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A Pedagógiai program jogszabályi háttere 

 

1. Az iskola nevelési programja 

Bevezető 

 

Az iskola a pedagógiai programja alapján végzi oktató-nevelő munkáját. A Hugonnai Vilma 

Általános Iskola pedagógiai programja és helyi tanterve - a törvényi követelményeknek 

megfelelően - egységes szerkezetű és szemléletű tanügyi dokumentum. 

Jó szakmai felkészültségű, elkötelezett, hivatástudattal és pedagógiai elvekkel rendelkező 

tantestületünk szubjektív értékítélete szerint hatékony és eredményes a munkánk, a differenciált 

képességfejlesztést valósítjuk meg. Célunk, hogy a kultúra teljes körére építve szervezzük meg 

pedagógiai tevékenységrendszerünket. Iskolánk a 2009/2010-es tanévben Vöröskeresztes 

Bázisiskola lett. 

Alsó tagozaton a Montessori pedagógia szellemében oktatjuk a tanulókat. 

 

Helyzetelemzés 
Iskolánk a főváros és a XXII. kerület peremén működik. 1927-ben nyitotta meg kapuját. A régi 

római katonai tábor, a Campona fürdőjének a területén helyezkedik el. Ennek nyomai a feltárást 

követően ma is láthatóak. 

Szűkebb lakóhelyünkön is érezhető, hogy iskolánk műveltségközvetítő szerepet tölt be. 

Gyakran adunk színvonalas kulturális műsorokat regionális rendezvényeken (Fogyatékkal élők 

napja, stb.). 

Működésünkhöz nagy segítséget kapunk az iskola közelében működő Nagytétényi Polgári Kör 

vezetőségétől és aktív tagjaitól. 

A pedagógiai programunkban rögzített mindennapi pedagógiai reálfolyamatokkal, a pedagógiai 

fejlesztésekkel azt szeretnénk bizonyítani, hogy versenyképes, egyéni arculattal rendelkező 

iskola a miénk, amely a partnerek igényeinek és elvárásainak megfeleltetett és jól strukturált 

pedagógiai elképzelésekkel rendelkezik. Ezeket a stratégiai célokat eredményesen és 

minőségorientáltan igyekszünk megvalósítani, végrehajtani. 

Pedagógiai célok a szülők megfogalmazása alapján: 

 A tanulók alapképességeinek a fejlesztése. 

 A továbbtanulást megalapozó biztos ismeretek nyújtása. 

 Az önálló, aktív tanulói szokások kialakítása, tanulási technikák elsajátíttatása, a moti-

vációs bázis megalapozása. 

 A tanulók harmonikus személyiséggé formálása a testi-, a lelki-, és a szellemi ké-

pességek fejlesztésével. 

Pedagógiai célok a nevelőtestület szűkebb értelmezése szerint 

 Feladatunk tanulóinkat a lehetőségeiknek és a képességeiknek megfelelő középiskolai 

továbbtanulásra felkészíteni és beiskolázni. 

 Az iskola szélesebb értelemben vett pedagógiai céljainak megvalósításához 

fogalmazta meg pedagógiai programját, alakította ki pedagógiai eszközrendszerét és 

szervezeti struktúráját. 

Jó szakmai felkészültségű, elkötelezett, hivatástudattal és pedagógiai elvekkel rendelkező 

nevelőtestületünk szubjektív értékítélete szerint hatékony és eredményes a munkánk, a 
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differenciált képességfejlesztést valósítjuk meg. Célunk, hogy a kultúra teljes körére építve 

szervezzük meg pedagógiai tevékenységrendszerünket.  

A Hugonnai Vilma Általános Iskola nyolc évfolyamos általános iskola, mely 2017 

szeptemberétől német nemzetiségi oktatást is megvalósít párhuzamosan a Montessori 

pedagógiát alkalmazó nevelés-oktatással. A hagyományos nyelvoktató német nemzetiségi 

nevelés bevezetése 1. és 5. osztálytól felmenő rendszerben történik. 

A nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás a nyelv tanításával, az irodalom és a nemzetiségi 

népismeret témaköreinek elsajátíttatásával hozzájárul a nemzetiségi nevelés-oktatás céljainak 

megvalósításához. A tanítás nyelve a magyar nyelv, a német nemzetiségi nyelv és irodalom 

tantárgyat tanítási óra keretében az első évfolyamtól heti öt órában, a nemzetiségi népismeret 

tantárgyat pedig további heti egy órában tanulják a gyerekek.  

A pedagógiai program érvényességi ideje, értékelési- és felülvizsgálati rendje, a 

módosítás körülményei 
Jelen pedagógiai program 2017. szeptember 1-jétől érvényes. A módosítást jelen esetben a 

német nemzetségi oktatás bevezetése tette szükségessé. 

Módosítása történhet: 

 Törvényi előírás következtében 

 Fenntartói rendelet következtében 

 Intézményi belső kezdeményezésre 

A módosítás körülményei: 

 évente össze kell vetni a törvényi változások módosító hatásával, és meg kell tenni a 

szükséges korrekciókat, 

 Határidő: minden év augusztus 31. 

A pedagógiai programot a szakmai munkaközösségek és a szülői szervezet véleményezi, a 

nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető hagyja jóvá. A fenntartó a pedagógiai program 

jóváhagyásához beszerzi a települési német nemzetiségi önkormányzat egyetértését. 

A fenntartóra és a működtetőre nem hárul többletkötelezettség a pedagógiai program 

megvalósításához. 

A pedagógiai program és módosításai az iskola titkárságán megtekinthetők, előzetes 

bejelentkezés alapján az intézményvezető kérésre felvilágosítást ad az érdeklődőknek. A 

pedagógiai programok az iskola honlapján bármikor korlátozás nélkül olvashatók. 
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Jogszabályi háttér 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (hatályban tartott rendelkezései)  

 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 Az emberi erőforrások miniszterének 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelete az érettségi 

vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai 

szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról 

 A Kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

 Nemzeti Alaptanterv 2012.  

 A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet  

 315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 

 51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről  

 Az 51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet 1-7. melléklete – Kerettantervek 

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

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 

 A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 A 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 A 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről (XI. 26.) 

 A 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásnak 

irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet és mellékletei 

 A 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról 

 Ld. még a 2004. évi pedagógiai programban és módosításaiban felsorolt, még hatályban 

lévő jogszabályokat és rendeleteket 

 

 
1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

Pedagógiai felfogásunk szerint napjainkban az iskola minimális nevelési-oktatási célkitűzése 

az lehet, hogy segítse a tanulóit abban, hogy saját szorgalmukkal és az iskola szakmai 
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tudásbázisával elérjék individuális képességeik maximumát. Egészségesebb, boldogabb és 

produktívabb életet éljenek oly módon, hogy az iskola irányítja, és segíti tanulmányi, művészi, 

sport és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos ismereteik és készségeik fejlesztését. 

Montessori pedagógia értékei: 

 Az egész személyiség fejlesztésére törekszik, boldog gyerekeket nevel. 

 Elsődleges feladat az önállóság fejlesztése, a rendszeretet kialakítása. 

 Önálló gondolkodásra, döntésre nevel, épít a természetes kíváncsiságra. 

 A tudást sok-sok tapasztalat és gyakorlás révén szerzik meg a diákok. 

 A tanulók önálló feladatválasztással, amiben támogató szerep jut a pedagógusnak, 

önellenőrzéssel jutnak előre a tudásban, a tananyagban. 

 Lehetőséget ad a gyerekeknek arra, hogy egy bizonyos tananyagot, tananyagrészt addig 

gyakoroljanak, amíg úgy érzik, hogy tökéletesen tudják már. 

 A hibajavítás mindig fennáll, így elkerülhető a kudarc élménye. 

 A gyerekek megtapasztalják a türelem. a másság elfogadásának fontosságát, az értékek 

beépülnek a személyiségükbe. 

 Tiszteletben tartják egymást, megbecsülik társuk munkáját, feladatát. 

 A természet szeretetére, védelmére nevel. 

 A pedagógus segítőtárs, irányító, nem utasító személy. 

„Montessori” módszer és a „gurulós” rendszer 

1-4. osztály Montessori módszer és „guruló” 

5-6. osztály általános tanterv szerinti haladás, a délelőtti és a délutáni élet jobban elhatárolódik, 

elsősorban szaktanárok tanítanak.  

 

Általános tantervű – „gurulós” rendszer  

1-4. oszt. általános tanterv és „guruló”;  

5-6. oszt. általános tantervű haladás, a délelőtti és a délutáni élet jobban elhatárolódik, 

elsősorban szaktanárok tanítanak.  

 

A német nemzetiségi oktatás 
Az állam a nevelés-oktatás során vállalt feladatainak teljesítésekor – a törvényi előírások 

alapján – tiszteletben tartja a szülőknek azon jogát, hogy nemzetiségi hovatartozásuk szerint, a 

gyermekük érdekében, annak iskoláztatásához megválasszák azt az intézményt, amely különös 

figyelmet szentel az adott nemzetiség jellegzetességei átörökítésének, s amely a gyermek 

érzelmi fejlődésében a közösséghez tartozást erősíti. A nemzetiségi nevelés – oktatás sajátos 

elvárások, célok megvalósulását szolgálja. 

Az iskola minden család, szülő, kisgyermek előtt nyitva áll, akik a németséghez tartozóknak 

érzik magukat és/vagy azonosulni tudnak a német nemzetiséghez tartozó gyermekek 

nevelésére-oktatására vonatkozó szabályokkal, felismerik a nyelvtudás fontosságát, 

kiemelkedő szerepét mind a továbbtanulás, mind az életben való boldogulás terén.  

A nevelőtestület arra törekszik, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és 

kulturális gazdagság előnyei, és alakuljon ki a tanulókban a reális nemzet- és nemzetiségkép. 

A pedagógiai program megvalósításának nem akadálya a tanulók családból hozott 

nyelvtudásának hiánya vagy hiányossága. Összhangot teremtünk a német nemzetiségi nevelés-
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oktatás és a nyelvi háttérállapot között. Feladatunk, hogy intézményi feltételek között 

biztosítsuk a nemzetiség nyelvén történő tanulást, illetve a nemzetiségi nyelv tanulását, a 

németség kultúrájának megismerését, a hagyományőrzést és -teremtést, az önismeret 

kialakítását és gyakorlását. 

Az iskola fő feladata által meghatározott célok és feladatok: 

 a nyelvoktató német nemzetiségi nevelés és oktatás biztosítása 

 a korábban német nyelvű településen élők történetének, történelmének, kultúrájának és 

épített örökségének megismertetése 

 a Magyarországon élő németek történelmének és kultúrájának megismertetése 

 a tanulók felkészítése a nemzetiségi és/vagy két tannyelvű középiskolai tanulmányokra 

 magas szintű nyelvtudás iránti igény kialakítása 

 a tárgyi és szellemi kultúra iránti megbecsülésre nevelés 

 a népköltészet, a zene és a képzőművészet értékeinek megismertetése 

 korszerű szóbeli és írásbeli nyelvhasználatra nevelés 

A német nyelv használatát minden olyan területre kiterjesztjük, amely lehetőséget biztosít a 

tanulók német anyanyelvi nevelése számára. 

A célok és feladatok megvalósításához figyelembe vesszük a jogszabályokban előírt 

követelményeket, a Nemzeti alaptantervben, a nemzetiségi irányelvekben, valamint a 

kerettantervi rendeletben megfogalmazott általános követelményeket. 

Figyelembe vesszük a nagytétényi és környékbeli németség nemzetiségi neveléssel-oktatással 

kapcsolatos igényeit, a helyi gazdasági, társadalmi körülményeket és lehetőségeket. 

Feladatunknak tartjuk, hogy tanulóink felismerjék az előítéletek és a kirekesztés megjelenési 

formáit, megismerjék a jelenség történeti, szociológiai, pszichológiai hátterét, veszélyeit, az 

emberi és állampolgári jogok megsértésének jelenségét. 

A pedagógus feladata, hogy a türelmetlenség, a jogsértés elleni fellépésre késztessen. 

A nemzetiségi nyelv oktatására legalább heti öt, a nemzetiségi népismeret oktatására heti egy 

tanórát biztosít az intézmény. 

A német nemzetiségi nyelvet és a nemzetiségi népismeretet az átlaglétszám feletti osztályokban 

csoportbontásban tanulják a tanulók.  

Az iskolában folyó oktató-nevelő munka alapelvei  

Olyan iskolát szervezünk:  

 amelyben elsődleges fontosságú a helyes önismeret, a pozitív személyiségjegyek és 

magatartásformák kialakítása, 

 amely praktikus ismeretekre, a szabadidő hasznos eltöltésére tanít, 

 amely a tehetséggondozással, a hátrányok leküzdésével egyenlő lehetőségeket biztosít 

az általános műveltség alapjainak elsajátításához, 

 amely markánsan képviseli a tradicionális etikai és morális értékeket, 

 amely pozitív jövőképpel rendelkező fiatalokat bocsát ki a falai közül, 

 ahol felkeltjük az ismeretszerzési vágyat, 

 ahol tiszteletet ébresztünk az emberi értékek iránt, 

 amelyben az egészséges életmódra szoktatjuk a tanulókat, 
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 ahol a természet szeretetére, tiszteletére nevelünk. 

Az iskola képzési szerkezete, sajátosságai 

Az egésznapos iskolamodell lehetővé teszi, hogy az 1-4. évfolyamokon a tanulók csak a 

hétvégén viszik haza a tankönyveiket, felszereléseiket. Nincs házi feladat, csökken az otthoni 

tanulás okozta túlterheltség. 

Emeltszintű oktatás: 

Angol, német tantárgyak oktatása a 4. évfolyamtól heti 3 tanítási órában, az 5. évfolyamtól heti 

5 tanítási órában. Az idegen nyelvi órákat a haladás üteme, a választható emeltszintű 

nyelvoktatás és az oktatási hatékonyság miatt is úgynevezett nívócsoportos bontásban 

szervezzük. 

 

A képességbeli különbségek szükségessé teszik a differenciált pedagógiai módszerek 

alkalmazását, melyben nagy segítséget nyújt a Montessori pedagógia módszere. 

Minthogy a tanulók fejlődésének üteme egyenetlenné válik, differenciált óravezetéssel, egyéni 

képességfejlesztéssel, szakkörökkel, versenyekre való felkészítéssel, valamint felzárkóztató 

foglalkozások hatékonyságának növelésével adhatunk nagyobb segítséget. 

A család sok esetben nem képes biztosítani azokat a feltételeket, amelyek segítik, ösztönözhetik 

a gyerekeket az általános iskola eredményes elvégzésére, ezért az iskolába járó gyerekek közötti 

esélyegyenlőtlenség alakul ki. Ennek kompenzálására iskolánk pályázatokon vesz részt. (IPR) 

Logikai képességek fejlesztését a matematikai és informatikai ismeretek emelését biztosítjuk a 

3-4. évfolyamtól. Kiemelt figyelmet kapnak a társasjátékok, továbbá a csoportjátékok, továbbá 

azokon keresztül a nevelés lehetősége. 

A nevelés, mint kiemelt pedagógiai feladat 

Ahány gyerek, annyiféle. Éppen ez adja a pedagógus hivatás legizgalmasabb kihívását, 

legvonzóbb feladatát, hogy valamennyiben meg kell találni azokat az egyedi értékeket, azokat 

a pozitívumokat, amelyekből kiindulva eredményesen bontakoztatható ki a személyiségük. Ez 

a feladat a szülői ház nélkül nem valósítható meg. Ebben szorosan együtt kell működnie, 

partnernek kell lennie családnak és iskolának, szülőnek és pedagógusnak. 

 

Célok és feladatok 

1 – 4. osztály 5 - 8. osztály 

1. Az egészséges életmód alapvető 

ismeretei 

szokások kialakítása 

élet- és környezetkímélő veszélyhelyzetek 

megelőzését szolgáló magatartásformák 

kialakítása 

helyes egészségszokások alapozása: 

tisztálkodás, fogápolás, alvás-pihenés, 

ellenálló képesség, edzettség 

a korszerű táplálkozás, egészséges életmód 

kialakítása 

  

az egyéni egészségi szokásrendszer és a jó 

közérzet kapcsolata 

a stressz pozitív és negatív hatásai 

a korai serdülőkor egészségügyi problémái 

élvezeti és kábítószerek elutasítása 

ökológiai szemlélet, helyes környezeti 

attitűdök kialakítása 

felelősségérzetük fejlődésének elősegítése 

a környezet állapota és saját egészségének 

kapcsolata 
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a testnevelés és a sport egészségügyi és 

prevenciós értékeinek megismertetése. 

élményt nyújtó mozgásvágy kialakítása 

harmonikus kapcsolat kialakítása a 

természeti és társadalmi környezettel; 

erdei iskola 

a környezet értékeit megóvni kész 

magatartásformák magalapozása 

elsősegélynyújtás alapismeretei 

kertművelési alapismeretek 

az érzelem, az értelem, a cselekvés 

összefüggésének tudatosítása 

az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi 

cselekvés összhangjának felismertetése 

elsősegélynyújtás 

kertművelés 

2. Az érzelmi élet gazdagítása 

az érzelmi, erkölcsi fogékonyság 

kialakítása – irodalmi műveken keresztül 

élethelyzetek, magatartásformák 

megismerése által a szereplők 

cselekedeteinek megítélésével az erkölcsi 

ítélőképesség alakítása 

szociális érzékenység kialakítása, a másik 

ember tiszteletben tartása – drámajátékok 

során kapcsolatteremtő képesség 

elsajátítása 

művészeti nevelés keretében – rajz-

vizuális kultúra, ének-zene – a gyermek 

érzelmi, értelmi jellemvonásainak 

fejlesztése 

az alkotó és befogadó tevékenység által a 

tanulók szabálytudatának, akaratának, 

önértékelésének képessége fejlődik 

 

az érzelmi kapcsolatok iránti igény – a 

szolidaritás, az együttműködés érzésének, 

élményének átélése  

az intelligencia mélyítése 

a művészeti nevelés személyiségformáló 

szerepe a kultúra értékeit becsülő, 

környezettudatos magatartás formálása 

esztétikai élményeik mélysége 

érzelmeikben tükröződik 

legyenek képesek ízlésítéleteket 

megfogalmazni egyéniségüknek 

megfelelően 

 

3. Önismeret, önértékelés fejlesztése 

saját eredményeik felismerésére nevelés – 

reális önértékelés képességének kialakítása 

a helyes önismeret, a pozitív 

személyiségjegyek, magatartásformák 

kialakítása 

Személyiségvonások fejlesztése: 

a félelem, a nehézség leküzdése 

a szabályok betartása 

a kudarc tűrése 

 

4. Társas kapcsolatok igényének erősítése 

kapcsolatteremtő képességek fejlesztése – 

beszélgetések, szerepjátékok, viták 

kortárs kapcsolatok megerősítése – közös 

alkalmak teremtése: játék, kirándulás, 

erdei iskola, színház, múzeumlátogatás 

a társak teljesítményeinek megbecsülésére 

nevelés 

   Személyiségjegyek fejlesztése: 

a társas kapcsolatokban szükséges normák, 

készségek 

nyitottság 

a toleráns magatartás 

a kultúrált vitakészség kialakítása 
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 ösztönök, indulatok, érzések, érzelmek 

irányítása 

etikai ismeretek, azok alkalmazása 

az egyén és közérdek, többség, kisebbség 

fogalmának kialakítása 

jogok, kötelességek, demokrácia, DÖK 

nemzedékek közötti kapcsolatok 

megerősítése – közös alkalmak teremtése – 

szülő, diák, kirándulások, sportverseny 

barátság 

  

A tanítási - tanulási folyamat 

A kompetencia alapú oktatás elengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúránk 

megújítása. Ennek lehetséges eszközei: a problémaközpontú tanítás, a cselekvésből kiinduló 

gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás-tanulás, és a megértésen és tevékenységen alapuló 

fejlesztés. 

Egységes alapokra épülő differenciálás  

Az egyes tanulók egyéni szükségleteihez, tapasztalataihoz, ismereteihez, képesség-fejlettségi 

szintjéhez igazítjuk:  

 az elsajátítandó tananyag tartalmát és szerkezetét;  

 az oktatási módszereinket, a munkaformákat, a szervezés és az irányítás módját;  

 az információszerző tevékenység folyamatának felépítését;  

 a nevelés stílusát, a munkavégzés ütemét, tempóját;  

 a feladatok kiválasztását, a tanári segítségnyújtást, az önállóság fokának 

meghatározását, az ellenőrzés és értékelés megvalósítását. Így biztosítjuk a tanulók 

megfelelő fejlődését, a tanulási esélyek egyenlőségét.  

A differenciált tanulásszervezés során tanulóinkat:  

- sikerélményhez juttatjuk;  

- erősítjük pozitív viszonyulásukat a tanuláshoz és az élet problémáihoz;  

- képessé tesszük őket az önálló munkára és együttműködésre.  

A differenciált tanulásszervezés terén különösen odafigyelünk a tanulók egyéni jellemzőinek 

megismerésére. 

Olyan szervezési megoldásokat részesítünk előnyben, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.  

A tanulásszervezés meghatározó szempontjának tartjuk a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakoztatását. Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az 

osztálymunkában, a csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, 

individualizált oktatásában) a tanulók tevékenységeit, önállóságát, kezdeményezését, 

problémamegoldásait, alkotóképességét állítjuk előtérbe.  

Az oktatási folyamat megszervezésénél a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek 

feltárására törekszünk, lehetőséget biztosítunk esetleges tévedéseik korrigálására és tudásuk 

átrendeződésére.  
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Az oktatási folyamat során alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, 

formáit. 

 

Tantárgyak egyenrangúsága 

A harmonikus személyiségfejlesztéshez elengedhetetlen eszköz minden életkorban a 

tantárgyak transzfer hatásának felhasználása, a készségtantárgyak segítségével a személyiség 

kibontakoztatása. Fontos a tanulók készségtárgyak területén való sikerhez juttatása, mely 

tapasztalatunk szerint az átlagtól erősen eltérő fejlődési ütemet járó gyerekeknél még 

jelentősebb változást hozhat.  

Az iskolába lépő gyerek a világot még holisztikusan látja, ezért nem szerencsés ebben az 

életkorban az ismeretszerzés folyamatát különböző részekre bontani, illetve sokféle tantárgyat 

kialakítani. Bár a tananyag meghatározása és a feladatok elvégzésének követése miatt írásos 

dokumentációnkban megkülönböztetjük a tantárgyakat, a mindennapos gyakorlatban ezen 

ismeretek átadása komplex módon, a gyermekek tevékenységére, tapasztalataira építve 

történik. A kisiskolások legfontosabb kifejező eszköze a mozgás, a rajz, a zene. Szükséges 

ezért, hogy e tevékenységekkel a gyerekek a mindennapi életüket átszőve, természetes módon 

foglalkozhassanak. (Montessori pedagógia) 

Ez a szemlélet folytatódik az iskola egyéni bánásmódjában, differenciált képzésében és 

tehetséggondozásában.  

 

Idegen nyelvek  

1 – 3. évfolyamon  

Az idegen nyelv oktatása csak szakköri formában, játékos, „ismerkedő” jelleggel választható. 

Ezeken a foglalkozásokon angol és német nyelvvel „barátkoznak” a gyermekek. Célunk az 

idegen nyelv megkedveltetése és a használatába való bevezetés.  

4. évfolyamtól – az általános iskola 8. osztályáig  

Az idegen nyelv oktatása órarendi keretek között valósul meg. Az angol és német nyelvek közül 

választhatnak tanulóink. Kezdettől fogva a beszéd-centrikus, az idegen nyelvi kommunikációt 

előtérbe helyező módszerrel dolgozunk. Célunk a szilárd alapozás egy választott idegen 

nyelvből. 

 

Iskolánk kiemelt pedagógiai és oktatási területei és a kulcskompetenciák fejlesztésének 

kapcsolata  

Anyanyelvi nevelés (Kommunikációs: Anyanyelvi kompetencia fejlesztése)  

Anyanyelvünk kiemelkedő szerepet játszik felnövekvő diákjaink személyiségének, 

gondolkodásmódjának fejlesztésében. Ebből következik, hogy az iskolai nevelésben-

oktatásban alapvető szerepe van. Az anyanyelvi képzés átszövi a teljes oktatási-nevelési 

folyamatot. Keretében mindazokat az ismereteket tudatosítjuk, rendszerezzük és fejlesztjük, 

amelyeket a diák az iskolában és az iskolán kívül megszerzett. Az anyanyelvi képzés 

meghatározóan hat a többi tantárgy tanítására és elsajátításának színvonalára. A különböző 

ismeretek tanításának-tanulásának szintje pedig visszahat az anyanyelvi képzés 

eredményességére. Ezért az anyanyelvi nevelésnek – sajátos jelleggel – minden tárgyban jelen 

kell lennie.  

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az értelmes, kifejező beszéd, az olvasás és írás igényes 

használatának, az ehhez szükséges képességeknek a fejlesztése.  

Az alsó tagozatban a fejlesztés kiemelt területi között szerepel az elemi műveltségbeli alapok 

feltételrendszerének megteremtése: a biztonságos szó- és írásbeli nyelvhasználat az alapvető 

képességek, készségek elsajátíttatásával. A tanulási kudarcok, az értés- meg nem értés 

gazdaságtalan időráfordításai alapvetően a magyar nyelv alapos ismeretének hiányából 

adódnak. Arra kell törekedni, hogy az olvasás értékeit és hasznát ismerjék meg a tanulók. A 
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pedagógusok feladata az igényességre nevelés, az olvasás előtérbe helyezése a túlzott 

televíziózással és a digitális eszközök használatával szemben.  

A felső tagozaton az önálló szövegfeldolgozás, szövegértés erősítése valamennyi tantárgy 

keretén belül kapjon kiemelt szerepet. Feladatunk még, hogy hozzájáruljunk az írásbeli 

képességek színvonalnak emeléséhez, valamint az értő olvasás segítségével tudományos 

ismeretek megszerzéséhez is. Fontos feladatunk, hogy tanulóink ismerjék meg az anyanyelv 

gazdagsását, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra hatását. Mindezt tudják 

alkalmazni a természeti, és ember alkotta környezettel való kapcsolatteremtésben. 

Törekedjenek az anyanyelv védelmére, tudjanak egymással kulturált párbeszédet, vitát 

folytatni. A tanulókban növeljük a környezethez való pozitív érzelmi és intellektuális 

közeledést a környezet és természetvédelmi könyvek feldolgozásával. Az olvasási szokások 

erősítése érdekében könyvtári órákat tartunk. 

Angol és német nyelv oktatása (Kommunikációs: Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése)  

Az Európai Unió tagállamaként még fontosabb az idegen nyelvek tanítása és tanulása. Idegen 

nyelveket ismerni nem csupán praktikus okok miatt fontos. A nyelv egy nép identitásának 

kifejezése, így ha megtanulunk egy idegen nyelvet, automatikusan közelebb kerülünk az adott 

nyelvet beszélő emberek kultúrájához, nyitottabbak leszünk a világra. Oktató-nevelő 

munkánkban mi is arra törekszünk, hogy tanulóinknak olyan biztos alapot adjunk általános 

iskolai tanulmányaik során, amire építhetnek a későbbiekben. A hatékony, intenzív 

nyelvtanulás alapvetően gyakorlás kérdése – szókincsbővítés, nyelvtan biztos használatának 

elsajátítása – stb. ahhoz, hogy tanulóink az általános iskolai tanulmányaik végére biztos alap-

nyelvtudáshoz jussanak, naponta használniuk kell a nyelvet.  

Ennek érdekében:  

 A nyelvtanulás csoportbontásban történik. Így több lehetőség van az intenzív 

gyakorlásra és az idegen nyelven való megszólalásra. 

 Igyekszünk kihasználni a csoportbontásból fakadó előnyöket: differenciálás, 

tehetséggondozás, felzárkóztatás.  

Lényeges szempont, cél a nyelvoktatási módszerek adott körülmények és lehetőségek közötti 

fejlesztése, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, a bevált módszerek és a nyelvoktatással 

kapcsolatos tapasztalatok közzététele.  

A délelőtti kötelező foglalkozások mellett tehetséggondozás céljából szakköröket szervezünk.  

Matematika oktatása (Matematikai gondolkodási kompetenciák fejlesztése)  

Társadalmunk gyors technikai fejlődése, a gyors változások az alkalmazásképes tudást igénylik 

minden embertől. A matematika oktatása során a legfontosabb, hogy felkészítsük tanulóinkat a 

mindennapok problémainak megoldására a matematikai gondolkodás segítségével.  

Így kiemelt feladatunk:  

 Biztos számolási készség kialakítása  

 Problémahelyzetekben a kreatív és logikus gondolkodás fejlesztése  

 Gyakorlati problémákra matematikai megoldások keresése  

 Adatgyűjtés, feldolgozás, grafikonok, táblázatok készítése, értelmezése, elemzése  

Alsó tagozaton az elemi számolási készség elsajátítása és a logikus gondolkodás fejlesztése 

zajlik, sok szemléltetéssel, gyakorlati példákkal.  

A matematikai fogalmak kialakítása és az elvonatkoztatási készségek fejlesztése a legtöbb 

gyermeknél csak 7-8. osztályban válik lehetővé.  

A matematika és a magyar nyelvi készségek fejlesztése nem csak a matematika és a magyar óra 

feladata. Ennek a két alapkompetenciának a fejlesztése minden tanítási helyzetben és tanítási 

órán adódik lehetőség.  
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A matematika iránt érdeklődő és tehetséges gyermekeinket versenyeken szerepeltetjük, amelyet 

felkészítés előz meg.  

Informatika oktatása (Digitális kompetencia fejlesztése)  

A XXI. században az informatika átszövi egész életünket, az információ társadalmi szerepe 

megnőtt, ezáltal felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben 

hozzájusson munkájához, életvitele alakításához szükséges információkhoz, képes legyen 

azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő – 

technikai fejlődéssel lépést tartó – információszerzési, feldolgozási, adattárolási, szervezési és 

átadási technikákat.  

Fő célunk tehát az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt munkája során 

felhasználni és létrehozni tudó ember képzése. Ennek eléréséhez fontos, hogy a tanulók 

folyamatos sikerélményben részesüljenek, mert különben áttörhetetlen idegenkedés alakulhat 

ki a modern információs eszközökkel szemben. Ebből következik, hogy az informatika tanulása 

nem lehet öncélú – tanítása során a felhasználási lehetőségekre, a lehetséges alkalmazásokra 

mindig rá kell mutatnunk, s a tanulók elé ilyen komplex feladatokat kell kitűzni, és meg kell 

teremteni a tantárgyak közötti átmeneteket, kompetenciákat is. A különböző 

tudományterületek, tevékenységek ma már feltételezik a gép készségszintű használatát, vagyis 

a géphasználat nem cél, hanem eszköz jellegű legyen. Az ismeretátadó és számon kérő 

pedagógus az ismeretek közötti eligazodást segítő, tanácsadó, az információt értékelni, abban 

kételkedni tudó tanulók nevelőjévé váljon. A tanulókat fel kell készíteni a problémamegoldó 

gondolkodásra, mint a feladatmegoldás magasabb szintjére. A leírt készségek elsajátítása akkor 

igazán eredményes, ha lehetőség szerint már az általános iskola alsó tagozatában elkezdődik a 

munka, ezért iskolánkban negyedik osztályban kezdődik az oktatás. Így nyolcadik osztályig 

(éves szinten) heti egy órában tanulják a tantárgyat a diákok. A digitális kompetencia 

fejlesztését szolgálhatják más tantárgyak feladatai, amennyiben géphasználatot (alkalmazás, 

internet), vagy csak egyszerűen problémamegoldó gondolkodást, kreativitást igényelnek.  

Gondolni kell azokra a tanulókra is, akiknek otthon nincs lehetőségük a gép használatára. Az 

iskolai könyvtárban két-három gép áll a gyerekek rendelkezésére, ezért kiemelt feladat a 

könyvtár és az informatika tantárgy szorosabb együttműködése.  

Művészeti nevelés (Kreativitás, önkifejezés, kultúrális tudatosság kompetenciák 

fejlesztése)  

A művészeti nevelés is elengedhetetlenül, kiemelkedően fontos területe iskolánknak. Nemcsak 

az impozáns külső-belső iskolai környezet, de kulturális adottságai is utat jelölnek ki 

számunkra. Így ennek a területnek a felvállalása egyben helyi sajátosságaink kihasználása is. 

Tanulóinknak sokféle lehetőségük van tehetségük kibontakoztatására. Meghatározó az egyéni 

alkotótevékenység, de a művészeti nevelés lehetőséget ad csoportos munkára, 

közösségfejlesztésre is.  

Pedagógusaink egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a művészeti tárgyak igényes oktatására, a 

tehetséggondozásra. Minderről színvonalas szerepléseink, kiállításaink, a versenyeken elért 

eredményeink tesznek tanúbizonyságot.  

 

Délutáni élet (1-8. évfolyam)  

A délutáni foglalkozás szerves folytatása a délelőtti munkának, így szinte minden gyermek részt 

vesz benne. Ez a fesztelenebb együttlét a színtere a közösségi szokások megerősítésének.  

Fontos feladata mindazoknak a készségeknek a fejlesztése, amelyek a gyerekek bontakozó 

önállóságát segítik elő. Az önellátás-, önszervezés-, és kooperáció képessége csak gyakorlás 

közben alakulhat ki. A délutánok programjai a szabad cselekvésre, önkipróbálásra és 

együttműködésre adnak alkalmat a pedagógus által irányítottan.  

A konfliktuskezeléshez és feldolgozásához szükséges képességek kialakítását és az ehhez 

elengedhetetlen önismeret fejlesztését szintén fontos nevelési területnek tekintjük. A 
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folyamatos „esetmegbeszélések” és értelmezések a felszínre segítik a lappangó feszültségeket, 

agressziót. A problémák elfedése és elnyomása helyett a gyermekcsoportok feladata és egyben 

munkája a mindenki számára elfogadható megoldások kimunkálása.  

Minden délutáni csoportnak van - egy az órarend által meghatározott időkerete, melynek 

kitöltése nagymértékben függ a délelőtti órák szellemi igénybevételétől, a délutánra kiadott 

feladatoktól, és a gyerekek által választott szakkörök eloszlásától.  

A délutáni időbeosztásnak kötött a sorrendje: az ebédet szabad foglalkozás követi fél három 

óráig, majd egyórás tanulás következik, az uzsonna után a napot - a hazamenetelig - játék zárja. 

A csoportok programja a délelőtti oktatás tartalmát igyekszik kiegészíteni. Témaválasztásait 

befolyásolják még az évkör éppen esedékes ünnepei, a gyerekek aktuális érdeklődése, ötletei. 

A délutános pedagógus által kínált foglalkozásokon felül a gyerekek különböző szakkörök 

közül választhatnak (pl.: matematika, számítástechnika, rajz, kézműves, néptánc, sport, furulya 

stb.) Ezek a foglalkozások nemcsak a gyermekek, hanem a tanárkollégák előtt is nyitottan 

folynak.  

Az egyórás tanulási idő alatt azonban nincs átjárás a csoportok között. Ez a leckekészítés, a 

gyakorlás és a felidézés - senki által meg nem zavarható - ideje. A csoportos tanulás során a 

nevelő segíti az elakadókat, felhívja a figyelmet bizonyos tipikusan előforduló hibákra, 

tévedésekre, segíti a hatékony tanulási szokások kialakulását. A feladatok önálló elvégzésekor 

minden diák lehetőséget kap, hogy a saját ritmusa szerint végezze el a - már differenciáltan 

kiosztott - feladatokat.  

 

Tanórán kívüli nevelés (1-8. évfolyam)  

Iskolánkban a délelőtt és a délután tanító pedagógus egyenrangú, ugyanúgy ahogy az általuk 

vezetett foglalkozásokon végzett munka sem állítható alá- és fölérendeltségi viszonyba. A 

délelőtti tanórák és a délutáni szabadidős foglalkozások egymásra épülnek és kiegészítik 

egymást mind az oktatási, mind a nevelési feladatok teljesítése terén. A tanórán és az iskola 

falain kívül töltött időnek, közös tevékenységeknek is komoly szerep jut a pedagógiai célok 

megvalósításában. A színház- és múzeumlátogatások, a kirándulások, mind-mind olyan 

tapasztalatokhoz juttatják a közösséget - tanulót, tanárt, esetleg szülőt -, melyekre a tanév során 

az oktatásban is lehet építeni. A gyermeknek sokféle tevékenységben kell kipróbálnia önmagát, 

hogy egyre jobban megismerhesse saját értékeit, gyengeségeit. Az így megélt sikerei erősítik 

önbizalmát, önmagába vetett hitét, kudarcai pedig önismeretét fejlesztik. Az ezzel nyert energia 

azután átfordítható a személyiség többi területére. Az osztálynak, mint közösségnek, a 

társaknak kitüntetett szerep jut e személyiségformáló folyamatban. Tehát a tanulásra - tanításra 

is visszaható jelentősége van annak, hogy a gyerekek iskolán kívüli helyzetekben is 

megismerjék egymást.  

 

Hatékony, önálló tanulás megalapozása (1-8.évfolyam)  

Tanulás tanítása (A tanulás kompetenciájának fejlesztése) 

Fontos, hogy a tanulók egyre nagyobb önállóságra tegyenek szert a tanulás terén. Szerezzenek 

tapasztalatokat és ismerjék meg a számukra leginkább eredményes tanulási módszereket és 

sajátítsák el a különböző tanulási technikákat. Az így megszerzett tudást képesek legyenek 

alkalmazni különböző élethelyzetekben.  

A kooperatív tanulás során fejlesztjük a döntéshozatali- és problémamegoldó-képességet, 

valamint a konfliktusmegoldó technikáikat is.  

Az élethosszig tartó tanulás elősegítése érdekében már az első évfolyamtól megteremtjük a 

megfelelő tanulási környezetet. Módszertani sokszínűséggel, differenciált képzéssel és egyéni 

bánásmóddal alakítjuk ki a tanulás iránti megfelelő motiváltságot.  
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Önismeret a tanulási stílus és stratégia területén szükséges, hogy a tanuló felismerje egyéni 

képességeinek és készségeinek erős és gyenge pontjait. Átgondolja, majd elsajátítsa a számára 

leginkább megfelelő egyéni tanulási technikákat, módszereket.  

Képességek, melyek kialakulását segítjük:  

 Az egyénileg vagy csoportosan történő saját tanulás megszervezése;  

 Az idővel való gazdálkodás;  

 Az önálló információ-gyűjtés és lényegkiemelés;  

 Önálló és önfegyelemmel folytatott tanulás;  

 Kitartás a tanulási folyamat során;  

 Figyelemösszpontosítás huzamosabb időn keresztül;  

 Akadályok megszüntetése az eredményes tanulás érdekében;  

 Alapvető készségek megszilárdítása (írás, olvasás, számolás, internet-használat, stb.);  

 Igény az új tudás és készség elérésére, megszerzésére, feldolgozására és használatára;  

 A tanulás szándékának, céljának kritikus mérlegelésére;  

 Önértékelés, tanácsadás, információ és támogatás kérése. 

Pozitív attitűdök kialakítására törekszünk  

 Alkalmazkodás, kezdeményezés, rugalmasság, problémamegoldó hozzáállás;  

 Egyéni motiváció a tanulásra;  

 Énkép, amely fenntartja az egyén hajlandóságát az egyéni kompetenciák 

megváltoztatására, fejlesztésére;  

 Sikerorientáltság,  

 A tanulásnak, mint az életet gazdagító tevékenységnek az értékelése;  

 Annak vágya, hogy az előzetesen tanultakat és az élettapasztalatokat alkalmazzuk;  

 A tanulás lehetőségének keresésére;  

 A tanultak alkalmazására irányuló kíváncsiság az élet különféle területein.  

Sikerkritériumok  

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő-oktató munkánkat sikeresnek, 

ha iskolánk tanulói a negyedik évfolyam végén:  

 Önellátásra képesek a napi szükségletek kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, 

iskolai felszerelés, stb.)  

 Kialakítottak koruknak megfelelő tanulási technikákat  

 Képesek idejüket célszerűen beosztani  

 Ismerik és alkalmazzák a koruknak megfelelő viselkedési formákat felnőttekkel és 

kortársaikkal szemben.  

 Az alapkészségeket megfelelő szinten elsajátították  

 Saját képességeiknek megfelelően jó szinten teljesítik a tanulmányi követelményeket  

Végzős diákjaink a nyolcadik évfolyam végén.  

 Minden tantárgyból megfelelnek az érvényben lévő alapfokú nevelési-oktatási 

tantervekben meghatározott továbbhaladás feltételeinek  

 Rendelkeznek olyan bővíthető, biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őket arra, hogy a középiskolás 

követelményeknek a későbbiekben megfeleljenek. 
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 Ismerik és alkalmazzák a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, 

valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat  

 Elképzeléssel bírnak saját közelebbi jövőjüket és sorsukat illetően. 

 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Közös értékek átadása  

Iskolánk oktatására jellemző, hogy törekszünk a társadalomban elfogadott közös erkölcsi 

értékek átadására. 

Európai kultúrában elfogadott pozitív személyiségvonások kialakítása  

Tanulóink legyenek képesek ismereteik, kommunikációs készségeik birtokában tudatosan és 

igényesen élő, feladatokat vállaló és teljesítő, egymást segítő ifjakká válni, akikre jellemző:  

 a színvonalas alapműveltség, nyitott sokoldalúság;  

 egymás tisztelete és mások értékeinek megbecsülése;  

 a haza iránti elkötelezettség, társadalmi érdeklődés, aktivitás;  

 etikus, alkotó diákélet, életkoruknak megfelelő értékrend, döntési képesség;  

 egymás világnézetének és vallási meggyőződésének a tiszteletben tartása.  

Alapvető célkitűzésünk, hogy az iskolából kikerülő tanulók az elsajátított gondolkodási 

műveletek segítségével kreatívan képesek legyenek önmaguk tudásának bővítésére, 

fejlesztésére. 

 

Közösségi – szociális - állampolgári nevelés  

„Minden egyes ember, még a legnagyobb is  

parányi része az egésznek, minden rész az  

egészért lévén alkotva, azért kell  

munkálkodnia”  

 (Kölcsey Ferenc)  

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag 

megtervezett fejlesztése az életkori sajátosságok figyelembevételével.  

A szociális kompetenciák fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, 

vezetéssel és versengéssel kapcsolatos területek erősítése.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák megerősítésével/fejlesztésével segítjük 

tanulóinkat,  

hogy:  

 Hatékonyan, aktívan és demokratikus módon tudjanak részt venni a közügyekben, az 

egyre szerteágazóbb társadalmi és szakmai életben.  

 Legyenek képesek az együttműködésre és a problémamegoldásra, szükség esetén 

konfliktuskezelésre is.  

 Természetes legyen számukra a toleráns magatartás, és a hatékony együttműködés.  

 Megismerjék a helyhez és helyzethez illő viselkedési szabályokat és gyakorolhassák 

azokat.  
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 Tudjanak megfelelően kommunikálni a különféle környezetekben, élethelyzetekben.  

 Fejlődjön tárgyalóképességük és kialakuljon bennük az empátia képessége.  

 Az ön- és társismeret során alakuljon ki reális énképük és megfelelő önbizalmuk.  

 A sikerorientált attitűd kialakítása mellett tanulják meg elviselni a kudarcot, „kezelni a 

stresszt”.  

 Fejlődjön feladattudatuk és felelősségérzetük. 

 Nemzeti összetartozás Határtalanul! témanap 

Az alábbi ismeretek elsajátítására van szükség: 

 A személy önismerete, saját magával szembeni elvárásai, reális kép kialakítása 

önmagáról és környezetéről;  

 A társadalom által általánosan elfogadott és támogatott viselkedési és illemszabályok 

ismerete.  

 A személyi és szociális jóllét megköveteli annak megértését, ahogyan az egyén saját 

ideális fizikai és mentális egészségét, egészséges életvitelét biztosítani tudja.  

 Az ország nyelvének megtanulása, alkotmányának ismerete és megértése.  

 A nemzeti és európai történelem, ill. a világtörténelem főbb eseményeinek, irányainak, 

fordulatok elindítóinak ismerete.  

 A változások fő eseményeinek, tendenciáinak és szereplőinek ismerete a nemzeti, 

európai- és világtörténelemben és napjainkban, különös tekintettel az európai 

sokféleségre.  

Az ismeretek átadásának formái: 

 A közösség demokratikus értékeinek tudatosítása, a demokratikus működés általános 

szabályainak ismertetése, élményszerű szociális minták felkínálása.  

 Ismerjék meg azokat a társas együttélési szabályokat, melyek a közösségben lévő 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenül fontosak. 

 A szociális ismereteket cselekvésben, valós döntési helyzetekben, szimulációs 

helyzetekben kívánjuk feldolgozni.  

 A szociális kompetenciák fejlesztése csak egymáshoz kapcsolódóan, komplex módon 

lehetséges.  

A gyermekek személyiségformálása során az alábbi attitűdök kialakítására törekszünk:  

 Érdeklődést mutasson a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális 

kommunikáció, az értékek sokfélesége iránt.  

 Tiszteljen másokat; felkészült legyen az előítéletek leküzdésére és a kompromisszumra 

egyaránt.  

 Elfogadó legyen a különböző vallási és etnikai eredetű csoportok értékrendbeli 

különbözősége iránt. 

 Mások (értékei és magánügyei) iránti toleranciát és tiszteletet mutasson.  

 A társadalmi és európai értékrendet figyelembe véve utasítsa el az esetleges 

antiszociális viselkedésformákat. (Emberi jogok védelme, egészségvédelem, 

környezetvédelem.)  
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 Fontosnak tartsa részt venni a demokratikus döntéshozatalban; a társadalmi sokféleség 

és  

 kohézió, valamint a fenntartható fejlődés támogatásában;  

Közösségi nevelés színterei  

 Délelőtti tanítási órák és egyéb foglalkozások;  

 Délutáni nevelés;  

 Délutáni differenciált képzések, szakkörök;  

 Iskolán kívüli tevékenységek: osztálykirándulások,  kulturális és egyéb foglalkozások;  

 Iskolai rendezvények: ünnepélyek, egyéb megemlékezések, Hugonnai nap, sport nap, 

szalagtűző, stb…  

 Diákönkormányzat munkája 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

Az élet és az egészség védelme a nevelési alapértékek között első helyen áll. 

Az egészségnevelés célja motiválni a tanulókat: 

 az egészséges életmód kialakítására majd továbbvitelére,  

 az elsajátított magatartásformák szinten tartására és fejlesztésére (helyes táplálkozás, 

rendszeres testmozgásra való igény, állóképesség fejlesztése, megfelelő higiéniás 

szokások kialakítása), 

 a rendszeresség, pontosság igényének kialakítására (napirend, hetirend, tanulási terv, 

szabadidős tevékenység, egyéb programok, szórakozás stb. helyes tervezése, 

kiválasztása), 

 a pozitív életszemléletet és pozitív beállítottság kialakítására, 

 a testi-lelki egészség óvására. 

Kiemelt feladat az alsó tagozaton: 

 egészségvédő öntevékenység, 

 befogadóképesség, önkifejezési, önellátási képesség, 

 természettudatos magatartás kialakítása. 

Kiemelt feladat a felső tagozaton: 

 egészségvédő öntevékenység önállósulása, 

 önmegismerő, önértékelő, önfejlesztő képesség kialakítása (emberismeret, 

pályaválasztás, tehetséggondozás), 

 kreativitás, önkifejezés fejlesztése, befogadói képesség, 

 reális énkép (önbizalom, önbecsülés) öntevékenységi vágy, önállósulási vágy felkeltése, 

 egészségkárosító szokások elkerülése, tudatos egészségvédő viselkedés,drogprevenció, 

 a sport, mint aktív életforma elfogadása, 

 a szabadidő hasznos eltöltésének igénye. 
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1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia, 

kémia, fizika, informatika, technika és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon 

valósul meg a szaktanárok, osztályfőnökök, iskolavédőnő és a Vöröskereszt tagjainak 

segítségével. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

Az elsősegélynyújtás szerepe a betegség/sérülés kimenetelét tekintve kulcsfontosságú. 

Ennek fejleszthetősége a már gyermekkorban elkezdett elsősegélynyújtó foglalkozások 

apró lépcsőiben rejlik, melyek hatásosak lehetnek.  

Baleset-megelőzés  

Cél:  

A tanulók felkészítése a balesetekre, az előforduló veszélyekre, saját maguk és társaik 

testi egészségének védelmére.  

Feladat:  

Figyelemfelhívás balesetveszélyes helyzetekre, közlekedési- és baleset-megelőzési 

ismeretek nyújtása.  

Tevékenységek:  

Előadások, tanácsadás. oktatófilmek megtekintése, megbeszélése. Év elején 

balesetvédelmi oktatás szaktárgyi órákon, tűzriadó próbák.  

Elsősegélynyújtás:  

Cél:  

Az elsősegélynyújtás jelentőségének hangsúlyozása. Az egészségkultúra növelése.  

Feladat:  

Elsősegély-nyújtási ismeretek átadása, az elsajátított ismeretek lehetőség szerinti 

gyakorlása.  

Tevékenység:  

Szakkör, érdeklődési kör, versenyek, vetélkedők, előadás, bemutatás, interaktív 

foglalkozások.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók: � ismerjék 

meg az elsősegélynyújtás fogalmát, � ismerjék meg az élettannal, anatómiával 

kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, � ismerjék fel a vészhelyzeteket, � tudják a 

leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit, � 

sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, � ismerkedjenek meg a 

mentőszolgálat felépítésével és működésével, � sajátítsák el, mikor és hogyan kell 

mentőt hívni.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: � a 

tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén: 



Hugonnai Vilma Általános Iskola Pedagógiai Programja 

Pädagogisches Program in der Hugonnai Vilma Deutsche Nationalitäten Grundschule 

 

20 

 

 a tanulóknak bemutatjuk, és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás 

alapismereteit,  

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli 

(egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással 

kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeret elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében:  

 az iskola kapcsolatot épített ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági  

 Vöröskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével,  

 tanulóink bekapcsolódtak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe,  

 támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen, jó néhányan már elvégezték a Vöröskeresztnél a 

tanfolyamot. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják:  

a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek:  

Tantárgy:  Elsősegély-nyújtási alapismeretek:  

Biológia   rovarcsípések  

 légúti akadály  

 artériás és ütőeres vérzés  

 komplex újraélesztés  

Kémia   mérgezések  

vegyszer okozta sérülések  

savmarás  

égési sérülések  

forrázás  

szénmonoxid mérgezés  

Fizika   égési sérülések  

forrázás  

Testnevelés   magasból esés  

csonttörések  

vérzések  

Informatika áram okozta sérülések  

Technika és tervezés  ütések, szúrások  

Katasztrófavédelem - gyakorlati ismeretek  

tájékoztatás  

előadások  

órák  

gyakorlás 
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Az 5-8. évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási 

ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél, a 

mentőszolgálat felépítése és működése, a mentők hívásának helyes módja, valamint az 

iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele évente 

egy alkalommal 5-8. évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában, az 

elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan.  

Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: � szakkörök, 

(Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegélynyújtó), � évente elsősegély-nyújtási bemutatót 

szervezünk a tanulóknak az Országos Mentőszolgálat, Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 

vagy az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával, � évente két 

egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó projektnap 

(témanap) szervezése az alsó és felső tagozatos tanulók számára.  

A szakkör célja:  

A tanulók ismerjék meg:  

 a korszerű elsősegély elsajátításának jelentőségét, saját ténykedésük lehetséges  

 életmentő értékét,  

 az újraélesztés fogalmát és az időhatáraiból folyó emberi kötelezettséget,  

 az alapvető életműködések biológiai lényegét és funkcionális anatómiai  

 áttekintését,  

 az alapvető életműködések legfőbb zavarait,  

 az újraélesztés ABC-jének értelmét,  

 az elsősegélynyújtás általános szabályait.  

sajátítsák el:  

 az életmentésre és elsősegélynyújtásra irányuló készséget, hozzáállást,  

 az alapvető életműködések zavarainak felismerését,  

 az újraélesztés ABC-jéből az „A” és „B” betűkkel kapcsolatos teendőket,  

 a legfontosabb egyéb elsősegély-nyújtási tudnivalókat,  

 a segélyhívás helyes módját.  

 legyenek képesek:  

 a légút-biztosítás szabályos elvégzésre, hangsúlyozottan beleértve a stabil  

 oldalfekvés önálló létesítését,  

 a légzés, illetve a vérkeringés megszűnésének megállapítására,  

 a szájból-orrba befúvásos lélegezetés elvégzésére,  

 egyszerű sebvédelemre és visszeres vérzés csillapítására,  

 ütőeres nyomókötés alkalmazására,  

 balesetek, betegek megfelelő ideiglenes nyugalomba helyezésére. 
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1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

1.4.1 A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

A közösségfejlesztés feladatai 

A tanórákon a pedagógus az ismeretek átadásával, azok számonkérésével olyan objektív 

követelményrendszerbe illessze be a tanulót, mely az egyénnek, mint a közösség tagjának az 

állandó fejlesztését szolgálja. 

Célunk,  

 hogy a diákok fogadják el a közösségi normákat, szokásokat, értékrendeket. 

 Harmonikus embertársi kapcsolatok, közösségi magatartás kialakítása és fejlesztése. 

 Harmonikus kapcsolat kialakítása a társadalmi környezettel, népünk kulturális 

hagyományainak ismerete, ápolása. 

 A magyar nyelv és irodalom, a történelem tantárgyban országunk kiemelkedő íróinak, 

költőinek műveivel, népünk történelmi múltjának ismertetésével, hagyományainak 

bemutatásával ki kell alakítani nemzeti múltunk, hagyományaink megbecsülését, 

megőrzését, az összetartozás erősítését. 

 Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz: A világtörténelmi események 

bemutatásával, a világirodalom kiemelkedő alkotóinak, nagy gondolkodóinak, 

tudományos vívmányainak ismertetésével a tájékozottsági szintet emelve meg kell 

találni, tudatosítani kell országunk kötődését Európához és a nagyvilághoz. 

 Nyitottság kialakítása a környezettudatos gondolkodásra bolygónk, a Föld megóvása 

érdekében. 

 Az iskola törekszik nemzetközi kapcsolatok felvételére. 

 Kommunikációs kultúra fejlesztése: A kommunikációs kultúra fejlesztésének, a 

demokratikus joggyakorlás megtanulásának legfőbb színtere a diákönkormányzat 

munkájában való részvétel, ahol a problémaérzékenység, a vitakultúra fejlesztése, a 

véleménynyilvánítás alkalmazása, a feladat- és felelősségvállalás, a konfliktuskezelés 

módjait sajátítják el a diákok. 

 A tanulókban fel kell ébreszteni a beteg, sérült, idős embertársaik iránti empátiát, 

segítőkész magatartást. Más emberek világnézeti, vallási nézeteinek elfogadása, 

másságának tiszteletben tartása alapvető vonásukká kell, hogy váljon. 

 A közösségfejlesztés színterei a személyiségfejlesztés színtereivel megegyezők. Külön 

ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nemcsak a pedagógusoknak van 

feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt, az iskolát 

segítő szülői közösségnek, szervezetek vezetőinek is. Megjelenésével, viselkedésével, 

beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója, szülője, 

segítője példaként áll a diákok előtt. 

Az osztályközösség fejlesztése 

Az azonos évfolyamra járó és a közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget 

alkotnak. A tanulók – a csoportbontásos tanítási órák kivételével – a tanórák többségét az 

órarend szerint közösen töltik. Az osztályközösség vezetője az osztályfőnök. Az osztályfőnök 

meghatározza az osztály értékrendjét, dominálja az osztályon belüli viszonyokat, 

magatartásokat, a szellemi és az erkölcsi horizontot (viszonyítási alap) normákat illetően. 
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A folyamatos fejlesztés biztosítása alsó tagozatban nagyfelmenő rendszerrel, felső tagozatban 

az osztályfőnökök személyének megtartásával történik. A tanulók közösségben elfoglalt 

helyének megismerésére szociometriai méréseket végzünk. Változatos nevelési módszereket 

alkalmazunk annak érdekében, hogy a „peremhelyzetű” tanulók közösségben elfoglalt helye 

pozitív irányba változzék. 

Az osztályközösség fejlesztésének feladatai 

1-2. évfolyamon 

 Alakuljon ki az osztályon belül sokoldalú tevékenységi rendszer a mindennapi élet 

megszervezéséhez. 

 Alakuljon ki a felelősök rendszere, és kezdetben ellenőrzés mellett, majd önállóan 

végezzék munkájukat. 

 Az osztály fokozatosan kapcsolódjék be a diákönkormányzat életébe. 

 Alakuljanak ki az együttélés, együttműködés elemei legfontosabb készségei, szokásai, 

váljon az együvé tartozás élménye meghatározóvá. 

2. évfolyam 

 A közösségen belül alakuljon ki a felelősi munka egyes elemeinek önálló végzése, 

egyszerűbb közös tevékenységének önálló megszervezése. 

 Az osztályban növekedjen az összetartozás érzése, jöjjenek létre hagyományokat erősítő 

tevékenységek. 

 Alakuljon ki a társakért, közösségért való felelősség érzete. 

3-4. évfolyamon 

 A már jól működő tevékenységek mellett, kapjon egyre nagyobb hangsúlyt a 

diákönkormányzati tevékenység. 

 Növekedjen az összetartozás érzése, erősödjenek a baráti kapcsolatok. 

 Alakuljon ki a diákvezetőkkel szemben támasztott igények első megfogalmazása. 

 Kapcsolódjanak be az iskolai szintű rendezvényekbe. 

4. évfolyam 

 Az osztály tevékenységi rendszere mind több szállal kapcsolódjék az iskolai 

rendezvényekhez, diákönkormányzathoz. 

 Növekedjen a diákvezetők döntés előkészítésben való részvétele, önállósága. 

 Fejlődjön a közvélemény a magatartás jelentős szabályozójává, az egyén felelőssége 

mellett növeljük a közösség felelősségét is. 

 Készüljenek a felső tagozatba lépés átmeneti feladataira. 

5-6. évfolyamon 

 A közösség illeszkedjen be, igazodjon az új formákhoz és követelményekhez közé, az 

osztály beépülése a felső tagozatba folyamatos legyen. 

 Szilárduljon meg az osztályközösség egysége. 

 Erősödjék a közösségért érzett felelősség. 

 Új diákönkormányzati vezetők választása. Válasszanak diákönkormányzati vezetőket, 

akik kapcsolódjanak be az iskola diákönkormányzati tevékenységébe, a diáktanács 

ülésein elhangzottakról rendszeresen számoljanak be. 
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 Éljenek javaslattételi, véleményezési és döntési jogukkal. 

 Fokozatosan kerüljön előtérbe az önállóság, mind a tevékenységek megszervezésében, 

mind a végrehatásban és az ellenőrzésben is. Növekedjék a döntéshozatal iránt érzett 

felelősség, csökkenjen a felnőtt irányítás. 

 A tanulás kerüljön a tevékenységi rendszer középpontjába, fogadják el a képesség 

szerinti tanulás követelményeit. 

 Érezzék a fegyelem jelentőségét, mind a tanulásban, mind a közösségben. 

6. évfolyam 

 A diákvezetők érezzenek felelősséget nemcsak önmagukért, hanem a közösségért is. 

 A fegyelem néhány alapvető eleme váljon szokássá. 

7-8. évfolyam 

 Alakuljon ki a közösség csoportszerkezete. 

 Stabilizálódjon az osztály közösségének szerkezete. 

 A közösség nyújtson segítséget aktívan vegyen részt az iskolai életükhöz szervezésében. 

 Éljenek javaslattételi és véleményezési jogukkal. 

8. évfolyam 

 Adják át az iskolai hagyományokat az alsóbb osztályok közösségeinek. 

 Elsősorban saját közösségükkel és saját magatartásukkal mutassanak példát a 

fiatalabbaknak. 

 Készüljenek fel a tanulók a közösség, az iskola elhagyására, készüljenek a középfokú 

intézmények új követelményrendszerének megismerésére. 

 

1.4.2 Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

A felső tagozatban tanítási napokon délutáni időszakban tanuló csoportok működnek. Fő 

feladatuk a házi feladatok elkészítése, a másnapi tanítási órákra való felkészülés. A tanulókkal 

való foglalkozás differenciáltan történik, az egyéni fejlesztés fontos szempont. Nevelési 

feladatai a tanórákon végzett fejlesztéssel megegyeznek. 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az 

egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások segítik. Ezek indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

Iskolai sportkör: Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a 

tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 

tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

Szakkörök: A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek szaktárgyiak, vagy szerveződhetnek 

valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével –minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

Versenyek, vetélkedők: A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle 

(szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente 

rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyekre való 
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részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók 

felkészítését a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

Tanulmányi kirándulások: Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a 

nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára kirándulást szerveznek. A kiránduláson 

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

Pályázat: Határtalanul! program a hetedikesek számára 

A Határtalanul! program tanulmányi kirándulást követően Nemzeti összetartozás Határtalanul! 

témanapot tartunk. 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás: 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha ez költségekkel is jár – önkéntes.  

Iskolai könyvtár: A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 

iskolai könyvtár segíti. 

 

1.4.3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

Diákönkormányzat: Élén a diáktanács diák elnöke áll, akinek munkáját diákönkormányzat 

felnőtt segítő támogatja. Tagja az iskola valamennyi tanulója. 

Irányító szerve a diáktanács, mely az osztályok tanulócsoportok diákképviselőiből áll. 

Feladata a tanulók érdekeinek képviselete. Tájékoztató fóruma a diákközgyűlés, melyet 

tanévenként egyszer hívnak össze. A DÖK rendszeresen iskolagyűlést tart, melyen megbeszéli 

az aktuális feladatokat. A diákönkormányzatot segítő pedagógus képviseli a tanulók jogait az 

iskolai fórumokon (vezetői értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, stb.). 

A szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésével (kulturális, sport- és turisztikai 

programok) a DÖK hozzájárul a tanulói közösségek fejlesztéséhez. Demokratikus értékrendet 

közvetít. A DÖK feladata, hogy értelmes, mozgósító célokat mutasson, és közösségi 

élményekhez juttassa a gyermekeket. Rendszeresen közreműködnek az iskolai élet 

mindennapjait szabályozó házirend felülvizsgálatában és formálásában. 

Feladata különösen: 

 A közösség iránti felelősségérzet kialakítása, fejlesztése. 

 A hagyományokon alapuló közösségi tevékenységek biztosítása. 

 Harmonikus kapcsolat kialakítása a társadalmi környezettel, a közösség iránti 

felelősségérzet, felelősségtudat kialakítása, fejlesztése. 

 Közösségi és szabadidős programok megszervezése. 

 A régi tevékenységek, hagyományok mellett új hagyományok teremtése. 

 Olyan közös érdekeken alapuló célok kijelölése, melyek nem sértik az egyéni érdekeket, 

azokkal összhangban vannak. 

1.4.4 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

Szabadidős foglalkozások: A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 

helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, 

táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, családi hétvége 

stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes. 
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1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza 

 A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

Az osztályfőnököt – a felsős munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza 

meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály 

szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  
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 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, félévi és év 

végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 

adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart 

az iskola gyermekvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

 

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek 

figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő  módszerek és 

szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

Munkánk során kiemelten kezeljük 

 a sajátos nevelési igényű; 

 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 

 a kiemelten tehetséges; 

 a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését. 

Egyéni foglalkozásokat biztosítunk a tanulónak: 

 ha magántanuló, (kivéve, ha szülői kérésre) 

 hosszabb hiányzás után, 

 tartós betegség esetén, 

 ha tanulási nehézségei vannak, 

 ha tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt ismétli ugyanazt az évfolyamot. 

Az első-negyedik évfolyamra járó tanuló eredményes felkészülése érdekében felzárkóztató 

foglalkozáson vehet részt (elsősorban anyanyelv és matematika tantárgyakból). 

Szülői kérésre az első-negyedik évfolyamon legfeljebb egy alkalommal az iskola igazgatója 

engedélyezheti az évfolyam megismétlését abban az esetben is, ha egyébként a tanuló felsőbb 

évfolyamba léphetne. 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, 

integrált formában folyik. Fogadjuk a nagyothalló, beszédfogyatékos és egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemzavar, magatartásszabályozási zavar) küzdő 

tanulókat. 

A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével egyéni 

fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 
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1.6.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások; 

 egyéni foglalkozások; 

 emelt szintű angol és német nyelv tanulása; 

 iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális 

stb.); 

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

csoportos használata; 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

 iskolai sportkör, szakkörök; 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások). 

 

1.6.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

A tanulási kudarccal küzdő gyermekek az iskolába lépés pillanatáig többnyire 

problémamentesnek látszanak. A tulajdonképpeni problémák a beiskolázással kezdődnek, 

amikor az egyébként jó intelligenciájú gyerek csak nehezen, vagy egyáltalán nem tud eleget 

tenni az iskolai követelményeknek, erősen frusztrálódik, látván, hogy a többiek megbirkóznak 

a tananyaggal. A tanulással szemben támasztott kezdeti pozitív belső motivációkat a kudarcok 

kioltják. A kudarcok elkerülésére védekezési és kitérési stratégiákat alkalmaz, mint például 

iskolakerülés, hazugság, munkamegtagadás, agresszivitás, bohóckodás, szorongás, félelem, 

kapcsolatfelvételek kerülése. Szomatikus tünetek is felléphetnek, mint például  evési-alvási 

zavarok, dadogás, tikk, stb. 

Abban az esetben, ha tartósan rossz teljesítményt, nagy lemaradást tapasztalunk - a gyermek 

érdekében - meg kell próbálnunk őt a tartós iskolai kudarcsorozatoktól megmenteni. Ha 

felmerül a gyanú, hogy a gyermek tanulási nehézséggel küzd, a nevelési tanácsadó segítségét 

kérjük a további teendőkkel kapcsolatban. Úgy látjuk el a hátrányos helyzetű gyermekek 

felzárkóztatásával kapcsolatos tevékenységet., hogy szakértői segítséggel és a szülők 

bevonásával felderítjük a tanulót veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszünk 

a káros hatások megszüntetésére és ellensúlyozására. Felzárkóztatást szervezünk nem kötelező 

tanórai foglalkozás keretében a tanulók érdeklődése, igénye szerint, illetve egyéni – egy-három 

tanuló részére szervezett – foglalkozás keretében. 

 

1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 

gyermekjóléti szolgálattal; 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

 egyéni foglalkozások; 

 logopédus, iskolapszichológus segítsége; 

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 
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 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

 iskolai sportkör, szakkörök; 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

 a szülőkkel való együttműködés; 

 családlátogatások a gyermekvédelmi felelőssel. 

1.6.4 A sajátos nevelési igényű tanulók programja 
 

A sajátos nevelési igényű tanulót a többi tanulóval együtt nevelő, oktató iskola a helyi 

tantervének elkészítésénél az e rendelet (32/2012. (X. 8.) EMMI) 2. mellékleteként kiadott 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét is figyelembe veszi.  

Szükségesnek tartjuk a tanköteles korú – biológiai-pszichológiai és környezeti okokra 

visszavezethető – az érvényben lévő jogszabályok alapján áthelyezett, sajátos nevelési igényű 

tanulók oktatását, nevelését biztosító integrált képzést. 

Helyi pedagógiai programunknál alapul vesszük, hogy a fogyatékos gyermek minden más 

gyermekkel közös emberi tulajdonságokkal rendelkezik, hogy ugyanabban a kultúrában, 

emberi közösségben, társadalomban él. Ezért felnőtté válásukhoz biztosítjuk iskolai 

kereteinken belül az elsajátítható tudást és a kialakítandó képességeket, szem előtt tartva 

egészséges személyiségfejlődésük megalapozását, fejlesztését, illetve oktatásukhoz – 

nevelésükhöz nélkülözhetetlen speciális szükségleteiket, hogy felkészítésük olyan mértékűvé 

váljon, amivel iskolaváltás esetén egy másik iskolában folytatni tudják tanulmányaikat, és 

képessé válhassanak szakképzésre. 

Az integrált képzésben résztvevők az általános iskola tanítási rendjéhez alkalmazkodnak (első 

két évfolyamon az osztályfőnök tartja az órák jelentős részét, 3-4.-ben részben, 5-8. évfolyamon 

szaktárgyi oktatás folyik), egyéni gyógypedagógiai fejlesztésük órarendjükhöz és 

napirendjükhöz igazodik. 

Iskolánk Alapító Okirata szerint az alábbi sajátos nevelési igényű tanulók oktatását-nevelését 

vállalja:  

 enyhe fokú értelmi fogyatékos tanulók, 

 érzékszervi fogyatékos (nagyothalló) 

 beszédfogyatékos tanulók, 

 egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók. 

Általános elvek 

Figyelembe vesszük a pedagógiai programunk, helyi tantervünk elkészítésénél  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési 

törvény), a NAT és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

 a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

 a fővárosi, megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-

fejlesztési tervet, 

 a szülők elvárásait és az általunk nevelt tanulók sajátosságait. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a fejlesztési követelmény és a tervezett szint 

elérésére hosszabb időt szükséges biztosítani. 
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A tantárgyakra lebontott tervezett szintet a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében 

viszonyítási alapként szolgálnak, és az egyéni képességek függvényében valósulnak meg. 

 

Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a többi tanulóval 

egészben együtt (integráltan), azonos iskolai osztályban történő nevelési-oktatási intézményben 

nevelésére, oktatására. 

Cél: 

 a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a gyermeki 

sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél, 

 a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a 

minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

 az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

 a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai 

programjainak tartalmi elemeivé, 

 a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.  

Integrált nevelés, oktatás 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti 

a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő - integrált – oktatásuk. Többet 

vállalunk, magasabb értéket kínálunk, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a 

tanulók beilleszkedését, önmagukhoz mért fejlődését, a többi tanulóval való együtt haladását 

tekintjük, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: 

 Az iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai 

programokon akkreditált továbbképzéseken. 

 Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés-specifikus módszertani eljárások 

alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a 

„sérülésspecifikusság" alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az 

elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

 A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi 

az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai - esetenként egészségügyi 

- eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök 

alkalmazását. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében 

részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, 

tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal 

rendelkező pedagógus, aki 

 a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző - módosulásait; 

 egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus együttműködésével, ennek 

alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából 

individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban 

szereplő javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a 

tanulói teljesítmények elemzése alapján - szükség esetén - megváltoztatja 

eljárásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

 egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 
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 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 

 együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 Az oktató-nevelő munkánk során igénybe vesszük az egységes gyógypedagógiai 

módszertani intézmény, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai 

szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai hálózat 

működtetésére kijelölt intézmények segítségét a köznevelés-fejlesztési tervekben 

meghatározott feladatellátás szerint.  

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó célok, feladatok 

Az általános célok és feladatok az integrált tanulókra is érvényesek, egyéni képességeik 

figyelembe vételével. A tananyag-feldolgozás során figyelembe vesszük a tantárgyi tartalmak 

– egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosításait. Szükség esetén 

egyéni fejlesztési tervet készítünk, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosítunk. A 

differenciált tananyag-feldolgozás lehetővé teszi az eltérő ütemben haladást, az egyéni 

képességekhez való alkalmazkodást. 

Minden sérüléstípusra az SNI tanulók iskolai oktatásának irányelveiből kiemeljük a speciális 

vonatkozásokat. Az enyhe fokú értelmi fogyatékos tanulóknál a gyógypedagógiai tanterv az 

irányadó. 

1.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

A gyermek- és ifjúságvédelem célja 

Az intézmény alapvető célja olyan iskolai légkör és tevékenységi formák kialakítása, mely 

kizárja a lehetőséget, hogy bármelyik diák származása, színe, neme, vallása, nemzeti és etnikai 

hovatartozása, vagy más okból hátrányos helyzetbe kerüljön. Az iskola arra törekszik, hogy 

minden tanuló számára biztosítsa a testi és lelki fejlődéshez szükséges feltételeket, hogy 

képességeit, tehetségét kibontakoztathassa, illetve – szükség esetén – leküzdhesse vagy 

csökkenthesse azokat a hátrányokat, amelyek családi, vagyoni, kulturális helyzete, illetőleg más 

ok miatt fennállnak. Kiemelt feladat a tanulók egészségvédelmi, mentálhigiénés nevelése, az 

egészséges életmód tudatos formálása; a tanulók, pedagógusok, szülők jelzései alapján a 

hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett tanulók problémáinak megismerése, családi 

környezetének feltárása. 

A nevelési, oktatási intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó 

más személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatai 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját.  

Legfőbb feladatai: 

 az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, hol és 

melyik időpontban fordulhatnak hozzá, az iskolán kívül melyik gyermekvédelmi feladatot 

ellátó intézményt kereshetik fel; 

 a pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján 

megismert veszélyeztetett tanulóknál – a veszélyeztető okok feltárása érdekében – 

családlátogatáson megismeri a tanuló környezetét, a megismert családi háttér vagy a 

gyermek tanulmányi eredménye (eredménytelensége) alapján napközibe, ill. tanulószobai 

foglalkozásra irányítja őket, segítséget nyújt a pályaválasztásban, a felzárkóztató ill. 

tehetséggondozó programok szervezésében; 
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 gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot; 

 a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken, 

a Gyámhatóság értesítése alapján részt vesz a védelembe vételi eljárásokon, 

felülvizsgálatokon; 

 a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén felvilágosító tevékenységet folytat a szociális 

juttatások (segélyek) lehetőségeiről, segítséget nyújt a támogatások elnyerésében 

(környezettanulmány írása, kérelmek megfogalmazása, támogatói javaslattétel); 

 az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzé teszi a gyermekvédelmi 

feladatot ellátó fontosabb intézmények (pl. Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat, 

Nevelési Tanácsadó, Drogambulancia, ifjúsági lelki segély telefonon, gyermekek átmeneti 

otthona stb.) címét, ill. telefonszámát; 

 az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai 

keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának 

segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés megtételének 

kezdeményezése az iskola igazgatójánál, tájékoztatás nyújtása a tanulók, szülők és a 

pedagógusok részére; 

 javaslattétel ösztöndíjak odaítéléséhez; 

 pályázatok figyelése, pályázatokon való részvétel; 

 táborozási lehetőségek figyelemmel kísérése hátrányos helyzetű tanulók részvételének 

motiválása. 

1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő 

tevékenységek: 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 

gyermekjóléti szolgálattal, 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

 egyéni foglalkozások; 

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

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

csoportos használata; 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

 iskolai sportkör, szakkörök; 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

 a szülőkkel való együttműködés; 

 családlátogatások; 

 iskolapszichológus, 
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 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelő tevékenysége, 

 diákétkeztetés, az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott támogatás; 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek. 

Az IPR program általános célja: 

 A halmozottan hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási 

esélyeinek növelésével elérje, hogy a majdani munkavállalók a munkaerőpiacon 

nagyobb munkavállalási eséllyel jelenjenek meg.  

 Állampolgári készségeik kiterjedjenek a fenntarthatósággal kapcsolatos felelős 

magatartásra.  

 Olyan képességekkel, készségekkel rendelkezzenek, amelyek megalapozzák 

élethosszig tartó tanulásukat, képesek legyenek környezetük értékeinek megőrzésére, és 

gyarapítására, ezáltal eredményesen beilleszkedni a társadalomba.  

 A tartós együttnevelés pedagógiája a mindennapok gyakorlatává váljon. 

 Nyitott, kirekesztésektől mentes, befogadó intézményi környezet megteremtése. 

 A szociális, gazdasági hátrányokból eredő esélykülönbségek csökkentése. 

 A pedagógiai kultúra fejlesztése a társadalmi és kulturális különbözőségek iránti 

érzékenység fejlesztése. 

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 

A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók érdekében 

eljárjon. 

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli 

– alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

 a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 

 tanulói ügyelet, 

 sportélet; 

 túrák, kirándulások szervezése; 

 kulturális, szabadidős programok szervezése; 

 a tanulók tájékoztatása. 

Ezekben a kérdésekben 

 az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

 a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 

Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat 

iskolai vezetősége javaslatokat tehet az osztályfőnököknek, a nevelőtestületnek és az 

igazgatónak. 
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A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a házirend elfogadása előtt. 

A diákönkormányzatot az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli. 

Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés-

előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségének teljes 

jogú tagja az iskolai diákönkormányzat képviselője. 
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1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

A gyermekek nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot, egységet 

kell teremteni a közös cél érdekében. 

Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó kapcsolat kialakítását, ápolását. A 

tanár-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, őszinteségen, megbecsülésen, megértésen kell 

alapulnia. 

Pedagógiai programunkat a szülőkkel egyetértésben tudjuk megvalósítani. 

Ennek érdekében: 

 Tájékoztatni kell a szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatiról, az alkalmazott 

módszerekről. 

 Ugyanakkor az iskolának mindezekről ismernie kell a szülők véleményét. 

 Alkalmat kell biztosítani a szülőknek, hogy az iskolai közélet tevékeny résztvevői, 

közreműködői és segítői lehessenek. 

Iskolánk nagy gondot fordít arra, hogy a szülők időben, alaposan informálódjanak 

intézményünk életéről, működéséről. Ezt segíti tájékoztató kiadványunk és honlapunk, 

amelyekből megismerhetik az iskola történetét, az idegen nyelv tanulásának lehetőségeit, 

valamint a kulturális és sporttevékenység területeit. 

A köznevelési törvény rendelkezik a szülők közösségéről. Iskolánkban a szülők érdekeinek 

képviseletét a szülői munkaközösség látja el. A szülői szervezet joga, hogy figyelemmel kísérje 

a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Törvényi felhatalmazást 

kapott arra, hogy tájékozódjon, tájékoztatást kérjen, véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen. 

A szülők közösségének szervezetei: 

 Az osztályok szülői közösségei. 

 Az iskolai szülői munkaközösség. 

Mindkét szervezet a törvényben meghatározott módon képviseli, és érvényesíti a szülők 

érdekeit. 

 

1.8. 1  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 

Az integrációs és a képesség-kibontakoztató intézményi programban részt vevő tanulókkal való 

kapcsolattartás formája a személyes kapcsolattartás mellett az „Egyéni előrehalási napló” 

vezetése, amelyben az egyéni fejlesztési tervben meghatározott célkitűzések és az abban 

meghatározottak teljesülése kerül rögzítésre. 

 

1.8.2  A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

A szülők tájékoztatásának iskolai formái: 

Szóbeli: 

 iskolai és osztály szülői értekezletek, 

 fogadóórákon tájékoztatás a gyermek egyéni teljesítményéről 

 nyílt tanítási napok, órák 

 családlátogatás 

Írásbeli: 
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 üzenő / tájékoztató füzet 

 hivatalos levelek 

 iskolai honlap 

 

IPR: 

 Írásbeli tájékoztató 

 3 havonkénti esetmegbeszélések: szülő – tanuló – osztályfőnök 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

Szülői értekezletek: 

Célja, feladata: 

 A szülők és pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása. 

 A szülők tájékoztatása: 

a) az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

b) a helyi tanterv követelményeiről, 

c) az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

d) a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

e) iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról. 

Fogadóórák: 

Célja, feladata: 

 A szaktanárokkal való egyéni találkozáson véleménycsere a gyermek tanulmányi 

munkájáról, iskolai viselkedéséről. 

 Egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (otthoni tanulás, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, továbbtanulás stb.). 

Egyéni fogadóóra/megbeszélés: 

Célja, feladata: 

 a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi 

eredményeiről; 

 segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; 

 együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus 

között. 

A szülő vagy a pedagógus kezdeményezésére, előzetes egyeztetés alapján lehet igénybe venni. 

 

Családlátogatás: 

Probléma esetén az osztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős feladata a család felkeresése. 

Célunk a közvetlenebb kapcsolat kialakítása a szülőkkel, a tanulóval kapcsolatban felmerülő 

problémák közös megoldásának keresése, tanácsadás a gyermek optimális fejlesztése 

érdekében. 
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Nyílt órák: 

Pedagógusok által meghatározott órákon minden érdeklődő szülő részt vehet a gyermeke 

tanítási óráján. A szülők megfigyelhetik gyermekük iskolai tevékenységét. A szülő 

tájékozódhat az alkalmazott módszerekről, segítséget kaphat a gyermekkel történő egyéni 

foglalkozáshoz, személyesen megismerheti a tanítási órák folyamatát, tájékozódhat közvetlenül 

gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

 

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozóvizsga, 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga. 

Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott. 

 

 1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

 

1.1 A vizsgaszabályzat célja 

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

szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel osztályozó vizsga 

esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, javítóvizsga esetén a tanév végén 

(bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a kerettantervben szereplő követelmények 

alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs 

munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően 

felmenő rendszerben. 

 

1.2 A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 javítóvizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 
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 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

1.3 Az értékelés rendje 

Az iskola Helyi tantervében meghatározott módon a 22/2013. (III.22.) EMMI rendeletben 

megfogalmazottaknak figyelembevételével. 

 

1.3. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a kerettantervben szereplő követelmények 

alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs 

munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv életbelépésének megfelelően 

felmenő rendszerben. 

Az osztályozó vizsga tantárgyai a következők: 

1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, idegen nyelv, 

informatika 

5-6. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, természetismeret, idegen 

nyelv, informatika 

7-8. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, 

idegen nyelv, földrajz, informatika 

 

1.10 Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Az iskola a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója 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. 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. Amennyiben az iskola – a rendeletben 

megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, 

akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás 

lebonyolításának részletes szabályait a Házirend tartalmazza. 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt. 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésére az adott 

évfolyamra járó tanulók létszámának, a tanuló előző tanulmányi eredményének, valamint 

magatartás és szorgalom érdemjegyeinek figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 
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1.11 A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

A követelmények teljesítését a nevelők 1. évfolyamon félévkor és év végén, valamint a 2. 

évfolyamon félévkor szövegesen értékelik. 2. évfolyamon év végén, továbbá 3-8. évfolyamon 

félévkor és év végén a tanulók tanulmányi munkája és osztályzatai alapján érdemjeggyel 

értékelünk. 

A továbbhaladás feltétele az órákon való részvétel. Beszámolási kötelezettsége van a tanulónak, 

ha az adott tantárgy óraszámának 30%-áról hiányzik.  

2-8. évfolyamon minden tantárgyból az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a 

tanulónak a továbbhaladáshoz. 

Ha a tanuló a szöveges értékelés során valamely tantárgyból „felzárkóztatásra szorul” 

minősítést kap, a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét és javaslatot kell tenni 

a felzárkóztatásra, lehetővé kell tenni, hogy legalább heti 2 alkalommal egyéni foglalkozáson 

vegyen részt. 

A tanuló 1. évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a 

követelményeket igazolt vagy igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni 

 

1.12 A pedagógiai munka ellenőrzésének rendje 

 

Az ellenőrzési terv az éves munkaterv része. 

A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai: 

 biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti 

alaptanterv, a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) 

működését, 

 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, 

hatékonyságát, 

 a vezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok 

munkavégzéséről, 

 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató 

munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettes, 

 munkaközösség-vezetők. 

Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül 

bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni. 

Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: 

 a pedagógusok munkafegyelme, 

 a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, 

 a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, 

 a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: 
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 szakmai követelményeknek megfelelés, 

 az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, 

 a tanítási óra felépítése és szervezése, 

 a tanítási órán alkalmazott módszerek, 

 a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a 

tanítási órán, 

 az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, 

 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a 

közösségformálás. 

(A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata 

alapján az iskola vezetősége határozza meg.) 

Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, 

illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési 

terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős. 

 

2. Az intézmény helyi tanterve 

A 2020 szeptemberétől érvényes pedagógiai program és helyi tanterv bevezetése: 
 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2020/2021 2020 2017 2017 2017 2020 2017 2017 2017 

2021/2022 2020 2020 2017 2017 2020 2020 2017 2017 

2022/2023 2020 2020 2020 2017 2020 2020 2020 2017 

2023/2024 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

 

A technika és tervezés kerettantervek közül az alábbit alkalmazzuk: 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Technika és tervezés Modul B 

 

2.2 A választott kerettanterv feletti óraszám  

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal. 
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Készült: 2020. június 

Érvényes: 2020. szeptember 1-től az 1. és az 5. évfolyamon, ezt követően felmenő 

rendszerben. 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 8 6 6 

Élő idegen nyelv       2 

Matematika 4 5 5 5 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Digitális kultúra 0 0 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 22 24 24 25 

Szabadon tervezhető óra  2 2 2 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Élő idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Természettudomány 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés  1 1 1   

Testnevelés 5 5 5 5 

Állampolgári ismeretek    1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 27 26 30 30 
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A dráma és színház tantárgyat heti 1 órában az 5–8. évfolyamok egyikén kell tanítani. A dráma és 

színház tantárgy szervezése projektnapok, témahét keretében történik. 

 

A tanulók a törvényben meghatározott módon heti egy órában Etika vagy Hit és 

erkölcstanoktatásban részesülnek, választható módon.  

 

Német nemzetiségi oktatás 

Készült: 2020. június 

Érvényes: 2020. szeptember 1-től az 1. és az 5. évfolyamon, ezt követően felmenő 

rendszerben. 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam/német nemzetiségi oktatás 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 6 6 5 5 

Német nemzetiségi nyelv és 

irodalom 
5  5  5  5 

Német nemzetiségi népismeret 1 1 1 1 

Angol nyelv    2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Digitális kultúra 0 0 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 26 27 

A nemzetiségi oktatáshoz 

szükséges órakeret  

6 6 6 6 

Szabadon tervezhető órák 2 2 3 3 

Nemzetiségi +10% 3 3 2 2 

Készségtárgy átcsoportosítás 1 1 1 1 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam/német nemzetiségi oktatás 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 3 

Német nemzetiségi nyelv és 

irodalom 
5  5  5  5 

Német nemzetiségi népismeret 1 1 1 1 

Angol nyelv 2 2 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 
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Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természettudomány 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés  1 1    

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Állampolgári ismeretek    1 

Közösségi nevelés 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 31 31 33 33 

A nemzetiségi oktatáshoz 

szükséges órakeret  

6 6 6 6 

Szabadon tervezhető órák 2 2 3 3 

Nemzetiségi +10% 3 3 2 2 

Készségtárgy átcsoportosítás 1 1 1 1 

 
A magyar hon- és népismeret tantárgyat heti 1 órában, intézményi döntés alapján, az 5–8. 

évfolyamok egyikén kell tanítani. A hon- és népismeret tantárgy óraszáma intézményi döntés 

alapján a magyar irodalom és történelem tantárgyak tananyagába integrált. Az intézmény helyi 

tanterve részletesen tartalmazza az integrálás módját.  

A dráma és színház tantárgyat heti 1 órában az 5–8. évfolyamok egyikén kell tanítani. A dráma és 

színház tantárgy szervezése projektnapok, témahét keretében történik. 

 

2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, helyiségek, bútorzatok és egyéb berendezési 

tárgyak, valamint nevelőmunkát segítő eszközök felsorolását a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete illetve a 22/2013. 

(III.22.) EMMI rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

A tananyag feldolgozását segítő szemléltetést, valamint a tanulói tevékenységet az 

osztálytermekben és a szaktantermekben minimálisan az alábbi eszközök szolgálják: 

írásvetítő, fali vetítővászon, projektor, számítógép. 

Iskolánkban az oktató munka során csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 

munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, melyet az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint biztosíthat. A 

nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. 

tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.). 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező iskolai és 

tanulói tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket 

a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes 
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szaktanárok) választják meg az iskola helyi tanterve. A meghozott döntésekért a 

munkaközösség vezetők, illetve az érintett szaktanárok a felelősek. 

Tanítási év közben nem változtathatók meg a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, 

taneszközök, ruházati és más felszerelések, ha a szülőkre hárulnak a kiadások. 

 A köznevelési törvény 46- § (5) bekezdése alapján az állam biztosítja, hogy a tanuló 

számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. Ennek bevezetése 

felmenő rendszerben történik, így a 2013/14-es tanévben az első évfolyamra beíratott 

tanulókat érinti. A többi évfolyamon érvényben marad a tankönyvpiac rendjéről szóló 

2001. évi XXXVII. törvény, melynek 8.§-nak (4) bekezdése alapján ingyenes 

tankönyvellátásra jogosult a tanuló, ha 

  a tartósan beteg, 

 a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

 három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

 

2.4.1 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az első két iskolai év szerepe szerint előkészít az iskolai tanulmányokra. Gyermekre figyelő 

fokozatossággal vezet át az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás szervezeti 

kereteibe, tevékenységrendszerébe és szokásrendjébe. Felhasználja és továbbfejleszti az 

iskolába kerülő gyerek természetes tanulási motiváltságát, a megismerés és a megértés iránti 

érdeklődését, nyitottságát. Széles teret enged játék- és mozgásigényének kielégítéséhez. 

Kedvező feltételeket teremt a természetes fejlődési, érési folyamatok kiteljesedéséhez. 

Előkészíti, megalapozza a kulcskompetenciák kifejlődésének folyamatát.  

A tanító feltérképezi a tanulók egyéni fejlesztési szükségleteit. A gyerekek közötti 

különbségeket természetesként fogadja el. Kellő időt enged a tanulási feladatok pszichológiai 

feltételeinek beéréshez, és személyre szóló fejlesztéssel és értékeléssel esélyt teremt a sikeres 

iskolai pályafutás, valamint az élethosszig tartó tanulás biztonságos megalapozásához, az 

egységes műveltségbeli alapok megszerzéséhez 

 

2.4.2 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.  

Az iskolakezdés 3-4. évében folytatódnak a fenti fejlesztési prioritások, de fokozatosan átalakul 

a tanulás jellege. Egyre inkább előtérbe kerülnek a teljesítményelvárások által meghatározott 

tanulási feladatok, a fejlesztési követelményeknek való megfelelés igénye.  

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamata a kisiskolások nevelésében a tanulók 

együttműködésére épül, kooperatív technikákkal operál. A tanulók fejlettségére és fejlesztési 
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szükségleteire figyelve, differenciált tervezéssel és tanulásirányítással fokozatosan növeli a 

tanító a terhelést és a teljesítményelvárásokat. A tanulók előmenetelét fejlesztő értékeléssel 

segíti elő. Élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, 

kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszti a kulcskompetenciák összetevőit: az alapvető 

rutinokat, képességeket és alapkészségeket, formálja az attitűdöket, közvetíti az elemi 

ismereteket, tanulási és magatartási szokásokat alakít. Megtapasztaltatja az ismeretszerzés 

korszerű forrásait, azok eszközként való felhasználásának módját, megtanítja és gyakoroltatja 

az elemi tanulási módszereket és technikákat. A tanulók fokozatosan gyarapodó ismereteit 

rendszerbe szervezi. Aktivizálja a már megszerzett tudást az új tanulási feladatok 

megoldásához.  

A tanító egészséges egyensúlyt teremt a nevelési és oktatási feladatok rendszerében. 

Kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen tevékenységek célszerűen 

kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az 

önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és gyakorlóterepet ad magatartási 

normák, szabályok elsajátításához, a társas közösségekben való részvétel és együttműködés 

tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Megerősíti a humánus 

magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elősegíti a személyiség 

fejlődését, érését, a felelős állampolgári magatartás megalapozását.  

Az esélyteremtés érdekében támogatja az egyéni képességek, a tehetség kibontakozását, 

tervezetten segíti a tanulási nehézségekkel küzdő, a sajátos nevelési igényű tanulókat. 

Kiemelten törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szokásostól 

eltérő ütemű fejlődéséből adódnak.  

A feldolgozásra kerülő tanítási tartalmak mennyiségének, nehézségi fokának, a haladás 

tempójának meghatározásában, valamint a tanítási módszerek, eszközök és munkaformák 

alkalmazásával kapcsolatos döntéshozatalban mindenkor a tanulók fejlettségi jellemzői és 

fejlesztési igényei az irányadók. 

1-4. évfolyamon a Montessori pedagógia eszközeinek alkalmazásával érjük el fejlesztési 

céljainkat. 

 

2.4.3 Az 5-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

A szakasz fejlesztési feladatainak megtervezésekor- igazodva a gyermeki gondolkodás 

fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz - figyelembe veszi, hogy a 10-12 éves tanulók 

gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5-6. 

évfolyamokon ezért az integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a serdülőkor 

kezdetétől a 7-8. évfolyamon (a fejlesztő szakaszban) viszont előtérbe kerül az elvont fogalmi 

és elemző gondolkodás.  

Az iskola az 1-4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5-8. évfolyamokon is különböző érdeklődésű, 

eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú 

gyerekeket együtt neveli. 
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Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a 

középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, és előkészíti őket a társadalomba való 

beilleszkedésre. Ennek érdekében kiemeli az anyanyelvi kommunikációt, az idegen nyelvi 

kommunikációt, az ezekhez szükséges képességek fejlesztését, valamint a matematikai 

gondolkodás, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás alapképességeit, a komplex 

információk kezelésével kapcsolatos képességeket, kulcskompetenciákat.  

Az alapozó szakasz funkciójának megfelelően elsősorban az iskolai tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciák fejlesztése jellemző az 5-6. évfolyamon, míg a 7-8. évfolyamban az egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák 

fejlesztése, bővítése, hatékonyságának növelése válik hangsúlyossá.  

Továbbfejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel 

való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. A tanulási tevékenységek közben és a 

tanulói közösségben való élet során fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, 

akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. Rávezet a megbízhatóság, 

becsületesség, szavahihetőség értékeire.  

Az alapozó és fejlesztő szakasz szocializációs folyamatában az iskola tudatosítja a közösség 

demokratikus működését és néhány általánosan jellemző szabályát. Tisztázza az egyéni és 

közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösséghez, illetve 

egymáshoz való viszonyulásban. Megalapozza a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes 

gyakorlására. A demokratikus normarendszert kiterjeszti a természeti és az épített környezet 

iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra is.  

Az iskolának kiemelkedő feladata a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok 

tudatosítása és az ápolásukra való nevelés. Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti 

a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviseli az egymás mellett élő különböző kultúrák 

iránti igényt. Erősíti az Európához tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztet más 

népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, 

megbecsülésére. Ugyanakkor figyelmet fordít az emberiség közös problémáinak bemutatására. 

 

2.5 Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. 

§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon. 

Heti öt testnevelési órát szervezünk, ha az órarend szerkesztése lehetővé teszi akkor 

egyenletesen elosztva a hét minden napjára. 3. évfolyamon és 5. évfolyamon egy fél éven 

keresztül, heti egy alkalommal úszásoktatás beiktatásával biztosítjuk a mindennapi testnevelést. 

A mindennapi testedzésben fontos szerepe van a délutáni sportfoglalkozásoknak, 

tömegsportnak. 

 

2.6 A választható tantárgyak, foglalkozások szabályai 

4. évfolyamon emelt óraszámban tanítjuk a szülő által választott idegen nyelvet (angol vagy 

német). 

5. évfolyamtól emelt szinten plusz 2 órában, azaz összesen heti 5 órában tanulhatják az angol 

vagy német nyelvet azok a tanulók, akiknek a szaktanár ezt javasolja. Ennek követelményeit a 

helyi tantervünk tartalmazza. 
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A szabadon választható tantárgyi foglalkozásokon a tanuló (kiskorú) a szülő írásbeli 

nyilatkozata alapján vesz, illetve nem vesz részt. 

Csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. 

Szabadon választható órakeretből oldjuk meg az emelt szintű oktatást, a csoportbontást, a 

tömegsportot és a szakköri foglalkozásokat. 

Az egyéni foglalkozások óráiban oldjuk meg a tanulók felzárkóztatását elsősorban magyar 

nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyból. 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére növeltük meg a 

táblázatban jelölt tantárgyaknál azzal a céllal, hogy az adott tárgyból a készségfejlesztésre, az 

ismeretek gyakorlására több idő jusson. 

A szülő megválaszthatja, hogy gyermeke melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán 

vagy kötelező erkölcstan órán kíván részt venni. 

 

2.7 Montessori pedagógia 

"Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni!"  

 

A Montessori-pedagógia talán legismertebb alapelve: "Segíts nekem, hogy magam tudjam 

csinálni!" Ez egyben a tanulásszervezés sajátosságát, más rendszerektől való különbözőségét is 

jelenti: a tanításközpontúság helyett az önálló, egyéni (individuális) tanulást helyezi előtérbe.  

Ezzel együtt az egész pedagógiai folyamat résztvevőinek szerepe alapvetően megváltozik. A 

gyermek nem a felnőtt által irányított "tanuló", hanem a világot saját tapasztalatokon, 

élményeken keresztül megismerő, aktív, cselekvő individuum.  

A pedagógus legfontosabb feladata a megfigyelés. Mindig akkor és annyi segítséget kell adnia, 

amikor és amennyi segítségre a gyereknek szüksége van az önálló tanuláshoz. A nevelő 

egyénenként vagy kis csoportban foglalkozik a gyerekekkel: kezdeményez, aztán hagynia kell, 

hogy a gyerek szabadon kibontakoztathassa képességeit, segít, hogy a gyermek a személyisége 

erejénél fogva fejlődjön, azáltal, hogy maga cselekszik.  

Ez a pedagógia a képességek, készségek önálló cselekedeten alapuló fejlesztéséhez speciális 

didaktikai eszközrendszert hozott létre. A különböző képességekhez célzott tevékenységeket 

rendelt, amelyeket egy vagy több eszköz képvisel. Tehát egy képesség, készség fejlesztésére 

több eszköz is használható, de vannak eszközök, amelyek több képesség, készség fejlesztésére 

szolgálnak. Az eszközökkel foglalatoskodva a gyerekek a saját tapasztalatuk alapján, s nem 

közvetítetten ismerik meg az anyagi világ tulajdonságait, s egy időben fejlesztik különböző 

képességeiket. Az eszközök mindig valamilyen problémahelyzetet hoznak létre, melynek 

megoldása eleinte sokszori próbálgatással, majd később tudatosan történik, biztosítva az önálló 

felfedezés örömét. Eszközei mindig tartalmazzák a feladatmegoldás helyességének 

ellenőrzését, ezáltal a gyermek maga javítja hibáját is.  

Célja, hogy minden gyermek közvetlen kapcsolatba kerüljön a természettel - saját tapasztalatai 

alapján szerezze meg az igazi tudást, váljék kreatívvá, mert csak így érheti el saját fejlődési 

lehetőségeinek felső határát.  

Az eszközöket a gyermekek érdeklődésüknek megfelelően vehetik elő, s tetszés szerint 

használhatják bármeddig.  

Montessori nevelési rendszerének minden mozzanata a képességek fejlesztésére, a valóság 

megismerésére, az ember megbecsülésére, a kölcsönös segítségnyújtásra, a tudás, a szépség 

szeretetére irányul. 

A tanulás különböző készségek alakulása, mely célszerű tevékenységeken, cselekvéseken 

keresztül valósul meg.  

Saját tevékenység alapján szerzett megismétlődő tapasztalat során alakulnak ki a fogalmak, a 

gondolkodási műveletek, a gondolkodási képesség.  
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A manuális-finommotoros képességek a legkisebb kortól fejleszthetők, ami majd nagy 

segítséget jelent az olvasás, írás elsajátításánál.  

Állandó gyakorlással fejleszthető az érzékelés, az észlelés - ez megkönnyíti a világ 

megismerését s az abban való eligazodást.  

Minden gyerek számára biztosítani kell a szabad felfedezés örömét, a problémák önálló 

megoldását.  

A gyermek annál szabadabb, minél függetlenebb a felnőttől - ennek egyik eszköze az 

önkiszolgálás.  

 

2.8 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A nevelőtestület minden tagjának felelőssége, hogy a gyermek-és ifjúságvédelemmel 

folyamatosan foglalkozzon. Iskolánkban a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére, 

koordinálására szakképzett gyermek- és ifjúságvédelmi felelős dolgozik. A gyermek-és 

ifjúságvédelmi felelőst az iskola igazgatója kéri fel. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

munkaköri leírás alapján látja el munkáját, tagja a felsős munkaközösségnek, és kapcsolatot tart 

a többi iskolai munkaközösséggel. Alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját. 

Feladatai közé tartozik: 

 A hátrányos helyzetű tanulók felmérése, nyilvántartása az intézmény adatvédelmi 

szabályzatában foglaltak figyelembevételével. 

 A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

 Családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása és megelőzése érdekében. 

 A veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. 

 Segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét. 

 Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

 Együttműködik a diákönkormányzatot segítő pedagógussal, segíti a szabadidős 

programok szervezését, lebonyolítását. 

 A gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására megszüntetésére 

való törekvés. 

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, 

 meg kell keresni a problémák okait, 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjaival, de kiemelten a: 

 nevelési tanácsadóval, 

 gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal, 

 gyermekorvossal, védőnővel, iskolapszichológussal, 

 társintézményekkel, 

 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal, a polgármesteri hivatallal, az ÁNTSZ-szel, a rendőrséggel. 
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Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások 

 tehetséggondozó foglalkozások, 

 differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

 a pályaválasztás segítése, 

 személyes, egyéni tanácsadás (tanulóknak, szülőknek), 

 szakemberhez irányítás, 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról, 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése (pl.: drogmegelőzés, 

bűnmegelőzés), 

 családi életre történő nevelés, 

 egészségnevelés, 

 az iskolai étkezési lehetőségek, 

 egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 szabadidejének szervezése. 

A tanulók esélyegyenlőségének biztosításában jelentős szerepe van az intézményünkben 

működtetett IPR programnak. 

 

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

A tanulók írásbeli beszámoltatása 

Formái: 

 diagnosztizáló felmérés (előző tanév anyagából év elején) 

 félévi felmérés (első félév anyaga) 

 témazáró dolgozat (adott témakör végén) 

 röpdolgozat (előző óra anyagából 5-10 perc) 

 házi dolgozat (könyvtárhasználatra épülő önálló kutatómunka) 

Rendje: 

 diagnosztizáló felmérés szeptember 

 félévi felmérés január 

 év végi felmérés június 

 témazáró adott téma végén 

 röpdolgozat szükségletnek megfelelő gyakorisággal (egész osztály vagy néhány tanuló 

 házi dolgozat szaktanár belátása szerint évente egyszer 

Korlátai: 

 legalább egy nappal előtte a tanulók tájékoztatása 

 értékelés nyolc napon belül 

 egy nap csak kettő témazáró dolgozat, vagy felmérés íratható 

 röpdolgozat: nincs napi korlátozás  

Szerepe, súlya: 
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Témazároknak, félévi és év végi felméréseknek nagyobb súlya van a félévi illetve év végi 

osztályzatok lezárásánál 

 

Írásbeli beszámoltatás: 

 év eleje diagnosztizáló nem kerül osztályzásra 

 témazáró témák végén 

 házi dolgozat 

 írásbeli felelet bármikor, feleletértékű 

 fogalmazás bármikor 

 félévi dolgozat félévkor 

 év végi dolgozat tanév végén 

 tollbamondás bármikor 

 szódolgozat bármikor 

 feladatlap bármikor 

 számítógépes számonkérés bármikor 

 önálló szövegfeldolgozás folyamatos 

 szövegértés bármikor 

 táblai szerkesztés, feladatmegoldás 

 egyéb új, korszerű módszerek alkalmazása 

Szóbeli beszámoltatás: 

 óra elején frontális ellenőrzés az előző óra anyagából 

 összefoglaláskor  

 kiselőadás 

 rövid beszámoló az előző óra anyagából 

 hangos olvasás (fonetika, kiejtés, folyamatosság) 

 memoriterek 

 önálló szöveg alkotása  

 összefüggő beszámoló a tanult anyagból  

 fogalmak, évszámok egy-egy szóval 

 egymondatos válaszok konkrét kérdésre 

 szóbeli felelet 

 lexikonhasználat, lényeg kiemelése 

 párbeszéd (idegen nyelv) 

 szerepjátékok (idegen nyelv) 

 tanterv dalainak dallama és szövege 

 táblai szerkesztés, feladatmegoldás 

 órai aktivitás 

 feladatmegoldás alapján átlagba számítson bele 

 külön feladat vállalása 

 félévente szóbeli értékelés 

 házi dolgozat 
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2.9.1 Írásbeli feladatok értékelése 

Szöveges értékelés 

A szöveges értékelés lehetővé teszi a tanuló érdeklődésének, adottságainak, tulajdonságainak, 

saját fejlődési ütemének, otthoni körülményeinek, pillanatnyi állapotának figyelembe vételét.  

A gyermek önmagához mért fejlődését állítja középpontba, de a követelményekhez viszonyított 

előmenetele is értékelésre kerül.  Érezhető bizalmat fejez ki a fejlődés lehetősége iránt, hiszen 

a tanuló érzi a tanítónak a személyére irányuló figyelmét, bíztató hozzáállását. Amennyiben 

harmonikus a pedagógus-diák viszony, a gyermek vágyik arra, hogy megfeleljen a pedagógus 

elvárásának és hogy jól teljesítsen. 

A szöveges értékelés nagyon fontos a teljes személyiségfejlődés szempontjából. A közösség 

értékrendje is szilárdabbá válik, valamint könnyebben illeszkednek társaik közé a rosszabb 

tanulmányi eredményű gyerekek is, hiszen elismertté válnak más típusú pozitív értékeik, 

tulajdonságaik, teljesítményeik. 

 

A tanulók tantárgyi érdemjegyeinek megállapítása az alábbi kritériumok szerint történik: 

 5 4 3 2 1 

Ismerete biztos 
nem teljes 

körűen biztos 
felszínes, 

hiányos 
nagyon hiányos 

alapvetően 

hiányos 

A 

szakkifejezése

ket 

tudja, mindig 

helyesen 

használja 
tudja hiányosan tudja 

jelentős 

hiányokkal tudja 
nem tudja 

A tanult 

eljárásokat 
kiválóan 

alkalmazza 
jól alkalmazza 

hibákkal 

alkalmazza 
sok hibával 

alkalmazza 
nem alkalmazza 

Írásbeli, 

szóbeli 

beszámolói 

során 

önálló 
kisebb 

segítségre szorul 
csak részben 

önálló 
segítséggel sem 

önálló 
segítséggel sem 

képes 

Az 

összefüggéseke

t 

meglátja, 

felfedezi 
érti részben érti ritkán érti nem érti 

A tanultak 

rendszerbe 

illesztését 
önállóan végzi 

kevés 

segítséggel 

végzi 

sok segítséggel 

végzi 
csak segítséggel 

végzi 
segítséggel sem 

tudja elvégezni 

Írásbeli 

munkája 
100%-91% 90%-75% 74%-50% 49%-31% 30% alatt 

Szóbeli felelete 

közben tanári 

segítséget 
nem igényel 1-2-szer igényel többször igényel 

folyamatosan 

igényel 
segítséggel sem 

képes felelni 
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Értékelések – 

kiegészítés 

szövegértés 

esetén 

100%-91% 90%-81% 80%-65% 64%-51% 50% alatt 

 

Szóbeli értékelés: 

A tanulók teljesítményének értékelése 

Értékelés célja: 

 Az önértékelés képességének kialakítása. 

 Motiváció az elképzelt vagy elvárt jövőkép elérése érdekében. 

 A teljesítményszint és tudásszint jelzése. 

 Jelezze a pedagógus számára a tanuló fejlődését. 

 Tájékoztassa a szülőt, hogy milyen gyermeke viszonya az iskola követelményeihez.  

Az értékelés legyen: 

 Sokszínű, serkentő, ösztönző hatású. 

 Folyamatos, rendszeres, minden tevékenységre kiterjedő. 

 Tárgyilagos, objektív, a tanuló személyiségét fejlesztő, segítő szándékú. 

 Következetes, szakszerű és felelősségteljes. 

 Céljai és követelményei mindenki számára legyenek előre ismertek. 

Az értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére: 

 Az ismeretek, készségek, a tárgyi követelmények elsajátításának szintjére. 

 A tanórán kívüli magatartásra. 

 A szorgalomra- ezen belül a felkészülésre, feladatvállalásra, feladatvégzésre a 

szükséges felszerelés meglétére. 

 Szabálytiszteletre, felelősségvállalásra, viselkedésre. 

 A korábbi teljesítményhez képest megmutatkozó fejlődésre. 

Végzik: az igazgató, igazgatóhelyettes, szaktanárok, tanítók. 

Ellenőrzés, értékelés formái 

Az egész éves folyamatos tanórai ellenőrzés nagy jelentőségű. A tanár, tanuló, szülő így látja a 

folyamatos előrehaladást, a nehézségeket.  Az értékelés ne lezárt, megbélyegző, hanem 

előremutató legyen. Célszerű kidolgozni évfolyamonként egységes témazárót egy-egy 

tantárgyból. 

Tanulóinkat a félévek végén legalább négy-négy érdemjegy alapján értékeljük osztályzattal. 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

 az általános iskola alsó tagozat 1. évfolyamától a 2. évfolyam félév végéig, félévkor és 

évvégén szöveges értékelést adunk. Ugyanezeken az évfolyamokon a tanuló 

teljesítményét évközben folyamatos szöveges értékeléssel vagy osztályzattal 

minősítjük.  

 a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél a többi évfolyamon: jeles (5), jó (4), 

közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 
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Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti és a 

szaktanár, illetve az osztályfőnök által megállapított magatartás és szorgalom osztályzatok 

alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

 

 

2.10 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

A házi feladat feladásánál figyelembe vesszük a tanulók képességeit, ezért szükség szerint 

differenciáljuk azokat. 

Célunk: 

 eredményesebb munkára sarkalljuk a tanulókat 

 az órán tanultak megerősítése 

 a tanulók készségeinek a fejlesztése 

 az új anyag előkészítése (gyűjtőmunka). 

Az iskolai tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) nem adunk házi feladatot, azonban lehetőséget 

adunk „szorgalmi” gyűjtőmunkára.  

A házi feladat a tanulási folyamat szerves része, ezért meglétét ellenőrzi a pedagógus, és egyéni 

belátása szerint értékeli. 

Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni 

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés ideje nem lehet több 1-1,5 óránál. 

 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. Célunk ezzel, hogy az ismereteket 

elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának 

megalapozására. 

A csoportbontás elveit a szülői igények (idegen nyelv) és az osztályok létszámai határozzák 

meg. Az átjárhatóságot csak bizonyos korlátokkal tudjuk biztosítani. 

 

2.12 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

 

Az országosan egységes adatszolgáltatáshoz évente két alkalommal – tanév elején és tanév 

végén – szükséges mérni a tanulók fizikai állapotát.  

A tanulók általános fizikai teherbíró képességének eredménye nem lehet mértéke a testnevelő 

tanár teljesítményének, a heti tanórai mozgásanyag hatásának objektív mérésére. A tanulók 

testnevelési osztályzatának kialakításában részjegyként szerepelhet, kiemelt figyelemmel az 

önmagához mért fejlődésére.  

A feldolgozott mérési eredmény ismerete lehetőséget biztosít saját intézményen belüli, 

valamint az ország különböző területein levő nevelési-oktatási intézmények mérési 

eredményeinek összehasonlítására.  
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El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon 

követése egy életre szóló motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és a nevelési-oktatási 

intézményből kikerülve életvitelükben helyet kapjon a rendszeres testedzés, a mozgás, a sport. 

1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelés órákon, tanévenként egy alkalommal május hónapban. (A felmérés a „Hungarofit 

teszt” alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, 

teljesítményének mérésére, értékelésére Szerkesztette: Anrásné Dr. Teleki Judit, MKM 1997.) 

2. A mérés eredménye alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró 

képességét minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő 

könyvön keresztül a szülők tudomására hozzák. 

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok 

1.feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése)  

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugróvonal (elugródeszka) mögé áll úgy, hogy a cipőorrával a 

vonalat nem érinti. 

Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytartásba, 

előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás előre.  

Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben. 

2. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS FOLYAMATOSAN (A 

hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és mindkét 

karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot végző személy az egymáshoz tett 

lábfejeket a földhöz szorítja. 

Feladat: a tanuló az 

1. ütemre törzsemelést végez, 

2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, 

3. ütemre visszanyit tarkórátartásba, 

4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. 

3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL FOLYAMATOSAN (A 

hasizmok erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen a hátán fekszik, és mindkét térdét 

90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóratartás előre néző könyökkel. 

Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. Hanyattfekvés 

és újabb felülés következik folyamatosan. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt. 

4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS FOLYAMATOSAN (A 

vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 

Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc. 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, egyenes 

törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merőleges kar). Feladat: a tanuló 

mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez. A törzs feszes, egyenes tartását a 

karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig 

történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

4. A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján: 

Elért összes pontszám Minősítés 

0 – 11 igen gyenge 

12 – 22 gyenge 
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23 – 33 elfogadható 

34 – 43 közepes 

44 – 52 jó 

53 – 63 kiváló 

 

2.13 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

2.13.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

Az egészség a WHO meghatározása szerint egybefoglalja a testi, a mentális-lelki és a szociális 

jólétre való képességeket, állapotokat. Az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs 

formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel 

kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészséget bővíti az egyén és a környezetében élők 

egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség- és 

cselekvésorientált tevékenység 

Az iskolai egészségnevelésnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 

lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, 

hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások 

szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódjanak meg. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az 

iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az 

alábbiak: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 a tanulás, és a tanulás technikái 

 a szenvedélybetegségek elkerülése 

 a tanulási környezet alakítása a természethez való viszony, az egészséges környezet 

jelentősége. 

 Az iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, gondossággal, az 

intézmény szervezettségével.  

Például: 

 a tanulók egészségi állapotára való odafigyelés, 

 osztálytermek berendezése az egészségügyi szempontoknak megfelelően, 

 a mozgásigény kielégítése. 

 

Célcsoportok 

 Az elsődleges célcsoport a tantestület, mint egység. Ezzel teremtődik meg a lehetőség 

arra, hogy az egész iskolát átható szemléletmód alakuljon ki, azaz a tantestület 
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valamennyi tagja érintettnek, érdekeltnek és felelősnek érezze magát önmaga és a 

tanulók egészségének a megőrzésében, az egészségfejlesztésben. 

 A tanulók, mint célcsoport a szemléletmódból adódó tantárgyi lehetőségek 

kidolgozásán keresztül válnak a program aktív résztvevőivé. 

 A szülők a tanárok és a gyermekek közvetítésével válnak az iskolai egészségnevelési 

program részesévé. 

Célok 

 Tanítványaink rendelkezzenek az egészséges életmód és a sportolás igényével. 

 Ismerjék a fejlődő szervezet ellenségeit.  

 Legyenek tisztában a nemi érés a serdülés biológiai, higiéniai problémáival, a 

megjelenés kultúrájával.  

 Tudatosan kerüljék a baleseteket, védekezzenek a betegségek ellen.  

 Elfogadó és segítőkész magatartást tanúsítsanak sérült és fogyatékos embertársaink 

iránt. 

 Igényük legyen a tisztaságra, mind ruházatukban, mind környezetükben. 

 Fontos feladatunk a test és a lélek harmonikus fejlesztése, melyet az egészséges életmód 

alapvető ismereteinek közvetítésével, az azt elősegítő szokások alakításával, az 

önismeret fejlesztésével, az érzelmi élet gazdagításával kívánunk elérni. 

 Nagyobb hangsúlyt szükséges helyezni az iskolai egészségügyi szolgálat és az iskola 

közötti párbeszédre, együttműködésre. 

 Az oktatási intézmény tegye lehetővé az iskola falain belül az egészséges életmód 

gyakorlását (mindennapi testedzés, stresszmentesség, étkezési kultúra…). 

 Az iskola lehetőség szerint a hátrányos helyzetű tanulók családtagjai számára is adjon 

módot az egészséges életmód elemeinek elsajátítására. 

 Az iskola dolgozói számára váljék egészséges munkahellyé, készítsen az iskola 

prevenciós projekteket a mentális betegségek megelőzése, az egészséges életmód és az 

egészséges környezet kialakítása témakörökben. 

 

Az egészségnevelés megvalósításának tartalmi keretei 

Tanórai keretben: 

 Alsó és felső tagozatban úszásoktatás – a testnevelés órák keretein belül. 

 Osztályfőnöki órákból évente 10 alkalommal egészségnevelési téma feldolgozása. 

 Technika órákon az egészséges táplálkozás oktatása kapcsán, ételek készítése. 

 Tanórán kívüli foglalkozásokon: 

 Drog- és AIDS prevenció: - külső előadó segítségével - kortárssegítővel (volt diákunk 

segítségével). 

 Szülői értekezleteken a szülők felé közvetíteni az egészséges életmód fontosságát. 

 Az iskolai védőnők felvilágosító tevékenysége. 

 A nyári táborok és az erdei iskolák lehetőséget adnak az életmód formálására. 

 Rajzpályázat, (pl. a Fogászati Hónap alkalmából). 

 Faliújság, amely friss híreivel tudatosítja a környezet-ember-egészség összefüggéseit. 
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 Kihívás Napjának sportprogramjai. 

 Mindennapos testnevelés: minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-

programban a tornateremben, a kondicionáló teremben vagy az iskolai sportudvaron. 

 A termek tisztaságának érdekében osztályok közötti pontverseny (napi értékelés). 

Gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnökök tanácsadói tevékenysége: 

 A NAT kiemelt fejlesztési feladatai az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, 

elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a 

tanulók személyiségének fejlődését, ugyanis a pozitív magatartások és szokások 

kialakulása javítja a fiatalok egészségügyi állapotát. 

 Az egészségnevelés akkor lehet hatékony, ha a fő rendező elvnek a mentálhigiénét, a 

lelki egészségvédelmet (környezetet) tekinti. Ha ezen a területen megindulnak a 

kedvező változások, az a többi egészségdimenziót is pozitívan befolyásolja. A másik 

három - főként a testi egészséget mutató területen - pozitív egészség-magatartási 

átrendeződések indulnak meg. Az egészségnevelési programot nem kampányok 

sorozatának, nem rendezvények sokaságának tekintjük, hanem nevelési keretnek, amely 

egységbe foglal és áthat minden iskolai történést.  Az egészségnevelési program 

folyamat, melynek során megismerjük és alkalmazzuk azokat a módszereket és 

technikákat, amelyek segítik a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítását, fejlesztését.  

A program célja: 

 Pozitív énkép kialakítása (önismeret, önértékelés, önbizalom, önbecsülés) tanár és diák 

részéről egyaránt. 

 Egészséges életstílusok, egészséges életmodellek megismertetése  

 Egészséges állapot örömteli megélése és a harmonikus élet értékként való tiszteletére 

nevelés. 

 A környezet leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőinek – 

háztartás, iskola, közlekedés, veszélyes anyagok – megismertetése. 

 A tanulók felkészítése a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, 

kezelésére. 

 A veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésének, legfontosabb 

szabályainak (felismerése, tárolása) elsajátíttatása 

 Támogatás nyújtása a gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez 

vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) 

kialakulásának megelőzésében. 

 A krízishelyzetbe jutottak segítése. 

 Az iskola foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. 

 Az erőszakmentes konfliktuskezelés megismerése és alkalmazása.  

 Tanulási-módszertani eszköztárunk tudatos fejlesztése és bővítése. 

 A pedagógusok példamutatása. 
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 Olyan iskolai környezet megteremtése, amely biztosítja az egészséges testi, lelki, 

szociális fejlődést. 

 

2.13.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; 

a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

megalapozása; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet 

zavartalan működését elősegíthetik; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel: 

a. a környezet fogalmával, 

b. a földi rendszer egységével, 

c. a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

d. a környezetvédelem lehetőségeivel, 

e. lakóhelyünk természeti értékeivel, 

f. lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan. 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozás feladata. 

Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Kémia, Földrajz 

tantárgyak tananyagai 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek; 

 a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: 

 évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap 

(témanap) szervezése a „Föld napja” alkalmából játékos vetélkedővel, 

akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára; 

 minden tanévben egy alkalommal „környezetvédelmi őrjárat” szervezése a környéken; 

 a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában. 

 

2.14 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  

 

2.14.1 A magatartás értékelésének elvei 

Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kedvezményezéseivel, véleményének 

megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti, és társait is erre 

ösztönzi, 

 szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne, 

 a Házirendet megtartja, társait is erre ösztönzi, 

 nevelőivel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias, 
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 fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész. 

Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán kívüli 

viselkedése ellen általában nincs kifogás, 

 a Házirendet és a az iskolai együttélés szabályait megtartja, 

 nevelőivel, társaival szemben tisztelettudó, udvarias, 

 fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos. 

Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, 

viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni, 

 a Házirendet és egyéb szabályokat csak ismételt állandó figyelmeztetéssel tartja be, 

 nevelőivel, társaival szemben nem udvarias és nem tisztelettudó, 

 társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít, 

 fegyelme ingadozó, munkája pontatlan. 

Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével 

rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be, 

 közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek, 

 a Házirendet nem tartja meg ismételt figyelmeztetések ellenére sem, 

 nevelőivel, társaival szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle, 

 fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik. 

MAGATARTÁS Példás (5) Jó (4) Változó (3) Rossz (2) 

Aktivitás, 

példamutatás 

Igen jó, 

nagyfokú 
közepes gyenge 

Negatív vagy 

romboló 

A közösségi célokkal 

azonosulás – 

érdekeinek 

figyelembe vétele – 

munkában való 

részvétel 

Igen 

 

Élenjár  

Ellene nem vét 

 

Aktívan részt 

vesz 

Ingadozó 

 

Közömbös  

Szemben áll 

 

Érdektelen  

Hatása a közösségre Pozitív  
Befolyást nem 

gyakorol 
Nem árt Negatív  

Törődés társaival 
Gondos, 

segítőkész 
Segítőkész  Ingadozó  

Közömbös, 

gátló 

Házirend betartása 
Betartja, arra 

ösztönöz 
Betartja  

Részben tartja 

be 
Sokat vét ellene 
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Viselkedés, hangnem Kifogástalan  
Általában 

kifogástalan 

Udvariatlan, 

nyegle 

Durva, 

goromba, 

szemtelen 

Fegyelmezettség  Nagyfokú  Megfelelő  Gyenge  Elégtelen  

 

2.14.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

 

SZORGALOM Példás (5) Jó (4) Változó (3) Hanyag (2) 

Tanulmányi munka Igényes  Figyelmes Ingadozó  Hanyag 

Munkavégzés 
Kitartó, pontos, 

megbízható 
Rendszeres Rendszertelen  Megbízhatatlan  

Általános 

tanulmányi 

munkavégzés, 

önálló 

munkavégzés 

Mindent 

elvégez 

Általában 

dolgozik 
Önállótlan  

Feladatait nem 

végzi el 

Többféle feladatot 

vállal-e? 
Igen  Keveset  Ritkán  Nem 

Munkabeosztás 

Önellenőrzés, 

önálló 

munkavégzés 

Igen jó Jó  Közepes  Gyenge vagy nincs 

Tanórán kívüli 

információk 

felhasználása 

Igen sokszor, 

rendszeresen 
Előfordul  Ritkán  Egyáltalán nem 

 

A szorgalmat minősítő osztályzat tartalma 

 

Példás 

Tanulmányi munkában: 

Figyelembe kell venni a tanulmányi munka tényezőit: 

 önmagához viszonyított fejlődését, 

 a képességek szintjét,  

 igényli tudása bővítését: céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját, 

 munkavégzése pontos, megbízható, 

 minden tárgyban elvégzi feladatait. 

Önállóság szintje: 

 Önálló a munkában, önellenőrzése rendes. 
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Kötelességtudata: 

 Magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült, figyel, érdeklődik. 

Érdeklődése: 

 Az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed, egyes iskolai tárgyakban a tananyagon 

felül is produkál. 

Jó 

 Többnyire figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi. Az órákra 

felkészül. 

 Ösztönző hatásokra: általában megfelelően dolgozik és ellenőrzi önmagát, tudja, hogy 

mihez kell segítséget nyújtania. 

 Érdeklődése megmarad az iskolai tanagyag keretein belül. 

Változó 

 Munkája változó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan. 

 Önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát. 

 Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. 

Hanyag  

 Figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el. 

 Nem hajlandó munkavégzésre. 

 Nem törődik kötelességeivel. 

 Érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 

(Megjegyzés: a szempontoknál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat.) 

 

2.14.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

 

Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók 

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 

vehetnek át. 

Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet 

az iskola közössége előtt vehetnek át. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

A felsorolt dicséretekre, jutalmakra az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak 

odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, osztályfőnök, igazgató) dönt. 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló 

megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

a vétség súlyától függően el lehet térni. 

A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés 

adásáról az erre jogosult nevelő, illetve a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni, 
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és azt a szülő tudomására kell hozni, valamint az osztálynapló megjegyzés rovatába az 

osztályfőnöknek be kell jegyezni. 

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a jogszabályokban előírtak 

szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy 

a nevelőtestület dönt. 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a jogszabályokban előírt 

módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét az iskola igazgatója 

határozza meg. 

 

Budapest, 2017. április 12. 

 

 

Jóváhagyta:  

 

 

 

Tamaskáné Fekete Erika 

 intézményvezető 

 

 

 

 

 

Dr. Gálné Csabai Klára 

tankerületi igazgató 

Fenntartó-működtető részéről 

 

 

 

 

 

Dr. Szirtes Edit 

elnök 

Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről 
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Záró rendelkezések 

 
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, a jóváhagyott pedagógiai programhoz 

való hozzáférés lehetőségei 

Az átdolgozott pedagógiai program minden eleme a nevelőtestület közös munkája. A 

munkaközösségek – elolvasás után – kialakították közös véleményüket az első tervezetről, majd 

továbbították azt az iskola vezetőségének. A vezetőség a vélemények figyelembevételével 

elkészítette a végleges változatot, amelyet a testület tagjai aláírásukkal fogadtak vagy 

utasítottak el. A pedagógiai program az iskola honlapján olvasható. Nyomtatott formában egy 

példánya a titkárságon, egy példánya a könyvtárban hozzáférhető. A Diákönkormányzat tagjai 

és a szülők kérésére bármelyik példányt rendelkezésre kell bocsátani. 

 

Ezt a pedagógiai programot a nevelőtestület 2017. április 11-én tartott értekezletén elfogadta.  

A pedagógiai program tartalmával egyetértett a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat 

véleményezte. 

 

Budapest, 2017. április 11. 

 

 

 

Nevelőtestület képviseletében: 

 

 

 

 

 

A Szülői Szervezet képviseletében: 

 

 

 

 

 

 

 

Diákönkormányzat képviselője: 


