyakor-

latok, feladattípusok megjelenítése a tanórai és tanórán kívüli munkában.  

• Az argumentációs készség fejlesztése.  

• Kommunikációs és vitakultúra fejlesztése.  

A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok:  

A gyermek és ifjúságvédelem legfontosabb célja: a megelőzés, a feltárás, és 

a megszüntetés. Az iskolai gyermekvédelem célja a prevenció, a gyermekek hát-

rányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség megszüntetésében segítség-

nyújtás, együttműködés a különböző szakemberekkel. Ennek megfelelően elsőd-

legesen a szülőkkel, a szülői házzal olyan szoros, napi kapcsolatot kívánunk ki-

alakítani, amellyel nagymértékben kiküszöbölhetővé válnak a problémák. 

Ugyanilyen hangsúlyosnak tartjuk az önkormányzatokkal, és minden olyan civil 

szervezettel való kapcsolatot, amely segíthet a problémák megoldásában.  

• Intézményünkben a gyermeki jogok védelme, a gyermek- és ifjúságvédelem, 

minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelé-

séve, oktatásával, ügyeinek intézésével foglalkozik, ezért mindenkitől, aki az 

intézményben dolgozik elvárható, hogy a törvényi előírásokat és a velük kap-

csolatos országos- és helyi rendelkezéseket ismerje, azok alapján járjon el.  

• Az iskolai gyermekvédelem az első és legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a 

gyerekek minden problémája az iskolában érzékelhető először.  

Az iskolai gyermekvédelem területei:  

Általános gyermekvédelmi feladatok:  

Az iskola minden tanulójára kiterjedően személyiségfejlesztési- közösségfejlesz-

tési feladatok, valamint egészséges életmódra nevelés. Ezen belül: mentálhigiénés 

egészségnevelési programok – kábítószer - ellenes program bevezetése.  

Speciális gyermekvédelmi feladatok:  

A hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulókkal való foglalkozás, fejlesz-

tés, szakemberekhez való irányítás / orvos, védőnő, pszichológus stb./  

Az iskola minden pedagógusa közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi fel-

adatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában és 

megszüntetésében.  
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A hátrányos helyzetű gyermekek:  

A hátrányos helyzetű gyermekek, akinek alapvető szükséglet-kielégítési lehető-

ségei korlátozottak. Családja szűkebb társadalmi környezete az átlaghoz képest nega-

tív eltérést mutat, elsősorban szociális- kulturális téren.  

Kialakulásához vezető tényezők:  

Alacsony jövedelmi, fogyasztási szint, rossz lakáskörülmények, a szülők alacsony 

iskolázottsági, műveltségi szintje.  

Következménye lehet a tanuló esélyegyenlőtlensége.  

Amennyiben a hátrányok halmozódnak és a család nem tud kiemelkedni helyze-

téből, a gyermek halmozottan hátrányos helyzetűvé válik, ami veszélyeztetettséghez 

is vezethet.  

A veszélyeztetett gyermekek:  

Azok a veszélyeztetett gyermekek, akik testi-, lelki-, és erkölcsi fejlődését a szülő 

vagy a gondozó környezet nem biztosítja.  

Kialakulásához vezető tényezők:  

A családjára szűkebb társadalmi környezetére jellemző elhanyagoló nevelés, gon-

dozás, valamint a családban a devianciák halmozott előfordulás / alkohol, drog, bru-

talitás, bűncselekmény./  

Következménye lehet a gyermeknél is megjelenő deviáns magatartási formák ki-

alakulása, negatív hatású csoportokhoz csatlakozás, alkoholizálás, kábítószerélvezet.  

E feladatok segítésére és koordinálására az iskolában a gyermek- és ifjúságvé-

delmi felelős dolgozik.  

Feladatai: 

• a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulókat nyilvántartja,  

• a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, segíti a 

gyermekjóléti szolgálatok tevékenységét,  

• a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megál-

lapítását kezdeményezi,  

• a tanulókat és a szülőket tájékoztatja azokról a lehetőségekről, személyekről, in-

tézményekről, amelyekhez problémáik megoldása esetén fordulhatnak.  

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgál-

ják a gyermekvédelem céljainak megvalósulását:  

• Felzárkóztató foglalkozások,  

• Napközis- és tanulószobai foglalkozások,  

• Fejlesztő foglalkozások / diszlexia, díszgráfia, komplex anyanyelvi terápia/,  

• Egészségvédő- és mentálhigiénés programok szervezése,  

• Iskolai étkezési lehetőségek,  

• Tehetséggondozó foglalkozások,  

• Pályaválasztási segítése.  
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A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért az igazgató, valamint az ifjú-

ságvédelmi felelős tartozik felelősséggel.  

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetése érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes:  

• nevelési tanácsadóval  

• gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal  

• polgármesteri hivatallal  

• önkormányzat gyámügyi előadójával  

• iskola- ill. gyermekorvossal, védőnővel  

• rendőrséggel (megelőző jelleggel)  

• egyéb segítő szervezetekkel (pl. egyházak, alapítványok, szülői munkaközös-

ség)  

A.f.b) Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók  

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normák-

tól való eltérő viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunk-

nak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási prob-

lémákkal küzdő tanulókat.  

Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jel-

zése, a megfelelő szakemberhez való irányítás. Fontos az együttműködés a gyógype-

dagógusokkal, pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és az egészségügyi intéz-

ményekkel. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni:  

• fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás,  

• többségi órákon támogató légkör kialakításával, konfliktusmegoldó stratégia al-

kalmazásával,  

• a felnőttek és a tanulók közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehe-

tővé teszi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethely-

zeteiben bizalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz,  

• személyes, barátságos bánásmód kialakításával,  

• teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának 

támogatásával (dicsérettel, biztatással),  

• a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással,  

• az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek 

alkalmazásával;  

• az osztályközösség segítő erejének mozgósításával,  

• a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók be-

vonásával,  

• következetes – a fegyelmi vétségek súlyával arányos − büntetési rendszer kiala-

kításával,  

• a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógussal való együtt-

működéssel,  
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• szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevé-

telével.  

A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján, az éves 

tantárgyfelosztásban meghatározott módon történik. A fejlesztést fejlesztő pedagó-

gus/szaktanár végzi.  

A.f.c) Sajátos nevelési igényű tanulók  

Iskolánk fogadja a beiskolázási körzet sajátos nevelési igényű tanulóit, kiemelt 

feladatunknak tekintjük az iskola életébe való maradéktalan integrálásukat.  

Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogsza-

bályi előírások szerinti a szakértői bizottságok által előírt feltételeknek megfelelően 

történik. Az alkalmazott módszerek igazodnak hiányosságaikhoz, fogyatékosságuk-

hoz. Értékelésük egyéni elbírálás alapján, a vonatkozó szabályozók által megfogalma-

zott metódusnak megfelelően folyik.  

Azoknak az SNI tanulóknak kerül sor a többségi tanulókkal történő együttneve-

lésére, akiknek nevelését-oktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban java-

solják. Ezek a tanulók többségi társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szük-

séges területeken támogatást kapnak a megfelelő végzettségű szakember által. Ez je-

lenti a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák alkal-

mazását, az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a tanuló képességeihez, s az 

egyéni foglalkozásokat.  

A tanulók fejlesztése a törvényben előírt időkeretek és csoportszervezési előírá-

sok megtartásával speciális szakemberek igénybevételével folyik.  

Az adaptációs folyamatban a pedagógusok - a fogyatékosság típusának megfele-

lően – csökkentik a tananyagot, átütemezik a feldolgozást, speciális módszereket, tech-

nikákat alkalmaznak, speciális technikai eszközöket használnak, a tanuló számára elő-

nyös ismeretelsajátítási módszert preferálnak, az Irányelvekkel összhangban:  

Pszichés fejlődési zavarral súlyos tanulási és figyelemzavarral) küzdő tanulók, 

beszéd és nyelvfejlődés zavarral küzdő, érzékszervi fogyatékos, gyengén látó tanulók: 

segítése, vagy megsegítése. 

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

rögzítettektől. Indokolt esetben az első évfolyam két tanévi időtartamra széthúz-

ható  

• speciális tanulásszervezési módok, eljárások, értékelés, eszközhasználat  

• az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól men-

tesítés  

• logopédiai terápia biztosítása  

• látásnevelés, gyengén látás miatt speciális fejlesztés  

Az integrált nevelésben és oktatásban résztvevő fejlesztőpedagógus, gyógypedagó-

gus speciális feladatai: 

• Bemeneti méréseket végez. 

• Segíti a pedagógiai diagnózis értékelését. 
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• Javaslatot tesz a fogyatékosság, illetve a sérülés típusához, a tanuló egyéni igé-

nyinek megfelelő környezet kialakításához. 

• Segítséget nyújt a speciális módszerek és eszközök kiválasztásához és alkalma-

zásához. 

• Figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz az értékelésben. 

• Terápiás, fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozá-

sokon egyéni fejlesztési terv alapján, támaszkodva az ép funkciókra. 

A.f.d) Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás 

Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése.  

Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványa-

inkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a 

tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt, együttműködést tételez fel a családdal 

és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel.  

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban:  

• Differenciált tanórai munka, 

• Tehetséggondozó szakkörök  

• Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre  

• Felkészítés középiskolai tanulmányokra  

• Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkere-

sése  

• Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fej-

lesztésükről.  

• Versenyeztetés: tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és komplex versenyek 

megszervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten.  
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A.g) A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi 

jogai gyakorlásának rendje  

A diákönkormányzat  

A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét  a diákönkormányzat látja 

el. A diákönkormányzat jogosítványait a diákönkormányzat vezetősége, illetve annak 

választott tisztségviselői érvényesítik.  

A diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel 

rendelkezik, szervezetét és tevékenységét saját Szervezeti és működési szabályzata 

szerint alakítja.  

A diákönkormányzat munkáját segítő nevelőket a diákönkormányzat vezetőség-

ének javaslata alapján- a nevelőtestület egyetértésével- az igazgató bízza meg.  

Évente legalább 1. alkalommal össze kell hívni a diákközgyűlést, melyen az in-

tézmény igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az intézmé-

nyi élet egészéről, az intézményi munkatervről. A diákközgyűlés összehívását a diák-

önkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató, 

felelős. Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltéte-

leket. 

A működés feltételeként:  

• a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget, amelyet 3 nappal az 

igénybevételt megelőzően köteles kérni  

• a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat:  

iskolarádió, magnó, videó, projektor, számítógép, fénymásoló stb.  

A működés anyagi támogatásaként:  

• a diákönkormányzat az intézmény által a számára kijelölt helyiséget és beren-

dezésit a működése erejéig térítés nélkül használhatja  

• a diákönkormányzat kérésre, az intézményvezető beleegyezésével jogosult 

térítés nélkül használni az intézmény egyéb helyiségeit is (pl. közgyűlés, 

egyéb rendezvény stb.)  

A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselő, valamint az iskolai vezetők közötti kap-

csolattartás formája és rendje:  

A kapcsolattartás formái:  

• személyes megbeszélés  

• tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés  

• írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása  

Az intézményvezetés feladatai a kapcsolattartás során:  

• átadja a diák-önkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a diákönkor-

mányzat véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi joga gyakorlásához 

szükséges dokumentumokat  

• a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást ké-

résre biztosítja  
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• megjelenik a diákközgyűlésen, válaszol az intézmény működésével kapcso-

latban feltett kérdésekre  

• a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszi az intézmény 

működtetése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során  

A diákönkormányzat, illetve diákképviselők feladatai a kapcsolattartás során:  

• gondoskodnak a véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi jog gyakor-

lása miatt átvett dokumentumok áttekintéséről, és az érintett jog gyakorlásá-

ról  

• aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, 

illetve ahová meghívták, s az intézmény működésével, illetve a tanulókkal 

kapcsolatos kérdéseket érint  

• gondoskodnak az intézményvezetők megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli 

meghívó) a diákönkormányzat gyűléseire, illetve egyéb programjairól 

• célunk, hogy tanulóink aktívan vegyenek részt az iskolai életben, életkoruk-

nak megfelelő mértékben és módon legyenek tájékozottak saját iskolai tevé-

kenységük céljairól, tartalmáról, eredményeiről  

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális felada-

tokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják.  

Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a di-

ákönkormányzat vezetőségének ülésein, és a diákönkormányzat faliújságján e-faliúj-

ság keresztül tájékoztatást nyújt.  

Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon tartanak kapcsolatot a 

tanulókkal.  

A tanulót és a szülőket a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan.  

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyéni-

leg, illetve választott képviselők, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgató-

ságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

 

 

A.h) A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcso-

lattartásának formái  

Az iskola kapcsolata a tanulóval és szülővel a beiratkozás napjától a tanulmá-

nyok befejezéséig, ill. a tanulói jogviszony fennállásáig tart. A szülő, a pedagógus és a 

tanuló együttműködésének célja, az iskolai nevelési program minél eredményesebb 

megvalósítása gyermek és szülő megelégedésére. Minden az intézményünkben tanuló 

diák, és mögötte álló szülő, sajátjának érezze az iskolát. A gyermekek tehetségüknek 

és lehetőségeiknek megfelelően fejlődjenek.  
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Szülő, pedagógus, tanuló kapcsolatának alapja a mindenoldalú tájékoztatás, 

amely segíti a partneri együttműködést pedagógus és tanuló, pedagógus és szülő kö-

zött. 

Ez a tájékoztatás legyen rendszeres, folyamatos, segítő szándékú, objektív, a ta-

nuló iskolai életének minden területére kiterjedő.  

1/ A tanulókat az iskola életéről, az iskola feladatáról az iskola igazgatója, valamint a diákön-

kormányzat felelős vezetője és az osztályfőnök tájékoztatják.  

1.1/ Az iskola igazgatója tájékoztatást ad legalább félévente egyszer az iskola-

gyűlésen, valamint az aktuális diák-önkormányzati fórumon.  

1.2/ A diákönkormányzatot segítő nevelő havonta tájékoztatást ad a diáktanács 

ülésén, valamint faliújságon, iskolarádión keresztül.   

1.3/ Az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatnak osztályfőnöki órákon.  

2/ A tanulóknak és a szülőknek az intézmény rendszeres, érdemi tájékoztatást ad a gyermek, 

tanulmányi előmeneteléről, fejlődéséről, egyéni haladásáról. Neveléséhez tanácsot ad, segítséget 

nyújt.  

2.1/ A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat egyénileg, illetve vá-

lasztott képviselők útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőkkel, a nevelőtestü-

lettel.  

3/ A szülőket az iskola tájékoztatja az iskola életéről, az intézmény pedagógiai programjáról, 

házirendjéről.  

3.1/ Az iskola igazgatója félévente egyszer tájékoztatást ad az aktuális felada-

tokról a szülői munkaközösség választmányi ülésén, szükség szerint iskolai szintű 

szülői értekezleteken, kihelyezett szülői értekezleteken / félévente / / Kaposke-

resztúr/, ünnepélyes tanévnyitón. 

3.2/ Az osztályfőnökök folyamatos tájékoztatást adnak fogadó órákon, osztály 

szintű szülői értekezleteken szóban, tájékoztató füzeten keresztül írásban.  

Szülő és pedagógus kapcsolattartása csak akkor lehet eredményes és hatékony, ha 

szülő eleget tett a Nkt. 72.§ 1.(a) pontjában foglaltaknak, azaz megad minden tőle el-

várható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kíséri gyermeke fej-

lődését, tanulmányi előmenetelét.  

4/ A szülők és pedagógusok együttműködésének fórumai:  

4.1/ Az osztálya tanulóját, valamint veszélyeztetett körülmények között élő ta-

nulóját az osztályfőnök szükség szerint több alkalommal is felkeresheti (a gyermekvé-

delmi felelőssel együtt).  

4.2/ Fogadó óra: Szülő és pedagógus személyes találkozása, a pedagógus taná-

csokkal szolgálhat a tanuló egyéni fejlődésének érdekében. A fogadó órák ideje nem 

esik egybe a munkaidővel, évi 5 alkalommal tartjuk.  

4.3/ Szülői értekezletek:  

• iskolai szintű szülői értekezlet, melyen az iskola igazgatója ad közérdekű tájékozta-

tást a szülőknek  

• pályaválasztási szülői értekezlet  
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• osztály szintű szülői értekezlet, melyen az osztályfőnök számol be az osztálya isko-

lai tevékenységéről  

Tájékoztatja a szülőket 

• az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről  

• az országos és helyi közoktatási-politikai változásairól  

• a helyi tanterv osztályra vonatkozó követelményeiről  

• az iskola és az osztályban tanító szaktanárok értékelő munkájáról, értékelési 

rendszeréről  

• a tanuló tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról  

• a tanuló osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről  

• a tanuló osztályközösségének saját céljairól, feladatairól, eredményeiről, prob-

lémáiról.  

Az osztályfőnök a szülők kérdéseit, javaslatait, véleményét összegyűjti és to-

vábbítja az iskolavezetés felé.  

4.4/ A kapcsolattartás és együttműködés kiterjedhet szabadidős tevékenységre, 

iskolai ünnepségekre, egyéb iskolai rendezvényekre (jótékonysági bál, farsang, tanul-

mányi kirándulás, gyermeknap, stb.), ahol az intézmény pedagógusai számítanak a 

szülők tevékeny, aktív részvételére.  

Egyéb partnerek:  

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:  

• a fenntartóval  

• más oktatási intézményekkel  

• a gyermekjóléti szolgálattal  

• az egészségügyi szolgáltatóval  

• egyéb civil szervezetekkel, közösségekkel:  

• az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival  

• a település önkormányzatával 

 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái:  

• szóbeli tájékoztatás adása  

• írásbeli beszámoló adása  

• egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel  

• a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából  

• speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyigazdálkodási, szak-

mai tevékenységéhez kapcsolódóan.  

Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás:  

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakíthat ki. A kapcsola-

tok lehetnek: szakmai, kulturális, sport és egyéb jellegűek. A kapcsolatok formái: ren-

dezvények, versenyek.  
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A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás:  

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése 

és megszüntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatósá-

gokkal. Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket ve-

szélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni.  

Az intézmény a gyermekjóléti szolgálattal közvetlen kapcsolatot tart fenn az 

igazgató a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős révén.  

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:  

• a gyermekjóléti szolgálat értesítése – ha az intézmény a szolgálat beavatko-

zását szükségesnek látja  

• esetmegbeszélés – az intézmény vezetője által megbízott személy részvételé-

vel a szolgálat felkérésére  

• a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való ki-

helyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,  

• előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.  

Az egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás:  

Az intézmény a gyermekek, tanulók mindennapos, rendszeres egészségügyi fel-

ügyeletét egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. A gyermekek, tanulók in-

tézményen belüli egészségügyi ellátása az iskolaorvos és a védőnő együttes szolgálta-

tásából áll.  

Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. A 

gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az in-

tézmény fenntartója megállapodást köt a háziorvosokkal, valamint a fogorvosokkal.  

Az iskolaorvos szorgalmi időben ellátja a beteg vagy sérült diákokat, a tanulók 

egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:  

• fogászat: évente 2 alkalommal  

• belgyógyászati vizsgálat: évente 1 alkalommal  

• szemészet: évente 1 alkalommal  

• ortopédiai vizsgálat évente 1 alkalommal  

• a tanulók fizikai állapotának mérése évente 1 alkalommal  

• a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálata  

• a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai - tisztasági szűrővizsgá-

lata évente 2 alkalommal  

A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.   

Ha egy tanuló betegségre gyanús vagy beteg, a következő módon kell eljárni:  

• beteg, lázas gyermeket az iskola az egészségügyi szabályok betartása miatt 

nem fogad  

• a napközben megbetegedett gyerek esetén gondoskodni kell a szülők mi-

előbbi értesítéséről, a beteg gyermek mielőbbi hazaviteléről  

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása: 
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Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, 

kulturális és sport tevékenység jellemző. Összetartó szerepe jelentős. Ezért az intéz-

mény kapcsolatot tart:  

• a helyi társadalmi- és sportszervezetekkel   

• a helyi civil szervezetekkel 

 

A.i) A tanulmányok alatti vizsgák szabályai osztályozó, különbözeti, 

javító vizsga  

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára ak-

kor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás 

feltételei" c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév 

végére minden tantárgyból teljesítette. (Lásd helyi tanterv adaptációja!)  

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi mun-

kája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A negyedik-nyolcadik évfolyamon minden 

tantárgyból az elégséges év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a tovább-

haladáshoz.  

Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév végén – a tantárgyak szám-

ától függetlenül - elégtelen osztályzatot kapott, a következő tanévet megelőző augusz-

tus hónapban a rendeletben foglaltak szerint javítóvizsgát tehet.  

A második-nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév 

végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha:  

• az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;  

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

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse;  

• egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott; 

• ha hiányzása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja  

• magántanuló volt.  

Az osztályozó vizsga tantárgyai 2-3-4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, 

matematika, környezetismeret, idegen nyelv, az 5-8. évfolyamon: magyar nyelv és iro-

dalom, matematika, természetismeret, idegen nyelv, történelem, földrajz, biológia, ké-

mia és fizika.  

A tanuló különbözeti vizsgát tehet az NKt-ben és a Kerettantervi Rendeletben 

foglaltak szerint.  

Az első évfolyamon a köznevelési törvény előírásának megfelelően a tanuló csak 

abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál 

többet mulasztott, illetve a szülő kérte a tanév megismétlését.  
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A.j) A felvétel és az átvétel helyi szabályai  

Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden 

jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.  

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

évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. 

napjáig tölti be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába.  

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

• Születési anyakönyvi kivonat  

• a gyermek lakcímkártyáját, TAJ szám, Adószámát 

• a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás 

volt);  

• a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt 

óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta);  

• szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.  

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:  

• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;  

• az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot;  

• lakcímkártyát 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tanter-

vében meghatározott követelmények alapján összeállított – különbözeti vizsgát kell 

tennie idegen nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizo-

nyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból 

a különbözeti vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott 

tantárgyból két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye 

újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, illetve tanév közben az 

előző évfolyamra beiratkozni.  

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, 

a rendeletben foglaltaknak, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának fi-

gyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.  
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A.k) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos 

iskolai teendő  

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja, a veszélyhelyzetek felis-

merése, az életkornak megfelelő ismeretek közvetítése, a segítségnyújtás gyakorlati al-

kalmazása.   

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:  

• Tanórán: biológia, testnevelés, osztályfőnöki és technika órán  

• Tanórán kívül: napközis, sport, és egyéb foglalkozás keretében.  

• Önálló ismeretszerzésként: házi feladat, gyűjtőmunka, kiselőadás, prezentá-

ció készítése.  

Az elsősegély - nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv: 

Az elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

• ismerjék meg az elsősegély – nyújtás fogalmát; 

• ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogal-

makat; 

• ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

• tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét; 

• sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély – nyújtási módokat; 

• ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; sajátít-

sák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

Módszerei, eszközei:   

Előadás, projekt, gyakorlati bemutatók, kutatómunka elemzése, interjú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

B)   AZ ISKOLA HELYI TANTERVE  
  

B.a) A választott kerettanterv megnevezése  
  

➢ Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára - 51/2012. (XII. 21.) EMMI ren-

delet 1. sz melléklet adaptálásával  

➢ Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - 51/2012. (XII. 21.) EMMI ren-

delet 2. sz melléklet adaptálásával  

➢ Fizika és kémia tantárgyakból B változat  

  

B.b) A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti köte-

lező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározotta-

kon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajá-

títandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően válasz-

tandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, 

óraszáma 
 

  
Óraterv 1-4. évfolyam  

  

Tantárgyak  
1.  

évf.  
2. évf.  3. évf.  4. évf.  

Magyar nyelv és irodalom  7+1  7+1  6+1  6+1  

Idegen nyelv  0  0  0  2  

Matematika  4+1  4+1  4+1  4+1  

Etika  1  1  1  1  

Környezetismeret  1  1  1+1  1+1  

Ének-zene  2  2  2  2  

Vizuális kultúra  2  2  2  2  

Technika, életvitel és gya-

korlat  
1  1  1  1  

Testnevelés és sport  5  5  5  5  

Informatika  0  0  0  0  

Szabadon tervezhető óra  2  2  3  3  

Rendelkezésre álló óra  25  25  25  27  
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  5-8. évfolyam    
  

Tantárgyak  5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  

Magyar nyelv és irodalom  4+0,5  4+1  3+1  4  

Idegen nyelv  3  3  3  3  

Matematika  4+0,5  3+1  3+1  3+1  

Történelem  2  2  2  2  

Etika  1  1  1  1  

Természetismeret  2  2   0  0   

Biológia-egészségtan   0  0  2  1+0,5  

Fizika   0  0  2  1+0,5  

Kémia   0  0  1+0,5  1,5+0,5  

Földrajz   0  0  1+0,5  1,5+0,5  

Ének  1+0,5  1+0,5  1  1  

Vizuális kultúra  1+0,5  1+0,5  1  1  

Dráma és tánc  1  0  0   0   

Informatika  0  1  1  1  

Technika, életvitel és gya-

korlat  
1  1  1  0  

Testnevelés  5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Szabadon tervezhető óra  2  3  3  3  

Rendelkezésre álló óra  28  28  31  30  

  
  
  

Iskoláinkban a szabadon tervezhető órakeret felhasználása az alábbiak szerint törté-

nik:  

  

  

Szabadon tervezhető órakeret: 1-4. évfolyam   

tantárgyak  1. évf.  2. évf.  3. évf.  4. évf.  

Magyar nyelv és iroda-

lom  
1  1  1   1  

Matematika  1  1  1  1  

Környezetismeret      1  1  

          

Szabadon tervezhető 

órakeret összesen  
2  2  3  3  
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Szabadon tervezhető órakeret: 5-8. évfolyam   

tantárgyak  5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  

Magyar nyelv és iroda-

lom  
0,5  1  1   0  

Matematika  0,5  1  1  1  

Ének-zene  0,5  0,5      

Vizuális kultúra  0,5  0,5      

Földrajz      0,5    

Kémia      0,5    

Biológia-egészségtan        0,5  

Fizika        0,5  

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
      1  

Szabadon tervezhető 

órakeret összesen  
2  3  3  3  

  
  

A tantárgyankénti és évfolyamonkénti tananyagot, a témakörökre fordítandó 

órák számát, az évfolyamok végén előírt továbbhaladási követelményeket, az átvett 

Kerettantervi rendelet és a tantárgyankénti tanmenetek tartalmazzák.  

   

→ A tantárgyakon belüli 10% szabad időkeret felhasználásához iskolánk nem 

ír elő további tananyagot, hanem az egyes tematikai egységek között osztja 

el gyakorlás, elmélyítés céljára.  

→ Az évfolyamonként rendelkezésre álló szabadon tervezhető órakeretet a 

táblázatban foglaltak szerint elosztottuk a kötelező tantárgyak között.   

→ A választható ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei esetében a 

döntést (pl. választható művek felsorolása az irodalomban pl. kortárs iro-

dalom) a szaktanár kompetenciájába soroljuk.  
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B.c)  Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek 

és taneszközök kiválasztásának elvei  
  

Iskolánkban az oktató-nevelő munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgo-

zásához, amelyet az illetékes miniszter hivatalosan tankönyvvé, illetve segédeszközzé 

nyilvánított. A nyomtatott taneszközökön kívül néhány tantárgynál egyéb eszközökre 

is szükség van (pl. torna-felszerelés, rajz-felszerelés, stb.).  

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges köte-

lező tanulói taneszközöket alsó és felső tagozaton a nevelők szakmai munkaközössége 

ajánlásával a tanítók és szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről (füzetek, ceruzák, rajz és technika felszerelés) a szü-

lőket minden tanév előtt a megelőző tanév végén tájékoztatjuk. A nyomtatott tanesz-

közöket az iskola, az egyéb fent említett taneszközöket a szülők szerzik be.  

  

A tankönyvek kiválasztásának elvei:  
  

o fedje le a kerettantervi követelményeket  

o tartalmában, információkban, a feldolgozás mélységében, az ábrák érthetőségé-

ben igazodjék a tanulók életkori sajátosságaihoz  

o az egyes évfolyamok könyvei – adott tantárgyra vonatkozóan - épüljenek egy-

másra (felmenő rendszer), lehetőleg tartozzon hozzájuk munkafüzet, esetleg 

egyéb gyakorló füzet, feladatlap, mérőlap   

o feladatrendszere algoritmizált legyen, tegye lehetővé a differenciálást, képezze 

le a különböző tudásszinteket (ismeret, megértés, alkalmazás)  

o biztosítson lehetőséget a tanulás tanítására, az önálló tanulásra  

o legyen jól olvasható, jól áttekinthető nyomdatechnikai szempontból  

o az ár legyen optimális  

  

A taneszközök kiválasztásának elvei:  
  

o A tankönyveken kívül, a taneszközök kiválasztásánál legfontosabb alapelvünk 

az, hogy az életkori sajátosságok és a tanterv követelményeinek megfelelő, a ta-

nulási folyamatot segítő, a lehető legkorszerűbb taneszközökkel szereljük fel is-

kolánkat, melyek a tanulólétszámnak megfelelő arányában kell, hogy rendelke-

zésre álljanak.  

o Az iskola arra törekszik, hogy egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az 

iskola könyvtára számára. Ezeket a taneszközöket a tanulók ellenszolgáltatás 

nélkül használhatják, a rendeltetésszerű használtért felelősséget vállalnak.  
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B.d) A Nemzeti alaptantervben (Nat) meghatározott pedagógiai felada-

tok helyi megvalósításának részletes szabályai  
  

Alsó tagozat  
  

Az 1-2.évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása:  
  

 az egyéni fejlettségbeli különbségek pedagógiai kezelése  

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

érdeklődést és nyitottságot fenntartása  

 a gyermekek átvezetése az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai 

tanulás tevékenységközpontú vagy sajátélményű rendszerébe, a tanulási mód-

szerek, iskolai fegyelem, figyelem, kötelességérzet kialakításával  

 esély teremtése a sikeres iskolai pályafutás biztonságos megalapozásához, az 

egységes műveltségbeli alapok megszerzéséhez, személyre szóló fejlesztéssel, 

fejlesztő értékeléssel  

  

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása:  
  

 a tanulók érzékenyítése saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, 

majd a nagyobb közösségek értékei iránt  

 a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismeretek közvetítése, 

alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése megfelelő motiváció biztosí-

tásával  

 a tanítói terhelés és teljesítményelvárások növelése a tanulók fejlettségére és fej-

lesztési szükségleteire ügyelve  

   

Felső tagozat  
  

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása:  
  

▪ az előző évek munkájára alapozva a képességek, a készségek, kulcskompeten-

ciák, tudástartalmak megalapozásának folytatása  

▪ együttműködési készség fejlesztése  

▪ az ismeretszerzés folyamatában a képi gondolkodás fejlesztésének előtérbe he-

lyezése, saját tapasztalat, felfedezés biztosításával  

  

A 7-8.évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítás:  
  

▪ az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás képességének fejlesztése   

▪ a tanulókat érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő felké-

szítése a továbbtanulásra  
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▪ felkészülés a jogok és a kötelességek törvényes gyakorlására, a társada-

lomba való beilleszkedésre  

▪ az önművelés igényének kialakítása  

▪ önálló munkára és gondolkodásra, a tanulási tevékenység tudatos, intenzív 

alkalmazására nevelés  

▪ az együttműködésre építő kooperatív tanulási technikák és tanulásszerve-

zési módok megtanítása  

▪ az önértékelés képességének fejlesztése az önismeret alakításával   

▪ az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatok-

ban, a barátságban, a csoportban  
 

B.e) A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja  
  
A 2016/17-es tanévtől a heti 5 óra testnevelés óra kötelező minden tanuló számára (az 

orvosi igazolással rendelkező felmentett tanulók kivételével).   

  

Ezen kívül sportolási lehetőséget biztosítunk tanórán kívüli foglalkozások keretében:   

➢ Az ISK, illetve különböző edzéseken  

➢ Az egészségi állapotuk miatt gyógytestnevelésre utalt tanulók számára helyben 

biztosított a gyógytestnevelés foglalkozásokon;  

➢ A napköziben játékos, egészségfejlesztő testmozgást biztosításával;  

➢ A versenyszerű, rendszeres sportolási lehetőségeket bővítésével;  

➢ Sportrendezvényeket, sportnapokat, túrákat, osztályok közötti versenyek szer-

vezésével;  

 

B.f) A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályai  
  

A magasabb jogszabályok szerint minden év április 15-ig tájékoztatjuk a tanu-

lókat a következő tanévben választható tanórai és egyéb foglalkozásokról.   

  

A székhelyintézmény és a telephely tanulói létszáma és az ebből fakadó személyi 

feltételek nem teszik lehetővé a pedagógus személyének megválasztását.  

  
 

 

B.i) A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlat-

ban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, 

fejlesztő formái, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének el-

vei, 
  

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók 

tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését, értékelését.  
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Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 

alapján ellenőrzik, értékelik. Az ellenőrzés, értékelés kiterjedhet a régebben tanult tan-

anyaghoz kapcsolódó követelményekre is.  

A szaktanár feladata annak egyértelmű meghatározása, hogy a tanulónak milyen 

forrásból, milyen mélységben kell elsajátítania a szükséges ismereteket a számonké-

réshez.  

  

A tanulói ellenőrzés módszerei:   

  

→ Megfigyelés   

→ Interjú (lehet egyéni vagy csoportos)   

→ Tanulók által készített produktumok vizsgálata   

→ Dokumentumok elemzése  

→ Írásbeli ellenőrzés  

→ Szóbeli ellenőrzés  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében az egyéni fejlesztési terv és a szakértői 

vélemény figyelembe vételével előnyben kell részesíteni a szakértői szakvéleményben 

javasolt formákat. Ezeket a formákat a nevelőtestület határozza meg.  

 

A tanulói értékelés:  
 

Az ellenőrzés, mérés, értékelés legfontosabb feladata az oktató-nevelő munkánk 

céljai által meghatározott készségek, képességek továbbfejlesztése, valamint a megva-

lósítás szintjének megállapítása, a hiányosságok feltárása, a feladatok meghatározása, 

minőségfejlesztés.  

  

Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagó-

gusok értékelő magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívu-

mokra való támaszkodás, az elért sikerek, eredmények megerősítése.   

  

A pedagógiai értékelési alapelvei:   
 

• tárgyszerű legyen (objektivitás)  

• megbízható legyen (reliabilitás)  

• érvényes legyen (validitás)  

• ne minősítsen, hanem fejlesszen (fejlesztő értékelés);   

• az értékelés által követhető legyen, hogy a tanuló önmagához mérten meny-

nyit fejlődött;   

• jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségét mennyire használta ki.  
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Ennek érdekében a nevelők:  

  

→ az előírt követelmények teljesítését az egyes tantárgyaknak megfelelően a tanulók 

szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy egyéb, a szaktantárgyhoz kötődő gyakorlati 

tevékenysége alapján ellenőrzik;  

→ a tanulók munkáját az elmélet tantárgyak egyes témakörein belül szóban (esetleg 

Írásban), a témakörök lezárásakor pedig írásos feladatsorban ellenőrzik (téma-

záró);   

→ az alapozó tantárgyakból (magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, 

környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz) 

év végén az éves munkatervben meghatározottak szerint írásbeli felmérést végez-

nek;  

→ az életkori sajátosságoknak figyelembe vételével, a tanulók szóbeli kifejezőkészsé-

gének fejlesztése érdekében, többször ellenőrzik a követelmények elsajátítását szó-

beli felelt formájában;  

→ a tanulók tanulmányi teljesítményének értékelését a helyi tantervi követelmények 

függvényében végzik;  

  

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az első évfolyamon - az egyes tan-

tárgyakban - szöveges értékeléssel, (lásd melléklet).  

Az első évfolyam végén az elsős osztálytanítók a tanulókat megfelelt, jól megfe-

lelt vagy nem felelt meg minősítéssel értékelik (lásd melléklet). Ha a tanuló az első 

évfolyamon első alkalommal nem felel meg a követelményeknek, munkáját az osztály-

főnöke szöveges formában értékeli a tanuló részére kiadott iskolalátogatási bizonyít-

ványon.  

A 2-8. évfolyamon tanító pedagógus a tanulók teljesítményét minden tantárgyból 

rendszeresen, érdemjegyekkel értékeli. Félévkor és tanév végén osztályzatokkal minő-

sít. A félévi és év végi osztályzatot a tanuló tanulmányi munkája és az érdemjegyei 

alapján kell meghatározni.  

Az idegen nyelv tantárgy esetében a 4. évfolyamban érdemjegyekkel minősítjük 

a tanulókat, azonban más iskolából érkező más nyelvet tanuló 4. évfolyamos tanuló 

felmentést kaphat egy évre az érdemjeggyel való minősítés alól.  

Minden tantárgyból havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni a tanulók 

munkáját.  

  

Iskolánkban alkalmazott helyi tantárgyi mérési rendszer:  
 

1/ Év eleji (diagnosztikus) mérés, melynek célja a diagnosztizálás, adatgyűjtés az 

ismétlés területeinek meghatározásához (elméleti tantárgyakból)  

2/  Évközi (formatív) mérés, a tanulói tudás és képességfejlődés nyomon köve-

tése, a tanulási folyamat elősegítse (motiválás, visszacsatolás)   

3/  Félév végi, év végi (szummatív) felmérések, (minimum és vegyes) melynek 

célja a követelmények elsajátítási szintjének megállapítása, a tapasztalatok elemzése 

után a következő tanév feladatainak előzetes meghatározása.   
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Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  
 

▪ jeles (5)  

▪ jó (4)  

▪ közepes (3)  

▪ elégséges (2)  

▪ elégtelen (1)  

  

 

Az írásbeli ellenőrzés értékelésének elvei a teljesítmény-érdemjegy arányában:  

 

Értékelés 
Optimum szintű mérés 

esetén 

Vegyes típusú mérés ese-

tén 

elégtelen 0-40% 

a minimum és optimum 

szintű feladatok aránya a 

mérvadó 

elégséges 41-59% 

közepes 60-75% 

jó 76-90% 

jeles 91-100% 

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a szaktanár vagy osztálytanító ér-

tesíti a tájékoztató füzeten keresztül. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök 

havonta ellenőrzi és a hiányosságokat pótolja.  

   

A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének elvei:  
 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 1-8. évfolyamokon a 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk.   

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az 1-8. évfolyamokon a 

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

juk.   

A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnökök havonta minősítik, a 

félévi és év végi osztályozó értekezleteken az osztályzatokat a nevelőtestület is véle-

ményezi. A tájékozató füzetbe, valamint a naplóba az osztályzatokat az osztályfőnök 

rögzíti.  

  

  



   49 

A magatartás értékelésének szempontjai:  

 

érdemjegy példás (5) jó (4) változó (3) rossz (2) 

aktivítás nagyfokú megfelelő gyenge negatív 

munkában 
való részvétel 

élenjár részt vesz közömbös érdektelen 

hatása a kö-
zösségre 

pozitív nincs nem árt negatív 

törődés társai-
val 

segítőkész gondos ingadozó gátló 

házirend be-
tartása 

ösztönző betartja részben vét ellene 

viselkedés, 
hangnem 

kifogástalan változó udvariatlan goromba 

fegyelmezett-
ség 

nagyfokú megfelelő gyenge elégtelen 

 

 

A szorgalom értékelésének szempontjai: 
 

érdemjegy példás (5) jó (4) változó (3) hanyag (2) 

tanulmányi 
munkája 

igényes figyelmes ingadozó hanyag 

munkavég-
zése 

kitartó, pontos rendszeres rendszertelen hanyag 

tantárgyi vagy 
önálló munka 

mindent elvé-
gez 

ösztönzésre 
dolgozik 

önállótlan feladatait nem 
végzi el 

feladatválla-
lás 

sokrétű nem mindent ritkán nem vállal 

munkabeosz-
tás 

nagyon jó jó közepes gyenge 

tanórán kívüli 
információ 
felhasználása 

rendszeresen előfordul ritkán nincs 

                                                             
 

B.i.a) Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai felkészü-

léshez előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai  

  
A házi feladat feladásának céljai  

  
o A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások kereté-

ben történő megszilárdítása, kiegészítése, bővítése.  

o A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése.  

o Önképzésre nevelés.  
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o Önálló gyűjtőmunka végzése.  

o Csoportos feladatok elvégzése a tanítási időn kívül.  

o Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés.  

o A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az 

egyéni érdeklődés és az egyéni képességek kibontakoztatása.  

o Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, 

készségeinek, képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre 

ösztönzés.  

  
A házi feladat mennyisége:  
  

Az összes írásbeli házi feladat megírása, a lassabban haladó tanulóknál se haladja 

meg a napi, hétvégi egy órás munkát. 

 

A házi feladat ellenőrzése, értékelése:  
  

A házi feladatot rendszeresen ellenőrizni kell, azonban érdemjeggyel nem lehet 

értékelni.  

  

B.i.b) Az írásbeli beszámoltatás formái  

  
Az írásbeli számonkérés formáit a tantárgy jellege, a tananyag mennyisége és a 

tantervi előírások határozzák meg.  

Az év elején – diagnosztizáló céllal, előző évi tananyagból - íratott felmérés, tájé-

koztató jellegű a pedagógus számára, ezért azt érdemjeggyel nem értékeli.  

Matematikából, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból minden évfolyamon év 

végi felmérést kell íratni.  

A „kis dolgozat” („röpdolgozat”), kisebb tananyag egység ellenőrzésére szolgál, 

és felelt értékűnek számít.  

A témazáró dolgozat, egy témakör végén az egész téma tananyagát és fő köve-

telményeit fogja át. A témazárók megírásának idejét a tanmenetben rögzíteni kell, 

szükség esetén módosítani lehet. A témazáró felmérést meg kell előznie egy összefog-

laló és/vagy egy gyakorló órának. A témazáró dolgozatok formáját, tartalmát, értéke-

lését a párhuzamos osztályokban tanító nevelők egyeztetik az egységes pedagógiai elv 

miatt.  

A tanulók eredményes felkészülése és az arányos terhelése érdekében egy taní-

tási napon egy osztály csak két témazáró, félévi illetve év végi felmérést írhat. Ezeknek 

a dolgozatoknak az időpontját legalább egy héttel, vagy két tantárgyi órával korábban 

a tanulók tudomására kell hozni. A hiányosságok feltárása után a szaktanár javítási 

lehetőséget biztosít azok számára, akik ezt szeretnék megtenni, vagy akik elégtelenre 

írták meg a felmérést. A javító dolgozat megírása előtt a pedagógus legalább egy gya-

korló órát biztosít a tanulók számára.  
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B.i.c) Oktatási eredményvizsgálatok  

  

„Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, 

szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségével.  

„Átmenetkor” a 4. és 5. osztályban tanítók és a szaktanárok közösen összeállított 

anyagon mérik az alapkészségek helyzetét (hangos és szövegértő olvasás, helyesírás, 

matematika).  

Országos mérések 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában vannak. A mé-

rési eredményeket a nevelőtestület minden évben elemzi és fejlesztési javaslatok tesz.  

  

B.i.d) A tanulók teljesítményének értékelése  

  

A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél fi-

gyelemmel kell lenni a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, 

képességeire.  

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján, az alsó tagozaton, első évfolyamon és 

a második évfolyam első félévében szövegesen értékelünk.   

A második évfolyam év végétől a tanulók teljesítményének értékelése tanév köz-

ben érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal (kitűnő, jeles, jó közepes, 

elégséges, elégtelen) történik. Amennyiben a szülő kéri, a szakértői javaslat alapján az 

értékelés alól felmentett tanulók szöveges értékelés kapnak.  

  

  
B.i.e) Az értékelés kategóriái első osztályban és a második évfolyam félévekor  

  
Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt:  

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azo-

kat az évfolyam követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is 

képes gondolatai, véleménye és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának 

megfelelő szinten képes az összefüggések meglátására, alkotó módon tudja a megszer-

zett ismeretanyagot hasznosítani.  

  

Jól teljesített / Jól megfelelt:  

A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásá-

ban kissé bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai 

során. Kevés segítséget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is 

képes alkalmazni.  

  

Megfelelően teljesített / Megfelelt:  

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes 

szintű, alkalmazása során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen 

nyilvánul meg. Összefüggések meglátására csak segítséggel képes.  
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Felzárkóztatásra szorul:  

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, ön-

álló alkalmazására is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések se-

gítségével tud megnyilvánulni, fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggése-

ket sem tud felismerni.  

  

B.i.f) A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai  

  

Jeles(5):  

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel.  

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot.  

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz.  

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja.  

A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában 

közelíteni képes a megoldáshoz.  

 Jó(4):  

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti.  

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan.  

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat.  

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgo-

zik.  

  

Közepes(3):  

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti.  

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt.  

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel.  

  

Elégséges(2):  

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a tovább-

haladáshoz feltétlenül szükséges.  

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. A 

legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul.  

  

Elégtelen(1):  

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni.  
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B.j) A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei  
  
Csoportbontások  

  

➢ A legfontosabb közismereti tárgyak esetében a csoportbontásban történő tanu-

lás lehetőséget biztosíthat a készségek, képességek kibontakoztatására;  

➢ Idegen nyelv esetében, a felső tagozat minden évfolyamában csoportbontással 

szervezzük meg az oktatást;  

➢ A kis létszámú, összevont 1-4 évfolyamos telephelyünk esetében szükséges a 

közismereti tárgyakból történő kiscsoportos (évfolyamokra) bontás;   

  

Egyéb foglalkozások:  

  

➢ A szülők elfoglaltsága, ugyanakkor a HH, HHH tanulók magas aránya szüksé-

gessé teszi a napközi megszervezését a felső tagozaton;  

➢ Az egyéb foglalkozás keretében úszásoktatást szervezünk a Tankerületi Köz-

pont támogatásával  

➢ A tanulók érdeklődése, tehetsége szerint a mindennapi testmozgás biztosítása 

érdekében sportfoglalkozásokat szervezünk.  

➢ A diákok érdeklődése, tehetsége, képessége szerint, valamint a pedagógusok 

sokrétű tudásának, tehetségének kihasználása céljából szaktárgyi és művészeti 

szakköröket, foglalkozásokat szervezünk;  

➢ Eseti egyéb foglalkozásokat szervezünk az éves munkatervben előírtak szerint 

az esetleges pályázatokban vállalt kötelezettségek megvalósítása, másrészt a 

Nkt-ban, illetve a NAT-ban megfogalmazott nevelési célok megvalósulása ér-

dekében;  

➢ Az egyéb foglalkozások túlnyomó részét az iskolában, hagyományos keretek 

között kívánjuk megvalósítani, ám vannak olyan foglalkozások, programok,, 

alkalmak, amelyek iskolán, sőt településen kívüli színteret igényelnek. Ezekben 

az esetekben a gyerekek felügyeletéről, a külső programok megvalósításához 

szükséges fedezetről a fenntartó Tankerületi Központtal együttműködve gon-

doskodunk.  

 

 

 

B.n) A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  
  

Elsődleges feladat a megfelelő helyzetelemzés.  A tények ismerete után a következő 

megoldásokat alkalmazzuk:  

➢ 3-4. osztályban osztályonkénti napköziotthonos csoport, felső tagoza-

ton 5-6. évfolyamon évfolyamonkénti, 7-8. évfolyamon összevont ta-

nulószobai csoport szervezése  
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➢ az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, fő 

feladat a készségfejlesztés   

➢ napközi otthon  

➢ tanulószoba  

➢ a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai  

➢ családlátogatások  

➢ az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége  

➢ szoros kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az önkormány-

zatokkal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanu-

lók minél hamarabb segítségben részesüljön  

  
 

B.o) a tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek  
  

Az iskolai jutalmazás alapelvei, formái:  
  

A dicséret odaítélésének alapelvei :  

  

o a példamutató magatartás ; 

o a folyamatosan kiváló tanulmányi munka, példás szorgalom; 

o az osztály, illetve az iskola érdekében végzett közösségi munka; 

o iskolai, illetve iskolán kívül versenyeken való sikeres részvétel; 

o a tanuló bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének növelésé-

hez;  

  
Az iskolánkban a tanulók a tanév közben és tanév végén elismerésként dicséret-

ben részesülhetnek :  

   

o szaktanári  

o napközis nevelői  

o osztályfőnöki  

o igazgatói  

o nevelőtestületi  

  

Az iskolai büntetés alapelvei, formái:  

  

Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házi-

rend előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt vagy bármely más módon árt az is-

kola jó hírnevének, büntetésben részesül.  
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A büntetések formái :  

• szaktanári figyelmeztetés  

• napközis nevelői figyelmeztetés  

• osztályfőnöki figyelmeztetés  

• osztályfőnöki intés  

• osztályfőnöki megrovás  

• igazgatói figyelmeztetés  

• igazgatói intés   

• igazgatói megrovás  

  

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől in-

dokolt esetben (a vétség súlyosságára való tekintettel) el lehet térni. A büntetést min-

den esetben írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására hozni.  

  

C) AZ EGÉSZNAPOS ISKOLA (iskolaotthonos oktatás)  
  

Intézményünkben az alsó tagozat 1-2. évfolyamán, illetve a göllei telephelyünkön 

iskolaotthonos formában biztosítjuk a nevelést-oktatást.  

  

Egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében a kötelező tanórai és egyéb fog-

lalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen elosztva, egymást váltva, a 

tanulók arányos terhelését figyelembe véve szervezzük meg az adott évfolyamra meg-

határozott kötelező, kötelezően választandó, kötelezően választható tanórai és egyéb 

foglalkozások megtartásával.  

   

Az egész napos iskolai nevelés-oktatás keretében segítséget nyújtunk a házi fel-

adatok elkészítéséhez, a tananyag megértéshez és elsajátításához. Többlet pedagógiai 

támogatást nyújtunk azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag egyéni tanu-

lási nehézséggel, a tananyag értelmezési problémájával küzdenek.   

Az iskolaotthonos oktatás sajátos feladatai tehát:  

→ segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez    

→ a tananyag megértéséhez és elsajátításához kapcsolódó többlet pedagó-

giai támogatás azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag 

egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag értelmezési problémájával küz-

denek, illetve kiemelkedő képességgel rendelkeznek 

→ a felzárkóztatással és a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok 

ellátása.  
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D) A TANULÓ MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉSÉNEK FEL-

TÉTELEI  
  

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, 

a továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges 

készségek meglétét és az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.  

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításá-

hoz, a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:  

➢ az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel 

alól,  

➢ az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a ta-

nulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse,  

➢ egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott,  

➢ ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meg-

haladja,  

➢ magántanuló volt.  

  

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a ne-

velőtestület határozata alapján javítóvizsgát tehet.  

Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javító-

vizsgán nem felelt meg.  

Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyít-

ványt a tanuló a megismételt évről kap.  

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismét-

lésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mu-

lasztás miatt nem tudta teljesíteni, vagy a szülő írásban ezt kéri.  

Évfolyamtól függetlenül idegen nyelvből a tanuló az idegen nyelv tanulásának 

első évében nem utasítható évfolyamismétlésre azért, mert a tanulmányi követelmé-

nyeket nem teljesítette.  
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK - LEGITIMÁCIÓ  
  

A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata  
  

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 természe-

tes személyre.   

Az iskola 2018. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

program alapján. Az érvényesség addig tart, amíg a törvényi változások, és a partnerek 

igényeinek a változása az átdolgozást szükségessé nem teszik.  

  

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot az iskola ne-

velői szobájában, az intézményvezetői irodában lehet elolvasni, valamint megtekint-

hető az iskola honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felü-

letén.  

  

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.  

A nevelő testület a program ötödik tanévében teljes felülvizsgálatot hajt végre, 

értékeli az addig elvégzett feladatokat és szükség esetén módosítja a programot.  

A program módosítására az iskola igazgatója, a nevelőtestület bármely tagja vagy 

közössége, a fenntartó, a szülői választmány, és a diákönkormányzat tehet javaslatot.  

  

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jó-

váhagyásával válik érvényessé.  
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