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„Mivel mindenki a maga módján látja a világot,       

a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit.  

Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. 

Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” 

Paulo Coelho 

  

11..  AALLAAPPAADDAATTOOKK  AAZZ  IISSKKOOLLÁÁRRÓÓLL  
 

 Iskolánk Székesfehérvár belvárosához közel, lakótelepi környezetben helyezkedik el. 

 Tanulóink létszáma 360 fő körül mozog. Évfolyamonként általában két osztályt indítunk. 

 Iskolánkban alsó és felső tagozaton egyaránt a mindennapos testmozgást, csak alsó 

tagozaton a mindennapos művészeti nevelést valósítjuk meg. 

 Felső tagozaton tanulószoba vehető igénybe 5-8. évfolyamokon. Minden igénylő tanuló 

számára biztosítjuk az étkezést. 

 Diákjainknak 100 %-a továbbtanul középiskolában.  

 Kiemelt szerepet kap a nyelvtanulás, tanulható nyelvek: német és angol. 

 Sportkörök: kézilabda, labdarúgás, atlétika, floorball, röplabda, kosárlabda, aerobik, 

aikido, rögbi, dzsúdó, stb….. A választható sportköri foglalkozásokat, szakköröket az 

éves munkaterv határozza meg.  

 Két informatika tantermünk, számítógépekkel felszerelt könyvtárunk, interaktív tábláink 

segítik a mindennapi infokulturális tevékenységünket. 

 Tevékenységközpontú tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítása.  

 Differenciált fejlesztés és esélyegyenlőség megvalósítására törekszünk. 

 Személyre szabott módszereket alkalmazunk: sakkpalota program, komplex instrukciós 

program, logikai táblajáték program. 

 Az iskolába érkező tanulási vagy magatartási gondokkal küzdő gyermekekkel fejlesztő 

pedagógusok foglalkoznak. 

 Iskolánk épületét folyamatosan szépítjük, fejlesztjük; az esztétikus környezet a gyerekek 

számára nevelő értékű.  

 Nagy udvarunk, sportpályánk, tornatermünk és tánctermünk biztosítja a szabad mozgást. 

Az iskola melletti zöld terület és a Palotavárosi tavak közvetlen közelsége nagyobb teret 

biztosít ennek megvalósításában. 

 A városban működő intézményekkel, civil szervekkel kölcsönösen jól működő 

kapcsolatot építettünk ki, segítve programjaink megvalósulását. 

 

 

22..  IISSKKOOLLÁÁNNKK  BBEEMMUUTTAATTÁÁSSAA  
 

2.1. ISKOLÁNK ARCULATA 

 

A Székesfehérvári István Király Általános Iskola 1986-ban nyitotta meg kapuit a 

Palotavárosi tavak mellett. Forgalmas utaktól távoli fekvése, zöldövezeti környezete vonzóvá 

teszi az intézményt. Leendő első osztályos tanulóink számára minden évben iskola-előkészítő 

foglalkozásokat, szüleiknek pedig nyílt órákat tartunk. Ezeken az alkalmakon bepillantást 

nyerhetnek iskolánk életébe. 

Induló első osztályainkban az olvasás- és írászavarok megelőzését célzó 

tankönyvcsaládot használjuk a szótagoló olvasásmód következetes alkalmazásával. 

Írástanításunk során az előkészítő szakasz megnyújtásával jól fejleszthetjük a gyerekek 

finommozgását, megfelelően felkészítve őket a várható terhelésre. Matematikatanításunkban a 

fő hangsúlyt a számolási alapkészségek és a problémamegoldó gondolkodás kialakítása kapja. 
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Valamennyi 1-4. évfolyamos gyermek számára egész napos iskola keretében biztosítjuk a 

megfelelő tanulási lehetőséget, szükség esetén felzárkóztatást, tehetséggondozást, valamint a 

szabadidő eltöltését.  

Iskolánk helyi tantervébe felvettük Polgár Judit Sakk Alapítvány a 

Képességfejlesztésért egyedülálló új módszertani programját, mely célja az általános 

képességfejlesztés, a logikus és kreatív gondolkodást fejlesztése. A tehetségfejlesztő sakkot 

felmenő rendszerben oktatjuk a testnevelés tantárgy részeként, illetve módszerként további 

tantárgyak tanítása során is alkalmazzuk. Tanítóink közül többen elvégezték a 

tehetségfejlesztő sakk akkreditált pedagógiai továbbképzést. 

A komplex instrukciós program (KIP) a tanórákon lehetővé teszi a magas szintű 

csoportmunka szervezését, ahol a sikerélmény motiválja a tanulókat fejlesztve önbizalmukat. 

1-7. évfolyamokon a logikai táblajáték program került bevezetésre, mely a logikus 

gondolkodásra, problémamegoldásra neveli a gyerekeket. 

A felsőbb évfolyamokon folytatva a hagyományokat nagy hangsúlyt fektetünk a 

matematika, anyanyelv és az idegen nyelv tanítására. A jól felszerelt számítógéptermek és a 

többféle program a gyerekek ismereteinek megszilárdítását szolgálja.  

A délelőtti tanórai munka után lehetőséget biztosítunk a felzárkóztatásra és 

tehetséggondozásra. Napi rendszerességgel fejlesztő pedagógus segíti a rászoruló 

gyermekeket.  

Iskolánkban kezdetektől fogva élénk tanulmányi, kulturális, sport- és vidám diákélet 

folyik. Fontosnak tartjuk a mindennapos testmozgás szervezett keretek között történő 

biztosítását.  

A Szülői Munkaközösség szorosan együttműködik az iskola vezetőségével és 

tanáraival. Az István-hét rendezvénysorozatának keretében minden évben sor kerül 

műveltségi és tréfás vetélkedőkre, valamint a demokratikus választás szabályai szerint zajló 

diákkirály-választásra. Gazdagon felszerelt könyvtárunk, folyamatosan fejlesztett számítógép-

hálózatunk és Internet hozzáférési lehetőségünk nagy népszerűségnek örvend a diákok 

körében.  

 Szakmai munkánk elismeréseként 2007-ben elnyertük a Megyei Minőségi Díjat. Az 

„Elkötelezettség a Kiválóságért” európai elismerési szintet 2008-ban, a „Közoktatási 

Szervezeti Kiválóság Programot” 2010-ben sikeresen teljesítettük. A Referenciaintézményi 

előminősítési folyamatot 2010-ben sikeresen teljesítettük, 2014-ben megszereztük a 

minősített referenciaintézményi címet. 2008-ban és 2011-ben Ökoiskola, 2014-ben Örökös 

Ökoiskola címet kaptunk az környezetnevelési munkánkért. 2015-ben a „Sakkpalota program 

referenciaintézményi” címet adta át iskolánknak Polgár Judit sakknagymester.  

 Pedagógusaink felkészültségükkel, szakmai hozzáértésükkel, emberi példaadásukkal 

teszik vonzóvá tanintézetünket. Nyitott iskolaként intézményünk jelentős városi, illetve 

megyei tanulmányi versenyek, kulturális és sportrendezvények házigazdája, szabadidős 

programokat, szakköröket, hobbifoglalkozásokat szervezünk iskolánk diákjai és a környéken 

élők részére. Tesszük ezt a civil szféra bevonásával, alapítványokkal és egyesületekkel kötött 

megállapodás keretében. 

 

2.2. HELYZETELEMZÉS 

 

Belső feltételek 

 

Iskolaszerkezet 

Felmenő rendszerben a párhuzamos osztályokban tehetséggondozásra nyílik lehetőség az 

angol nyelv és a vizuális kultúra tantárgyak tanulásával. Csoportbontásban oktatott 

tantárgyak: rajz- informatika, informatika, idegen nyelvek. Az iskola széleskörű programokat 
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kínál tanítványai számára a tanítási órákon túl a délutáni órákban. Ezek a foglalkozások 

minden tanuló számára elérhetőek.  

Az intézmény oktatási, nevelési gyakorlata kiterjed a differenciált oktatás megvalósítására és 

az integrált oktatásra. Az iskola osztálycsoportjaiban igyekeztünk arányosan elosztani a BTM, 

SNI tanulókat. A tanulók fejlesztését iskolánk fejlesztő pedagógusai végzik. Néhány tanulónk 

esetében a terápiás munkát segítik a Pedagógiai Szakszolgálat logopédusa és az Arany János 

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola  és EGYMI utazó gyógypedagógusai.  

 

Tárgyi feltételek 

Az iskola épülete elmúlt 31 éves (1986-ban nyitotta meg kapuit). A pedagógiai programban 

leírt minden feltételnek eleget tesz. Modern, egylégterű aulás, világos épület, melyben két 

részre bontható tornaterem, 1 táncterem, 2 informatikaterem, 13 tanterem, 6 szaktanterem, 

könyvtár, 2 fejlesztő szoba és 1 játszószoba biztosítja a tanulást.    

 Iskolánkban az oktatáshoz szükséges eszközrendszer és feltételek biztosítottak, az új helyi 

tantervre való átállás szükséges fejlesztéseit az éves munkatervekben tervezzük meg. Az 

átálláshoz szükséges fejlesztés biztosítása érdekében részt kívánunk venni különböző 

pályázatokon, aminek eredményeképpen biztosíthatjuk a működés objektív feltételeit. 

 

Tanulóink 

Tanulóink 17 tanulócsoportban végzik a napi munkát. Tanítványaink sokféle családi és anyagi 

háttérrel érkeznek hozzánk. Az eltérő körülmények különböző motiváltságot, ill. 

motiválatlanságot is hordoznak. Egyszerre kell ezért vállalnunk a hiányosságok pótlását, a 

felzárkóztatást és a tehetséges gyerekek felismerését, fejlesztését. 

Az intézmény befogadó oktatásszervezést folytat, melyben elsősorban a szülők igényeit veszi 

figyelembe. Ezért előfordul, hogy egy-egy osztálycsoportban még nagyobb számban 

fordulnak elő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, mint azt az iskolai átlag mutatja. A 

tanulmányi eredmények közötti különbség elsősorban az otthoni környezet ingerszegénysége 

miatt alakulnak ki. A tanulók néhány esetben már az iskolába lépés előtt lemaradnak az 

iskolatársaikkal szemben, mivel nem fejlődik ki náluk a közösségben való foglalkozás 

szabályai. Alacsony a koncentráló képességük, ezért nehezen illeszkednek be az iskola 

közösségeibe a különböző egyéni foglalkozások ellenére. 

 

Pedagógusok 

Az iskolánkban tanító pedagógusok rendelkeznek az általuk tanított tantárgyakhoz szükséges 

felsőfokú végzettséggel. Folyamatos továbbképzésüket és továbbtanulásukat fontosnak 

tartjuk, és a törvénynek megfelelően a helyi igények alapján szervezzük. Ennek érdekében a 

továbbiakban is tervezzük a rendeletekben meghatározott továbbképzéseken való részvételt, 

támogatjuk az önfejlesztésre irányuló egyéni törekvéseket a fenntartó által elfogadott 

beiskolázási terv szerint. 

 

Külső feltételek 

 

Társadalmi környezet 

A családok és a gyerekek életét erősen meghatározza az egyhangú lakótelepi környezet. 

Szülői környezetünk foglalkozását és egzisztenciális helyzetét tekintve heterogén, kulturális 

igényszintje igen nagy szórást mutat. Egyre jellemzőbb a munkanélküliség, de a széthullott, 

rossz körülmények között élő család sem ritka. Közvetlen iskolánk mellé épült szociális 

lakóépületek ezt a problémát erősítik. Ez sikereink és kudarcaink alapja. Partneri 

visszajelzéseink alapján a legfontosabb elvárások az iskolával szemben: 

∙ emberléptékű iskolára van szükség 
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∙ tegyük képessé a gyermekeket a következő iskolafokozatban való helytállásra 

∙ bontakoztassuk ki egyéni képességeiket 

∙ nyújtsunk egységes követelményrendszerrel korszerű alapműveltséget 

∙ biztosítsunk alkotó, boldog gyermekkort 

∙ a nevelők legyenek szakmailag jól felkészültek 

∙ kísérjük figyelemmel és segítsük a tanulók fejlődését 

∙ legyen egységes, igazságos, objektív az értékelési rendszer 

∙ legyen folyamatos a szülők tájékoztatása 

∙ adjunk biztos alapokat az idegen nyelv kommunikatív használatához 

∙ kapjon nagyobb hangsúlyt a környezetvédelmi nevelés 

∙ tartsuk tiszteletben a tanulók jogait és emberi méltóságát. 

 

Szervezeti kapcsolatok 

Intézményi szintű kapcsolatainkra jellemző, hogy tanulóink érdekében, illetve szakmai 

érdekből jönnek létre és működnek. Elemi érdekünk fűződik a környező óvodákkal, 

középiskolával kialakított együttműködéshez. A partneri igényeket rendszeresen mérjük, és a 

visszajelzések alapján módosítjuk céljainkat. A város művelődési és sportintézményei 

működési területünkhöz tartoznak. Jelen vagyunk minden olyan rendezvényen, ami a város 

életében meghatározó. A fenntartóhoz, vezetőihez fűződő kapcsolatunk működésünk zálogát 

jelenti.  

Iskolánk a következő szervezetekkel kötött együttműködési megállapodást: Vörösmarty 

Mihály Lakótelepi Sportegyesület, Szöllősi József Rádióklub, Herosz Székesfehérvári 

Szervezete, Alba Regia Nyugdíjasklub Palotavárosi Tagozata, Nyugat-magyarországi 

Hadkiegészítő Parancsnokság, Horgász Egyesület Fejér Megyei Szövetsége, Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség. 

Igyekszünk minél több társintézményünk, civil szervezet, oktatási és kulturális intézmény 

pályázatában együttműködőként részt venni, melyek élményszerűbbé teszik oktatási 

tevékenységünket.  

 

2.3. TANTESTÜLETÜNK PEDAGÓGIAI HITVALLÁSA 

 

Nevelőtestületünk pedagógiai hitvallása, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, 

ezért célunk, hogy a sokoldalú képességfejlesztés mindenki számára elérhető legyen. Olyan 

személyiségjegyeket szeretnénk  kialakítani, amelyek a majdani tartalmas élet szempontjából 

nélkülözhetetlenek (az önállóság, alkalmazkodóképesség, együttműködés, illendő viselkedés 

különböző szerepekben, felelősség, önismeret, helyes önértékelés, kíváncsiság az őket 

körülvevő világra, igény az önművelésre, részvétel a közügyekben). Iskolánk pozitív 

magatartásra nevel, legfőbb ösztönzési eszközünk az értékelésen alapuló dicséret. Az a 

törekvésünk, hogy az iskolánkból kikerült gyerekek képességeik szerinti iskolatípusban való 

továbbtanulásra alkalmasak legyenek, korszerű tudással rendelkezzenek (NAT, illetve a helyi 

tantervek követelményeinek megfelelően), ugyanakkor boldogok és vidámak maradhassanak.  

Meggyőződésünk, hogy az iskolai valóság legmeghatározóbb tényezője maga a 

cselekvő pedagógus. Döntő a személyisége, tájékozottsága, nyitottsága és 

problémaérzékenysége. Az ő szakmai, emberi minősége, értékrendje, szándékai, 

hatóképessége és vezetési stílusa mindenfajta pedagógiai program meghatározója. 

 

2.4. KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 

„Okosan szeretve, tudást követelve felkészíteni a felnőtt életre.” 

Olyan iskolát szeretnénk: 
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 ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül 

őket 

 ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, életkori sajátosságaiknak 

megfelelő módszerekkel tanulhatnak  

 ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a képességeik sokoldalúan 

fejlődhetnek, és ahol a tanulás motivációs alapja a sikerélmény 

 ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák őket 

 ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, 

amelyhez a legjobban ért, így alkotói szabadsága kibontakozhat 

 amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülők 

és a fenntartó igényeihez 

 

2.5. JÖVŐKÉPÜNK   

 

             Tantestületünk tudatában van annak, hogy egyaránt fontos felzárkóztatni a 

lemaradókat és kibontakoztatni a tehetségeket. Iskolánkban igen fontos feladat a folyton 

változó és esetenként egyre nehezedő élethelyzetek kezelése, a pályaválasztásra és 

továbbtanulásra való felkészítés. 

Iskolánk gyermekbarát, ugyanakkor rendre törekvő, világos rendszert kínál, melyben – 

reményeink szerint – minden gyerek a legmagasabb szinten bontakoztathatja ki képességeit, 

megtanulhatja a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg egészséges életvitelt. 

Olyan iskolát szeretnénk, ahol a partnerekkel együttműködve, a biztos alapismeretek 

nyújtásán túl, a XXI. század követelményeinek megfelelő magas szintű képzéssel, 

önművelődésre, kulturált viselkedésre képes, testi és lelki harmóniában élő kreatív 

személyiségeket formálunk. Ezt a folyamatot színes iskolai programok teszik változatossá. 

Arra törekszünk, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók ne csak biztos tudással legyenek 

felvértezve, hanem tisztelettudó, magabiztos, mások értékeit is megbecsülő emberré váljanak. 

Mindezeket figyelembe véve  állítottuk össze pedagógiai programunkat. 

 

  

33..  NNEEVVEELLÉÉSSII  PPRROOGGRRAAMMUUNNKK  
 

3.1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEK 

 

             A pedagógiában elfogadott alapelvek közül kiválasztottuk a legfontosabbakat, 

amelyek normatív irányelvként a nevelés-oktatás minden területére és formájára érvényesek, 

és biztosítják a nevelési célok érvényesülését. Iránymutatóul szolgálnak a pedagógusoknak a 

nevelés-oktatás komplex folyamatában, az iskola működésének szervezéséhez. 

Komplexitás elve - A biológiai, fiziológiai, pszichológiai és a társadalmi törvényszerűségeket 

folyamatosan figyelembe vesszük és összehangoljuk a nevelés-oktatás során. 

Egyenrangúság elve - A pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a folyamatban. 

A pedagógus vezető szerepe - Az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezető 

szerepe van a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, 

a tevékenységek megszervezésében, személyiségük fejlődésének támogatásában. 

Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve - A tanuló fejlesztésében figyelembe 

vesszük fejlettségi szintjét a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek megszervezése során. 

A tapasztalatszerzés elve - A nevelés - oktatás folyamatában a tanulók számára lehetőséget 

teremtünk a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására. 

A bizalom elve - Bizalom, megértés, tisztelet a tanuló és pedagógus személyisége iránt, 

törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. 
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A következetesség elve - Igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal 

szemben, egyúttal lehetőség támasztása a tanulók önállóságának, kezdeményező-

képességének, kreativitásának kibontakoztatására. 

A különböző közösségekhez tartozás elve - A tanulók mindig szűkebb (család, osztály, iskola), 

tágabb (környezet, társadalom) közösség tagjai. A nevelés - oktatás az emberi viszonyokban 

gazdag közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösség életének, céljainak, 

érdekeinek figyelembe vételével, a közösség aktív részvételével történik. A közösségek 

biztosítanak terepet - a pedagógus vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett - a tanulók 

önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. 

Esélyegyenlőség elve - Egységes, differenciált, egyénre szabott tanulási követelmények, 

ellenőrzési - értékelési eljárások alkalmazása, a tanulási esélyek egyenlő, eredményes segítése 

egyénhez igazodó fejlesztéssel. Alapelveink közös motívuma, hogy az eltérő képességű 

gyerekeket szuverén személyiségként kezeljük. Úgy alakítjuk az iskolai élet mindennapjait, 

hogy ez a személyiségük fejlődését szolgálja. 

Az ember méltóságának elve - A humánum mint alapvető érték. 

A szemléletesség elve - A befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezési és 

módszertani eljárások alkalmazása. 

A visszajelzés elve - Folyamatos visszajelzés a tanulói teljesítményekről, ezek változásáról, 

javításuk lehetőségéről.   

 
3.2. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI 

 

           Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti 

értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos 

alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé, és 

határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.  

 Az élet tisztelete, védelme 

A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság 

az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 

 Az ember testi és lelki egészsége  

Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód, valamint a 

testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, 

étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások 

ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 

 Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom) 

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). 

Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 

 Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra  

Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, 

figyelmesség. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben  

Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem 

és önfegyelem. Közösségi érzés, együttműködés. Törekvés az előítélet-mentességre, a 

konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 

 A világ megismerésének igénye  

Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás 

képességeinek kialakítására. 

 A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása  
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A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, 

hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti 

önbecsülés és hazaszeretet. 

 A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás 

A határainkon kívül élő magyar kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, 

kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. (Határtalanul tanulmányi kirándulás, 

témanapok) 

 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete 

Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. 

Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi 

tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

 

3.3. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA  FELADATA, ÉRTÉKEI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI  

 

Feladatunk a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, 

attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való 

törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. 

Célunk továbbá, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljünk az 

igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlesszük a harmonikus személyiség 

kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket.  

 

Ezáltal járuljunk hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék: 

 a haza felelős polgárává váljék 

 kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága 

 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert 

 találja meg helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint 

a munka világában 

 törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására 

 legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát 

illetően 

 váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre 

 ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat 

 tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. 

 

A nevelési-oktatási feladatok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 

értékeket jelenítenek meg. Célunk elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen 

kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának 

is. Nevelési céljaink: 

 

Erkölcsi nevelés 

 A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a 

cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, 

igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló 

gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése.  

Iskolánk közösségi élete, kollégáink példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás.  

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés   
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Célunk, hogy a tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, 

írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat 

az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a 

szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Európa a magyarság tágabb hazája, 

ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. A 

Határtalanul program keretében megvalósuló tanulmányi kirándulásokon ismerjék meg a 

tanulók a határon túli magyarság életét, s a tapasztaltakat mutassák be társainak témanap, 

projektnap, értékelő óra keretében.  Alakuljon ki bennük a közösséghez való tartozás, a 

hazaszeretet és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden 

állampolgár kötelessége. (KEMP interaktív programjain való részvétel) 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az 

állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az 

egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az 

együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Együttműködések keretében biztosítjuk a 

honvédelmi nevelést is. A közügyekben való részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai 

gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló 

cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a 

tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárásaink. 

 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek 

tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. 

Célunk elősegíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, 

tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő 

kiművelését. Szeretnénk hozzásegíteni őket, hogy képesekké váljanak érzelmeik hiteles 

kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, 

valamint a kölcsönös elfogadásra. Motiváló tanulási környezetet próbálunk kialakítani, ahol a 

tanulók kompetensnek érzik magukat saját nevelésük, életük alakításában, tudatosul bennük, 

hogy egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. (Iskolai 

bemutatók során a többoldalú önkifejezés bemutatása) 

 

Családi életre nevelés 

 A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Kitüntetett 

feladatunknak érezzük a harmonikus családi minták közvetítését, a családi közösségek 

megbecsülését. Felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a 

felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő 

konfliktusok kezeléséről.  Feladatunk pozitív beállítódások, magatartások és szokások 

kialakítása: az egészség értékének tudatosítása, a betegekkel szembeni segítőkész magatartás, 

a szexualitás, a családi életre és a párkapcsolatra való felkészítés.  

 

Testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot 

örömteli megéléséhez. Célunk, hogy ösztönözzük a tanulókat arra, hogy legyen igényük a 

helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek 

képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok 
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kezelésére. Feladatunk, hogy a családdal együttműködve felkészítsük a tanulókat az 

önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi 

higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek 

kezelésében. Motiválni és segíteni szeretnénk a tanulókat a káros függőségekhez vezető 

szokások kialakulásának megelőzésében. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 Ösztönözzük a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul 

tűztük ki  a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, 

segítő   magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül 

ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás 

számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása 

elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat 

tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. 

Célunk, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók 

számára. Törekednünk kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi 

folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be 

közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

Fontos mintát ad iskolánk ÖKO-iskolai működése, ennek fenntartása. 

 

Pályaorientáció 

 Iskolánknak – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó 

képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket 

kell biztosítanunk, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejlesztenünk kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, 

a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. Az iskola 

hangsúlyos szerepet vállal a folyamatos gazdasági elvárásokhoz való alkalmazkodás 

elősegítésében, hogy elősegítse a megfontolt, a társadalmi igényekhez is illeszkedő 

pályaválasztást. Ehhez elengedhetetlenül szükséges teendőnk, hogy a szakmákkal 

kapcsolatosan minél többszínű élményszerzésben legyen tanulóinknak része: 

∙ szakemberek beszámolói alapján (szülők, ismerősök előadásai segítségével) 

∙ tanulói üzemlátogatásokon való személyes tapasztalatszerzés biztosítása 

∙ kiállítás anyagának összeállításával a megszerzett információk rendszerezése 

(mesterremekek begyűjtése; az ismeretek realizálása). 

Az iskolarendszer és a szakmarendszer megismertetésének megvalósulási módja: 

∙ pályaválasztási délutánok a középiskolák bevonásával, kapcsolat felvétele a kereskedelmi 

és iparkamarával 

∙ iskolák tájékoztató bemutatkozása volt tanulóink közreműködésével. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a 

világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó 



 13 

gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. A kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben, a munkahelyén is abban, hogy 

megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. 

Célunk, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal 

való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni 

döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és 

hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek 

összefüggését, egymásrautaltságát.  

 

Médiatudatosságra nevelés 

 Célunk, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé 

váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az 

értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a 

demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és 

értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. Tanulóink ismerkedjenek meg a média 

működésével, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi 

és etikai jelentőségével. 

 

Tanulás tanítása 

 A tanulás tanítása iskolánk alapvető feladata. Mindnyájunk teendője, hogy felkeltsük 

az érdeklődést az iránt, amit tanítunk, és útbaigazítást adjunk a tananyag elsajátításával, 

szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítanunk, hogyan alkalmazható a 

megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más 

információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az 

egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; 

hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, 

képletek. Olyan tudást kell kialakítanunk, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek 

alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának 

elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi 

teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két 

nagy csoportra oszthatóak:  

1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő 

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra.  

2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül.  

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások:  
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Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását 

célzó, beidegző módszerek 

 

- Követelés  

- Gyakoroltatás  

- Segítségadás  

- Ellenőrzés 

- Ösztönzés 

- A tanulói közösség tevékeny- 

ségének megszervezése  

- Közös (közelebbi vagy  

távolabbi) célok kitűzése,  

elfogadtatása 

- Hagyományok kialakítása  

- Követelés 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés 

 

2. Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése 

 

- Elbeszélés  

- Tények és jelenségek  

bemutatása  

- Műalkotások bemutatása  

- A nevelő személyes  

példamutatás 

- A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében  

- A követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése a 

közösségi életből  

 

3. Tudatosítás 

(meggyőződés kialakítása) 

 

- Magyarázat, beszélgetés  

- A tanulók önálló elemző  

munkája 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról 

- Vita 

 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik 

évfolyam végén:  

· minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott 

továbbhaladás feltételeinek 

· rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a 

későbbiekben megfeleljen 

· ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat  

· határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően.  

 

3.4. KÖZÖSSÉG- ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 

 

A közösségi nevelés területei: a család, az iskola, az iskolán kívüli közösségek 

 

3.4.1. Tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 

           Személyiség- ill. közösségfejlesztés során nemcsak a pedagógusoknak van feladatuk, 

hanem az iskolában foglalkoztatott dolgozóknak, sőt az iskolát segítő szervezeteknek is, 

hiszen megjelenésükkel, viselkedésükkel, beszédstílusukkal, társas kapcsolataikkal példaként 

állnak a diákok előtt. Tanulói közösségek fejlesztésének feladatai: 

 különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása, fejlesztése 

 az önkormányzás képességének kialakítása; a tanulói közösségek fejlesztése során ki kell 

alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt 

kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedni, illetve az elvégzett munkát 

értékelni 
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 a tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, a közösségi 

együttéléshez szükséges magatartási és viselkedési minták kialakítása 

 közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

 

3.4.2. Személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását 

szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

 

A személyiségfejlesztés és a közösségi nevelés színterei: 

 tanórák 

 tanórán kívüli tevékenységek 

 diákok által szervezett tanórán kívüli iskolai foglalkozások (diákönkormányzati munka,  

vállalkozás) 

 szabadidős tevékenységek 

Tanórán megvalósítható közösségfejlesztési céljaink:    

 a tanulás támogatása (kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, tanulmányi 

és munkaerkölcs erősítésével) 

 a tanulók kezdeményezéseinek segítése 

 a közvetlen tapasztalatszerzés segítése 

 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, helyes 

cselekvések bemutatásával, bírálattal, önbírálattal) 

 a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének (ki)fejlesztése, 

 a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő 

évfolyamon (iskolafokon) a már elért eredményekre való építés 

 különböző változatos munkaformákkal (homogén csoportmunka, differenciált 

csoportmunka, egyéni munka, kísérlet, verseny…) az együvé tartozás, az egymásért való 

felelősség érzésének erősítése. 

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai: 

 a különböző játékok erősítik a közösséghez való tartozás érzését 

 megismertetik a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a 

közösségben való harmonikus kapcsolathoz elengedhetetlenek 

 a sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, képzőművészeti…) 

hozzájárulnak a közösségi magatartás erősítéséhez 

 a séták, kirándulások a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti felelősség érzését 

mélyítik el. 

 

3.4.3. Céljaink megvalósulását segítő programok és rendezvények 

 

Hagyományőrző tevékenységek 

Fontos feladat iskolánk névadójának, István király emlékének ápolása. Ezt szolgálja az 

évenként megrendezésre kerülő István-hét programsorozata, vetélkedő István király életéről, 

koráról 

 

Ünnepélyeink 

 tanévnyitó ünnepély, ballagási ünnepély, tanévzáró ünnepély 

 minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor: 1956. október 23-a évfordulóján, 1848. március 15-e évfordulóján, június 

4-én a nemzeti összetartozás napján 

 karácsonyi ünnepély, anyák napi ünnepség 

 iskolánk alapításának évfordulói (30., 35., stb...) 
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 két évenként iskolai bemutatók.    

 

Rendezvények, megemlékezések: 

Kulturális: Mikulás, karácsonyi műsor és vásár, karácsonyi ünnepkör eseményei 

(betlehemezés, lucázás, vízkereszt), magyar kultúra napja, költészet napja, zenei világnap, 

anyák napja, gyermeknap, farsangi bál, népdaléneklési verseny, vers-és prózamondó verseny, 

színházlátogatások (felmerülő költségeit a szülők biztosítják), István Király Galéria kiállításai, 

november 13. a magyar nyelv napja, múzeumlátogatások városunkban (önkormányzati és egyéb 

támogatással) 

Pedagógiai: házi tanulmányi versenyek, műveltségi vetélkedők, idegen nyelvi versenyek, 

tantárgyi vizsgák, szakkörök, projekthetek és témanapok (felmerülő költségeit pályázatokból, 

támogatásokból finanszírozzuk), városi, megyei, területi és országos szintű sport- és tanulmányi 

versenyek (az éves munkaterv meghatározása szerint reál, humán, művészeti és sport jellegű versenyek) 

Környezettudatos: madarak, fák napja, Föld napja, víz világnapja, „Királyi vigasságok” 

egészségvédelmi nap, egy nap az iskoláért akció, túranap rendszere, állatok világnapja 
(költségvonzatos programjaink felmerülő költségeit pályázatokból, szülői hozzájárulásokból, támogatásokból 

finanszírozzuk) 
Sport: házi bajnokságok (asztalitenisz, labdajátékok, atlétika, - a meghirdetett sportágak szakember 

ellátottság alapján, az éves munkatervben kerülnek meghirdetésre), természetjárás, kirándulás, Mikulás-

kupa, Nyuszi-kupa, túranap (költségvonzatos programjaink felmerülő költségit pályázatokból, szülői és 

szponzori támogatásokból finanszírozzuk) 
Szabadidős: kirándulás, erdei iskola, nyári tábor (a programokon való részvétel a tantervi 

követelmények teljesítésének nem feltétele, a részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a  szülők vagy pályázati 

lehetőségek fedezhetik), a város, valamint az együttműködő partnereink által szervezett 

programokon való részvétel (pl.: emlékévek rendezvényei, Halünnep, stb…) (szervezői, pályázati 

támogatásokból) 

Hit- és vallásoktatás: iskolánkban a területileg illetékes, bejegyzett egyházak - az iskola 

nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek (tanulók 

részvétele ezeken önkéntes, szülői hozzájárulás szükséges, kimenő rendszerben 2016-ig) 

Történelmi: október 6. (Aradi vértanúk napja), június 4. (Nemzeti összetartozás napja), 

tematikus projektnap (költségvonzatos programjaink felmerülő költségeit pályázatokból, szülői 

hozzájárulásból és szponzori támogatásokból finanszírozzuk), szeptember 29. (Pákozdi csata) és a 

Hazafiság iskolája (A programok megvalósulási helye a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely 

(KEMPP), interaktív foglalkoztatására, komplex programok és különböző versenyek, vetélkedők színvonalas 

megrendezésére.) (a felmerülő költségeket a  szülők, pályázati lehetőségek vagy egyéb források fedezhetik), 

Határtalanul programon való részvétel (pályázati kiírás szerint) (önköltséget szülői hozzájárulásból 

finanszírozzuk) 

 

  Iskolánkban valamennyi pedagógus feladata a szabadidős tevékenységek szervezése, 

mely egyre inkább a nevelőmunka lényeges részévé válik. Fontos, hogy a tantárgy-kiegészítő 

ismeretszerzéstől, a lazább társas szórakozásig, művelődésig a legszélesebb 

tevékenységskálán keresztül már az iskolai keretek között is gyökeret verjenek az iskola 

falain túllépő kulturált szabadidős szokások. Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős 

tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt munkamegosztása, amely az egymásra épülés, 

az egymásba kapcsolódás teljes rendszerét kell, hogy jelentse. 

 

3.5. KOMPETENCIAFEJLESZTÉS, MŰVELTSÉGKÖZVETÍTÉS, TUDÁSÉPÍTÉS 

 

Iskolánk a mindennapi életben jól hasznosítható tudást közvetít. A tanár szerepe a tanulási 

folyamat megszervezésére, támogatására irányul. A tanítási folyamatban a diákok aktív 

részvételére helyeződik a hangsúly, ami a kompetenciaalapú oktatás módszereinek 

alkalmazását jelenti. 
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Kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját alkotó 

képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai egyrészt gyorsan 

alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és 

tartalmát cselekvően befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyén 

tanulási képessége, mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás 

folyamatában formálódik. 

A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek hátterében a 

meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben 

alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, 

ezért több műveltségterülethez is köthetők. Több kompetencia egymásba fonódik, így részben 

fedik egymást, továbbá az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik területhez 

elengedhetetlen készségek formálódását, fejlődését.  

 

3.5.1. Fejlesztendő kompetenciák 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és eredménye, 

amely természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességeinek fejlődéséhez. Az 

anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes 

nyelvi funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő 

típusainak, az irodalmi és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különböző nyelvi stílusok 

sajátosságainak, valamint a különféle helyzetekben a nyelv és a kommunikáció változásainak 

ismeretét. Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy változatos helyzetekben, szóban és 

írásban képes másokkal érintkezni, kommunikációját figyelemmel tudja kísérni, és a 

helyzetnek megfelelően tudja alakítani. Képes a nyelvhasználat útján ismereteket szerezni és 

ismereteit gazdagítani, illetve új ismereteket, tudást létrehozni. Képes megkülönböztetni és 

felhasználni különböző típusú szövegeket, továbbá információkat keresni, gyűjteni, 

feldolgozni és közvetíteni. Tud segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a 

helyzetnek megfelelően, etikusan és meggyőzően kifejezni. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és 

szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az 

élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit 

és az ehhez szükséges eszközök használatát. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

Matematikai kompetencia 

A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az 

alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség 

szinten alkalmazható tudását. A matematikai kompetencia azt jelenti, hogy felismerjük az 

alapvető matematikai elveket és törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a 

problémák megoldását a mindennapokban, otthon és a munkahelyen. E kompetencia teszi 

lehetővé a törvényszerűségek felismerését a természetben, és alkalmassá tesz az érvek 

láncolatának követésére, a matematika nyelvén megfogalmazott törvények megértésére. 

A matematikai műveltséghez való pozitív hozzáállás annak az igazságnak a tiszteletén alapul, 

hogy a világ rendje megismerhető, megérthető és leírható. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 
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 A természettudományok esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, 

az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 

ismerete, de ismerni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így 

megértjük a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok alakulásában, valamint 

az alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalomra nézve. 

A természettudományos és technikai kompetencia birtokában mozgósítani tudjuk 

természettudományos és műszaki műveltségünket a munkában és a hétköznapi életben: 

amikor új technológiákat, eszközöket, berendezéseket ismerünk meg és működtetünk, amikor 

a tudományos eredményeket a hétköznapokban alkalmazzuk egyéni és közösségi célok 

érdekében, vagy természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések 

meghozatalakor. Az ilyen kompetenciával felvértezett ember egyaránt kritikus az 

áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes, illetve a technikát, a termelést 

az emberi szempontok és a környezeti fenntarthatóság fölé helyező megnyilvánulásokkal 

szemben. A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt 

alakít ki az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, 

a műszaki megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá 

tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot. 

 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia - az IKT - természetének, szerepének és lehetőségeinek 

megértését, alapos ismeretét, illetve ennek alkalmazását jelenti a személyes és társadalmi 

életben, a tanulásban és a munkában. Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – 

szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és -kezelés, az internet által 

kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati 

eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás, 

a művészetek és a kutatás terén. A tanulónak értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást 

és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli 

problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, továbbá az IKT 

interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szerzői jogból és 

a szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket. 

A szükséges készségek magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és 

feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. 

Ide tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök 

használata, valamint az internet. 

alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történő keresés, az IKT alkalmazása a 

kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. Az IKT használata kritikus és 

megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az interaktív média felelősségteljes 

alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia fejlődését segítheti továbbá az aktív részvétel 

a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az 

állampolgári jogoknak az ismeretén alapul. A kompetencia magába foglalja az aktuális 

események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem főbb eseményeinek és 

tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak valós céljainak, értékeinek és 

törekvéseinek az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb 

célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális 

azonosságtudat fontosságának tudatosítása egyaránt. Magában foglalja továbbá a közösségi 

tevékenységek és a különböző – helyi, nemzeti és európai – szinteken hozott döntések kritikus 

és kreatív elemzését, továbbá a részvételt a döntéshozatalban (elsősorban szavazás útján). A 
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pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség, a 

demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartását. Pozitív attitűd a 

településhez, az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás 

tudata, a részvétel iránti nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, 

valamint a felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek, 

demokratikus elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának kinyilvánítása. Fontos az 

egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a 

megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető 

fogalmak ismerete. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A szükséges ismeretek egyrészt az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti 

tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a 

gazdaság működésének átfogóbb megértését és a pénz világát érintő magabiztos tájékozódást 

foglalják magukban. Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások működésének 

pénzügyi és jogi feltételeivel is. Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, a 

szervezés, az irányítás, a vezetés, a feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó 

ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, a kockázatfelmérés és -vállalás, a munkavégzés 

egyénileg és csapatban, valamint az etikus magatartás. A pozitív attitűdöt a függetlenség, az 

alkotó- és újítókészség, a célok elérésére irányuló motiváció és eltökéltség jellemzi a 

személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség feltételezi a helyi, a nemzeti, az 

európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és 

beleérző ismeretét a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Ide 

tartozik az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális és nyelvi sokfélesége 

megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum 

mindennapokban betöltött szerepének a megértése is. Olyan képességek és készségek 

értendők ide, mint a művészi önkifejezés, a művészi érzék, a műalkotások és előadások 

értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális 

tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása, s ez által az általános 

életminőség javítása.  

 

Hatékony, önálló tanulás 

A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, 

készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a 

számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. A hatékony 

és önálló tanulás olyan alapvető készségek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, számolás, 

valamint az IKT-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek elsajátítása, feldolgozása 

és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia 

kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás 

szándékának és céljának kritikus mérlegelése. A tanulónak képesnek kell lennie a közös 

munkára és arra, hogy tudását másokkal megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és 

szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  
 

 

3.5.2. A kompetencia alapú oktatás megvalósítását segítő módszerek 

 

DIFFERENCIÁLT  TANULÁSSZERVEZÉS 
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A differenciálásnak a tanulásszervezésben két jelentést tulajdonítunk: egy pedagógiai 

szemléletet, amely a tanító, a tanár érzékenységét fejezi ki tanítványai egyéni különbségei 

iránt, és egy pedagógiai gyakorlatot, amely a különbségekhez való illeszkedést (adaptációt) 

próbálja megvalósítani minden rendelkezésre álló eszközzel. A differenciálás célja, hogy az 

egyes tanulók egyéni szükségleteihez igazítsuk az elsajátítandó tananyag tartalmát és 

szerkezetét, valamint oktatási módszereinket. 

A tanulásszervezésnek két fő területe határozható meg: a tanulócsoportok és osztályok 

szervezése, illetve a tananyag kiválasztása és a tanuláshoz szükséges idő megszabása. 

A differenciálás feltétele a pedagógus szakmai módszertani kultúrájában gyökerezik. 

Megmutatja, mennyire tudja a feladatokat a tartalomhoz igazítani, a tartalom lefedi-e a 

tanulók képességét, figyelembe veszi-e az optimális fejlesztésnél, hogy a feladatok nehézségi 

foka igazodik-e a tanuló képességeihez, tudja-e a pedagógus az időfaktort rugalmasan kezelni 

a tanulási folyamatban.   

             A differenciált tanulásszervezési módszerek alkalmazása lehetővé teszi az egyes 

tanulók személyi szükségleteinek, tudásának, képességeinek, érdeklődésének és 

érdekeltségének megfelelő fejlesztést. Differenciált foglalkozások megszervezésének alapját 

az egyéni tempó, képességek, problémák feltérképezése és javítása képezi. A differenciálás 

szempontja lehet a tanulók szövegértési, illetve szövegalkotási módja, tempója vagy a 

szükséges tanári támogatás mértéke. A tanulási folyamat hatékonysága nem a tanulócsoport 

összteljesítményén, hanem az egyes tanulók fejlődésének ütemén mérhető.  

 

1. Párban történő tanulás  

          Lényege a közös gondolatcsere. A gyerekek közösen, egyenrangúan, a kölcsönösség 

jegyében dolgoznak a feladaton. A jó együttműködés aktivitásukat növelő tényező. Tanulópár 

esetén a tudásban magasabb szinten álló tanuló segíti a kevésbé jót. A jó tanuló 

megtapasztalhatja, mivel küszködik egy kevésbé jó tanuló társa. Gyakorló órán is 

alkalmazható, mint segítő akció. 

 

2. Részben egyénre szabott tanulás 

            Több tanuló kap azonos feladatot a tanulás folyamán, az elsajátítás menetében kialakul 

a tanuló egyéni tanulási módszere. A gyermek pozitív beállítódása növeli a teljesítményét, 

önértékelése fejlődik. Ha problémája van, nem nélkülözhető a tanári segítés, ami teljesen 

egyénre szabott, mivel a tanulás tanulásának folyamatáról van szó. A módszer alkalmazása 

során ismerni kell a tanuló előzetes tudását, valamint meg kell győződni arról, hogy képes-e 

önállóan dolgozni. 

 

3. Csoportmunka   

           A pedagógus közvetett módon irányítja a tanulási folyamatot. A tanuláskor domináns 

szerep jut az információ feldolgozásában a tevékenykedtetésnek, a viselkedési formák 

gyakorlati alkalmazásának. A csoportmódszer nagyon alkalmas az empatikus készségek, a 

szociális kompetenciák, a toleranciakészség fejlesztésére is. A tanulási folyamatban a tanulók 

belső szorongása csökken, tanulási kedvük növekedik a közös tapasztalatszerzés során.  

Magatartásuk alakításában az attitűdök szerepe meghatározó, a tanulók pozitív reakciói 

erősödnek a feladatvégzések és a környezeti tényezők során. 

 

4. Kooperatív tanulás  

         Az ismeretszerzésnek ebben a formájában  a gyermek nem úgy tanul, mintha csak a 

tanár lenne a tudás forrása, hanem a csoport valamennyi tagjának érdeke, hogy valamit 

megismerjen, és a megszerzett ismeretet megossza társaival a csoportban.  
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Mivel tanulás közben kölcsönösen függnek egymástól, együttműködési képességeik  

fejlődnek, baráti viszonyok alakulnak ki közöttük. A tanulók motiváltak közös célok 

elérésére, s eközben fejlődnek kommunikációs képességeik, technikáik.  

 

5. KIP – Komplex instrukciós program 

Speciális kooperatív tanulási eljárás, amely lehetővé teszi a magas szintű csoportmunka 

szervezését, Elsődleges célja a diákok tanuláshoz való hozzáállásának javítása 

sikerélményeken keresztül. A módszer az aktív tanuláson alapul, mélyebb megértést 

eredményez, közös gondolkodásra és kreatív ötletelésre késztetve a diákokat. Minden tanuló 

segítségére szükség van a feladatok időben történő megoldásához, a sikeres munkavégzéshez. 

Az osztályon belüli státuszbeli problémák a módszer segítségével kezelhetővé válnak. 

 

 

PROJEKTMÓDSZER  

           Alkalmazásakor hierarchikus munkamegosztás helyett a kooperativitás, az 

együttműködés kerül előtérbe. Mindenki saját élményei, képességei, tapasztalata alapján járul 

hozzá a csoport eredményességéhez. Minden tanuló az egész részeként cselekedve, 

csoportjának hasznos tagjává válik.  

A projekt egy olyan sajátos tanulási egység, tanulási technika, amely a megismerés fő 

forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi. Más szóval a projekt egy ismeretszerzési 

folyamat, amely az elsajátítást egy alkotó folyamat részeként és eredményeként valósítja meg.  

A projektmunka során megváltozik a tanár szerepe is. Az irányítás helyett inkább az 

együttműködést segítő, az egyes munkafolyamatokat koordináló és tanácsadói szerepkörök 

kerülnek előtérbe. Rendkívüli szerepet nyer a tanár tudatossága, munkaszervező képessége. A 

projektmódszer segítségével az egyik legnehezebb feladatunk válik lehetségessé: felkelthetjük 

a diákok érdeklődését beindítva intellektuális kíváncsiságukat, ösztönözhetjük őket önálló 

felelősségvállalásra, önálló tanulási célok kitűzésére és azok megvalósítására. Közben 

megváltozhat a tanulók tudáshoz és tanuláshoz való viszonya, sikereket és közös élményeket 

szereznek, önbecsülésük és önismeretük magasabb szintre léphet. 

 

SAKKPALOTA PROGRAM - Képességfejlesztő sakk, mint  módszer 

A Sakkpalota Program alapvető célkitűzése a képességfejlesztés, a logikus kreatív 

gondolkodás elősegítése és a digitális korban fellépő gondolkodásfejlődési hiányosságok 

pótlása.   

A képességfejlesztő sakk egy gondolkodásfejlesztő eszköz, út a tudomány átadásához. 

Módszerében nagyon lényeges szempont, hogy nem a sakkjáték, hanem a sakk, mint 

szabályrendszer kerül be a tanításba. A sakk nem önálló tevékenység, hanem a tananyag 

feldolgozásának háttere, a tantárgyi ismereteket adja át egy rendszeren keresztül. A módszer 

egyszerre alkalmas tehetséggondozásra és a lemaradás csökkentésére. A sakk fejleszti a 

logikai-elemző gondolkodást, megértést, problémamegoldást,  komoly személyiségfejlesztő 

hatása van, segít feldolgozni a sikert és a kudarcot.  

A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a 

gyerekeket az óvodáskor végén, iskolás kor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás 

világába. Sakkozás közben a gyerekek egy sor már tárolt információt mozgósítanak és 

kombinálnak össze, miközben idegrendszerükben a sejtek közti kapcsolatok száma 

sokszorozódik. Ezeket a kapcsolatokat fogják felhasználni mindenfajta tanulása során!  

A sakk a maga vizuális szimbólumrendszerével az egész tanulási folyamat kialakulására 

komoly kihatással van.  

 

LOGIKAI TÁBLAJÁTÉK PROGRAM 
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A logikai- és táblajáték-foglalkozások fő célkitűzései között szerepel a gyermekek értelmi 

képességének fejlesztése, a tehetséggondozás, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a 

társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a 

hagyományápolás. A táblás játékokon keresztül szerzett ismeretek logikus gondolkodásra, kö- 

vetkeztetésre nevelnek. Nevelési célok: az intellektuális képességek fejlesztése mellett a 

különböző viselkedésformák kialakítása, mint amilyen a nyerő és vesztő helyzetek, a kitartás, 

az elszántság, a célorientáltság, a merészség, a kockázatvállalás és megfontoltság, a 

határozottság, a felelősségvállalás, a szabályok betartása. Idesoroljuk a kudarctűrés, a türelem, 

a kapcsolatteremtés, az empátia, az együttműködés, a szociabilitás, az udvariasság, a 

fegyelmezettség, a rendszeretet és nem utolsósorban a sikerorientáltság, talpraesettség 

fejlesztését is   Nevelési célunk, hogy biztonságos, derűs légkörben egyéni képességeiknek 

megfelelően fejlesszük a gyermekeket az életkoruknak legmegfelelőbb eszközzel, a játékkal. 

Emellett konkrét célunk, hogy az alapoktatás befejezésével a gyermekek legyenek 

életkoruknak megfelelően önállóak, magabiztosak, legyenek képesek gondolataikat érthetően 

közölni, tudjanak a közösség elvárásaihoz megfelelően alkalmazkodni, érzelmeiket 

szocializált formában kifejezésre juttatni. Legyenek derűsek, bizakodóak, egymást 

elfogadóak. Tevékenységünkkel a játékokat helyezzük a középpontba, és katalizátorként 

alkalmazzuk azokat a gondolkodási, a társadalmi és érzelmi készségek elsajátításában.  

 

3.6. PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA 

 

3.6.1. A pedagógusok helyi 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 vizsgákon, 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 szakleltárok és szaktantermek rendben tartása 

∙ osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 

3.6.2. Az osztályfőnöki munka tartalma 
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Az osztályfőnöki munka feladatai: 

∙ 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, gondoskodik arról, hogy a szülők 

szavazás útján válasszák meg az osztály szülői munkaközösségének elnökét 

∙ figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét 

∙ minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti 

∙ szülői értekezletet tart 

∙ tájékoztatja a szülőket gyermekük iskolai teljesítményéről 

∙ az osztályfőnök feltérképezi, hogy kik azok a szülők, akik kompetensek az iskolai 

szabadidős és közművelődési programok szervezésében. 

∙ ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetésre és ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása; az 

ügyviteli teendőit szakszerűen és egyben racionálisan végzi 

∙ segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát 

∙ kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi koordinátorával 

∙ 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 

∙ félévente legalább két órát látogat az osztálya tanítási óráin 

∙ törekednie kell a munka világának, a munkamegosztás rendszerének bemutatására, 

hozzáigazítva mindezt a tanulók képességeihez, növelve ezáltal pályaválasztási 

kompetenciájukat 

∙ felelősséget kell vállalnia tanítványai viselkedéskultúrájáért, személyi biztonságukért, a 

környezettisztaság megőrzése érdekében tanúsított magatartásukért. 

∙ koordinálja osztálya szabadidős foglalkozásait, szervezi osztálya látogatásait a 

közművelődési intézményekbe 

∙ pontos információkkal rendelkezik osztálya szociometriai képéről, az osztályon belüli 

konfliktusokról, az uralkodó értékekről, s ezekre az információkra építve kell kialakítania, 

majd működtetnie osztálya önkormányzatát  

 

3.7. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓK KÉPESSÉGEINEK FEJLESZTÉSE 

 

„Csodálatos, milyen eredeti tud lenni egy gyermek, ha hagyják”   

Kosztolányi Dezső 

 

            A tehetséggondozás és felzárkóztatás terén az alkalmazható eljárások közül iskolánk 

tantestülete a szülői közösség támogatásával az 1. évfolyamtól a szülői, tanulói igények, 

valamint 4. évfolyamtól tanulók teljesítményeknek megfelelően  él az évfolyamon belüli 

differenciálás lehetőségével. A tehetséggondozás tekintetében így jön létre emelt óraszámban 

idegen nyelvet tanulók csoportja. 
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           A hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló törvény szellemében járunk el 

pedagógiai munkánk megszervezése, nevelési módszereink alkalmazása során. Kizárással, 

korlátozással, jogellenes elkülönítéssel nem élünk. 

 

3.7.1. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

             

 A tehetséggondozás a tehetség felismerésével kezdődik, és a képességek, a 

személyiség összehangolt fejlesztésével folytatódik. Feladatunk e téren a változatos iskolai élet 

szervezése, az alkotó munka lehetőségének biztosítása, a szabadidő hatékony eltöltésének 

megszervezése, az iskola és a család szoros együttműködése. 

 

A tehetséggondozás során iskolánkban: 

 meg kell találnunk a fejlesztő terhelés ideális mértékét 

 alkalmaznunk kell a sokirányú munkáltatást, a differenciált foglalkoztatást (kiselőadások, 

feleletek, házi dolgozatok) 

 a kérdéskultúra folyamatos bővítésével fejlesztenünk kell a vitakészséget, gondolkodást 

 alakítanunk és fejlesztenünk kell az önművelés képességét 

 szükséges kiépítenünk a gyerekekben az önbizalmat, az elismerés utáni vágyat, a szívós, 

kitartó munkát, az önismeretet és önértékelést. 

tehetséggondozás színterei: 

 a 7-8. évfolyamban minden tanuló számára biztosítjuk a középiskolára való előkészítő 

tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételt matematikából, magyarból 

 az idegen nyelvek (angol, német) területén szóbeli beszámolóhoz előkészítő 

foglalkozásokat szervezünk 

 Internet-hozzáférést biztosítunk az érdeklődő tanulók számára számítástechnikai 

szakköreink segítségével 

 lehetőséget biztosítunk diákjaink számára a mindennapos testedzésre;  a tanórákon kívül, 

naponta délutánonként tornatermünkben versenyekre való felkészítés folyik  

 nyelvi irányultságú osztályokban magasabb óraszámban tanítjuk a választott idegen 

nyelvet 

 házi versenyeink, vetélkedőink, igen közkedveltek tanulóink körében, ugyanakkor a más 

intézmények által rendezett versenyeken való részvétellel biztosítjuk a megmérettetés 

lehetőségét 

 első osztályban választható irányultság a vizuális kultúra és  angol nyelv 

 általunk rendezett városi és megyei tanulmányi versenyek szervezése során valósítjuk 

meg az együttműködést a többi általános iskolával és az együttműködő középiskolákkal 

 a kiemelkedő tehetségek számára egyéni foglalkozásokat, vagy két-három tanuló részére 

kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk egy-egy tanulmányi versenyre való eredményes 

felkészítés érdekében. 

 

3.7.2. Felzárkóztatást segítő tevékenységek 

      

        A felzárkóztatást a tehetséggondozás mellett iskolánk szintén fontos feladatának tekinti. 

Fő pedagógiai célunk az alapkészségek megfelelő szintű elsajátíttatása, melyhez segítséget az 

egyéni foglalkozásokon nyújtunk a lemaradóknak. Mindez biztosítja a következő 

iskolafokozathoz szükséges alapkészségek biztonságos elsajátítását.  

             Olyan tanulókról van szó, akik valamilyen oknál fogva lassabban haladnak, 

nehézségeik keletkeznek, lemaradnak a tanulásban. Ezek a tanulók fejleszthetők, sokan 

közülük némely területen még az átlagosnál magasabb szintű teljesítményre is képessé válnak 

megfelelő speciális bánásmód alkalmazásával.  
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Tanulási nehézséget különféle okok válthatnak ki: érzékszervi károsodás, idegrendszeri 

sajátosságok, pszichológiai jelenségek, pedagógiai, oktatás-lélektani okok.  

Itt alapvetően az oktatás módszerei, a tanítási óra levezetése, a pedagógus által teremtett 

légkör játszik szerepet, úgy mint: 

 tanár-diák kapcsolat 

 feladott anyag mennyisége, benne az összefüggések sokfélesége, újdonsága 

 mennyire sikerült az órán megérteni az anyagot 

 be tudja-e kapcsolni a tanuló az új ismeretet a meglévő ismeretek rendszerébe 

 megvalósul-e a pozitív motiválás, az érzelmi elfogadás 

 a tanulásban alkalmazott szellemi funkciók mennyisége és változatossága 

 biztosított-e a tanuló számára a sikerélmény 

 a tanulás, az elsajátítás milyen szintű erőfeszítést kíván. 

A felsoroltakon kívül még sok más ok is kiválthat lemaradást, gyenge teljesítményt.  

A tanulási nehézségek leküzdésének módjai: 

 nehézség okának feltárása 

 egyénre szóló korrekció kidolgozása 

 egyéni motiválás 

 sikerélmény biztosítása 

 megfelelő segítség megszervezése  

 meglevő képességekre való támaszkodás. 

Mindenkiben megvan a lehetősége annak, hogy valamely területen eredményesen 

produkáljon. Minden pedagógusnak meg kell keresnie azt a területet, tevékenységi formát, 

amelyben a tanuló sikereket érhet el. Erről az alapról könnyebb és biztosabb a korrekció 

megvalósítása.  

   

3.7.3. Szociális hátrányokkal küzdő tanulók esélyegyenlőségét segítő tevékenységek 

 

        Fontos feladatunknak tekintjük a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 

tevékenységének megkülönböztetett figyelemmel kísérését. 

        Nevelési programunkban elsősorban távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a 

helyzetfelmérés után meghatározzuk a tevékenység célját, éves ütemtervét, valamint a 

lehetőségek számbavételével a hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat. 

         A konkrét tervezést (helyzetfelmérés, ütemterv) évente kell elkészíteni az adott 

időszakot felölelő iskolai munkatervben. 

 

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban a következő tevékenységi formák szolgálják: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 a nívócsoportos oktatás 

 fejlesztő-habilitációs foglalkozások 
 16 óráig való foglalkoztatás 

 a tanulószoba 

 a diákétkeztetés 

 a felzárkóztató foglalkozások 

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

csoportos használata 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése 

 a továbbtanulás irányítása, segítése 

 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor tevékenysége 
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 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek 

 drog- és bűnmegelőzési programok 

 mentálhigiénés programok 

 ösztöndíjak, pályázatok figyelése, azokon való részvétel. 

 

3.8. GYERMEKVÉDELEM- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 

 

Feladatok 

∙ Prevenció, olyan pedagógiai hatásrendszer kialakítása, amely a hátrányos és 

veszélyeztetett gyermekek számára biztosítja a segítségnyújtást, szociális hátrányok, 

megkülönböztetések kiegyenlítésére való törekvést, a gyermeki személyiség 

kibontakozásának elősegítését a tanulási hátrányok leküzdésében. Együttműködés a 

különböző szakemberekkel. 

∙ Jelzési kötelezettség. Együttműködési kötelezettség teljesítése (gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi rendszerrel).  

∙  A deviáns magatartás felismerése, az okok lehetséges feltárása, megfelelő 

segítségnyújtási- megoldási lehetőség felkutatása, a gyermekközösségbe való integrálása.  

∙  Dokumentációs feladatok elvégzése. Önálló kezdeményezések megvalósítása.  

 

Eszközök, eljárások, módszerek 

∙ A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok keretében egészségnevelési 

program részeként prevenciós programok megkeresése (akár külsős szakemberek 

bevonásával), végrehajtásának figyelemmel kísérése, értékelése, szükség esetén az 

intézkedések megtételének kezdeményezése.  

∙ A gyermekek, szülők tájékoztatása a gyermekek jogairól, kötelezettségeiről, 

szervezetekről, szolgáltatásokról, azok elérhetőségéről. 

∙ Esetmegbeszélő teamek működtetése.  

∙ A gyermek- és ifjúságvédelem koordinálásával megbízott pedagógus és az 

osztályfőnökök folyamatos együttműködése.  

∙ A gyermeki magatartás változásának felismerése.  

∙ Információ – szolgáltatási kötelezettségek teljesítése a gyermekjóléti szolgálat és a 

gyámhatóság felé. Adatvédelem, titoktartási szabályok, veszélyeztetett gyermekek 

nyilvántartása, „irattár” vezetés (hivatalos iratok, szakvélemények, javaslatok gyűjtése)  

∙ Külső intézményekkel való kapcsolattartás, szakirodalom tanulmányozása, ismertetők 

közzé tétele. Az érintettek konstruktív életvitelének segítése érdekében személyes 

odafigyelés osztályfőnökök, gyermekvédelmi koordinátor részéről az intézmény által 

kínált programokban való részvételre.  

∙ Szükség szerinti családlátogatások.  

 

3.9. TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

 

Hátrányos helyzetű családok gyermekei számára a társadalmi felemelkedés lehetősége 

a minőségi oktatás révén szerzett tudás, mely által olyan életpályát tudnak kiépíteni, amellyel 

a társadalom aktív tagjai lesznek. Az iskola részéről fontos követelmény: 

∙ az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi 

körülmények (nem, társadalmi-gazdasági helyzet, etnikai származás) ne jelentsenek 

akadályt az oktatási lehetőségek kihasználásában 
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∙ a befogadás, amely azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított az oktatás alapvető 

szintje, mindenki legyen képes írni, olvasni, egyszerű számításokat elvégezni. 

Célunk biztosítani: 

∙ az intézményen belül a szegregációmentességet 

∙ egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését 

∙ az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségét 

∙ minőségi közoktatást. 

Az intézmény ennek megvalósítása érdekében: 

∙ a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységeket folytat 

∙ gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, valamint a szociális hátrányok 

enyhítését segítő tevékenységeket lát el 

∙ a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segíti 

∙ az egészséges életmódra nevelést preferálja.  

 

Az intézmény befogadó oktatásszervezést folytat, melyben elsősorban a szülők igényeit 

veszi figyelembe. Ezért előfordul, hogy egy-egy osztálycsoportban nagyobb számban 

fordulnak elő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, mint azt az iskolai átlag mutatja. A 

tanulmányi eredmények közötti különbségek elsősorban a környezet ingerszegénysége miatt 

alakulnak ki. A tanulók néhány esetben már az iskolába lépés előtt lemaradnak  

iskolatársaikkal szemben, mivel nem alakulnak ki náluk a közösségben való foglalkozás 

szabályai. Alacsony a koncentráló képességük, ezért nehezen illeszkednek be az iskola 

közösségeibe a különböző egyéni foglalkozások ellenére. 

Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében: 

∙ iskola széleskörű programokat kínál a tanítványai számára a tanítási órákon túl a 

(délutáni órákban). Ezek a foglalkozások minden tanuló számára elérhetőek, s az éves 

esélyegyenlőségi tervben kerülnek aktuálisan megfogalmazásra 

∙  az iskola szakmai és társadalmi kapcsolatrendszere nyitott (a tapasztalat szerint a 

társadalmi helyzet inkább jelenti az oktatási eredményesség akadályát; az eredmények 

rosszabbak ott, ahol nagyobbak a társadalmi különbségek a szülők között); 

együttműködésre törekszünk minden együttműködő partnerrel a tanulók érdekében 

∙  a megvalósítás során felmerült problémákat megoldjuk, keressük a prevenció lehetőségét 

∙  az iskola rendszeresen felülvizsgálja és értékeli a megvalósulás érdekében végzett 

munkát; az elért – törvény által előírt - eredményeket az iskola honlapján nyilvánossá 

tesszük.  

 

3.10. EGÉSZ NAPOS ISKOLA, TANULÓSZOBA, NAPKÖZI 

 

Az iskola naponta 16 óráig szervezi a délutáni foglalkozásokat, és 17 óráig ügyeletet biztosít. 

A délutáni foglalkozáson a tanulók részt vesznek, kivéve, ha a szülő kérelmezi írásban 

gyermeke mentesítését ez alól.  

 

3.10.1 Egész napos iskola  
Szervezésére akkor kerülhet sor, ha ezt a szülők egyöntetűen kívánják. Az egész napos iskola 

keretében tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen 

szétosztva szervezzük meg, itt nem kérelmezheti a szülő gyermeke távolmaradását. 

 

Az egész napos oktatási forma előnyei 

 Ennek a formának a napi időbeosztása jobban megfelel a tanulók életkori 

sajátosságainak.  

 A rendelkezésre álló időkeretben kerül sor az önálló tanulásra, egyéni, fejlesztő, 
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felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokra, különböző sportfoglalkozásokra, 

szakkörökön való részvételre, szabadidős tevékenységre. 

 Az egyes tanórákat és foglalkozásokat az osztályban tanító nevelők együtt tarthatják. Így 

nagyobb lehetőség nyílik a gyermekek megismerésére, a differenciált munkáltatásra, 

felzárkóztatásra, tehetséggondozásra. 

 A nap folyamán - mivel a tanulás és a különböző tevékenységek váltják egymást - 

egyenletesebb a tanulók terhelése. 

 A gyermekeknek hét közben nem kell hazavinni könyveiket, füzeteiket, hiszen a házi 

feladatot megoldják, melyeket a nevelők mindig ellenőriznek. 

 

A tanulók délutáni foglalkoztatása 

A délutáni foglalkozások legfontosabb feladata, hogy a ránk bízott gyerekek mindegyikével 

egyformán törődjünk, mintegy második otthont adva nekik.  Úgy kell gyerekeinket ellenőrizni 

és segíteni tanulásukban, hogy magukból a lehető legjobb eredményeket hozzák ki. Egyre 

nagyobb önállóságra kell a csoportoknak szert tenniük a tanulás minden területén. Nagyon 

fontos a jó irányítás, a jó szervezés az egyre több munka elvégzése érdekében, s ezért nagyon 

oda kell figyelni a jó időbeosztásra is. Mivel tanulóink jelentős része innen megy zene, sport, 

tánc, hittan, rajz szakkörökre, így a nevelőnek kell gondoskodnia ezeknek a gyerekeknek a 

segítéséről, ellenőrzéséről. Nekik ugyanis kevesebb idejük marad mind a tanulásra, mind a 

játékra. A nevelőnek kell odafigyelnie arra, hogy időben ott legyenek a foglalkozásokon, s 

hogy időben legyenek kész a leckéikkel. Ezek a szakkörök, a benne elért sikerek újabb 

eredményekre sarkallják tanulóinkat. Az eltérő képességeknek, és érdeklődési köröknek 

megfelelően elősegíteni minden tanuló számára a sokoldalú fejlődés lehetőségét. A fejlesztő 

foglalkozások, felzárkóztatók, tehetséggondozás, mozgásos és szabadidős tevékenységek 

megvalósulása révén segítjük elő a személyre szabott fejlődést minden jelen lévő tanuló 

számára. 

 

3.10.2 Tanulószoba  

 A tanulószoba 5-8. osztályos tanulókból áll. A tanulás szervezése differenciált, a 

gyerekek főleg tanulópárban dolgoznak. A differenciálás alapja a következő: 

 önállóan tanulni képes tanulókra 

 irányításra, segítségre szorulóknál: gyenge és kevésbé gyenge tanuló alkot párost   

 állandó segítségre szorulóknál: azonos képesség, állandó tanári segítséggel végzik a 

felkészülést.   

A tanulás hatékonyságának növelésében jelentős szerepet kap - a tanulók közötti különbségek 

(életkor, szociális helyzet, motiváltság, akarat, egyéni képességek) ismerete alapján - az 

"egyénre szabott" segítségnyújtás, a szülőkkel, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal való   

állandó kapcsolattartás. 

A differenciálás feladata, hogy a csoportban különböző fejlettségi szintű tanulókat a tanulás 

ideje alatt a képességüknek megfelelő feladattal lássuk el. Ezért az „üzenő” mellett 

elengedhetetlenül szükséges a gyakorló füzet. Jól bevált az írás, matematika, idegen szavak 

gyakorlása mellett, a tartalom leírása, rajzzal való ábrázolása, a történelem és környezet 

kérdéseinek megválaszolása, valamint egyéb gyakorlások, pl.: szabályok leírása. 

• Az önállóan tanulók (szinte segítség nélkül, önállóan tanulnak) egymás mellett ülnek, 

vagy éppen a gyengébbeket segítik (tanulópár), 

• az iskolai feladaton kívül valami plusz feladatot is kapnak, ami lehet egyénre szabott, 

esetleg közös feladat, a tanuló által kért, stb. 

         A kevésbé önállóan tanuló gyerekek már rendszeresen kérik a segítséget a leckéik 

elkészítése közben, ha egy-egy feladatnál megakadnak. A másnapra való felkészülésre elég, 

de a gyakorlásra egyre ritkábban marad idejük. Pedig – gyakorlat teszi a mestert – tartja a 
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közmondás. S nekünk is mindent meg kell tennünk, hogy a lehető legtöbbet gyakoroljanak, 

hogy egyre önállóbbakká váljanak. 

Az állandó segítségre szorulókkal kell a tanulószobás nevelőnek a legszorosabb kontaktust 

tartania. Jó, ha egy asztalnál/padnál foglalnak helyet, vagy közvetlen a tanári asztal 

közelében, esetleg egyedül ülnek. Csak így lehet folyamatosan figyelemmel követni őket, a 

többiek zavarása nélkül segíteni a munkájukat. 

 

3.10.3 Tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás 

Célja a tanulás feltételeinek biztosítása a tanórákra, a tanulók szabadidejének hasznos 

eltöltése (kulturális, sport, játék tevékenység), értékteremtés, hagyomány. Résztvevők köre 4. 

osztályos tanulók közül azok, akik nem vesznek rész az egész napos iskolai oktatásban az alsó 

tagozaton, szervezésénél a „guruló” formát alkalmazzuk. Lényege, hogy a tanulókkal 

kapcsolatos tanítói és napközis feladatokat is – az áttanításokat kivéve – mindig ugyanaz a két 

pedagógus látja el, váltott műszakban. A foglalkozások 60 percesek.  

Ez a munkarend a tehetséggondozás és a felzárkóztatás szempontjából hatékonyabb 

valamennyi hagyományosan szervezett metodikánál:  

∙ a pedagógusok tényleges segítséget tudnak nyújtani a lemaradóknak  

∙ a pedagógusok közötti kapcsolattartás közvetlen és naprakész  

∙ a szülők közvetlenül a tanítóktól kapnak információt gyermekük tanulmányi elő 

meneteléről  

∙ a tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozásokkal párhuzamosan szervezett délutáni 

szabadidős tevékenységek lehetőséget teremtenek a tartalmas és színes szabadidő 

eltöltésre, a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra.  

 

3.10.4 Az otthoni, tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, vagy tanulószobai 

felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei 

Iskolánkban fontosnak tartjuk a házi feladat pedagógiai, szociális és egyéb hatásait. Az 

iskolán kívüli munka javítja a tanulói motivációt, fejleszti a készségeket, és bizonyos 

esetekben egyértelműen javítja, növeli a tanulói teljesítményt is. A házi feladatok adásánál 

figyelembe kell venni azt, hogy a feladatok motiváló jellegűek legyenek, ösztönözze a 

tanulókat önálló ismeretszerzésre, motiváljon az életen át tartó folyamatos tanulásra. 

Legfontosabb jellemzője a rendszeresség, az alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. A 

tanulásra fordított idő mennyiségének növekedésével egyenes arányban nő az iskolai 

teljesítmények szintje.  A házi feladatok a közvetett, ún. nem intézményi teljesítményt is 

pozitívan befolyásolják; ezeknek köszönhetően ugyanis nő a tanulók önfegyelme és az önálló 

problémamegoldás képessége is. 

A házi feladatok sikeres teljesítéséhez szükséges faktorok:   

 külső tényezők (a szociokulturális háttér, a tantárgy, illetve az osztályfokozat)  

 ún. „osztálytermi” faktorok (szemléletmód, szemléltetőanyaggal való ellátottság)  

 otthoni-közösségi faktorok (szótárak, számítógép és külön tanulóasztal birtoklása).  

 

3.10.5 Az otthoni, tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás és tanulószobai 

felkészülés korlátozó elvei 

 A házi feladat (szóbeli és írásbeli) az iskolában tanultak gyakorlását, elmélyítését szolgálja, 

és legyen fejlesztő hatású. 

 Legyen egyensúlyban egy tantárgyon belül a szóbeli és írásbeli feladat aránya. 

 A tanulónak az egyik napról a másikra feladott házi feladat megoldására fordított ideje ne 

haladja meg az 1-1,5 órát, tehát mennyisége ideális legyen (kivételt képez a hosszabb 

hiányzás miatti lemaradás pótlása) 
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 A hét végére, illetve tanítási szünetre feladott házi feladat mennyisége ne haladja meg az 

egyik napról a másikra feladott házi feladat mennyiségét. 

 Tanulószobai tanulmányi foglalkozásról csak szóbeli házi feladat vihető haza.  

 

3.11. KÖNYVTÁR 

„Minden olvasmányunk magot hint el bennünk, amely kicsírázik.” 

Jules Renard 

 

Iskolánk könyvtára az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa, az intézmény 

forrásközpontja. Korlátozottan nyilvános könyvtár, szolgáltatásait az iskola tanulói, 

pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói vehetik igénybe. Könyvtárunk:  

 korszerű forrásközpont, nyitott műhely (információforrások, szolgáltatás) 

 tanulás-tanítás helyszíne (könyvtárhasználati órák, szakórák, …) 

 közösségi tér az iskolában  

 mindenki számára biztosítja, és tartalommal tölti meg az információhoz, a tanuláshoz, 

művelődéshez való jogot, esélyegyenlőséget biztosít  

 az iskola legdemokratikusabb, legintelligensebb, legnyitottabb, legegyénreszabottabb 

tanulási tere. 

A könyvtár használata során a pedagógiai programban meghatározott kompetenciaterületek 

fejlesztése alapvető cél. Ennek garanciája a tanulók könyvtárhasználati műveltsége, ide értve 

a könyvtári információkeresés informatikai lehetőségeinek alkalmazását is. 

 

A könyvtár feladatai: 

 a dokumentumok rendszeres gyűjtése, s azok szakszerű feldolgozásával, őrzésével és 

kölcsönzésével segítse az iskolában folyó oktató-nevelő munkát 

 lehetőségeivel járuljon hozzá a tanulók olvasóvá neveléséhez, önálló ismeretszerző 

képességük fejlesztéséhez 

 szolgálja a pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítését, nyújtson segítséget 

rendszeres önművelésükhöz 

 sajátos eszközeivel támogassa az iskola mindenkori profilját 

 szolgálja az iskola hagyományainak ápolását 

 szorgalmazza tanórán kívüli foglalkozások tartását 

 támogassa más könyvtárak szolgáltatásainak igénybevételét. 

 

A könyvtárhasználatra nevelés pedagógiai alapelvei 

Motiváció alapelve - A könyvtár-pedagógia a kíváncsiságra, információéhségre épül, és a 

sikeres problémamegoldás élménye, a rátalálás öröme, az olvasás katartikus hatása tartja fenn 

és erősíti. 

Tervszerűség - Az integrált könyvtárhasználati tanterv elkészítésével, alkalmazásával, a 

szaktanárok által alkalmazott feladatok elemzésével kell a tantárgyköziséget biztosítani. 

Tantárgyköziség - A könyvtárhasználati ismeretek más tantárgyakba való integrációjának 

lehetőségei a kézikönyvhasználat, a forrás alapú tanóra, az adott műveltségterület alapvető 

dokumentumainak megismerése, a szellemi munka technikái, az önálló ismeretszerzés 

könyvtárral, az irodalomkutatás gyakorlása. 

Aktivitás - Fizikai, szellemi tanulói aktivitás az önálló munkavégzés lehetőségével 

biztosítható, ahol a tanulói tévedés joga, a kipróbálás, a próbálkozás büntetlenül fennálló és 

természetes lehetőség. 

Szemléletesség - Többféle dokumentumtípus és kiadványfajta egyidejű felhasználásával 

érhető el. 
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Differenciálás - A tanulók választják ki világuk, életkoruk, tudásuk alapján az adekvát 

dokumentumot. 

Témaválasztás, kérdésfelvetés: a motiváló témájú feladatokat nyitottságuk alapján több 

típusba sorolja a szerző aszerint, hogy forrásmegkötéssel vagy anélkül történik a keresés. 

A tantestület felelőssége:  

 könyvismeret és könyvhasználat a szaktanárok felelőssége  szakórákon   

 könyvtári ismeretek és könyvtárhasználat a könyvtárostanár felelőssége könyvtárban 

 a teljes tantestület közös felelőssége olvasási igényesség, írásbeliség szintjének emelése, 

személyiségfejlesztés  

 

Könyvtár-pedagógiai program célja 

 felkészíteni a tanulókat az önálló könyvtárhasználatra, ismeretszerzésre  

 kialakítani és fejleszteni azokat a magatartásmódokat és képességeket, amelyek a 

könyvtár mindennapos használatában elengedhetetlenül szükségesek  

 minden tanulóban kialakítani az olvasás, a könyv és a könyvtár iránti pozitív attitűdöt; 

mindennapi szükségletté váljon az olvasás öröme, mely által formálódjon  személyisége  

 könyvtár „forrásközpontként” való felhasználásával meg kell alapoznia az önműveléshez 

szükséges attitűdöket, képességeket, tanulási technikákat  

 felkészíteni és ébren tartani az írott betű, a szellemi munka iránti tiszteletet, az elmúlt 

korok értékeinek megbecsülését, az önművelés iránti igényt 

 a tanuló joga az információhoz való hozzáférés, képes legyen azokat céljainak 

megfelelően feldolgozni és alkalmazni  

 felkészíteni a tanulókat a megfelelő információszerzési, tárolási, feldolgozási és átadási 

technikákra, valamint megismertetni velük az információkezelés jogi és etikai szabályait, 

azok képes legyen az információszerzés kritikai szelekciójára  

 a könyvtárhasználat azon lehetőségeinek megismertetése, amelyek elősegítik valamennyi 

műveltségi terület ismereteinek feltárását 

 megismertetni a tanulókat azon alapvető információhordozók fajtáival, szerepével és 

felhasználásával, amelyek elősegítik az önálló szellemi alkotás létrehozását 

 az iskolai és más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismertetésével, 

valamint a velük végzett tevékenységek gyakoroltatásával tudatos és biztos használói 

magatartás kialakítása  

 a modernkor követelményeinek figyelembevételével az önálló gondolkodás, a kreativitás 

fejlesztése, az önművelés igényének felkeltése és megszilárdítása  

 

3.12. ISKOLAI KÖZÉLET 

 

              A tanulók és az osztályközösségek közös tevékenységük megszervezésére, 

érdekeinek képviseletére, a gyerekek tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére 

diákönkormányzat működik. A diákönkormányzatok a tanulók önirányító, önszervező 

közösségei, melynek keretében a tanulók a pedagógus irányítóval (vagy pedagógus 

közösséggel) együtt, fejlettségüknek megfelelő szinten önállóan intézik saját ügyeiket. A 

diákönkormányzat megalakítása nem kötelező, tagsági viszonya önkéntes, célirányos 

tevékenységéhez viszont szervezettségre van szükség. Demokratikus úton választja 

tisztségviselőit, hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a közösség megbízásából hivatottak 

az ügyek megvitatására, határozathozatalra.  

Munkáját a 2-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség 

irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által 5 évre megbízott 

nevelő segíti. Feladata: 
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 olyan közös érdekeken alapuló konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni 

érdekeket, azokkal összhangban vannak 

 a kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, 

közösségépítő tevékenységek fejlesztése 

 a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése 

 olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a 

közösség tagjaiban, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség 

 a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése 

 a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése 

 olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját sikereire, értékeli más 

közösségektől megkülönböztető tulajdonságait. 

 

A szabadidő-tevékenység közösségfejlesztő feladatai 

              A szabadidős tevékenységek olyan örömet adó munkaformák köré szervezett 

foglalkozások, amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni 

problémáihoz, és hatásuk nemcsak a csoporton belül érvényesül, hanem kihat az iskola más 

területeire is. A tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre 

kell építeni. Feladataink: 

• jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, valamint a tevékenységet segítő 

külső szakemberekkel 

• olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem tevékenységük által 

elérhetővé és élővé teszik kulturális örökségünket 

• a csoporton belüli kapcsolatok erősítése 

• a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem 

fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása az együttműködés megalapozása, 

fejlesztése 

• a tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség és az egyéni képességekre, aktivitásra 

való építés 

• az egyes tevékenységformák tematikájának kidolgozását határozza meg az elsajátítandó 

ismeretek készségszintűvé alakítása mellett az életkor- és rétegspecifikus jellemzők 

figyelembevétele és az egyedi személyiséghez alkalmazkodó kapcsolatteremtési mód 

• a tevékenységformák kialakításában törekedni kell arra, hogy a résztvevők adottságára 

építve érdeklődésük ne alkalmanként, véletlenszerűen érvényesüljön, hanem tartós 

aktivitásra ösztönözzön 

• olyan erős érzelmi-értelmi felhívó erővel bíró témák kijelölése, melyek során 

csodálkozva fedezhetik fel önmagukban a másik iránti érdeklődés, részvét, megértés, 

türelem szándékát és képességét, erősítve ezzel a közösséghez való kötődést 

• olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú 

elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint hatással vannak a 

pozitív töltésű életmód kialakítására. 

          A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére a nevelőtestület a tanulókat azzal kívánja  

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, önismereti és öntevékenységi illetve sportfoglalkozások, 

rendezvények stb.). E rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. 

 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról a 

diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják. A tanulók kérdéseiket, 
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véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, 

tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel.  

A tanulók önszerveződő tevékenységét folyamatosan figyelem kíséri az alábbiak szerint: 

• az iskola igazgatója illetve az általa megbízott személy legalább évente egyszer a 

diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

• a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, illetve rendszeresen e-mail-kapcsolat útján 

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon a diákönkormányzati 

tisztviselők közreműködése útján. 

 

3.13. KÖZÖSSÉGI ISKOLA 

  

 A jó közösségi iskola jellemzője az iskola nyitottsága. A nyitottság egyrészt azt jelenti, 

hogy a szülők aktív szerepet vállalnak az iskola életében, másrészt az intézmény olyan 

szolgáltatásokat nyújt, amelyet nem csak a diákok vehetnek igénybe, hanem szülők, 

családtagok, lakótelepen élők, a civil szféra résztvevői. 

Feladatunk, hogy a közösségi iskola az oktatási rendszer részévé váljon, kiterjesztve 

tevékenységi körüket, szolgáltatási kínálatukat – közösségi célokat szolgálva – nagyobb 

létjogosultsággal működhetnek. A közösségi iskola a gyermeknevelés fejlesztésére és 

eredményességére törekszik, ezt a tevékenységét a szülők és a lakótelepen élők bevonásával  

segíti elő. Feladatunk tehát olyan, a helyi igényekre épülő programokat kínálni, amelyek valós 

érdeklődésre alapulnak, és nem a hagyományos iskolai programok más köntösben való 

megjelenítését szolgálja.  

Célunk, hogy a közösségi iskola az oktatási rendszer részévé váljon, az iskola és a 

lakóközösség közelebb kerüljön egymáshoz, kihasználva a rendelkezésre álló eszközöket és 

az emberi erőforrást a közösség fejlesztése érdekében, így mozgósítva a közösség erőforrásait 

a lakosság problémáinak megoldásában.  

A közösségi iskolai program elindítását a helyi társadalmi igény indokolja. 

Tevékenységével a lakóhelyi közösség szükségleteit elégíti ki. 

A tanulók sokszínűbb tevékenységi körben próbálhatják ki magukat, újfajta együttműködés 

alakul ki az adott lakóterületen élők és a közösségi iskola között. Ebben a tevékenységben 

egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a természetes támogató hálók, a lakossági, laikus 

kezdeményezések.  

             

3.14. ISKOLA ÉS SZÜLŐI HÁZ KAPCSOLATA 

 

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

egységet kell teremteni a közös cél érdekében. A jelenlegi alapfokú oktatásban a pedagógusok 

építenek a szülők együttműködésére az oktatási folyamatban. Meg kell találnunk családonként 

azt az egyensúlyt, amely - e tekintetben - a szülőknek és a pedagógusoknak is megfelel. A 

szülő természetesen mindenkor számíthat a pedagógus útmutatására, segítségére, így alakítva 

ki azt a támogató tanulói kört, amelyben a gyermek a tőle elvárható legjobb teljesítményre 

lesz képes. Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítását, ápolását, 

mivel az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 

feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség koordinált, aktív együttműködése.  

Ezen együttműködés alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség. Megvalósulási 

formái a a kölcsönös támogatás és koordinált pedagógiai tevékenység. Feltétele az 

őszinteségen alapuló kölcsönös bizalom és tájékoztatás. Eredménye a családi és iskolai 

nevelés egysége és ennek nyomán kedvezően fejlődő gyermeki személyiség. 

A szülői együttműködési lehetőségek a nevelőmunka segítéséhez: 
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 a szülői munkaközösség képviseletében az iskolai dokumentumokon keresztül részvétel 

az iskolai élet tartalmi, szervezeti kérdéseiben 

 aktív részvétel az iskolai rendezvényeken 

 együttműködő magatartás, érdeklődő-segítő hozzáállás, őszinte véleménynyilvánítás 

 a nevelési problémák őszinte megbeszélése, a megoldás közös keresése, együttműködés a 

kivitelezésében  

 szponzori segítségnyújtás. 

 

Együttműködés formái 

Hivatalos formái 

 A szülői munkaközösségi választmánnyal közvetlen a munkakapcsolat, tanévenként 

minimum 2  alkalommal találkozunk. Ilyenkor az iskola feladatairól, tevékenységéről 

egyeztetünk,  A szülői szervezet véleményezi az intézmény dokumentumait (Pedagógiai 

program, Házirend, SZMSZ). Aktív részt vállal az iskolai nagy rendezvények 

lebonyolításában és támogatásában is. 

 Jelentős szerepük van a szülőknek az iskolai ünnepélyeken is, ahol érdeklődéssel vesznek 

részt, ezzel fejezve ki, hogy fontosnak tartják megismerni és támogatni az iskolánkban 

gyermekeikkel folyó munkát. 

 Iskolánkban a szülők és a pedagógusok az együttműködésnek a következő lehetőségeivel   

      élhetnek: szülői értekezlet, egyéni fogadóóra, fogadóóra 

 

Célja 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása 

 a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól 

 a helyi tanterv követelményeiről 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről 

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

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatónak. 

 

Fogadóóra 

Célja: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló 

egyéni segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges 

életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

 

Egyéni fogadóóra 

Célja: az aktuális problémák megoldása előzetes egyeztetés alapján 

 

Nyílt tanítási óra 

Célja: hogy a szülő betekinthessen az iskolai nevelő- és oktatómunkába, ismerje meg 

személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 

osztályközösség iskolai életéről. 

 

Írásbeli tájékoztató 

Célja: a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztályszintű programokról.   
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A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy 

írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, nevelőtestületével vagy szülői szervezetével. A tanulót és a tanuló szüleit a 

tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve a 

tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

 

Elektronikus napló – Iskolánkban 2017 szeptemberében került bevezetésre. 

 

Nem hivatalos formák az együttműködésre 

 Segítségnyújtás az osztályprogramok támogatásával (tanulmányi kirándulások 

szervezésében, osztálytermek dekorálásában, az iskolai környezet szépítésében, 

rendezvények lebonyolításában stb.) 

 Szülők-nevelők összejöveteleinek szervezése, ahol az érdeklődő szülők és nevelők 

részvételével lehetőség adódik közvetlen kapcsolatok kialakítására, beszélgetések 

folytatására, eszmecserére. 

 Osztály és család közös programjai, amelyek célja az együttműködés szorosabbá tétele, 

egymás jobb megismerése, a tanulóközösség szabadidős tevékenységének figyelemmel 

kísérése, támogatása. 

 

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

kell alapulnia. Pedagógiai programunkat a szülőkkel mint a szolgáltatásunkat igénybe vevő 

partnerekkel egyetértésben tudjuk megvalósítani. 

Ennek érdekében: 

 tájékoztatni kell a szülőket az iskola nevelési céljairól, feladatairól, az alkalmazott 

módszerekről; ismernie kell véleményüket 

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

közreműködői és segítői lehessenek (minden tanévben a szülői közösség által 

meghatározott munkaterv az iskolai munkaterv szerves részeként igyekszünk a 

kapcsolattartás többféle lehetőségét biztosítani pl.: kirándulások, takarítási akciók, 

gyermeknapi programok, szülők - nevelők bálja) 

 az iskola alapdokumentumai megtekinthetők a könyvtárban, az iskolatitkárságon és a 

honlapon, ezekből  a szülők is tájékozódhatnak. 

 

            A szülőkkel történő kapcsolatfelvétel már jóval a gyermekük iskolai tanulmányai 

megkezdése előtt megtörténik. Már a beiskolázást megelőző tanév kezdetétől biztosítjuk a 

szülőknek, a gyerekeknek a lehetőséget arra, hogy megismerkedhessenek az iskolánkban 

folyó munkával, a leendő tanító nénikkel. A rendszeresen tartott foglalkozásokon, különböző 

rendezvényeken, szülői értekezleteken való részvétel nagymértékben hozzájárul a szülők 

felelősségteljes, tudatos iskolaválasztásához. 

               

             A közös programok és a közös munka lehetőséget nyújt arra, hogy a pedagógusok, 

gyerekek és a szülők közötti kapcsolat minél gazdagabbá váljon.  

 

3.15. REFERENCIAINTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS 

 

Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, 

gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt 

szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény vagyunk. 
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 A referenciaintézményi szerep ismérvei 

 A hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítjuk. Széleskörű 

szolgáltatásainkkal hozzásegítjük az intézményrendszer minden szereplőjét a sikeres 

modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához, honosításához. Rendszeresen, 

folyamatosan és differenciált kínálattal mintát szolgáltatunk hálózati tanulási 

folyamathoz. Részt veszünk az intézmények nagyobb közössége számára szervezett 

szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.  

 Változatos kínálati rendszert biztosítunk az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív 

tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megerősítésére.  

 Referencia-intézményünk pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, 

koherenciával bír: tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben átvehető. 

 Kidolgozott jó gyakorlataink: Föld napi projekthét, Katasztrófavédelmi akadályverseny, 

„Egy fecske is csinál nyarat” - Mozgássérült tanuló beintegrálása    

 A referencia-intézményi működés ösztönzi pedagógusainkat a változatos intézményközi 

együttműködésre, a horizontális tanulásra, a szakmai megújulásra, melyet hiteles 

példákkal és személyre szabott támogatási formákkal segítünk. 

  

A referenciaintézmények működésünk alapfeltételei  

∙ Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő 

pedagógiai módszereket alkalmazunk. 

 Pedagógiai munkánkban megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és 

módszereinek alkalmazása. 

 Munkakultúránkat nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil 

szervezetekkel és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolataink erősek. Az 

iskolavezetés és a tantestület egyaránt elkötelezett a referenciaintézménnyé válás 

folyamatában, a szolgáltatás feladataiban. 

 Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtetünk, vállaljuk a külső 

értékelésben való konstruktív részvételt. 

 Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezünk. 

 Szervezeti kultúránkra, pedagógiai gyakorlatunkra jellemző a team-munka és a 

pedagógusok közötti aktív együttműködés. 

 Az IKT-eszközöket és módszereket a pedagógiai programunkba foglaltak szerint 

alkalmazzuk, valamint használunk iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftvereket. 

 Fenntartónk biztosítja és támogatja a referenciaintézményi működés lehetőségét. 

 Intézményünk a megjelölt referenciaterületeken sokéves gyakorlattal rendelkezik. 

 Szolgáltatásainkban vállaljuk a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek 

biztosítását, valamint partnerintézményeink fejlesztési folyamatának igény szerinti 

támogatását.   

 

Intézményünk referenciaterületei  

 Befogadó pedagógiai gyakorlat, integrációs pedagógiai program alkalmazásában 

mintaadó intézmény, referenciahely 

 Ökoiskolai és egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, 

referenciahely 

 

A referencia-intézményi működtetéshez szükséges kompetenciák 

· Stratégiai gondolkodás 

· Magas szintű kommunikációs és kooperációs készség 

· Menedzsment szemlélet 

· Kooperatív munkatevékenység, csapatban való munka 
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· Folyamatos tanulás, megújulás 

· Korszerű ismeretek, módszerek alkalmazásának képessége 

· Nyitottság innovációra, partnerségre 

· Rugalmasság 

· Bizalom 

· Kreativitás 

· Reflektív gondolkodás 

 

A nevelőtestület egyetért az intézményvezetői nyilatkozatban foglaltakkal. A 

referenciaintézményi működést tanévenként az iskolai munkaterv részeként külön 

szabályozzuk.  

 

3.16. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

RENDJE 

 

 Minden gyermeknek alapvető joga, hogy megkapja képességeinek, fejlettségének 

megfelelő gondoskodást. 

 

Törvényi háttér 

 A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek, tanulók nevelésének és oktatásának alapelveit a 2011. évi CXC. törvény és annak 

6. melléklete szabályozza.   

 

Hitvallásunk 

Tanulónál 

 elfogadjuk a teljesítményében jelentkező gondokat 

 megismerjük, feltérképezzük a teljesítményzavar okait 

 segítő, támogató, biztató légkört biztosítunk számára 

 egyénre szabott fejlesztési tervet készítünk, követjük a fejlődését 

 tudatos és célzott fejlesztő munkával igyekszünk csökkenteni a tanulási zavar okait 

 méltányos értékelési módot választunk számára, megerősítjük a pozitív változásokat, 

felidézzük honnan indult el a fejlődés útján. 

Osztályközösségnél 

 elfogadtatjuk a másságot 

 elismertetjük a nehézséggel vagy zavarral küzdő gyermek személyiségének értékeit, 

pozitívumait 

 együttműködésre, segítségnyújtásra ösztönözzük a társakat 

 a tanulókat – tanulási teljesítményüktől függetlenül – a közösség egyenértékű 

tagjaként kezeljük, és bevonjuk az iskola életébe. 

Szülőknél 

 tanácsadó, motiváló, szemléletformáló szerepet vállalunk, hogy segítsük gyermeke 

teljes elfogadásában 

 bevonjuk a fejlesztő munkába, ezzel lehetőséget teremtünk arra, hogy együtt 

gondolkodjunk 

 segítséget nyújtunk a gyermek reális jövőképének kialakításában. 

 

3.16.1. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók: BTMN 
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           A tünetek jelentkezése szorosan kötődik a tanulási tevékenységhez, a kisgyermekkori 

fejlődésben még nem, vagy kevésbé mutatkozott. Jó fejlesztési prognózis jellemzi, nem 

tekinthető visszafordíthatatlan állapotnak. 

 

Pedagógiai illetékesség 

          Tanulási nehézségből adódó hátrányok csökkentése, a hátrányos és a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása: gyógy /és, vagy fejlesztőpedagógus 

 

Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálattal  

1. Minden tanév szeptember hónapjában az iskola felméri a tanulók létszámát és megszervezi 

a  sérülésspecifikusságuknak megfelelő ellátást. 

2. A szakvéleményben foglaltaknak megfelelően (súlyossági fok) a gyermekek fejlesztő 

pedagógiai ellátását – a sérülés súlyosságát figyelembe véve – végezhetik: 

 fejlesztő pedagógusok 

 gyógypedagógusok 

A szakértői véleményben foglalt tantárgyi felzárkóztatást végezhetik: 

 tanítók 

 szaktanárok 
 

A probléma 

súlyossága, legfőbb 

tünetei 

NEHÉZSÉG 

Javasolt vizsgálatok iskolai fejlesztő vagy gyógypedagógus, Pedagógiai Szakszolgálat 

 

Képességfejlesztés 

A fejlesztő/gyógypedagógus vagy a Pedagógiai Szakszolgálat által javasolt 

fejlesztő feladatok beépítése a tantárgyi munkába egyéni vagy kiscsoportos 

fejlesztőfoglalkozások szervezése 

Tantárgyi munka 

jellemzői 

lassított tempó az ismeretnyújtás valamennyi színterén, analízis-szintézisre 

épülő olvasás-írás tanítási módszer alkalmazása, sok oldalról/ több 

érzékszervi csatornán megerősített képzetek kialakítása valamennyi 

tantárgy ismeretanyagában, önmagához viszonyított értékelés, az erősségek 

kiemelése, egyéni - önbizalmat erősítő - feladatok adása 

Kompetenciák és 

munkamegosztás 

a fejlesztő/gyógypedagógus és a tanulót nevelő-oktató valamennyi 

pedagógus közös munkája az egyéni fejlesztési terv alapján 

Szervezés az 

iskolában 

fejlesztő foglalkozások szervezése a fejlesztő termekben, differenciált 

osztálymunkára, csoportok alakítására alkalmas berendezés a tantermekben, 

kulturtechnikai és készségtárgyak egyenletes elosztása az órarendben, sok 

fejlesztő és szemléltető eszköz alkalmazása, ha van rá mód pedagógiai 

asszisztens segítsége az osztályban 

Egyéb lehetőségek 

a Pedagógiai Szakszolgálat javaslata alapján a tanuló értékelésénél 

előnyben részesíthető az ajánlott (szóbeli vagy írásbeli ) számonkérési 

forma, illetve értékelési mód, eszközhasználat, egyéni haladási tempó, 

időkedvezmény, szükség esetén szoros együttműködés a gyermekjóléti - 

családsegítő szolgálattal 
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3.16.2. Sajátos Nevelési Igényű gyermekek: SNI 

 

          Fejlődési zavar vagy akadályozottság miatt nagyobb mértékű az elmaradás, ami 

részterületeket, illetve teljes képességprofilt érinthet. Jellemző a tünetek korai jelentkezése. 

A fejlesztés prognózisa behatárolt. Visszafordíthatatlan állapotot takar, de az értelmi 

képességek, az életkor és a fejlesztés függvényében a tanuló egyre tudatosabban alkalmaz 

kompenzációs technikákat. 

 

          A sajátos nevelési igényű tanuló egyénre szabott fejlesztése a Pedagógiai 

Szakszolgálatok Megyei Szakértői Bizottságának, illetve az Országos Szakértői Bizottságok 

szakértői véleménye alapján és az iskola gyógypedagógusának koordinálásával végezhető 

(személyi és tárgyi feltételeink adottak, speciális esetekben igénybe vesszük az utazó 

gyógypedagógiai szolgálat szakmai és személyi segítségét is együttműködési megállapodás 

keretében): 

 egyéni fejlesztési terv készítésével 

 egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs-rehabilitációs foglalkozások keretében 

 terápiával (az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció-egyéni 

fejlődési lap {Tü.356.r.sz.} nyomtatványon dokumentálva) 

 a tanulási és szabadidős tevékenység egészét átható, a tanuló sérüléséhez, állapotához 

igazodó, sérülésspecifikus nevelés-oktatással. 

 

           A tanulók egyéni fejlesztését tehát részletes szakvélemény, speciális szakember - 

szakirányú végzettségű gyógypedagógus, és szükség esetén sérülésspecifikus tanterv és 

tankönyvi kínálat segíti. 

           Iskolánk pedagógusai - a gyógypedagógussal együttműködve- az egyénre szabott 

fejlesztő feladatokat beépítik a foglalkozásokba, tanórákba. Az egyéni fejlesztési tervet az 

érintett pedagógusok a gyógypedagógussal közösen készítik és valósítják meg: a 

gyógypedagógus a speciális/terápiás foglalkozást, a befogadó pedagógusok pedig az adaptált 

tantárgyi/fejlesztő programot.  

 

Integrált nevelésre vonatkozó általános alapelveink 

 a sajátos nevelési igényű tanulók esetében is általános nevelési célkitűzéseink 

megvalósítására törekszünk 

 kiemelt célunk elősegíteni e tanulók alkalmazkodó készségének, akaraterejének, 

önállóságának, érzelmi életének fejlődését 

 biztosítjuk a sajátos nevelési igény szerinti környezetet, tárgyi és személyi feltételeket; 

amennyiben a személyi feltételeink hiányosak, utazó gyógypedagógiai szolgáltatást 

igénylünk az arra kijelölt intézménytől 

 habilitációs tevékenységünket TEAM munkában kialakított és szervezett folyamatban 

valósítjuk meg; a team munkában a gyógypedagógus és a tanulót oktató pedagógusok és 

esetenként az iskolapszichológus vesz részt 

 habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiás programjaink jellemzően beépülnek az 

iskolai programba, így a napi oktató, nevelőmunkába beágyazottan valósulnak meg, a 

szakvéleményben foglalt valós igényekhez igazodóan, a gyógypedagógus 

közreműködésével elkészített éves „Egyéni fejlesztési terv” szerint; a team döntése 

szerint kerül sor egyéni kiegészítő fejlesztő,  habilitációs, illetve terápiás foglalkozásokra 

 az egyéni igényekhez igazodó foglakoztatás megvalósulása érdekében rugalmas 

szervezeti kereteket alakítunk ki; a meghosszabbított beszámolás, szóbeli/írásbeli 

beszámolás lehetőségét pedagógusaink biztosítják 
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 a sajátos nevelési igényű tanulókkal végzett munkánk során arra törekszünk, hogy 

kihasználjuk mindazon lehetőségeket személyiségük – így különösen a befogadás, 

empátia fejlesztése, a segítő viselkedésformák és tevékenységek tanítása – fejlesztésére, 

amit a sérült társaikkal való együttélés nyújt 

 az elfogadás szemléletét úgy alakítjuk, hogy tartózkodunk mindazon viselkedésminták 

adásától, amely a sérült gyermekek másságát hangsúlyozza 

 munkánkkal közvetve segítjük a társadalom befogadó szemléletének kialakítását 

 fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók és családjaik esetében az 

adatvédelemmel és a személyiségjogokkal kapcsolatos szabályok betartására. 

 

A habilitáció általános célja 

 a sérült funkciók fejlesztése, újak kialakítása 

 a sérült funkciókkal egyensúlyban a meglévő funkciókra való támaszkodás, s ezek 

fejlesztése 

 amennyiben speciális segédeszközök használata szükséges, ezek elfogadtatása, a 

használat tanítása. 

 

A habilitáció fő területei 

 az észlelés – vizuális, akusztikus, taktilis, vesztibuláris, kinesztéziás – fejlesztése 

 a motoros készségek fejlesztése 

 a beszéd- és nyelvi készségek fejlesztése, szükség esetén alternatív kommunikációs 

eszköz használatával 

 a szociális készségek fejlesztése 

 a kognitív készségek fejlesztése 

 az önellátás készségeinek fejlesztése. 

A habilitáció részben a többi tanulóval végzett munka során, differenciált bánásmóddal és 

eszközökkel, részben egyéni vagy kiscsoportos formában valósul meg.  

 

Terápiás hatású foglalkozásaink, szolgáltatásaink: szenzomotoros szemléletű mozgásterápia, 

Sindelar terápia, diszlexia reedukáció és képességfejlesztés, diszgráfia terápia, diszkalkulia 

terápia, figyelemfejlesztés, magatartásrendezés, számítógépes olvasásfejlesztés, tanulási- 

kognitív képességek fejlesztése, kiscsoportos habilitációs-és fejlesztő foglalkozások, stb. 

 

 Sajátos nevelési igényű tanulókkal végzett munkánkra vonatkozó eljárás rendje 

 évnyitó szülői értekezleteinken rendszeresen tájékoztatást adunk a szülőknek az integrált 

nevelésre vonatkozó főbb tudnivalókról, az erre vonatkozó eljárási szabályainkról 

 fokozott figyelmet fordítunk az újonnan felvett tanulók esetleges problémáinak 

feltárására, a pedagógiai szakszolgálat bevonásával közreműködünk a sajátos igények 

mielőbbi feltárásában 

 tájékoztatjuk a szülőket, hogy integrált oktatásban, nevelésben abban az esetben vehet 

részt gyermekük, ha optimális fejlődését ez a forma biztosítja leginkább, s ezt a 

szakvélemény megállapítja 

 helyhiány esetén elsőbbséget élveznek az iskola már beírt tanulói. A helyhiányt az 

igazgató saját jogkörében írásban 8 napon belül jelzi a szakértői és rehabilitációs 

bizottságnak 

 a tanulók osztályokba való beosztásakor tartózkodunk a sajátos nevelési igényű tanulók 

elkülönítésétől. Az egy csoportban elhelyezett tanulók irányszáma 1-3 fő. Abban az 

esetben, ha az integrált nevelésre javasolt tanuló a feltételek biztosítása után sem fejlődik 

megfelelően, illetve adaptációs készségei nem teszik lehetővé a többi tanulókkal való 
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együttnevelést, a törvényben meghatározott megfigyelési idő után ismételt szakértői 

vizsgálatát kérjük. 

 

Habilitációs foglalkozás 

A habilitációs, rehabilitációs foglalkozás irányulhat: - a sérült funkció korrekciójára, 

kompenzálására - új funkció kialakítására - a funkciók egyensúlyára - speciális eszközök 

használatára - társadalmi együttéléshez szükséges képességekre - nem tantárgyakra, nem 

passzív ismeretekre  

 

A habilitáció tartalmát meghatározó tényezők:- a fogyatékosság típusa és súlyossága - 

kialakulásának ideje - a tanuló életkora - pszichés és egészségi állapota - képességei, 

készségei - az adott tanulóra vonatkozó integrálhatósági követelmények. 

 

Másodlagos tünetek megelőzése 

          A sajátos nevelési igényű gyermek hatványozott mértékben éli át másságát, korlátait. 

Amennyiben nap mint nap – szándéka ellenére – nem tud megfelelni az iskolai elvárásoknak  

(teljesítmény, viselkedés, kitartás, terhelhetőség, normatartás) rendszeresen 

kudarchelyzetekkel találkozik, bizonytalansága, motiválatlansága erősödik. Frusztráltságát 

másodlagos tünetekkel kompenzálja, így tovább mélyíti elszigeteltségét a közösségben. 

 

Módszereink a másodlagosan kialakuló tünetek megelőzéséhez 

 játékos, változatos, rövid terhelést nyújtó tevékenységformákat tervezünk a tanulási 

motiváció fenntartásához 

 a lehető legtöbb érzékszervi csatornát kapcsoljuk be a megismerési folyamatba egy-egy 

absztrakt ismeret elsajátításakor 

 a fejlesztési területek egymásra épülését, motiváló, változatos, rövid terhelést adunk a 

tanulási folyamatban 

 nem vesszük a gyermeket egyszerre sok ingerrel körül, átláthatóság, behatárolhatóság, 

rend és következetes pozitív megerősítés veszi körül a tanulót, többször, változatos 

formában, rövid ideig erősítjük ugyanazt a képzetet, nem alkalmazzuk a hosszú, unalmas, 

gépies gyakoroltatást 

 nevelőink igyekeznek belehelyezkedni a gyermek nézőpontjába, a módszer és 

eszközválasztás tudatosságát a gyermek fejlettségi szintjének pontos megismerése és az 

arra épülő egyéni fejlesztési terv alapozza meg 

 a fejlesztést két irányban végezzük: egyrészt a preventív képességfejlesztéssel erősítjük 

meg a gyengén működő funkciókat, másrészt alkalmat teremtünk a gyermek 

önmegvalósítására, értékei bemutatására kreatív tevékenységekkel, ami a személyiség 

egyensúlyának kialakításában döntő lehet 

 a hiányokat, korlátokat, a teljesítmény gyengeségeit egynek tekintjük a gyermek 

tulajdonságai között: nem hangsúlyozva, a tanulót az önmagához viszonyított 

személyiségfejlődés alapján értékeljük. 

 

3.16.3. Egyéni fejlesztési terv 

 

Egyéni fejlesztési terv készítésekor alkalmazott szabályok és normák: 

Az egyéni fejlesztési terv tulajdonképpen egy szerződés. A szerződő felek: tanuló, 

pedagógus(ok), szülő(k). Az egyéni fejlesztési terv nem nyilvános, az intézmény belső 

dokumentuma. Tartalma kizárólag a gyermek fejlesztéséhez/fejlődéséhez használható fel, a 

szülő/gondviselő egyetértésével. 

Az egyéni fejlesztési terv lebontásának lépései 
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 a gyermekről összegyűjtött információk elemzése, összegzése 

 a legfőbb fejlesztési irány meghatározása tekintettel a gyermek reális lehetőségeire 

 a fejlesztőprogram fő területeinek meghatározása 

 a fő területeken belül a feladattípusok, feladatsorok leírása / a feladatok kiválasztását két 

szempont vezérli: 

 a feladat nehézségi foka igazodjon a gyermek aktuális képességszintjéhez 

 a feladat tartalma illeszkedjen a tantárgyi munka aktuális tematikájához. 

A munka intézményi szintű összefogása vezethet csak eredményre, ezért augusztusban és 

szeptemberben időt biztosítunk a konzultációkhoz, egyeztetésekhez, az együttműködéshez. 

Egy gyermekre egy fejlesztés terv készül, mely koordinálja a pedagógusok, 

gyógypedagógusok és más szakemberek munkamegosztását is. 

 

3.16.4. Az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs-habilitációs foglalkozások 

szervezésének fő kérdései 

      

          A befogadó szemlélet és a szakszerű foglalkoztatás a pedagógusok, gyógypedagógusok 

és a szakmai szolgáltatásban részt vállaló intézmények együttműködésével egyesül és válik 

esélyteremtő eszközzé az átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermek egyénre szabott 

fejlesztésében. 

  

A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése 

• Osztálylétszám kialakítása: SNI esetén 2-3 főnek számítható. A SNI tanulók aránya: 

kedvezően szervezhető, ha az osztályban arányuk 10 % fölé nem emelkedik. 

• Kötelező és nem kötelező órák szervezése: nincs eltérés a tanulók közt. Felzárkóztatás, 

képességkibontakoztatás céljából szükséges a tantárgyakhoz rendelhető feladat, melynek 

célja a tanult ismeretek rögzítése, egyéni megsegítéssel történő automatizálása.   

• Rehabilitációs célú foglalkozások szervezése: célja a fennálló zavarok csökkentése, 

kompenzáló technikák elsajátítása, funkcionális képességfejlesztő programok 

alkalmazásával segíteni a tanulók eredményes iskolai előmenetelét. 

 

SNI tanulók nevelésében-oktatásában részt vevő gyógypedagógus feladata 

 programokat, programcsomagokat állít össze 

 részt vesz a pedagógiai diagnózis elkészítésében, ennek megfelelő pedagógiai környezet 

kialakításában, speciális segédeszközök kiválasztásában 

 javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására 

 együttműködik a pedagógusok többségével, nyomon követi a tanulók előrehaladását, 

javaslatokat fogalmaz meg az egyéni fejlesztési szükségletekhez igazodó 

módszerváltásokra 

 közreműködik az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő 

rehabilitációs tevékenység tervezésében, ezt követően a konzultációkban 

 terápiás fejlesztő foglalkozásokat végez a tanulóval közvetlen foglalkozásokon egyéni 

fejlesztési terv alapján, a kötelező rehabilitációs órakeretben. 

(A feladatok részletes leírását a munkaköri leírás tartalmazza) 

 

A szükséges pedagógiai többletszolgáltatások biztosítása 

 speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek 

 speciális gyógyászati, tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök 

 

Tantárgyak, tantárgyrészek minősítése alóli mentesítések 
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         A tanuló valamely tantárgyból, tantárgyakból vagy tantárgyrészből minősítés alóli 

mentesítésre jogosult, ha a szakértői véleményben ez megfogalmazásra került. 

Ebben az esetben a tantárgy ismeretanyagát idői és tartalmi intervallumában egyéni program 

szerint módosítani kell.  

A módosítás rövidebb időben megvalósítható programot kell, hogy tartalmazzon, hiszen 

ahogy a rehabilitáció sikeressége elősegíti a fejlődés felgyorsulását, a kompenzációs 

tevékenység hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanuló a megsegítések mellett abban a tempóban 

tanulja a tantárgyat, amely megegyezik az évfolyam programjával. Cél tehát az egyéni 

programban a felzárkóztatás megvalósítása, a tanuló legoptimálisabb fejlődésének biztosítása. 

Az érintett tanárok külön, erre a célra megfelelő egyéni fejlesztő naplót vezetnek tanulónként. 

  

SNI – BTM Magántanulók ellátása 

A szakértői véleményben leírt minimális óraszám figyelembevételével, a gyógypedagógus 

szakmai koordinálásával megszervezzük a konzultációkat, kialakítjuk a gyermekek számára 

az egyéni órarendet. 

 

Egyéb szolgáltatások 

Pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérjük. Nyertes elbírálás esetén szeretnénk az alábbi 

programok közül a pályázati kiírásnak megfelelően az alábbiakból megvalósítani: 

∙ OVIFÓRUM leendő iskolás gyermekek szüleinek 

∙ SNI-BTM Mentortanár-és Tanuló Hálózat kiépítése és működtetése 

∙ Szenzomotoros Integrációs Torna  

∙ SNI-BTM tanulók részére Speciális Differenciált Pályaválasztási Tanácsadás 

∙ Előadások, bemutató órák szervezése a tanórán belüli differenciálás, egyéni bánásmód, 

magatartásrendezés témaköreiben 

∙ Számítógéppel segített tanulás. 

A programok mellett pályázati és egyéb forrás segítségével szeretnénk bővíteni 

eszközparkunkat, és törekszünk az akadálymentes környezet kialakítására is. 

 

3.16.5. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 

A tehetséggondozás célja a kiemelkedő képességű tanulók támogatása pedagógiai és 

pszichológiai eszközökkel annak érdekében, hogy képességeik ki tudjanak teljesedni. 
 

Feladatunk az iskolába járó gyermekek tehetségét felismerni, fejlesztésüket támogatni a lehető 

legkomplexebb módon. 
.  
A tehetséget két módon értelmezzük:  

 a tanuló átlagos vagy gyengébb képességekkel rendelkezik, de ezek között léteznek 

olyanok, amelyek jóval meghaladják egyéb képességeiket  

 a tanuló az átlagot lényegesen meghaladó képességekkel rendelkezik, ezen belül néhány 

területen kimagasló teljesítményre képes.  

Mindkét területhez tartozók képességfejlesztését kiemelkedő pedagógiai feladatunk, de 

különböző módon közelítünk a megoldáshoz. Fejlesztési eljárásainkat minden esetben a 

tanuló szüleinek egyetértésével szervezzük meg.  

 

A képesség kibontakoztatásának területei:  

 a tanórai differenciálás 

 tanórán alkalmazott egyedi módszerek: sakkpalota program, logikai táblajáték program, 

komplex instrukciós program  

 egyéni feladatok kijelölése, a végrehajtás segítése és ellenőrzése 
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 tanórán kívüli programok szervezése, biztosítása 

 iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek szervezése 

 fejlesztő foglalkozások szervezése 

 iskolán kívüli lehetőségek biztosítása  

 iskolán kívüli versenyelehetőségek  

 pályázatokon való részvétel biztosítása 

 partneri kapcsolatok készélesítése. 

 

3.17. KÖRNYEZETI- ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 

        A gyereknek, tanulónak joga van a személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartó, 

biztonságos és egészséges környezethez. 

 

        A környezeti és az egészségfejlesztés kiterjed az emberi együttélés, illetve az ember és 

természet kapcsolatának bemutatására és formálására, elősegíti a környezeti és egészség-

tudatosság erősödését. A pedagógiai gyakorlat kiterjed a testi és lelki egészségfejlesztésre, a 

társas készségek fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. A környezeti fejlesztés 

legfontosabb értéktartalmai a fenntartható fejlődéssel, a jövő nemzedékek életminőséghez 

fűződő jogaival, a bioszféra iránti felelősségünkkel kapcsolatosak, ezért hangsúlyosan 

erkölcsi és etikai irányultságúak, attitűdöket és szokásokat formálóak. 

A környezeti fejlesztésben a tantárgyak közötti integráció, a különböző tantárgyak 

ismeretkészletét összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai törekvés jellemez bennünket. 

 Megismertetjük a fiatalokat közvetlen környezetük élővilágával, geológiai 

képződményeivel, természeti jelenségeivel, a fenntartható fejlődés fogalmával, a környezeti 

problémákkal és az egészséges életmód gyakorlatával.  A környezeti fejlesztés célja a 

környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. Messzebb tekintve a 

környezeti fejlesztés a bioszféra - s benne az ember - megőrzését, fenntartását célozza. Célja a 

természet, az épített és társadalmi környezet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, 

értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása.  

A környezeti fejlesztés ugyanúgy kiterjed a természet rendszerszemléletű - és a 

fenntarthatóság szempontjait is magában foglaló - tanulmányozására, mint az emberi 

együttélés, illetve az ember és természet kapcsolatának bemutatására, értelmezésére; amely 

kapcsolat nem a természet feletti uralmat jelenti, hanem a felelősséget világunk épségének, 

szépségének megőrzéséért. Az iskolának prevenciós feladatai mellett az egészség 

megőrzésére, az egészséges állapot megbecsülésére, az életminőséget meghatározó értékként 

való megélésére is kell nevelnie. Az egészség a testi, lelki, szociális harmónia egységét 

jelenti. Az egészségfejlesztés egyben közösségi nevelés is, hiszen életvitelünkkel nemcsak 

saját egészségünket befolyásoljuk, hanem környezetünkét is.               

 

Hitvallásunk 

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

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

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

hatnak vissza saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott 

gyermekeket, és programjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezet- és 

egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk.  

           Diákjaink nem lehetnek közömbösek szűkebb és tágabb környezetük tisztasága, 

esztétikuma és a világ globális problémái iránt. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink 

környezetükért felelősséget érző és tenni akaró emberekké váljanak, akik az emberi 

alkotásokat tisztelik. 
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Célok, feladatok meghatározása 

 

Általános célkitűzések, alapelvek: rendszerszemléletre nevelés - globális összefüggések 

megértése - problémamegoldó gondolkodás elsajátítása - a környezetbarát létminőséghez 

tartozó viselkedésnormák és formák kialakítása - a kultúra fontosságának megismertetése a 

fenntartható fejlődésben - a természet,  az élet sokféleségének megértése - az egyetemes 

természetnek, mint létező értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő 

létező, így az embert is, annak környezetével,  kultúrájával együtt - a föld egészséges 

folyamatainak megőrzése, harmóniára törekvés - a biológiai sokféleség megóvása - testi, lelki 

egészség megőrzése - értékközvetítés 

 

Pedagógiai célok: az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése - rendszerszemléletre 

nevelés - holisztikus-globális szemléletmód kialakítása - a fenntarthatóságra nevelés 

elősegítése - környezetetika hatékony fejlesztése - érzelmi-értelmi környezeti fejlesztés - 

tapasztalatokon alapuló kreatív környezeti fejlesztés - tolerancia, segítő életút kialakítása - 

környezettudatos magatartás és életvitel kialakításának támogatása - közösségi felelősség 

felélesztése - az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése - az egészség és a 

környezet összefüggéseinek felismertetése - helyzetfelismerés ok-okozati összefüggések 

fejlesztése - döntésképesség fejlesztése - igény a globális összefüggések megértésére 

 

Nevelési gyakorlatunk megújítása 

               A ma környezeti- és egészségfejlesztése a holnap környezeti kihívásaira készít fel. 

Ezért a tananyag nem vonatkozhat csak a múltra, lényeges eleme a jövő megtervezéséhez és 

lehető legteljesebb megéléséhez szükséges egyéni és közösségi képességek és készségek 

magalapozása, kialakítása. Új ismeretkörökkel bővítve, a megismerés és a gondolkodás új 

módjaival gyarapítva kényszerülünk megújítani pedagógiai eszköztárunkat, didaktikai 

apparátusunkat, módszereinket. Feladatunk, hogy megértessük a környezetünk állapotát 

befolyásoló folyamatokat, megtaláljuk az összefüggéseket a kedvezőtlen változások és az 

azokat létrehozó emberi tevékenységek között. A környezeti- és egészségfejlesztés során új, 

ökológiai szemléleteket kell közvetítenünk, célja az értékközvetítés. 

 

Egészség- és környezeti fejlesztési csomópontok 

• a környezeti fejlesztés hosszú távú feladat, mely szoros összhangban van a környezeti 

erkölccsel 

• a környezettudatos magatartás legfontosabb színtere az iskola 

• az egészségérték kialakításában fontos az együttműködés a szülőkkel 

• a kortársoktatók szerepét erősíteni, fejleszteni kell, mind a szexuális nevelésben, mind a 

drogprevencióban. 

 

Célok eléréséhez szükséges készségek: alternatív, problémamegoldó gondolkodás - ökológiai 

szemlélet, gondolkodásmód - szintetizálás és analizálás - problémaérzékenység  - kreativitás – 

együttműködés - alkalmazkodás - tolerancia és segítő életmód - vitakészség és kritikus 

véleményalkotás - kommunikáció - médiahasználat - konfliktuskezelés és megoldás - 

állampolgári részvétel és cselekvés - értékelés és mérlegelés készsége. 

 

Fejlesztési követelmény 

              A tanulót jellemezze a nyitottság, mutasson érdeklődést a környezet élő és élettelen 

világa iránt. Ismerje fel a környezeti problémákat lokális és globális szinten. Próbáljon 

megoldási javaslatokat tenni. Környezetében végzett megfigyelései, vizsgálatai alapján 

törekedjen tapasztalatok megszerzésére. Környezetünk, természeti és társadalmi összetevőivel 



 46 

együtt bonyolult és összetett rendszert alkot, ezért fontos, hogy a tanulók felismerjék az 

alkotóelemeket, a részek közötti kapcsolatot, és azt működés tekintetében egészként tekintsék. 

Legyen képes az így szerzett tudását és az ismeretszerzés folyamatában fejlődő készségeit, 

képességeit alkalmazni: 

 értékelje a természet szépségeit 

 vegye észre az élő és élettelen világ legjellemzőbb összefüggéseit 

 legyen képes a környezetében lévő élőlények, jelenségek és folyamatok megfigyelésére 

 törekedjen a megfigyelések, vizsgálatok tapasztalatainak értelmezésére  

 ismerje fel az egyszerű összefüggéseket 

 legyen képes tanári segítséggel következtetéseket levonni, ítéleteket alkotni 

 tudja elmondani megfigyeléseit, vizsgálódásainak eredményeit kiselőadás formájában 

 a csoportmunka során törekedjen feladatmegosztásra, felelősségteljes közös 

munkavégzésre 

 igényelje az egészséges környezetet 

 ismerje fel környezetében a környezetszennyezést mint veszélyforrást 

 törekedjen a megelőzésre és a veszély elhárítására 

 erősödjék egyéni felelősségvállalása a jelen és a jövőbeni környezet iránt (fenntartható 

fejlődés) 

 óvja a természetet és embertársait 

 ha lehetősége van választani, dönteni (vásárláskor, utazáskor), akkor a környezetkímélő 

terméket, technológiát részesítse előnyben. 

 

Feladataink 

• rendszeres munkával elő kell segíteni a fizikai erőgyarapodást és az ellenálló-képesség 

fejlődését 

• növelni tanulóink edzettségi szintjét és a teljesítőképességét 

• kirándulási és sportolási alkalmak számának emelésével lehetőséget teremteni a mozgás 

örömének átélésére  

• a sikeres teljesítmény eléréséhez próbára tenni akaraterejüket, így fejleszteni kitartásukat 

• a gyermekek mozgáskultúrájának színesítése 

• a szabadidőben végezhető sportolási lehetőségek megismertetése, irántuk a gyermeki 

érdeklődés felkeltése, cselekvésre ösztönzés 

• a különféle fejlődési, szocializációs elmaradások, hátrányos társadalmi vagy családi 

helyzetből, esetleg alkatból eredő gátlások leküzdése.   A nevelés-oktatás rendszeréhez 

kapcsolódóan a tanulás és a munka, valamint a pihenés helyes arányainak megtalálása, a 

személyiség fejlődését elősegítő életrendre, életmódra szoktatás 

• meggyőzés a mozgásnak, az életvitelnek és az életmódnak az egészség megőrzésében 

betöltött szerepéről 

• megelőző tevékenység (előadások és kötetlen beszélgetések) az egészséget károsító 

szokásokkal és a bennük rejlő veszélyekkel kapcsolatosan 

• a tanulói önértékelés fejlesztése: az önbizalom megszerzésére és az együttműködés 

megtanulására irányuló képességfejlesztő kreatív gyakorlatok segítségével 

• a családi szerepekkel és funkciókkal kapcsolatos beszélgetések 

• biztosítjuk az iskolaorvosi hálózaton keresztül a tanulók egészségi állapotának rendszeres 

felügyeletét (pl.: fogászati, szemészeti, gyógytestnevelési szűrővizsgálatok) 

• érezzék fontosságát a nemzeti parkok jelentőségének, védelmének 

• legyenek tisztában az állat- és növényvédelem fontosságával 

• kiránduláskor környezetbarátként viselkedjenek. 

Környezeti és egészségfejlesztés módszerei 
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         Környezeti és egészségfejlesztésünk feladata a környezet-harmonikus életvezetési 

szokásokhoz szükséges készségek, képességek kialakítása. Az alkalmazott módszerek 

egyrészt a környezettudatossághoz szükséges gondolkodásfejlesztést, másrészt a környezeti 

érzékenységet fejlesztő helyzetek megteremtését célozzák. Mindkét irány lehet befogadó és 

cselekvő. 

A környezettudatos gondolkodás fejlesztésének két stratégiája: 

• a gondolkodás folyamatát az ismeretelsajátítás elemeire bontjuk, és ezeket egymásra 

építve tanítjuk meg (először megtanítjuk megfigyelni a dolgokat; majd megérteni; az 

összefüggéseket megláttatni; tapasztalatokból következtetések levonása; majd az új 

ismeretek alkalmazása) 

• gyakorlati helyzetek produkálása, mely során problémák megoldása a feladat 

 

Környezeti és egészségfejlesztési tevékenységeink során alkalmazzuk: a tanítási órák 

klasszikus módszerei, projektmódszer, kooperatív tanulási technikák, IKT eszközök 

használata, erdei iskola, osztálykirándulások, előadás, gyakorlati foglalkozás, múzeumi óra, 

szakköri foglalkozás, verseny, akciók (papírgyűjtés, elemgyűjtés, szemétszedés), témanap, 

túranap, tábor,… 

Fenti programok egy része (pl.: erdei iskola, tábor, sportnapok iskolán kívül) jelentős anyagi 

ráfordítást is igényel, ezért ezek megvalósításához pályázati forrás illetve alapítványi 

támogatás szükséges. 

 

Környezeti és egészségfejlesztés színterei 

             Szüntelen, permanens folyamat, amely már az iskolás kor előtt elkezdődik, és felnőtt 

korunkban is tart. Minden életkornak megvannak azok a lélektani jellemzői, amelyek a 

környezeti kapcsolatok iránti érzékenységet, érdeklődést, magatartást meghatározzák. 

Környezetünkhöz fűződő alapbeállítódásunk kisgyermek korban alapozódik meg. A tanóra a 

környezettani és az egészségfejlesztési ismeretek megtanításának színtere, de pusztán az 

ismeretek megtanulása nem változtatja meg a viselkedést, szemléletet. Speciális jellegéből 

adódóan nem nélkülözheti a valóságos környezet közvetlen megtapasztalását, ezért törekedni 

kell „szabadég-programok” magvalósítására.   

 

Környezeti- és egészségfejlesztés tanórán kívüli lehetőségei 

            A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések 

feltárásával meg kell alapozni, hogy környezetükért, a jövő generációkért felelős viselkedést 

vállaló személyiségekké formálódjanak. 

Tanórán kívüli szervezeti formák: szakkör - tanulói pályázat - tábor, erdei iskola - 

osztálykirándulás - túranap - egészségvédelmi, környezetvédelmi projektnap - tanulmányi 

kirándulás - katasztrófavédelmi nap - papírgyűjtés - akciók (szemétszedés, kiállítás) - „Egy 

szombat az iskoláért” takarítási nap minden tanév szeptemberében - megemlékezés 

környezet- és egészségvédelmi neves napokról - DSK - tanulmányi versenyek, vetélkedők - 

városismereti verseny. 

 

Iskolai környezet 

 Fontos feladat a mindennapi iskolai élet „fizikai” és szellemi környezetének alakítása a 

környezeti fejlesztési program szellemében. Fontos megtervezni az iskolai élet mindennapi 

életének ezernyi mozzanatát és azt, hogy ezeken belül hogyan válhat az iskola 

környezetbaráttá, miképpen alakíthatja az ott dolgozók és tanulók életmódját környezet-

tudatosabbá. Az iskola mint élettér is befolyásolja a gyerekek egészségi állapotát, ezért a 

környezetnek meghatározó szerepe van az egészségfejlesztésben. 

Ehhez járulhat hozzá:  
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• anyag- és energiatakarékos iskolaüzemeltetés és tanórai mozzanatok 

• pedagógusok és dolgozók példamutatása, amelyhez a munkaköri leírás módosítása is 

hozzájárulhat 

• hulladékgazdálkodás tervezése 

• a termek, a folyosó, az iskola „zöldítése” 

• környezetbarát közlekedés (kerékpár népszerűsítése) 

• egészséges iskolai étkezés, büfé  

• az iskolai ismeretterjesztés tanórán kívüli eszközeinek jobb kihasználása. 

 

Az iskola életvitele 

 A mindennapi élet tervezésénél környezeti fejlesztési szempontokat is szem előtt kell 

tartani. Ehhez szükséges az iskola dolgozóinak példamutató magatartása. Az étkezések 

szervezésénél a kulturált étkezés szabályait alakítsuk ki úgy, hogy közben figyeljünk az 

étkezés környezetének kulturáltságára is. Szünetekben a tanulók minél többet tartózkodjanak 

a szabad levegőn.  

A tevékenységek szervezése és koordinálása során biztosítsák 

• a tanulói érdeklődés fenntartását 

• az aktivitás fenntartását és megerősítését 

• a belső motivációs bázis fejlesztését 

• az általános és különleges adottságok felismerését, fejlesztését 

• a megismerő és rövid úton célravezető stratégiák felismerését, lehetőségeit 

• a tanuló jogát véleményének megfogalmazására, a tévedésre, elgondolásainak 

módosítására, az új utak keresésére 

• az igények kialakulását a gondolatmenetek elemzésére; a problémamegoldás 

folyamatának tudatos tervezésére, megvalósítására és a szükséges következmények 

számbavételére is 

• a tanulók önismeretének, önbizalmának fejlődését. 

 

3.17.1. Környezeti fejlesztés 

 

A környezeti fejlesztés célja   

             A környezeti fejlesztés a személyiségformálás olyan összetevőit és folyamatait jelenti, 

melyek a személyek, illetve közösségek környezeti identitásának kialakulását és elmélyülését 

segítik, mégpedig magatartás- és tevékenységrepertoárjuk ökológiai szemléletű gazdagítása 

által. A környezeti fejlesztés a személyiség egészére igyekszik hatni:  

• a tudatra ismeretekkel 

• az érzelmekre élményekkel 

• az akaratra célratörő tevékenységekkel 

A környezeti fejlesztés célja, hogy alakuljon ki a tanulókban 

• a környezettudatos gondolkodás, a környezeti problémákra érzékenyen reagálni tudó 

felelősségteljes cselekvő emberi attitűd 

• lakóhelyünk és környékünk problémái iránti érzékenység 

• kutassák fel a helyi környezeti konfliktusokat és találjanak rá megoldási lehetőséget 

• hajlandóságot az aktív részvételre, a tenni akarás a problémák megoldására 

• a harmonikus környezet szépségének fogadása, élvezete 

• környezetkímélő termék és technológia előnyben részesítse  

• megismertetni a gyerekekkel a takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeivel és a 

környezetbarát létminőséghez tartozó viselkedési normákkal 

• ökológiai szemlélet tükrözni 
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• a természeti és épített szociális környezet ismerete, óvása, fejlesztése. 

 

Környezeti kompetenciák 

            A módszerek és programok akkor lesznek hatékonyak, ha nem csak tudást 

közvetítenek, hanem aktív környezeti kompetenciákat. Amikor környezeti kompetenciákról 

beszélünk, akkor nem csupán egy újabb elemet illesztünk be a fejlesztendő készségek, 

képességek sorába, hanem azt hangsúlyozzuk, hogy csak akkor érhetünk el eredményeket a 

környezeti és egészségfejlesztés terén, ha az oktatás-nevelés során a diákok képessé válnak 

arra is, hogy használják minden megszerzett képességüket, készségüket problémák 

kezelésének érdekében. A kompetenciafejlesztés hosszú évek során valósul meg a nevelés-

oktatás keretében. Környezeti és egészségfejlesztés kulcskompetenciái: 

• rendszerszemléletű gondolkodás 

• kritikai gondolkodás 

• kreatív gondolkodás  

• a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudáselemek 

• a fenntartható fejlődést nem támogató döntések következményeinek ismerete  

• a globális, regionális, nemzeti és helyi környezeti problémák ismerete 

• a környezeti problémák gazdasági, ökológiai és társadalmi következményeinek ismerete 

• a fenntartható fejlődés etikai dimenziójának tudatosítása  

• a nemzedékek közötti és nemzedéken belüli szolidaritás és felelősség. 

A speciális kompetenciák erősítésével érhető el hatékony környezeti és egészségfejlesztés: 

• komplexitás, nyitott helyzetek kezelésének képessége 

• önálló és társas tanulásra való képesség 

• rugalmasság és alkalmazkodó képesség 

• kritikai képesség, problémamegoldó képesség, kreativitás 

• idegen nyelvű kommunikáció  

• együttműködés, kommunikáció   

• írott kommunikáció alkalmazására való képesség. 

 

3.17.2. Egészségfejlesztés 

 

Az egészségfejlesztés  célja 

               Az egészségfejlesztés olyan komplex tevékenység, amely indirekt és direkt 

módszereket alkalmaz; jellemzője, hogy kiterjed a szocializáció minden szintjére. Célja, hogy 

az egészség-kulturális szint emelésével, az életmód formálásával elősegíteni az egészség 

kialakítását, megtartását, a betegségek megelőzését. Az egészségnevelő segítséget és 

támogatást nyújt abban, hogy a tanulók segíteni tudjanak önmagukon, hogy az egészségüket 

érintő kérdésekben képesek legyenek jól dönteni. Mindezek alapján az egészségfejlesztés 

célja, hogy a tanulók megtanulják kontrollálni saját egészségüket: 

• legyenek képesek egészségük megőrzése, betegségek megelőzésére, egészséges 

személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására 

• szerezzenek fokozott kontrollt saját egészségi állapotuk felett, váljon igényükké annak 

javítása 

• ismerjék meg az egészségre káros szokások biológiai - élettani - összetevőit, 

alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás 

• legyen számukra figyelemfelkeltő, motiváló, szerepe annak, hogy az egészség – érték 

• lépést tartsanak a gyermekkor és a kamaszkor legfontosabb fejlődési fázisaival 

• segítsük az egyén másokhoz és a világhoz való viszonyát  
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• minden egyes gyermekben a lehető legoptimálisabb mértékben bontakoztassuk ki a benne 

rejlő lehetőségeket 

• alakuljon ki az egészség helyes értelmezése, az önmagunkkal szembeni felelősségérzet 

• fejlesszük a tanulók kifejezőkészségét, önismeretét, önbizalmát 

• erősítsük a tanulók empatikus és együttműködési készségét 

• elégítsük ki a tanulók mozgásigényét, a motoros képességek, a mozgáskészségek 

fejlesztésével, fizikai erőnlét fokozásával 

• figyeljenek a szellemi és a fizikai terhelés egyensúlyára,  legyen igényük az edzés, a sport 

iránti 

• alakuljanak ki a kulturált étkezési szokások, az ízléses terítés az étkezések rendje 

• szabadidős tevékenységek során töltsenek a gyerekek 1-1 órát szabad levegőn, tudatosan 

tervezett, sokoldalúan fejlesztő mozgással és játékkal 

• vegyék igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat (fogorvos, védőnő, iskolaorvos, iskolai 

védőnő…) 

 a mindennapos testnevelési program elégítse ki a tanulók mozgásszükségletét, és 

fejlessze mozgásos cselekvési biztonságukat, fizikai állóképességüket, erejüket, 

ügyességüket és gyorsaságukat 

 

Az iskolai egészségfejlesztés feladata 

            Nevelésünkben különös hangsúlyt kap, hogy az iskola alakítsa ki az igényt a 

tanulókban az egészséges életmód iránt. Tudatosítanunk kell, hogy az egészség érték, annak 

megóvása minden ember elemi érdeke és legfőbb feladata. A kulturált ember ismeri a 

veszélyeket, felkészül azok elhárítására. Egészségen testi és lelki egészséget értünk, s 

mindkettőt egyformán fontosnak tartjuk. Célunk tanulóink pozitív gondolkodásának 

fejlesztése, szemléletének alakítása annak érdekében, hogy egészséges felnőttként feleljenek 

meg az élet kihívásainak. 

∙ A testi és lelki egészségre nevelés 

∙ Egészséges táplálkozásra nevelés 

∙ Balesetmegelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés 

∙ Függőséghez vezető szokások kialakulásának megelőzésére nevelés 

∙ Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés 

∙ Családi életre, társsá, szülővé nevelés 

 

3.17.3. Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának tervezete  

 

évfolyam tanórai tevékenységek tanórán kívüli tevékenységek 

1. elméleti ismeretek elsajátíttatása:  

∙ természetismeret-egészségtani 

témakörök 

∙ technika 

∙ testnevelés  

elméleti és gyakorlati foglakozások: 

∙ az osztálytanítókkal 

∙ iskolai védőnővel 

∙ projektnap, témanap alkalmával 

2. 

3. 

4. 

5. elméleti ismeretek elsajátíttatása: 

∙ a természetismeret és biológia 

egészségtani témakörök 

∙ fizika 

∙ kémia 

∙ életvitel 

∙ testnevelés  

elméleti és gyakorlati foglakozások: 

∙ az iskolai védőnővel 

∙ projektnap, témanap alkalmával 

∙ tanfolyam szervezése 8. év végén 

(költségét pályázatokból, szponzori 

támogatásokból finanszírozzuk) 

6. 

7. 

8. 
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3.17.4. Drogprevenciós és  bűnmegelőzési program 

 

Iskolánk tanulói különböző szociokulturális családi háttérrel rendelkeznek. A szülők 

iskolai végzettsége nagy különbségeket mutat. Az egyre nehezebb megélhetési gondok, a 

fokozódó családfenntartási nehézségek is megjelennek a gyerekekkel való törődésben, 

foglalkozásban, illetve annak hiányában vagy a nemtörődöm hozzáállásban. Több családnál 

jellemző a „mindent megadok, ami csak kell”, az anyagi háttér biztosított, az érzelmi 

biztonság kevésbé. 

A fenti okok következményeként az iskolában egyre nehezebb tartani a jó magatartási szintet, 

helyzetet. A kamaszodó, önállóságra törekvő, eszményeket kereső fiatalok közül vannak, akik 

a szülői kontroll hiányában a társadalmilag elfogadott erkölcsi normák negatív perifériája felé 

fordulnak. Feszegetik a határokat, korlátokat és a vágyaikat azonnal szeretnék kielégíteni, 

növekszik a dohányzást, alkoholfogyasztást kipróbálók száma, több a csellengés, az agresszív 

viselkedés. Előfordul az anyagi szűkösség, a családok közötti egyre jelentősebb eltérések 

miatti eltulajdonítás, lopás. 

A családokban ezeket a problémákat gyakran későn ismerik fel, és legtöbbször az iskolára 

hárítják a felelősséget.  

Lehetőségeink: 

A feltételek közül már néhánnyal rendelkezünk: 

 vannak prevenciós képzésben részt vett pedagógusok 

 az iskola helyet biztosít a prevenciós munka számára 

 pályázati lehetőségek révén szélesítjük prevenciós programjainkat 

 külsős partnereinkkel szoros kapcsolatot tartunk, diákjaink, különböző foglalkozásokon 

vesznek részt. 



Prevenciós terv 

     Beavatkozás területei             Elért eredmények mutatói 
Mutatók ellenőrizhetőségének 

forrásai 
Feltételezések és kockázatok 

H
o
ss

zú
 

tá
vú

 c
él

o
k Megelőző, felismerő és rehabilitációs 

tevékenység. Hatékony megelőző munka. 

Megelőző, tanításon kívüli iskolai 

tevékenység. 

Csökken a mulasztások száma, nő az iskolai 

munka eredményessége. 

Javul az iskola környezeti megítélése. 

Periférián lévők száma csökken a változatos 

tevékenységi formáknak köszönhetően. 

Iskolai dokumentumok. 

Statisztikai adatok. 

Minőségbiztosítás mérési adatai. 

Az iskola külső környezetére is 

pozitív hatást gyakorol. 

Alkalmi fogyasztók felismerése, 

beavatkozás.  

R
ö
vi

d
 t

á
vú

 

cé
lo

k 

A tanulók körében megjelenő bűnözés, 

drogfogyasztás visszaszorítása. 

Csellengők számának csökkentése. 

Közvetítő drogfogyasztás kiszorítása az 

iskolából, annak környékéről. Külső és 

belső környezet biztonságának erősítése. 

Megelőző, figyelemfelkeltő, 

ismeretterjesztő előadások, verseny, 

témanapok szervezése. Megelőzés és 

ismeretterjesztés beépítése az iskolai 

tanmenetekbe. 

Működő csoportok dokumentumai.  

A negatív személyiségjegyeket 

hordozók elvesztik vezető 

szerepüket. A gyerekek 

ellenőrzött, kontrolált, szervezett 

körülmények között töltik el 

szabadidejüket. 

V
á
rh

a
tó

 

er
ed

m
én

ye
k 

Létrejön egy drogprevenciós és 

bűnmegelőzési rendszer, szervezeti 

formáival, eszközrendszerével, személyi 

feltételeivel. A prevenciós munka 

elindítása. Együttműködés a partnerekkel 

és a veszélyeztetett tanulókkal. 

Leginkább veszélyeztetett tanulók 

kiszűrése, azonnali beavatkozás. 

Iskolai dokumentumok. 

Prevencióban résztvevő partnerek 

visszajelzései. (gyermekvédelem, 

rendőrség, iskolaorvos… ) 

Célcsoportok igényinek 

megfelelő közös vagy egyéni 

programok, munkák 

megkezdése. / foglalkozások, 

gyermekvédelmi munka, stb./ 

T
ev

ék
en

ys
ég

ek
 

Tanárok, szakemberek képzése. 

Célcsoportok foglalkoztatási formáinak 

kialakítása. 

Partnerek azonosítása, együttműködési 

feltételek tisztázása. 

Helyzetfelmérés a prevenciós munka 

megindításához. 

Célcsoportok meghatározása, definiálása. 

FORRÁSOK: 

Pályázatok. 

Prevencióban résztvevő iskolán kívüli 

csoportok, alapítványok támogatása. 

Más intézményekben rendezett programok. 

 

KÖLTSÉGEK 

Képzések, konzultációk díjai. 

Foglalkozásokhoz terem és 

felszerelés biztosítása. 

Prevenciót végzők díjazása. 

Felvilágosító anyagok. 

Partnerekkel való együttműködéshez 

a feltételek biztosítása 

Megfelelő kapcsolatok kiépítése. 

Megfelelő munkatársak 

kiválasztása. 

A speciális munkákban való 

részvétel feltételeinek 

biztosítása. 

Célcsoportok kiválasztása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.18 .   ÖKOISKOLAI MŰKÖDÉSÜNK 

 

Iskolánk 2008 óta tagja az Ökoiskolai-hálózatnak, célunk az Örökös ökoiskola cím megszerzése. Egy 

ökoiskola abban más elsősorban, mint egy átlagos iskola, hogy nem csak a nevelő-oktató munkában 

jelennek meg a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden 

területén. Intézményünk egész működtetését környezettudatosság jellemzi. Fontosnak tartjuk azt is, hogy 

a tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskola „ökoéletének”, beleszólhassanak az őket érintő 

kérdésekbe. Diákjaink az iskola környezeti nevelése során úgy tesznek szert ismeretekre, tudásra, hogy - 

miközben szabályokat sajátítanak el - a környezetvédelmi munka aktív résztvevőivé is válnak 

környezetünk, egészségünk védelmében. 

A cím elnyerésekor vállaltuk, hogy a jövő generációját legjobb tudásunk szerint környezettudatos, 

cselekvő állampolgárokká neveljük, elsődleges feladatunk, hogy a fenntarthatóság pedagógiájának elvei 

beépüljenek a mindennapjainkba, megjelenjenek a tanórákon és tanórán kívüli tevékenységekben. A 

környezettudatos magatartás elsajátíttatásában az iskola minden dolgozójának kiemelkedő szerepe van, 

példamutatásuk a legfontosabb nevelőeszköz. Az ökoiskolai feladatok koordinálására ökoiskolai 

munkacsoportot hoztunk létre. Ökoiskolai munkánk részletezése a Környezeti- és egészségfejlesztési 

programunkban található meg. Ökoiskolai pályázatunkban a következőket vállaltuk a fenntarthatóság 

érdekében: 

· tantermeket, folyosókat, aulát növényekkel tesszük élőbbé 

· újrahasznosított anyagokat használunk dekoráláshoz  

· az udvari és iskola környéki zöldterületek ápoljuk 

· madáretetőket helyezünk ki  

· energiatakarékosságra törekszünk a vízhasználat, világítás és szellőztetés területén  

· környezetbarát tisztítószereket használunk  

· megteremtjük a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét  

· tisztasági-, papírgyűjtési versenyt hirdetünk. 

 

 



44..  HHEELLYYII  TTAANNTTEERRVV  
 

Törvényi szabályozás 

∙ Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

∙ Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

Kormányrendelet 

 
4.1. VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
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Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

4.2. VÁLASZTOTT KERETTANTERV FELETTI ÓRASZÁMOK 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. a 4.b 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6 6 

Idegen nyelvek       2+2 2+1 

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

Erkölcstan 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Informatika     0+1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 27 

Tantárgyi engedélyezett 

többlet órakeret 

1.a - 2 

angol   

1.b - 2 

viz. kult. 

2.a - 2 

angol   

2.b - 2 

viz. kult. 

3.a - 2 

angol    

3.b - 2 viz. 

kult. 

1 infor-

matika 

1 vizuális 

kultúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8. a 8.b 

Magyar nyelv és 

irodalom 
4 4 4+1 4+1 3+1 3+1 4+0,5 4+05 

Idegen nyelvek 3+1 3 3+1 3 3+1 3 3+1 3 

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

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 2 2     

Biológia-egészségtan     2-0,5 2-0,5 1+0,5 1+0,5 

Fizika     2-0,5 2-0,5 1+0,5 1+0,5 

Kémia     1+0,5 1+0,5 2-0,5 2-0,5 

Földrajz     1+0,5 1+0,5 2-0,5 2-0,5 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1+1 1 1+1 1 1+1 1 1+1 

Dráma és tánc 

(magyarba integrálva) 
1 1       

Informatika 0+1 0+1 1 1 1 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 3 3 3 3 3 3 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28 28 28 28 31 31 31 31 

Tantárgyi 

engedélyezett többlet 

órakeret 
 

1 angol     

1 

német 

 
 

 

 

 

 

 

4.3. VÁLASZTOTT KERETTANTERVI VÁLTOZATOK 

 

Tantárgyak Változat 

Magyar nyelv és irodalom 1-8. évf. A 

Biológia-egészségtan A 

Fizika B 

Kémia B 

Ének-zene 1-4. évf. A 

Ének-zene 5-8. évf. B 

 

4.4. INTÉZMÉNYI ÓRASZÁMOK 
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A Logikai táblajáték program egy szabad óra terhére került bevezetésre 2017. szeptemberétől.  

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8. a 8.b 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 5 5 4 4 4,5 4,5 

Idegen nyelvek 4 3 4 3 4 3 4 3 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4,5 4,5 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 2 2     

Biológia-egészségtan     1,5 1,5 1,5 1,5 

Fizika     1,5 1,5 1,5 1,5 

Kémia     1,5 1,5 1,5 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 2 1 2 1 2 1 2 

Dráma és tánc (magyarba 

integrálva) 
1 1       

Informatika 1 1 1 1 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat
*
  1 1 1 1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 3 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 28 28 31 31 31 31 

Tantárgyi engedélyezett többlet 

órakeret 
 

1 angol     

1 német 
 

 
 

 
 

 

* 
Életvitel és gyakorlat tantárgy keretében került bevezetésre 2017. szeptemberétől felső tagozaton a Logikai 

táblajáték program.  

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. a 4.b 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 6 6 

Idegen nyelvek    4 3 

Matematika 5 5 5 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 2 2 

Ének-zene 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Informatika     1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 27 

Tantárgyi engedélyezett 

többlet órakeret 

1.a - 2 angol   

1.b - 2 viz. 

kult. 

2.a - 2 angol   

2.b - 2 viz. 

kult. 

3.a - 2 angol    

3.b - 2 viz. 

kult. 

1 – infor-

matika 

1 – viz. 

kult. 
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  évfolyamok 

  2. 3. 4. 6. 7. 8. 

Műveltségterületek Tantárgyak  köt. 
nem 

köt. 
köt. 

nem 

köt. 
köt. 

nem 

köt. 
  

Magyar nyelv és irodalom (etika 7. o; dráma) 8 8  7  3,5 0,5 4,5 4 

Élő idegen nyelv Idegen nyelv   1,5 3  3  3 3 

Matematika 5 5  4  3,5 0,5 3 3 

Ember és társadalom 

Történelem 

(Hon- és népismeret) 
     2,5  2 2 

Osztályfőnöki 

(pályaorientáció) 
     0,5  0,5 0,5 

Ember a természetben 

Környezetismeret          

Természetismeret+egtan 1 1  2  2    

Biológia        1,5 1,5 

Fizika        1,5 1,5 

Kémia        1,5 1,5 

Földünk-környezetünk Földrajz      1  1,5 1,5 

Művészetek 

Ének-zene 1 1  1  1  1 1 

Rajz 1 1  1  1  1 1 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret 
        1 

Informatika 0 0  0 0,5 1  1 1 

Életvitel és 

pályaorientáció 
Technika 1 1  1  1  1 0,5 

Testnevelés és sport Testnevelés (tánc) 3 3  3  2,5  2 2 

 összesen: 20 20 1,5 22 0,5 22,5  25 25 

 
 

         

4.5. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI 

MEGVALÓSÍTÁSA 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni 

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

∙ fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe 

∙ mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk 

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

∙ a mozgásigény kielégítése a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 

hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával 

 

Az első évfolyam legfontosabb pedagógiai feladata, hogy képessé tegye a gyermekeket a 

közösségi munkára, valamint elhárítsa azokat az akadályokat, amelyek az alapismeretek 

befogadását gátolják. Az értelmi fejlődéshez elsősorban a szocializációs fejlődést, a 

kötelességérzést kell megalapozni. Erre pedig a legalkalmasabb eszköz a közös játék, a 

játékos képességfejlesztés és az ehhez kapcsolódó közös élmény és ismeretszerzés. Ezek által 

a tudatos fegyelem és figyelem erősíthető, ami elengedhetetlen a sikerélmény kialakulásához. 
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A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

∙ továbbra is mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait 

∙ fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat 

∙ a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük 

∙ a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával 

Ebben a szakaszban a két év alatt elsajátított ismeretek rögzítése és bővítése történik egyéni 

korrekciókkal. A leghangsúlyosabb a személyiség- és a kulcskompetenciák fejlesztése. A 

tanulási önismeret kialakulását segítve gondozzuk a megfelelő tanuláshoz való viszonyt a 

tanulási szokások és a tanulási ritmus megerősítésével. Ezzel növelhető a motiváció, ez ad 

lehetőséget a teljesítmények legmagasabb szintjének eléréséhez, ugyanis az itt elért 

eredmények fejlesztik a gyerekek önértékelését, önbizalmát, a társadalomhoz való pozitív 

viszonyulását. 

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A serdülőkor fordulópont a személyiség fejlődésében. Mélyreható változások időszaka.  

Egyik napról a másikra új gyerek áll előttünk. A fizikai fejlődés az érzelmi éréssel nincs 

mindig összhangban. Ez időnként szociális, pszichológiai problémákat okoz. Önbizonyítás 

időszaka. Lázadóvá, vitatkozóvá válik a gyermek. Az iskolai életben is ekkor történik a váltás, 

ami nem egyszerűsíti a gyerek személyiségének fejlődését.  

A 5-6. osztály iskolai sikeresség szempontjából kiemelten kezelendő. Itt dől el, hogy a 

továbbiakban milyen lesz a tanuló motivációja a tanuláshoz. A gyermekek és a pedagógusok 

számára egyaránt nagy kihívást jelent a felső tagozatba történő átlépés. Míg alsóban 2 tanító 

foglalkozik a gyermekekkel, addig a felső tagozaton tantárgyanként más.  

Ennek következtében - eddigi tapasztalataink alapján - az alábbi problémákkal kell 

számolnunk: 

∙ a tanulók nehezen fogadják el a pedagógust, mert sok tanárral az érzelmi kötődés 

gyengül, hiszen jóval kevesebb időt tölt el a csoporttal 

∙ a pedagógus sem tudja mélyebben megismerni a tanulókat, így gyakran hosszabb idő 

szükséges, hogy megtalálja a „testre szabott” módszereket 

∙ fennáll a veszélye annak, hogy a váltással megszűnik a módszertani folytonosság, ez 

esetleg a tanulási folyamatot megtörheti, és nehezebbé teheti az addigi ismeretek felszínre 

hozását    

∙ a szülőkkel való kapcsolattartás is nehézkessé válik, így nincs azonnali visszacsatolás. 

 

Ezért az alsó tagozatból a felső tagozatba való átmenet pedagógiai kezelését kiemelten 

fontosnak tekintjük: 

∙ a felső tagozatba átlépő gyerekek leendő tanárai hospitálnak a negyedik évfolyamon; 

megfigyelik a gyermekek munkáját és a pedagógus által alkalmazott módszereket, majd 

ezek segítségével megkönnyítik az átmenetet 

∙ a gyermekek tanító általi átadása egyénekre lebontott szakmai megbeszéléseken történik 

a 4. osztályos tanév végén; ezen a megbeszélésen lehetőleg jelen kell lennie a leendő 

tanároknak és az osztálytanítóknak 
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∙ egy-egy tanulócsoport tanárai szakmai konzultációt tartanak. 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. Folyamatosan feladat: 

∙ az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával  

∙ az egészséges életvitel kialakítása az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával  

∙ az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az 

együttműködés értékének tudatosításával  

∙ a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátítása, a mentális képességek célirányos fejlesztésével, az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával 

∙ az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikák és a tanulásszervezési 

módok kialakítása, bővítése 

∙ a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelése 

∙ a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása, a helyes 

magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása. 

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. A tanulási 

stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembevétele; az 

ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása.  

∙ Az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni. 

∙ A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása. 

∙ Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, 

az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a 

barátságban, a csoportban. 

∙ A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával.  

 

4.6. VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS 

SZABÁLYAI 

 

Választható tantárgyak, foglalkozások  

Az első évfolyamon angol, illetve vizuális kultúra és informatika irányultságú osztályok 

között választhatnak a szülők, 5. évfolyamon az idegen nyelv magasabb óraszámban történő 

tanulását is választhatják.   

 

Pedagógusválasztás szabálya 

A tanítási év utolsó napjáig írásbeli kérelmet nyújthat be iskolánk bármely tanulója 

pedagógusválasztással kapcsolatosan a következő tanévre vonatkozóan, de ennek elfogadása 
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az iskola részéről nem kötelező. Szorgalmi időszakban az iskola személyi feltételrendszere a 

pedagógusváltást nem teszi lehetővé. 

 

4.7. ISKOLAI OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA SZÍNTEREI, A CSOPORTSZERVEZÉS ELVEI   

 

Az első osztályba lépő csoport kialakításánál törekszünk arra, hogy az óvodából jövő 

gyermekközösségek nagyrészt együtt maradjanak. Integrált osztályközösségeket alakítunk ki, 

figyelünk a fiúk-lányok arányára. A csoportok kialakításában - a szülők igényeit is figyelembe 

véve - az intézmény vezetősége dönt. 

 

Tanórai csoportok: 

 az informatika tanítása csoportbontásban, 4. osztálytól. A csoportszervezésnél nincsenek 

szempontok, így pl. a  névsor első és második fele képez csoportot 

 a 7-8. osztályban képesség szerint differenciálunk matematikából és magyar nyelvből, 

amennyiben az osztálylétszámok lehetővé teszik a három csoport kialakítását. Ebben az 

esetben a középiskolai előkészítő foglalkozások is az így kialakított differenciálás 

kialakításával valósulnak meg. Cél: olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, mellyel a 

gyermek jövőbeni pályaválasztását alapozzuk meg;  biztosítsuk a csoportok között az 

átjárhatóságot; a képességek szerinti bontás elvét alkalmazzuk 

 nyelvi csoportok kialakítása tényleges teljesítmény alapján 4. évfolyam végén 

 

Tanórán kívüli munkaformák: 

 Szakkörök: tehetséggondozás színterei. Éves programterv alapján működnek, az 

előzetesen felmért szülői-tanulói igények figyelembe vételével. Formáik: - a tanulók 

számára ingyenes, költségvetésből működtetett, költségtérítéses formában működő. 

 Tanulószoba: A szülők igényfelmérései alapján indítjuk (felmérésére a megelőző tanév 

májusában kerül sor). Szorgalmazzuk a sajátos nevelési igényű tanulók délutáni 

foglalkoztatását. 

 Diáksportkör: Iskolánk valamennyi tanulója alanyi jogon tagja a ISK-nak, mely a 

testnevelés órákon kívül biztosít lehetőséget a mindennapos testnevelésre, testedzésre, a 

diáksportolók versenyeztetésére, felkészítésükre. A sportági körök (röplabda, futball, 

kosárlabda, játékos sportvetélkedő, rögbi, floorball, aerobic)  

 Diákönkormányzat: A diákönkormányzat éves tervében rögzíti programját, amit a DÖK 

munkáját segítő nevelő és a DÖK vezetősége állít össze. Céljuk a közösségi 

tevékenységük erősítése, a közösségi nevelés, a közéletiségre nevelés, a tanulók 

szórakoztatása. 

 

A csoportszervezés elveinél figyelembe vesszük a következő irányelveket: 

 megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód elve 

 az emberi méltóság tiszteletben tartása 

 a szolidaritás erősítése 

 méltányosság, rugalmasság. 

 

Mindezek érdekében: 

 Szükséges, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelésében-

oktatásában jelentős részt vállaló kollégáink rendszeresen vegyenek részt mentálhigiénés 

képzéseken, tréningeken, a toleranciát növelő és a kooperatív készségeket erősítő 

konfliktuskezelési tréningeken. 
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 A HHH gyerekek és tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében együttműködési 

megállapodásokat kötünk szakmai és társadalmi szervezetekkel a minél tartalmasabb és 

hatékonyabb együttműködésért. 

 

4.8. TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI    

 

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

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

amelyek a KIR tankönyvjegyzékében szerepelnek.  

       Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi 

tanterve alapján. 

       A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése 

a tanév kezdetére a szülők kötelessége. 

        A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő 

szempontokat veszik figyelembe: 

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének 

 NAT-kerettanterv kompatibilis legyen 

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak 

 esztétikusak, tartósak, megfizethetők 

 a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszközt csak nagyon 

szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

 

Tartós tankönyvek kiválasztásának elvei  

Tartós tankönyvekre a munkaközösségek tesznek javaslatot, és a nevelőtestület hoz döntést 

arról, hogy melyik tanévben milyen tartós könyvek kerülnek beszerzésre.  

Tartós tankönyv alatt elsősorban az olvasókönyv jellegű tankönyveket, 

szöveggyűjteményeket, atlaszokat, albumokat értjük, amelyekben a tanórai foglakozások 

során nem kerülnek írásos jelölések. A munkafüzeteket, munkatankönyveket nem tekintjük 

tartós tankönyvnek, vagyis ezeket mindig újonnan vásárolják vagy kapják meg tanulóink.        

 

4.9. A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI   

 

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

követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy 

alkalommal engedélyezheti az iskola 1. évfolyamának illetve magasabb évfolyamának 

megismétlését akkor is, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. A 

tanuló teljesítményét, előmenetelét az első évfolyamon félévkor és év végén, a második 

évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni. A 2. tanítási évben év végén, a 

további években mind félévkor, mind év végén osztályzattal kell minősíteni. Az egyes tanulók 

év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a megállapított 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.  

Az 1. évfolyamon amennyiben nem teljesíti a minimumkövetelményeket, nem 

bizonyítványt. 

A 2.-8. osztályokban a tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a helyi 

tantervben "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben meghatározottakat, illetve a minimum- 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette.  

        A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei alapján bírálják el. A 4-8. évfolyamon minden tantárgyból az "elégséges" 
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év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. A szülő kérésére az 

iskola magasabb évfolyama is megismételhető egy alkalommal.  

        Ha a tanuló a 2-8. tanév végén egy-három tantárgyból szerez "elégtelen" osztályzatot, 

a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet. Abban az esetben, 

amennyiben az augusztusi javítóvizsga bármely tárgya elégtelen értékelést kap, az érintett 

tanuló évfolyamot ismételni köteles. 

        Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon a tanév végén négy vagy több tantárgyból szerez 

"elégtelen" osztályzatot, az évfolyamot ismételni köteles. 

             A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

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

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott 

 magántanuló volt. 

 

Az igazgatóhelyettes megszervezi a vizsga helyét, idejét, felkéri a vizsgabizottság tagjait, 

értesíti és tájékoztatja az érintett tanulót és szüleit. A vizsgák után elkészült jegyzőkönyveket 

ellenőrzi, iktatja és a hivatalos dokumentumokat elkészíti. A vizsgák során a törvényben 

leírtak alapján 1 nap maximum 3 tantárgyból lehet vizsgázni. A vizsgára a szaktanár  írásban 

adja meg a vizsga anyagát.  

 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga 

tantárgyai a következők: 

 1-3. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret 

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

 5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

természetismeret, földrajz, idegen nyelv 

 7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, 

biológia, kémia, földrajz, idegen nyelv 

 
4.10. TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE   

 

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel 

jelentkezés alapján történik, róla az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beírás 

napján jön létre. Iskolánk a fenntartó által meghatározott beiskolázási körzetéből minden 

jelentkező tanköteles korú gyereket felvesz. Amennyiben további felvételi, átvételi 

kérelmeket is tud teljesíteni, előnyben részesíti a kérelmek teljesítésekor a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A további felvételi kérelmek esetén előnyt 

élveznek azok a tanulók, akiknek testvére már az intézmény tanulója. Az első osztályba 

történő beiratkozás feltételeit a Kt. határozza meg. 

 

Az első osztályba történő beiratkozáson be kell mutatni: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

 a szülő személyi igazolványát 

 lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

 a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt) 

 a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, 

vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta) 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 
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A 2-8. osztályba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló anyakönyvi kivonatát 

 a tanuló OM azonosítóját 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot 

 a szülő személyi igazolványát, lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

 

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

tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, 

valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola 

igazgatója dönt. 

A tanulói jogviszony megszűnésére a következő okok miatt kerülhet sor: 

∙ Ha a tanulót másik iskola veszi át. Ilyenkor az átvétel napja számít a jogviszony végének.  

∙ Az általános iskola utolsó évfolyamának - a nyolcadik évfolyam - befejezésével a tanulói 

jogviszony automatikusan megszűnik a bizonyítvány kiállításának napján.  

∙ A kizárással az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján. Ennek 

alkalmazására csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén kerülhet sor.  

 

4.11. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE   

 

4.11.1. A tanulók minősítésének formái 

          

 A minősítés alapja a helyi tanterv ismeret- és követelményrendszere, valamint 

tanulóink önmagukhoz viszonyított fejlődése. Az értékelés a pedagógiai folyamatban 

állandóan jelen van, de nem cél, hanem eszköz a pedagógus, a tanuló és a szülő számára. Az 

értékelés elsődleges célja, hogy a tanulókban az önértékelés képessége kialakuljon. Az első 

osztálytól kezdve fokozatosan a saját képességekhez mért fejlődés értékelésétől el kell jutni az 

alapozó szakasz II. felére a helyi tanterv által előírt követelmények teljesítéséig. Tanulóinknak 

elegendő alkalmat kell adni, hogy minél több területen ismerhessék meg magukat, 

próbálhassák ki képességeiket, tudásukat. Az értékelés és minősítés együtt jár a siker és 

kudarc megélésével. 

Feladatunk segíteni ezek feldolgozását.  

 

Az értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére: 

 ismeretek és készségek elsajátítási szintjére 

 fejlődésére a korábbi teljesítményhez képest 

 tanórai, tanórán kívüli magatartásra 

 szorgalomra és ezen belül felkészülésre, feladatvállalásra és végzésre. 

 

Az értékelés funkciója differenciált: 

 folyamatos munka, folyamatos visszajelzés eszköze 

 tanulásra motivál 

 kontrollálja az elvárt követelményekhez való viszonyt 

 meghatározza a hasonló tevékenységben résztvevők relatív helyzetét 

 jelenthet versenyorientációt, sikert, kudarcot 

 kontrollja az önismeretnek 

 az előre haladás mérésének eszköze. 

 

Tanulók értékelésének alapelvei 

 objektív és megbízható értékelés legyen 
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 sokoldalú értékelési rendszer legyen, változatos formákkal 

 legyen egyszerű és áttekinthető 

 feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak, a tantárgyak jellegének  

 legyen segítő, tanácsadó jellegű  

 legyen kiszámítható és azonos feltételeket teremtő  

 jelezze a helyzetet, a fejlődési állapotot, de ne „skatulyázzon” 

 tantárgytól függetlenül fontos a szép, helyes magyar beszéd, a kifejezőképesség, az 

előadói készség értékelése 

 tantárgytól függetlenül fontos az áttekinthető, rendezett külalakú munka  

 az értékelés céljai és követelményei legyenek mindenki előtt ismertek 

 

Értékelés célja 

• a személyiség fejlesztése  

• önértékelő képesség kialakítása  

• önálló tanulásra való képesség és igény kialakítása  

• nem fegyelmezés, hanem motiválás  

• mérje a tudásszintet  

• tájékoztatás a munka eredményeiről, az előrehaladásról. 

 

Értékelés funkciói 

Diagnosztizálás - Az alapok felmérése, hiányosságok feltárása. Nem osztályozzuk, csak 

kiindulási alapnak használjuk.  

Formatív értékelés - Az eredményes tanulás elősegítésére irányul, és az aktuális tudásszintet 

méri. Lehetővé teszi a javítást, a pótlást. A téma jellegétől függően a tanár dönt arról, hogy 

osztályozza-e ezt a mérési eredményt.  

Szummatív értékelés - Nagyobb egységek befejezésekor alkalmazzuk átfogó feladatokkal. Így 

globális képet kapunk a tanuló tudásáról. Mérjük az ismereteket, a fogalmakat, 

szabályismereteket, az alkalmazást reproduktív vagy produktív módon. Ezeket témazáró 

jegyekkel osztályozzuk. A félévi és év végi vizsgák (felmérések) természetesen szummatív 

jellegűek.  

 

Értékelés módjai 

Szóbeli: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése önálló feleletek 

és kérdésekre adott válaszok alapján. Számonkérés során törekedni kell a megfelelő légkör 

kialakítására, hogy a gátlásos tanulók is feloldódjanak. Lehetőséget kell adni a javításra. A 

gyereket önértékelésre kell megtanítani. Értékelhető szóban, kisjeggyel és jeggyel. 

Írásbeli:  

• írásbeli felelet: röpdolgozat, szódolgozat, tollbamondás  

• év eleji, félévi és év végi felmérés (munkaközösségi egyeztetetéssel összeállított, 

meghatározott időben íratott, tanmenetben rögzített) 

• témazáró dolgozat (egy témakör lezárásakor) 

Egyéb: gyűjtőmunka (szóbeli feleletet helyettesíti, nem kell előre bejelenteni, utolsó néhány 

óra anyagát fedheti le), órai munka, házi és egyéb versenyen való részvétel, kiselőadás stb. 

 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai: 

 A tanulóktól csak a megtanított ismereteket kérhetjük számon. 

 A nagyobb hangsúllyal bíró dolgozatokra tanulóinkat előzetes összefoglaló, rendszerező 

órán, órákon készítjük fel. 

 Témazáró dolgozatokról legalább egy héttel korábban tájékoztatjuk a tanulókat. 

 Egy nap legfeljebb két témazáró íratható. 
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           Amennyiben a tanuló valamilyen oknál fogva osztályozó vizsga letételére kötelezett, 

ott kell bizonyítania a követelményeknek való megfelelést. 

 

Az értékelés alapjai 

          Tantárgyak vonatkozásában a helyi tantervben előírt követelményekhez viszonyítunk.  

Az országos méréseken az országosan egységes követelmény a meghatározó.  

A tanulói teljesítmények mérését a tantárgyak természetétől függően nagyon különböző 

formában végezzük:  

• problémamegoldások — elméletiek, gyakorlatiak — az ezekkel kapcsolatos hipotézisek, 

igazolások, bizonyítások  

• elméleti és gyakorlati feladatmegoldások  

• összefüggő szóbeli feleletek, tankönyvi részletek logikusan rendezett kifejezései  

• kérdésekre adott válaszok — feleletválasztás vagy kifejtés  

• referendumok, írásbeli munkák, röpdolgozatok  

• megfigyelések adatainak lejegyezései, konklúziók levonása  

• feladatlapok, munkafüzetek megoldása  

• vázlatkészítések, kivonatolások  

• szerkesztések és mérések  

• táblázatok, diagramok készítése és olvasása  

• rajzok, műszaki rajzok, munkadarabok elkészítése 

• mozgások végrehajtása, műveletek elvégzése 

A tanulói teljesítmények az oktatási folyamat egészében jelennek meg, tehát a folyamatban 

megjelenő valamennyi tanulói teljesítményt értékelni kell.  

 

Az értékelésről adott információk helye 

           Az értékelés közlésére a jogszabályokban előírt nyomtatványokat és az iskola által 

készített értékelő lapokat használjuk. Jelenleg: e-napló, csoportnapló, tájékoztató füzet, 

bizonyítvány, törzslap, vizsgajegyzőkönyv. 

 

Értékelés formái 

             Tanulóink havonta átlagosan egy érdemjegyet kapnak tantárgyanként, a heti egy órás 

tantárgy esetében kéthavonta egy jegy kötelező.  

Az osztályozás alapja témazáró dolgozatokra vonatkozóan azonos:   

  0 - 39 %     1 

 40 – 59%     2 

60 – 79 %     3 

80 – 89 %     4 

90 – 100 %   5 

           Az írásbeli dolgozatok értékelése legkésőbb két héttel a megíratásuk után történik, amit 

a szaktanár pontosan megnevezve ír az ellenőrzőbe, s vele egyidejűleg a naplóba. A témazáró 

dolgozatokat úgy állítjuk össze, hogy az a minimumkövetelményt tartalmazza, s ezen 

feladatok sikeres megoldása az elégséges osztályzat elérését eredményezik.  

A témazáró jegyeket a naplóban és az ellenőrzőben pirossal jelöljük (egy témazáró jegy az 

átlag számításánál két osztályzatnak felel meg). A szóbeli és írásbeli feleletekre adott jegy kék 

színnel kerül a naplóba (az átlag számításánál egy osztályzatnak felel meg). Az írásbeli 

munkák külalakjának értékelése félévenként tantárgyanként legalább egyszer kék  jeggyel 

történik.  

 

A tantárgyi átlag számításánál a matematikai kerekítés szabályai szerint járunk el. 

Ügyelünk arra, hogy a bukásra álló illetve sokat rontott tanulónak az adott félév utolsó két 
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hónapjában több lehetősége legyen a javításra. Erről a szülőt tájékoztatjuk, ami az 

osztályfőnök feladata. Félévkor és év végén a tanulók teljesítményének elbírálásakor az 

osztályzatok jellegük súlya szerint kerülnek elbírálásra. Az első félév teljesítménye beszámít 

az év végi osztályzatba, figyelembe véve az előmenetel tendencia jellegét. A félév és tanév 

végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményéért a tanuló dicséretet kaphat. Ha 

a tanulónak év végén dicséretes osztályzatai vannak a tantárgyak legalább feléből, akkor a 

tantestület általános dicséretét érdemeli, s ezt a bizonyítványban és a törzslapon is 

dokumentálni kell.  

 

Az előre bejelentett írásbeli témazáró dolgozatot minden tanulónak meg kell írnia. Ha a tanuló 

a dolgozatírás napján  hiányzik, legkorábban a hiányzás megszűnését követő második napon 

pótló dolgozatot köteles írni (a dolgozat nehézségi foka azonos az osztály által megírt 

dolgozattal). Ha a tanuló neki felróható okok miatt hiányzik az előre bejelentett 

dolgozatírásról, a pótló dolgozatot a tanító/szaktanár által kitűzött időpontban köteles megírni, 

(a szaktanár döntésétől függ). 

 

Javító dolgozat íratása a tanító/szaktanár belátásától függ, ez csupán lehetőség a tanuló 

számára. A javító dolgozat megírásának időpontját, a tantárgyi követelményt, a 

tanító/szaktanár jelöli ki, amiről a dolgozat íróját köteles tájékoztatni. A javító dolgozat 

javítási lehetőség, az itt szerzett érdemjegy csak javító lehet, javító dolgozattal a tantárgyi 

átlagon rontani nem lehet. A javító dolgozat/felelet érdemjegye felülírja az eredeti jegyet. 

Ennek idejét - tanórán kívül - a tanító/szaktanár határozza meg. 

 

Tanulóink értékelése év közben 

5-8. évfolyamon év közben 1-5-ig érdemjeggyel, év végén 1-5-ig osztályzattal történik 

az értékelés. Az érdemjegy informatív jellegű, a tanulási részteljesítmény és az adott témához 

tartozó tantervi követelmények összehasonlításának eredményét jelzi. Havonta egy jegyet – 

heti egy órás tantárgyak esetében félévente minimum három jegyet – kell beírni a naplóba. Az 

osztályzat összefoglaló képet ad a tanuló összteljesítményéről a tanterv által előírt 

törzsanyagra vonatkozó követelmények tükrében. 

 

Tantárgyi osztályzatok   

Kitűnő: a jelesnél jelzett követelmények teljesítésén túl jelentős az ismeretanyaga, azaz 

alkalmazni képes tudása van. 

Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a 

tananyagot, mindezt alkalmazni is képes pontosan. Szabadosan fogalmaz, tud önállóan 

összefüggően beszélni. Kérdéseit bátran megfogalmazza. 

Jó (4): ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan csak kevés és jelentéktelen hibával tesz 

eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, a megtanultakat kisebb 

hibákkal tudja alkalmazni. 

Közepes (3): ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget, többször 

szorul javításra, kiegészítésre. Ismeretei felszínesek. Önállóan beszélni, dolgozni kevésbé tud. 

Segítséggel képes megoldani önálló feladatát. 

Elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas 

válaszokat ad. Fogalmakat nem ért, gyakorlatban képtelen az önálló munkavégzésre. 

Elégtelen (1): ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni.  
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Tanulói magatartás és szorgalom minősítésének elve    
    

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

Aktivitás, 

példamutatás 

igen jó, 

nagyfokú 
jó közepes 

gyenge, 

negatív vagy 

romboló 

Közösségi célokkal 

azonosul; közösség 

érdekeit figyelembe 

veszi 

igen ellene nem vét ingadozó szemben áll 

A munkában való 

részvétel 

élen jár, aktív, 

kezdeményező 

aktívan részt 

vesz 

alkalmanként 

részt vesz 
érdektelen 

Hatása a közösségre 
pozitív 

segítőkész 
pozitív semleges negatív 

Társaival törődik 
önzetlen, 

segítőkész 
segítőkész ingadozó 

közömbös, 

durva 

A Házirend betartása 
betartja, arra 

ösztönöz 
betartja gyakran vét 

sokat vét 

ellene 

Viselkedés, hangnem kifogástalan 

néha 

kívánnivalót 

hagy maga 

után 

udvariatlan, 

kifogásolható 

durva, 

goromba, 

nyegle 

Felelősségérzet 

Fegyelmezettség 
nagyfokú megfelelő ingadozó gyenge 

 

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

Tanulmányi munkája 

igényes, 

céltudatosan 

törekvő 

figyelmes, 

törekvő 
ingadozó hanyag, lassító 

Munkavégzése 
kitartó, pontos, 

megbízható 
rendszeres rendszertelen 

megbízhatatlan, 

gondatlan 

Önálló munkavégzés 
mindent 

elvégez, önálló 

ösztönzésre 

dolgozik 
önállótlan 

feladatait nem  

végzi el 

Többféle feladatot 

vállal 
igen keveset ritkán nem 

Munkabeosztás, 

önellenőrzés 
igen jó jó közepes 

gyenge vagy 

nincs 

Tanórán kívüli 

információk 

felhasználása 

igen sokszor, 

rendszeresen 

érdeklődő 

előfordul, 

ösztönzésre 

dolgozik 

ritkán egyáltalán nem 

 

Értékelés az 1- 4. évfolyamon 

 1. évfolyamon és 2. évfolyam félévkor szöveges értékelést alkalmazunk a budapesti 

Károlyi István 12 évfolyamos Gimnázium kidolgozott szempontrendszere alapján. 

 

A szöveges értékelés kategóriáit szummatív értékelés esetén érdemjegyben fogalmazzuk meg 

2. évfolyam végén, 3. és 4. évfolyamokon. A szummatív értékelés célja: az adott tanulási 



 69 

szakasz eredményeinek mérése, összegzése, lezárása, érdemjegyek kialakítása. Az egyes 

tantárgyak sajátos követelményrendszere, mérési szempontjai, illetve a tanulók képességei 

határozzák meg ennek formáját. 

A szöveges értékelés szempontrendszerének kategóriáit figyelembe véve, öt érdemjeggyel 

értékelünk. 

A tanulók tanulmányi teljesítésének értékelésénél, minősítésénél meghatározó az iskola adott 

tantárgyának helyi tantervében előírt követelményrendszere. Emellett azonban figyelembe 

kell venni azt, hogy a tanuló önmagához képest mennyit fejlődött. 

Feladatlapok, írásbeli témazáró felmérők értékelésekor a Pedagógiai programunkban 

meghatározott %- os formát alkalmazzuk. 

A 2-8. évfolyamon biztosítjuk a sajátos helyzetű tanulók számára, az igazgató mentesítheti az 

érdemjegyekkel történő értékelés és minősítés alól, ehelyett szöveges értékelés és minősítés 

alkalmazását írhatja elő.   

Az érintettek számára (akiket érdemjeggyel és szövegesen egyaránt minősítünk) az értékelés 

módját igazgatói határozat rögzíti, minden tanév szeptember 15-i határidővel. Ettől az 

időponttól eltérni egyéni esetekben lehetséges. 

Az igazgatói határozat egy-egy példányát megkapja a szülő/gondviselő, osztályfőnök, 

fejlesztő pedagógus és a gyermekvédelmi felelős. 

A szöveges értékelés átváltása jegyre: 

 

2. évfolyam 

    

  
Magyar nyelv és irodalom Matematika Természetismeret 

5 

Hangképzése: pontos, Beszéde: tiszta – 

érthető, Beszédtempója: folyamatos, A hallott 

szöveget önállóan megérti, Szóbeli 

kifejezőkészsége: érthető, Hangos olvasása: 

folyamatos – pontos, Szövegértése: pontos, 

Írásképe: tetszetős, Írástempója: gyors, 

hibátlanul másol, Az ábécét pontosan ismeri, 

Tollbamondás után hibátlanul ír, Az 

elválasztás szabályait biztosan alkalmazza, A 

mondatokról tanult ismeretei biztosak, 

Memoriter: Verset hangulatosan – pontosan 

mond. 

Számfogalma a tanult számkörben: 

kialakult, Számok tulajdonságait: 

felismeri, A relációkat felismeri, A 

négy alapművelet végzése pontos, 

Függvények, sorozatok: szabályát 

önállóan megállapítja, folytatja, 

Mértékegységek(et): a tanultak 

szerint jól ismeri, Mértékegységek 

átváltásában: biztos, Szöveges 

feladatok megoldásában: kreatív, 

Logikai gondolkodása: kiváló, 

Önellenőrzése: kifogástalan. 

A természet jelenségei 

iránt érdeklődő, 

Megfigyelései: a 

részletekre is kitérnek, 

Tapasztalatairól önállóan 

számol be, Tájékozottsága: 

átlagon felüli, 

Gyűjtőmunkát szívesen 

végez. 

4 

Hangképzése: többnyire pontos, Beszéde: 

többnyire tiszta – érthető, Beszédtempója: 

többnyire folyamatos, A hallott szöveget 

többnyire önállóan megérti, Szóbeli 

kifejezőkészsége: többnyire választékos, 

Hangos olvasása: többnyire folyamatos – 

pontos, Szövegértése: többnyire pontos, 

Írásképe: jól olvasható, Írástempója: 

megfelelő, kevés hibával másol, Az ábécét 

többnyire pontosan ismeri, Tollbamondás után 

többnyire hibátlanul ír, Az elválasztás 

szabályait többnyire biztosan alkalmazza, A 

mondatokról tanult ismeretei többnyire 

biztosak, Memoriter: Verset pontosan mond 

Számfogalma a tanult számkörben: 

kialakult, Számok tulajdonságait: 

felismeri, A relációkat felismeri, A 

négy alapműveletnél alkalmanként 

hibázik, Függvények, sorozatok: 

önállóan folytatja, 

Mértékegységek(et): a tanultak 

szerint jól ismeri, Mértékegységek 

átváltásában: jó, Szöveges feladatok 

megoldásában jó, Logikai 

gondolkodása: kiváló, 

Önellenőrzése: kifogástalan 

A természet jelenségei 

iránt többnyire érdeklődő, 

Megfigyelései: pontosak, 

Tapasztalatairól kis 

segítséggel számol be, 

Tájékozottsága: jó, 

Gyűjtőmunkát 

rendszeresen végez. 
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3 

Hangképzése: javítást igénylő, Beszéde: 

érthető, A hallott szöveget segítséggel érti 

meg, Szóbeli kifejezőkészsége: jó, Hangos 

olvasása: pontatlan, Szövegértése: bizonytalan, 

Írásképe: rendezetlen, Írástempója: megfelelő, 

Az ábécét pontatlanul tudja, Tollbamondás 

után kevés hibával ír, Az elválasztás szabályait 

bizonytalanul alkalmazza, A mondatokról 

tanult ismeretei pontatlanok, Memoriter: 

Verset kevés hibával mond 

Számfogalma a tanult számkörben: 

kialakult, Számok tulajdonságait: 

segítséggel ismeri fel, A relációkat 

segítséggel ismeri fel, A négy 

alapművelet végzésekor gyakran 

téved, Függvények, sorozatok: 

segítséggel képes folytatni, 

Mértékegységek(et): a tanultak 

szerint kevésbé ismeri, 

Mértékegységek átváltásában: 

bizonytalan, Szöveges feladatok 

megoldásában: megfelelő, Logikai 

gondolkodása: megfelelő, 

Önellenőrzése: elfogadható. 

A természet jelenségei 

iránt érdeklődése 

felkelthető, Megfigyelései: 

felületesek, 

Tapasztalatairól kérdések 

segítségével számol be, 

Tájékozottsága: korának 

megfelelő, Gyűjtőmunkát 

alkalmanként végez. 

2 

Hangképzése: fejlesztésre szorul, Beszéde: 

nehezen érthető, Beszédtempója: akadozó, A 

hallott szöveget csak segítséggel érti meg, 

Szóbeli kifejezőkészsége: nehézkes, Hangos 

olvasása: betűző, Szövegértése: bizonytalan, 

Írásképe: rendezetlen, Sok hibával másol, Az 

ábécét nem tudja, Tollbamondás után sok 

hibával ír, Az elválasztás szabályait nem 

ismeri, A mondatokról tanult ismeretei 

bizonytalanok, Memoriter: Verset pontatlanul 

mond 

Számfogalma a tanult számkörben: 

kialakulatlan, Számok tulajdonságait: 

nem ismeri fel, A relációkat nem 

ismeri fel, A négy alapművelet 

végzésekor bizonytalan, 

Függvények, sorozatok: sok hibával 

folytatja, Mértékegységek(et): a 

tanultak szerint nem ismeri, 

Mértékegységek átváltásában: 

gyenge, Szöveges feladatok 

megoldásában: bizonytalan, Logikai 

gondolkodása: gyenge, 

Önellenőrzése: kialakulatlan. 

A természet jelenségei 

iránt nem mutat 

érdeklődést, 

Megfigyelései: 

pontatlanok, 

Tapasztalatairól csak 

segítséggel számol be, 

Tájékozottsága: hiányos, 

Gyűjtőmunkát nem végez. 

1 
A helyi tantervünkben meghatározott 

minimum követelményeknek nem felel meg. 

A helyi tantervünkben meghatározott 

minimum követelményeknek nem 

felel meg 

A helyi tantervünkben 

meghatározott minimum 

követelményeknek nem 

felel meg 

 

Idegen nyelvből és informatikából 1. évfolyamon félévkor és év végén, 2. évfolyamon 

félévkor  szöveges értékelést alkalmazunk. Az értékelés formái: kiváló, jól megfelelt, 

megfelelt, felzárkóztatásra szorul. 2. évfolyam végétől az érdemjeggyel történő értékelést 

alkalmazzuk.  

 

4.11.2. Az integrált oktatásban résztvevőkre vonatkozó értékelés és minősítés 

 

Az iskola biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelését-oktatását. A 

szakértői bizottság szakvéleményével rendelkező, a nevelési, tanulási folyamatban 

akadályozott tanulók mérése, értékelése, minősítése újszerű és nehéz feladatnak bizonyul. 

Cél, hogy az értékelés, a minősítés alkalmazkodjon az érvényben lévő társadalmi, 

közoktatás-politikai elvekhez, célkitűzésekhez, de egyben épüljön be a helyi oktatás - nevelés 

folyamatába, segítse a tanuló személyiségfejlődését. Az értékelés ösztönző hatását, a tanulói 

teljesítmény maximumának nyújtását, az önértékelés erősítését is biztosítsa. 

Ennek érdekében az értékelés típusai közül mindhárom értékelési mód érvényesül a 

speciális igényű tanulók értékelése során. 

Diagnosztikus értékelés: (előzetes készségek és tudások felmérése). DIFER diagnosztikus 

teszt, saját összeállítású tesztek: preventív jelleggel az első osztályos tanulók körében, 2. 

évfolyamon: dyslexia szűrés standardizált tesztekkel. 

Az iskolát kezdő, előzetes vizsgálati eredménnyel rendelkező tanulók 

szakvéleményének értelmezése, javaslatok alapján foglalkoztatjuk, soroljuk az osztályokba 
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(Pedagógiai Szakszolgálatok szakértői véleményei, óvodai, logopédus kolléga jellemzése). 

Időpontja: szeptember első két hete. 

Fejlesztő jelleggel minden évfolyamon  

Átmeneti vagy tartós teljesítményromlás okainak feltárása, a teljesítmények 

diagnosztikus értékelése, további vizsgálatkérések, melyek alapján a felzárkóztatást 

különböző jellegű pedagógiai munkával biztosíthatjuk, a szülők, tanítók, tanárok, 

gyógypedagógus segítségével. Időpontja: a tanév során folyamatosan, a probléma 

felmerülésekor. 

Kontrollvizsgálatok, melyek megerősítik, módosítják, vagy elvetik az előzőleg kiadott 

szakértői véleményeket. Amennyiben felmerül a sajátos nevelési igény, vagy a beilleszkedési-

tanulási-magatartási nehézség gyanúja, a szülő beleegyezésével kezdeményezzük a gyermek 

további vizsgálatát az illetékes Pedagógiai Szakszolgálatoknál. A tanulók minősítése során 

figyelembe vesszük a szakértői véleményben foglalt javaslatokat, különleges esetekben pedig 

szöveges értékelést is készítünk a gyermek teljesítményéről. 
 

4.12. TANULMÁNY ALATTI VIZSGÁK RENDJE   

 

A vizsgaszabályzat hatálya, célja: 

osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, 

∙ aki rendszeres iskolába járás, illetve a tanórai foglalkozáson való részvétel alól felmentett 

∙ akinek engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy követelményének egy tanévben, vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 

∙ akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem 

osztályozható, a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. (nevelőtestület 

betegség miatti hiányzás esetén nem tagadhatja meg az osztályozó vizsga lehetőségét) 

(amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai 

hiányzást, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének, az osztályozó vizsga 

letételét megtagadhatja) 

∙ akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta és 

érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból  

különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki 

∙ eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb évfolyamra 

jelentkezik, és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét 

írja elő 

∙ aki tanulmányait valamely tantárgyból a már működő emelt szintű csoportban kívánja 

folytatni, amennyiben az iskola vezetése – szaktanárokkal való egyeztetés után - ezt 

megkívánja 

javítóvizsgát tesz az a tanuló, 

∙ aki tanév végén elégtelen osztályzatot kapott 

∙ aki osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az előírt 

időpontig nem tette le 

∙ aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg. 

pótlóvizsga 

∙ a tanulmányok alatti pótlóvizsgán vehet részt az a tanuló, aki - neki fel nem róható ok 

miatt - nem tudott osztályozó vagy javítóvizsgát tenni. 

 

Választható beszámolási módok: - írásbeli vizsga - szóbeli vizsga - gyakorlati vizsga. 

Amennyiben többféle lehetőség áll rendelkezésre, a szaktanárnak a felsorolt lehetőségek 

közül az osztályfőnökkel – BTMN-es illetve SNI-s tanuló esetén az iskola 

gyógypedagógusaival - egyeztetve minimum az egyikkel élnie kell. 
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Vizsgatárgyak, vizsgarészek 
A vizsgák követelményei a helyi tantervben előírt követelmények alapján kerülnek 

összeállításra. 

 

Vizsgaidőszakok: 

∙ javítóvizsga: augusztus 15. – augusztus 31. között 

∙ osztályozó vizsga: a tanév helyi rendjében meghatározott két időszakban 

Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát. 

 

Jelentkezés a vizsgákra: 

∙ A tanuló a tanév helyi rendjében meghatározott időpontig jelentkezhet vizsgára a 

gondviselő aláírásával, ha a szülő kezdeményezi a gyermeke vizsgáját. 

∙ A diák a szaktanárától írásban kap tájékoztatást a vizsgáról, a vizsgarészekről. 

 

Az írásbeli vizsgák rendje: 

Az írásbeli vizsga feladatlapját a szaktanár készíti el. A vizsgateremben egy időben padonként 

1 tanuló vizsgázhat. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. A 

rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók 

maguk gondoskodnak. Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként 45 perc. Egy napon legfeljebb három írásbeli vizsga szervezhető. Az 

elégtelen írásbeli vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható.  

 

A szóbeli vizsgák rendje 

A szóbeli vizsga tételeit, kérdéseit a szaktanár állítja össze. A szóbeli vizsga nem nyilvános. A 

szóbeli vizsgák legalább 2 tagú vizsgabizottság előtt történnek. Egy napon legfeljebb három 

szóbeli vizsga szervezhető. A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon 

történik. 

 

A gyakorlati vizsgák rendje 

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról. 

 

A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai 

A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban 

zajlanak, nem nyilvánosak. A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás 

szerint pontosan megjelenni, az alkalomhoz illő öltözékben. Javítóvizsga esetén a 

bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni az osztályfőnöknek. 

A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem 

beszélgethetnek és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg. Rendbontás esetén a 

vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett tanuló részére a vizsgát 

felfüggesztheti. 

 

A vizsgák értékelése 

Az írásbeli vizsgák értékelése az iskola egységes értékelési szabálya szerint történik. A 

szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező 

tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg. 
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A vizsgák eredményének kihirdetése 

A szorgalmi időszak alatt letett vizsgák kihirdetése a vizsga napján történik. Az augusztusi 

osztályozó, javító és pótlóvizsgák eredményeinek ismertetése a megfelelő záradékkal ellátott 

bizonyítvány kiadásával azonos időben történik. 

 

A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása 

A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az intézményegység vezetője szóban bízza 

meg feladatuk ellátásával. Ha a bizottságban nem kapott szerepet a tanuló osztályfőnöke, 

akkor tanácskozási joggal vehet azon részt. A vizsgáról jegyzőkönyv készül a tagok 

aláírásával. A jegyzőkönyv melléklete – ha van - a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja. 

A szülő kérésre a fenti dokumentumba betekinthet. 

 

Az idegen nyelvi beszámoló rendszere 

Fontos feladatnak tekintjük a tehetséggondozást. A cél a tehetséges tanulók alapfokú 

kommunikációs szintre történő eljuttatása. Szülői igény esetén a legeredményesebbek 

megpróbálkozhatnak az alapfokú állami nyelvvizsga megszerzésével. 

Ennek megfelelően dolgoztuk ki a május végén tartandó idegen nyelvi beszámoló rendszerét, 

mely az emelt óraszámú nyelvi csoportok 8. osztályos tanulói számára kötelező jellegű. Az ő 

szóbeli beszámolójuk adott témakörhöz kapcsolódó beszélgetésből, képleírásból és szituációs 

feladat megoldásából áll. Az interjú témáját, a képet és a szituációt a tanulók kihúzzák, 

cserére nincs lehetőség. A beszélgetés előtt tíz perc felkészülési idő áll rendelkezésükre. 

 

A szóbeli beszámoló témakörei: családtagok, rokonok - munka, napirend - otthon - szűkebb 

és tágabb környezetünk - iskola, pályaválasztás - étkezés - szabadidő, szórakozás, sport - 

évszakok, időjárás - egészség, betegség - bevásárlás - utazás, kirándulás, közlekedés 

 

Az alapfokú nyelvvizsga felépítését követve az idegen nyelvi beszámoló írásbeli résszel is 

kiegészül, amely olvasáskészséget, ill. olvasás- és íráskészséget mérő feladatlap megoldásából 

tevődik össze (szótárhasználat mindkét részfeladatnál megengedett). 

 

Értékelés: A végeredményt az írásbeli rész osztályzatának és a szóbeli beszámoló 

osztályzatainak (egy osztályzat a témakör ismeretére, egy a szituációs feladat megoldására és 

a képleírásra együttesen) átlaga adja. A tanuló ily módon egy piros színű – a témazáró 

dolgozatokkal egyenértékű – érdemjegyet kap. 

A normál óraszámban haladó csoportok számára az idegen nyelvi beszámoló nem kötelező, 

de választható. A tanulók a tanév során kidolgozott témakörök alapján készülnek fel a szóbeli 

beszámolóra, amely a kihúzott tételhez kapcsolódó beszélgetést, ill. tanulói szókincset mérő 

feladatlap megoldását foglalja magában. Tételcserére nincs lehetőség. 

A szóbeli beszámoló témakörei megegyeznek az emelt szint témáival, de a nyelvtanár a 

tantervnek és az adott csoport idegen nyelvi képességszintjének megfelelően elhagyhat 

bizonyos témaköröket, ill. azok terjedelmét csökkentheti. 

 

Értékelés: A végeredményt a tanuló kommunikációs készségére, a témakör ismeretére és a 

szókincsmérő feladatsorra adott osztályzatok átlaga adja. A tanuló ebben az esetben is egy 

piros színű – a témazáró dolgozatokkal egyenértékű – érdemjegyet kap. 

A beszámoló eredménye mindegyik csoportban a tanuló év végi osztályzatán automatikusan 

javít egy jegyet, ha a tanév során szerzett érdemjegyek átlaga rosszabb lenne, mint a 

vizsgajegy. 

Az állami alapfokú nyelvvizsga letétele mentesíti a tanulót az iskolai idegen nyelvi beszámoló 

alól. Az alapfokú ’A’ típusú nyelvvizsga a beszámoló szóbeli részét váltja ki, a ’B’ típusú az  
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írásbelit, a ’C’ típusú komplex vizsga a teljes beszámoló alól mentesít. A tanuló vizsgajegye 

ebben az esetben jelesnek számítandó.  

    A tantárgyi követelményrendszert - benne külön megjelölve az alapkövetelményeket - 

évfolyamonként megkapják a tanulók. Az alapkövetelmény az a szükséges tudás, amely a 

továbbhaladás feltétele. Tartalmi alapja a Nemzeti alaptanterv és a helyi tanterv 

követelményrendszere. A követelmények megfogalmazása, stílusa a gyerekekhez szól, de 

természetesen a szülőket is tájékoztatja. A minimumkövetelmények teljesítéséhez iskolánk az 

egyéni foglalkozások és a korrepetálások, valamint felkészítők keretében segíti igény szerint 

tanulóit. 

 

4.13. JUTALMAZÁS ÉS BÜNTETÉS ALKALMAZÁSA A NEVELŐMUNKÁBAN   

 

             Helyes és célszerű alkalmazás esetén a jutalmazás mellett a nevelés hatékony eszköze 

lehet a büntetés is.  

 

4.13.1. A tanulók jutalmazása 

 

Az iskola jutalmazza azt a tanulót, aki: 

• eredményes kulturális tevékenységet folytat 

• kimagasló sportteljesítményt ér el 

• a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez 

• a tanév folyamán kiváló tanulmányi eredményt ér el, és példamutató magatartást 

tanúsít 

• iskolai ünnepségek szervezésében, lebonyolításában részt vesz; tanulmányi, kulturális 

és sportversenyeken kimagasló eredményt ér el (városi, megyei, területi, országos)  

• bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez 

Tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

• szaktanári dicséret (szóbeli vagy írásbeli) 

• osztályfőnöki dicséret (szóbeli vagy írásbeli) 

• igazgatói dicséret (írásban vagy az iskola tanulói előtt) 

• nevelőtestületi dicséret 

Tanév végén az egész éves munka elismeréseként adható dicséretek:  

• bizonyítványban jelzett szaktanári dicséret (kitűnő) 

• bizonyítványba írt általános tanulmányi munkát dicsérő elismerés 

• oklevél 

• jutalomkönyv 

• igazgatói dicséret 

• „Az év sportolója” cím  

• „Az iskola dicséretes tanulója” cím 
Az a tanuló, aki intézményi szinten kiemelkedő teljesítményt nyújt, jutalmát a tanévzáró 

ünnepélyen, ballagáson - az iskola közössége előtt - nyilvánosan veheti át.  

A dicséreteket írásba kell foglalni, a szülők tudomására kell hozni. A jutalmak odaítéléséről a 

nevelőtestület, osztályközösség javaslata alapján az osztályfőnök dönt. 

 

4.13.2. Tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések   

 

         Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói 

Házirend előírásait megszegi - igazolatlanul mulaszt, mások testi épségét vagy egészségét 

veszélyezteti -, felelősségre vonható.  
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Ha a kötelezettségszegés nem súlyos, fegyelmező intézkedés alkalmazható. Formái: 

· szaktanári figyelmeztetés 

· osztályfőnöki figyelmeztetés 

· osztályfőnöki intés 

· osztályfőnöki megrovás 

· igazgatói figyelmeztetés 

· igazgatói intés 

· igazgatói megrovás 

· nevelőtestületi figyelmeztetés 

· nevelőtestületi intés 

 

 Súlyos jogellenességnek számít az agresszió, a másik tanuló bántalmazása, 

megsértése, az egészségre ártalmas szerek (drog, szeszesital, dohány) iskolába hozatala, 

szándékos károkozás, a nevelők és alkalmazottak emberi méltóságának megsértése, s ezeken 

túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek 

minősülnek. Az iskolában a büntető törvénykönyvbe ütköző cselekedetek (kábítószer, lopás, 

nem megengedett eszközök használata, stb…) esetén az ügy tisztázása érdekében a rendőrség 

segítségét kérheti az intézmény vezetősége. 

A tanuló súlyos és vétkes kötelességszegése esetén a tanulóval szemben fegyelmi eljárás 

indítható, melynek megindításáról az igazgató vagy a nevelőtestület dönt. A fegyelmi eljárás 

szabályai a Házirendben és a Szervezeti és működési szabályzatban vannak lefektetve. 

 

A fegyelmező intézkedések és büntetések alkalmazásának elvei: 

Fegyelmező intézkedéseket kizárólag pedagógiai célból, nevelő, jobbító szándékkal lehet 

alkalmazni. Nem lehet megszégyenítő, megtorló, kirekesztő. Visszatartó ereje csak a 

fegyelmezés, rendreutasítás eszközeként szolgálhat. Az intézkedésekről való döntésben a 

fokozatosság elvét kell követni. Súlyosabb fegyelmező intézkedés kiszabásának feltétele a 

korábbiakban kiszabott enyhébb intézkedés. Ez alól csak a különösen súlyos vétség büntetése 

képezhet kivételt. Minden büntetésnek arányosnak kell lennie az elkövetett cselekménnyel. 

Az intézkedések meghozatalakor be kell tartani az egyenlő elbírálás elvét. A fegyelmező 

intézkedést írásba kell foglalni, s azt a szülő tudomására kell hozni.  

 

4.13.3. Arizona-program     

 

             Az Arizona program a személyiségfejlesztés fontos részeként a tanórai rend 

megzavarását, a munka megtagadását, a nem megfelelő beszédet, durva és agresszív 

viselkedést szorítja ki a tanórákról. A program célja lehetővé tenni a tanárok és diákok 

számára a zavartalan tanítást, a nyugodt tanórát. A program működése függ az éves órarend 

elkészítésétől, csak megfelelő személyi feltétel mellett működtethető. Az aktuális munkaterv 

határozza meg az éves működtetést. 

A program az egymás iránti tisztelet és az egyéni felelősségérzet alapelvén nyugszik.  

Három alapszabályt kell betartani: 

· minden diáknak joga van a zavartalan tanuláshoz 

· minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz 

· mindenkinek tisztelnie kell mások jogait.  

 

A szabályokat megsértő tanulók nem büntetést kapnak, hanem viselkedésük közvetlen okát 

kell megkeresniük. Kiemelt célunk a tanulók egyéni felelősségét erősíteni. Mindenkinek 

vállalnia kell saját döntése következményeit, önmaga számára célokat kell választani és 
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azokat be kell tartani. A diákokat arra tanítjuk, hogy a különböző választási lehetőségek és az 

azzal összefüggő következmények között tudatosan válasszanak.  

  
Tanterem elhagyásának módja                                                     

Tanóra megzavarása után tanári felszólítás      

 tanulói döntés: fegyelmezetten dolgozik az óra végéig 

 tanulói döntés: az Arizona-szobába távozik az információs  lappal 

tanulói döntés: nem hagyja el a tantermet , továbbra is zavarja az órát  beírás a naplóba, 

tájékoztató füzetbe 

 

Szabályok az Arizona-szobában a tanulóra vonatkozó kötelezettségekről    

1. Az információs lapot le kell adnia az ügyeletes nevelőnek. 

2. Tervkészítő lapot kell kitöltenie, melyben meg kell neveznie a segítő pedagógust. 

3. Az Arizona-szobából tervkészítés után vissza lehet mennie a terembe – ez a diák döntése 

– ha képes az óra hátralévő részében fegyelmezetten viselkedni. Az információs lapot 

tovább kell vinnie és le kell adnia az órát tartó pedagógusnak . 

4. A felügyelő nevelő értesíti a segítőnek megjelölt tanárt, aki időt keres tanórán kívüli 

tanácsadó elbeszélgetésre. 

5. Amennyiben egy tanuló többször megy az Arizona-szobába, számára kötelező segítő 

beszélgetésen kell részt vennie. (a táblázat szerint) 

 

Arizona-szobában 

töltött alkalmak 

száma 

Segítő beszélgetésen résztvevők 

5 alkalom tanuló, osztályfőnök, Arizona-csoport tagja, segítőnek felkért pedagógus 

10 alkalom 
tanuló, osztályfőnök, Arizona-csoport tagja, segítőnek felkért pedagógus, 

szülő 

15 alkalom 
tanuló, osztályfőnök, Arizona-csoport tagja, segítőnek felkért pedagógus, 

szülő, igazgató 

20 alkalom 
tanuló, osztályfőnök, Arizona-csoport tagja, segítőnek felkért pedagógus, 

szülő, igazgató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője 

25 alkalom 

tanuló, osztályfőnök, Arizona-csoport tagja, segítőnek felkért pedagógus, 

szülő, igazgató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője, 

Rendőrség Ifjúságvédelmi Osztály 

 

4.14. MINDENNAPOS TESTNEVELÉS  

 
Megvalósítás helyszíne, módja 

a.) testnevelési órák - mindennapos testnevelés megszervezése, a mindennapos testmozgás 

biztosítása 

b.) sportkör: kosárlabda, labdarúgás, atlétika, floorball, röplabda, aerobik, küzdősportok -

aikido, rögbi, stb…. (szakember ellátottság alapján, az éves munkatervben meghatározva) 

c.) a sportágakból házi bajnokságok, kupák, városi, körzeti, diákolimpia versenyek 

d.) iskolán kívüli testedzés, sportegyesületi versenysport, fitnesz klub, karate, ökölvívás, 

evezés, öttusa, úszás (igazolás) 

e.) gyógytestnevelési csoportok szervezése a testi deformitások megelőzése, javítás 

érdekében. 
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A plusz órák tervezése - a heti 5 óra felmenő rendszerű teljes bevezetéséig 2016-ig – a 

következő szempontok szerint valósul meg: 

∙ a tananyag megerősítését szolgálja 

∙ az előző év fizikai teljesítménymérése alapján a leggyengébb eredményt hozó 

gyakorlatok, Pl.: kislabdahajítás, tartós futás stb. kiemelt gyakorlása 

∙ játéklehetőség biztosítása 

∙ játékos sor- és váltóversenyekre,  Arak Aktívra erősítés (1-6. évfolyam) 

∙ ismerkedés az önvédelem alapjaival, Fair play alapozása. 

 

Fokozott figyelmet kell fordítani a higiénia szokásrend kialakítására:  

∙ öltözői rend folyamatos ellenőrzése  

∙ tisztaság, sportöltözék, váltó zokni megléte, s annak következetes ellenőrzése 

∙ mosakodás, törülközőhasználat 

 

December elejétől június közepéig a tantórák tervezése az alábbiak szerint történik: 

∙ teherbíró képesség továbbfejlesztése (kúszások, mászások, átbújás akadályok alatt, 

mászási kísérletek, dobás gyakorlatok, kitartó futás) 

∙ a küzdőszellem és a dobóügyesség fokozása 

∙ támasz-függés és egyensúlygyakorlatok, testtartásjavítás  

∙ torna jellegű gyakorlatok 

∙ téli foglalkozások (Hócsata, hóemberépítés, szánkózás) 

∙ labdás ügyesség fejlesztés 

∙ futó, ugró, dobó ügyesség továbbfejlesztése (felfutás után elugrás egy lábról célba, 

sorozatugrások) 

 

A 2. és 5. évfolyamos tanulók heti egy órában úszásoktatáson vesznek részt, külön tanmenet 

szerint.  

 

TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 

 

             A kondicionális és sportági képességek méréséhez iskolánk testnevelést tanító nevelői 

a központilag kiadott próbákat, valamint az iskolánkban hagyományosan mért minősítési 

szinteket alkalmazzák, és azok értékelő táblázatait használják.  

 

Központi, MINI HUNGAROFIT próbák: helyből távolugrás, hasonfekvésből törzsemelés, 

fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, hanyattfekvésből felülés, Cooper teszt 

 

Iskolai, szaktárgyi  mérési követelmények: - 30 méter vagy 60 méter futás - 400 méter futás - 

1 tókör-futás – kislabdahajítás – távolugrás – magasugrás – súlylökés - zsámolyra szökdelés 

(1min/db) Az életkori sajátosságoknak megfelelő évfolyamonkénti bontásban, a 

tanmenetekben jelölve.  

 

A próbák eredményeinek értékelése, osztályozása:  

Általános szempontok: 

• a mérések célja a tanuló önmagához viszonyított fejlődésének folyamatos ellenőrzése és 

rögzítése 

• amennyiben az osztály kirívóan átlagon alul teljesít, megfelelő felkészítés után ismétlésre 

kell módot adni 
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• alkati és egészségügyi problémák miatt felmentett tanulók (akik könnyített vagy 

gyógytestnevelés foglalkozásokon vesznek részt) a próbákat nem kell hogy teljesítsék, 

lehetőségeik és képességeik szerint vesznek részt a mérésekben 

• az egész napos oktatás részeként 1-4. évfolyamig a tanulók minden nap tornatermi 

testnevelés foglalkozáson vesznek részt 

 

A 2014-2015-ös tanévtől a korábbi Mini Hungarofit mérést a Központilag előírt NETFIT® 

tesztrendszer váltja fel. 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, 

amelyekhez különböző fittségi tesztek tartoznak. 

 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 

· Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

· Testmagasság mérése  

· Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

 

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

· Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

 

Vázizomzat fittségi profil: 

· Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

· Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

· Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

· Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

· Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

 

Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

 

A tesztet az eddigi iskolai, szaktárgyi  mérési követelmények mellett: kötelezően végezzük az 

őszi időszakban kiemelten a felső tagozaton, és a rendelkezésre álló eszközök mennyiségének 

függvényében az alsó tagozaton is. Az 1-2. évfolyamon a játékos ismerkedésre, míg a 3-4. 

évfolyamon a tesztek helyes végrehajtási módjának elsajátítására helyezve a hangsúlyt. 

A tavaszi időszakban a folyamatkövetés céljával az aerob és a vázizomzat fittségi profil 

tesztjeit megismételjük. 

A NETFIT® a tanmenet tervezett része, amelyre megfelelő tanóraszám áll rendelkezésre. 

Felhasználása az őszi időszakban tipikusan diagnosztikus célú, míg az évközbeni 

alkalmazással folyamatközpontú értékelési lehetőséggé válik. 

A felmérés az adott osztálynak legmegfelelőbb “vegyes” tanulásszervezési eljárásokkal 

történik a rendelkezésre álló mérőeszközök igénybevételével. 

A fittséghez, fittségi állapot fejlesztéséhez kapcsolódó ismeretek, a tesztek pontos 

végrehajtási módjainak ismerete, a hibák felismerése, a saját eredmények értelmezése az 

öntesztelés és önértékelés módja, az önálló edzésprogramok tervei, a társaknak nyújtott 

megfelelő segítség mind-mind képezhetik a szummatív értékelés alapját. A megfelelően 

kialakított szempontrendszer alapján így alkalmasak osztályozásra, szöveges értékelésre, 

vagyis beszámíthatók és beszámítjuk a féléves és év végi értékelésbe egyaránt. 

A mérési eredményeket nem csak a tanulók, de a szülők számára is hozzáférhetővé tesszük. 

Célunk, hogy, hogy népszerűsítsük és tudatosítsuk az élethosszig tartó fizikai aktivitás 

jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit  diákjaink  és családjaik körében. 

 



 79 

4.15. GYÓGYTESTNEVELÉSI PROGRAM 

 

A mozgásszervi betegségek a ma élő emberek, fiatalok nagy részének keseríti meg az életét. 

A kezdeti „ez csak hanyag tartás” több tanulónál a mozgásszegény életmód általánossá 

válásával – és egyéb okok miatt idővel sajnos legtöbbször már iskolai tanulmányaik idején 

súlyos, sokszor irreverzibilis gerinc-deformitásokká válhatnak. 

A mozgásában gátolt, gyakran igen nagy fájdalmakkal is együtt járó deformitásban szenvedő 

fiatalnál számos, kedvezőtlen személyiségjegy kialakulását is eredményezhetik. 

Ezek miatt kell kiemelt feladatként kezelnie mindenkinek, szülőnek, tanárnak és a tanulóknak 

is, hogy egyetlen gyerek se szenvedjen mozgásszervi betegségben. 

 

A gyógytestnevelés célja 

Az iskolai gyógytestnevelés célja, hogy sajátos eszközeivel elősegítse a mozgásszervi és 

belgyógyászati panaszokkal gyógytestnevelésre utalt tanulók egészségszintjének emelését a 

testi deformitások javításával, a szív és keringési szervek munkaképességének növelésével, 

alkalmassá téve a tanulókat az iskolai munkában és az életben adódó feladatok teljesítésére. 

  

A gyógytestnevelés feladata 

∙ az optimális élettani státus elérése érdekében az életkorhoz, az előző képzettségi szinthez 

igazodva fejlessze készségeiket és speciális mozgásműveltségüket az egészség-

helyreállító munka értelmének és várható eredményének tudatosításával 

∙ az alapkondíció fejlesztés és fenntartása, magasabb szintre emelése 

∙ a mozgásműveltség fejlesztése 

∙ a rendszeres mozgásigény felkeltése, a korrigáló egyéni gyakorlatok készséggé válása 

∙ az önellenőrzéssel összekapcsolt önálló, tudatos munkára nevelés, felkészítés a későbbiek 

során végezhető rendszeres testmozgásra, sportolásra 

∙ az önfegyelem, önbizalom, akaraterő és bátorság növelése, a pszichés gátlások feloldása, 

a nehézségek leküzdése, a helyes testtartás kialakítása 

∙ sikerélmények biztosítása 

∙ a testi munkához, terheléshez szoktatás. 

 

Követelmények 

∙ a tanuló ismerje saját diagnózisát, a speciális gyakorlatok hatását, értelmét 

∙ ismerje a számára nem javasolt kontraindikált, káros mozgásanyagot 

∙ az elsajátított gyakorlatokat célszerűen alkalmazza 

∙ aktívan működjék együtt a gyógytestnevelés tanárral 

∙ törekedjen a szép és helyes testtartás kialakítására 

∙ végezze önállóan, tudatosan, pontos kivitelben az egyéni korrigáló gyakorlatokat  

∙ legyen ereje a legmagasabb teljesítményt a legkevesebb erőfeszítéssel megoldani 

∙ rendelkezzen alkalmazkodó képességgel a terheléshez, a külvilág ingereihez, az     

iskolai munkához, az edzettség megteremtéséhez 

∙ tudja, hogy milyen legyen életrendje, és hogy gazdálkodjon erejével 

∙ fegyelmezetten és határozottan fejlessze a felnőtté válás legfontosabb  

egészségügyi követelményeit. 

 

Értékelés 

Osztályozás, értékelés: 

∙ a tanuló testnevelési értékelését és osztályzását a gyógytestnevelő tanár látja el 

∙ az értékelés alapja a rendszeres, folyamatos és aktív munka, ami egyben a gyermek 

egészségi állapotának javulását szolgálja 
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∙ a tanult gyakorlatokból (házi feladat, bemelegítő, mobilizáló és erősítő gyakorlatok) 

bemutatások, felmérések. 

 

Részvétel a foglalkozásokon: 

∙ a tanuló, akkor jogosult a foglalkozásokon való részvételre, ha az iskolaorvos II/A vagy 

II/B kategóriába sorolta 

∙ a gyógytestnevelésre utalt tanulók számára az órák látogatása kötelező 

∙ II/A kat.: Orvosi javaslat alapján, testnevelés órán is részt vehet, de a gyógytestnevelés 

óra a kötelező számára. Féléves és év végi osztályzatát a gyógytestnevelő és a testnevelő 

tanár állapítja meg.  

∙ II/B kat.: Csak a gyógytestnevelés órákon vehet részt, az egészségügyi diagnózisnak 

megfelelő foglalkozásokon, ami kötelező számára. Féléves és év végi osztályzatát a 

∙ gyógytestnevelő tanár állapítja meg. 

 

4.16. INTÉZMÉNYI TANTÁRGYI MÉRÉSEK ÜTEMTERVE 
 
 

Időpont Mérés tárgya/tantárgy Értékelés 

szeptember 

1. évfolyam: Diagnosztikus 

Fejlődésvizsgáló Rendszerrel (DIFER) 

történő vizsgálatot 

 

 

elemi számolási készség 

fejlődését, a relációszókincs, a 

tapasztalati következtetés, az 

írásmozgás- koordináció és a 

szociális motívumok és készségek 

fejlődését vizsgálja 

szeptember  

2-4. évfolyam: szövegértés, matematika 

szintfelmérők 

5-8. évfolyam: nyelvtan, szövegértés, 

matematika szintfelmérők 

%-os értékelés, összehasonlítás az 

év végi eredményekkel 

A tanév feladatainak 

meghatározása 

január  

2-4. évfolyam: szövegértés, matematika 

szintfelmérők 

5-8. évfolyam: nyelvtan, szövegértés, 

matematika szintfelmérők 

· %-os értékelés, 

összehasonlítás a szeptemberi 

eredményekkel 

· félévi osztályozó értekezlet 

· fejlődésvizsgálat 

május-június 

2-4. évfolyam: anyanyelv szintfelmérők 

1-4. évfolyam: szövegértés, matematika 

szintfelmérők 

5-8. évfolyam: 

· 5-6-7. évf.: nyelvtan szintfelmérők 

· 5-7. évf. szövegértés, matematika 

szintfelmérők 

· 6. 8. évf. szövegértés kompetencia-

mérés (OKÉV) 

· 6. 8. évf. matematika kompetencia-

mérés (OKÉV)  

· 8. évfolyam idegen nyelv kompetencia-

mérés (OKÉV) 

∙ érdemjegy 

∙ osztályozó értekezlet 

Az eredmények összegzése, 

összevetése a megelőzőekkel. 

   Kompetenciamérés eredménye 
központi értékelés megérkezése 

után intézkedési terv előkészítése 
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4.18 . VERSENYTERVEZÉS 

 

versenymegnevezése szervező/helyszín időpont 

TANULMÁNYI 

Világnyelv angol, német csapatverseny Hétvezér Általános Iskola  

Játékos német csapatverseny Tóvárosi Általános Iskola  

Angol- német fordító verseny Zentai Úti Általános Iskola  

Rákóczi kupa: szavak világa 4. osztályos 

szövegértés vers. 

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol 

Kéttanítási Nyelvű Ált. Iskola 
március 

Rákóczi kupa: Szemere Gyula helyesírási 

verseny 6. oszt. 

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol 

Kéttanítási Nyelvű Ált. Iskola 
március 

Rákóczi kupa: Play and Win angol nyelvi 

verseny 

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol 

Kéttanítási Nyelvű Ált. Iskola 
március 

Rákóczi kupa: matematika verseny  
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol 

Kéttanítási Nyelvű Ált. Iskola 
március 

Reguly Antal földrajzi nevek helyesírási 

versenye 
Seregélyesi Általános Iskola április 

Zrínyi Matematika verseny Hétvezér Általános Iskola február 

Városi angol-német idegen nyelvi verseny Székesfehérvári IKÁI december 

Területi Kazinczy szépkiejtési verseny Székesfehérvári IKÁI február 

Megyei Simonyi helyesírási verseny Székesfehérvári IKÁI április 

Idegen nyelvi szépkiejtési verseny Tóparti Gimnázium január 

Curie környezetvédelmi emlékverseny 
Curie Oktatásfejlesztő és 

Tehetséggondozó Alapítvány 

november-

március 

Curie kémia emlékverseny 
Curie Oktatásfejlesztő és 

Tehetséggondozó Alapítvány 

november-

március 

Fejér megye természeti értékei verseny Szfvári IKÁI, Tóparti Gimnázium szept-jan. 

EGYÉB 

Királyi Vigasságok: Király Kupa kispályás 

labdarúgó torna  
Székesfehérvári IKÁI május 

Királyi Vigasságok: Városi rajzverseny  Székesfehérvári IKÁI május 

Madarak fák napja területi termism. verseny Csákvár Pro Vértes Alapítvány márc.-ápr. 

Mészöly Géza Városi Könyvtár mesemondó 

verseny 
 október 

Rajzpályázatok (farsangi, víz világnapi, 

Halünnep, egészségvédelmi, …) folyamatos 
 

szeptember-

június 

SPORT 

Atlétika diákolimpia fordulói Szfvár., Sóstó v. Bregyó  

Labdarúgás diákolimpia fordulói Szfvár., Sóstó   



 82 

Labdarúgás Bozsik Intézményi program Szfvár., Sóstó  

Floorball diákolimpia fordulói Szfvár. Ált iskoláiban  

Kosárlabda diákolimpia fordulói Németh László Általános Iskola  

Tömegtorna diákolimpia fordulói Szfvár. Széna Téri Ált. I.  

Aerobik diákolimpia fordulói Szfvár. Széna Téri Ált. I.  

Zenés gimnasztika diákolimpia fordulói Szfvár. Széna Téri Ált. I.  

Röplabda diákolimpia fordulói Szfvár. Vörösmarty Ált. I.  

Vollé 2020 röpisuli versenyei több helyszín lehetséges  

Farsangi röplabda torna Tatabánya  

Rögbi március 15 kupa Szfvár. Köfém pálya  

Rögbi Diákolimpia fordulói Esztergom HRC pálya  

Országos diák rögbi torna GIR Kecskemét Szék-tó pálya  

Városi iskolai rögbi bajnokság Szfvár. Köfém pálya  

ARAK Aktív városi verseny  
Sóstói pálya vagy Köfém 

sportcsarnok 

november, 

április 

 HÁZI VERSENYEK 

Matematika csapatverseny  
november, 

március 

Helyesírási verseny  február 

Szavalóverseny  április 

Mesemondó verseny  november 

Népdaléneklési verseny  május 

Matematika verseny 5-8. évfolyamosoknak  március 

Komplex természettud. verseny7-8. évf.  február-április 

Nyelvi teadélután  április 

Idegen nyelvi rejtvénypályázat  május 

Angol verseny  április 

Közepesek történelem versenye  április 

István király és kora vetélkedő  április 

Európai nyelvek napja rajzverseny  szeptember 

Föld napja vetélkedő  április 

Állatok világnapja vetélkedő  október 

Megjegyzés: az éves munkaterv függvényében a változtatás lehetőségét fenntartjuk.  
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55..  PPEEDDAAGGÓÓGGIIAAII  PPRROOGGRRAAMM  LLEEGGIITTIIMMÁÁCCIIÓÓJJAA  

 
A pedagógiai program érvényességi ideje 

           Iskolánk 2013. április 1. napjától szervezi meg nevelő- és oktatómunkáját e pedagógiai 

program alapján. A pedagógiai programban található helyi tanterv 2013. szeptember 1. 

napjától az első évfolyamon felmenő rendszerben kerül bevezetésre. Jelen elfogadott változat 

néhány módosítást tartalmaz. 

 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

            A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai 

programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

 

A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására: 

• az iskola igazgatója; 

• a nevelőtestület bármely tagja; 

• a nevelők szakmai munkaközösségei; 

• az iskola szülői munkaközössége; 

• az iskola fenntartója tehet javaslatot. 

A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását közvetlenül a szülői munkaközösség 

iskolai vezetőségének szülői, illetve diák-önkormányzati képviselői útján a szülői 

munkaközösség iskolai vezetőségének javasolhatják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala   

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógiai program egy-egy nyomtatott példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

• az iskola fenntartójánál 

• az iskola irattárában 

• az iskola könyvtárában 

• az iskola igazgatójánál 

• az igazgatóhelyetteseknél 

A pedagógiai program elektronikus változata elérhető az iskola honlapján 

(www.istvaniskola.hu). 
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5.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

 

 

A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat 2017. ……..………….. napján tartott 

ülésén véleményezte. 

 

Székesfehérvár, 2017. ………………. 

 

 

 .................................................. 

 az iskolai diákönkormányzat 

 vezetője 

 

 

A pedagógiai programot a szülői munkaközösség iskolai vezetősége a 2017. 

…………………… napján tartott ülésén véleményezte. 

 

Székesfehérvár, 2017. …………………. 

  

    

 ...................................................... 

                                                                 iskolai szülői munkaközösség elnöke 

 

  

 

A pedagógia programot a nevelőtestület a 2017. …………..…….. napján tartott értekezleten 

elfogadta. 

 

Székesfehérvár, 2017. …………………..  

 

 

 ................................................. 

 igazgató 

 

 

Az István Király Általános Iskola pedagógiai programját  jóváhagyta. 

 

Székesfehérvár, 2017. ………………………. 

 

 

 ................................................. 

 igazgató    
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