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Pedagógiai Program 

 
- A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

- A 20/2012. EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

- 110/2012. Korm. Rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

- A kerettantervek kiadatásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet 

 

1. Az iskola nevelési programja 

 
„Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne csak azért, 

hogy jó jegyeket kapjanak. Azok a gyerekek, akik élvezik a kihívások legyőzését, felnőtt 

életükben is keresni fogják a kihívást jelentő helyzeteket. Nagyobb valószínűséggel 

ragadnak meg új lehetőségeket, keresnek új módszereket, dolgoznak olyan  

feladatokon, amelyeknek nincs egyértelmű megoldása, és ösztönöznek  

másokat arra, hogy nehéz problémákon dolgozzanak.” 

          (Csíkszentmihályi Mihály) 

 

Olyan iskolát kívánunk működtetni, amelyben érvényesülnek: 

 

 A demokrácia, olyan tanulási környezet biztosítása, amely a tanár-diák-szülő közötti 

kölcsönös megbecsülést, és a demokratikus szemléletet hangsúlyozza. Biztosítja a jogokat a 

nevelés teljes eszközrendszerével. 

 Az esélyegyenlőség, az iskolai élet minden színterén arra törekszünk, hogy tanulóink 

egészségügyi, szociális vagy bármilyen okból kialakult hátrányait csökkentsük, illetve 

ellensúlyozzuk. 

 Az európai humanista értékrend, melynek leglényegesebb eleme az élet és az általános 

emberi értékek tisztelete. Az egészség értéke, egészséges életvitel, a testkultúra értéke, a 

megfelelő életminőséghez való jog értéke, a természeti környezet megbecsülése, a 

hagyományok megismerése, megőrzése, érdeklődés az emberi kultúra értékei iránt, 

hazaszeretet, az emberi jogok és a demokratikus elvek tiszteletben tartása, nyitottság más 

kultúrák, szokások értékelésére. 

 A társas kapcsolatok értékei: atisztelet, szeretet, tolerancia, nyitottság az alapvető emberi 

értékekre, együttműködés. 

 A minőség értéke 

 A szakmai felkészültség értéke. 

 A partnerközpontúság, mint érték. 

 

Olyan iskolát kívánunk létrehozni, amelyben a gyermek és a felnőtt egyaránt jól érzi magát. 
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1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 

 
Általános céljaink 

 

 

       A gyermekek jussanak el egy bizonyos alapszintig ismeretanyagban, készségben, képességben, 

amely alkalmassá teszi őket a továbbtanulásra, a társadalmi beilleszkedésre, a testileg, 

szellemileg és erkölcsileg egészséges életvitelre. 

     Célunk, hogy a különböző képességű tanulóink mindegyike: a gyengék, a közepesek, a jók 

egyaránt fejlődjenek. 

     Gyermekeink legyenek motiváltak, nyitottak a folyamatos tanulásra, információk szerzésére. 

       Életigenlő, örülni tudó, nyitott emberek legyenek, akik elfogadják társaik személyiségét, 

másságát. 

 

A nevelő-oktató munka feladatai az iskola egészét érintően 
 

       Korszerű anyanyelvi, matematikai, természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, 

etikai tudás biztosítása. 

      Az oktatási, képzési feladatok mellett kiemelten kell kezelni a tanulók nevelését, a 

gyermekközpontú gondolkodást, a szociális gondoskodást, a szabadidő hasznos eltöltését. 

        A gyermek egyéni fejlődésének megfelelő elvárások, ezekkel harmonizáló feladatok 

megfogalmazása és biztosítása. (tehetséggondozás és hátránykompenzálás) 

       Fontos feladatunk a tanulás tanítása. Az olvasás, a szövegértés, a beszédkultúra, a 

lényegkiemelés minél teljesebb körű megismertetése. Az önállóságra nevelés, az önművelés 

igényének kialakítása. 

      Az önismeret, problémamegoldás, tolerancia, segítőkészség fejlesztése. 

        Az emberek közötti egyenlőségre, empátiára való nevelés. 

         

  

A nevelő-oktató munka céljai iskolai szakaszonként: 

Az első szakaszban (1-4. évfolyam) folyó nevelő-oktató munkánk célrendszere 

 

Az iskolába lépő gyermek alkalmazkodási és cselekvési képessége fejlődjön, 

-    legyen együttműködő a társaival, tanítóival 

-    fejlődjön a tanulási szokások elsajátítása terén: önfegyelem, önellenőrzés, 

szólásra jelentkezés stb. 

-    fejlődjön az önkiszolgálás, önállóság terén: órarend használata, táskába 

felszerelés bekészítése, tisztálkodás stb. 

Gazdagodjon a tudása, a személyisége. A jóságot, igazságot, a szépséget alapvető értéknek tekintse. 

Fejlődjön játék és mozgáskultúrája. 

Legyen fogékony a saját egészsége, környezete, a természet értékei iránt. 

Tudjon tájékozódni a környezetében. 
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A célokból következő feladataink 

 

       A tanulás, önművelés igényének erősítése az olvasás örömének kialakításával, könyvtár, 

múzeum,színház látogatásával. 

       Minták adása az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. A tanulási szokások 

megalapozása, a tanulás tanítása. 

        A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában az elemi ismeretek közvetítése, a túlterhelés 

elkerülése. 

        Munkálkodás a hátrányok csökkentése érdekében, amelyek a gyermekek szociális-kulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből, mozgáskorlátozottságából fakad. 

        Az emlékezés, megértés, ítélőképesség, motiváltság fejlesztése, a hibás nyelvi beidegződések 

javításának segítése. 

        Kitartó, rendszeres munkavégzésre nevelés. 

        Folyamatos értékelés a pozitívumok hangsúlyozásával. 

       A kisiskolások fokozott mozgási igényének kielégítése játékos, mozgásos feladatokkal. 

        A környezetből, természetből megismerhető értékek tudatosítása. 

        Az egészség megőrzését segítő szokások erősítése. 

      Az alapvető közlekedési szabályok megismertetése, a helyes közlekedési magatartás kialakítása. 

       A testi épségük iránti felelősség kiépítése. 

  

 

A második szakaszban ( 5-8. évfolyam ) folyó oktató munkánk célrendszere 

 

        A tanulók érdeklődésüknek, képességüknek megfelelően tudjanak felkészülni a továbbtanulásra. 

       Legyenek képesek hatékonyan kommunikálni, fejlődjön a vitakultúrájuk. 

       Legalább egy európai nyelven tudjanak eredményesen társalogni. 

        Legyenek képesek az ismereteiket önállóan gazdagítani, az információk áradatában eligazodni, 

szelektálni, meglátni az összefüggéseket, és tudják felhasználni azokat. 

       Tudjanak eligazodni a természeti és társadalmi folyamatokban. 

        A mindennapi életben használható gyakorlati tudás átadása. 

 

 

A célokból következő feladataink 

 

        A különböző képességű és eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni, differenciált fejlesztése. 

        A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában annak figyelembe vétele, hogy a 10-12 évesek 

gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, míg 13-14 éves kortól a 

tanulók ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás. 

        A megfelelő beszédkultúra, az anyanyelv alapos megismertetése. 

        A nyelvtanulási kedv felébresztése, használni képes nyelvtudási szint elérése. 

        Olyan ismeretek, képességek, készségek kialakítása, amelyek a modern technika és gazdaság 

eredményeinek ésszerű felhasználását segítik. 

        A tanulók társadalmi környezetben való eligazodásának, szocializációjának elősegítése. 

        A természeti környezet jelenségeinek, törvényszerűségeinek megismertetése. 

        A nemzeti és egyetemes kultúra elemi szintű ismereteinek biztosítása. 

        Az információszerzési, -feldolgozási és -átadási technikák megismertetése, az oktatás helyett a 

tanulásra helyezve a hangsúlyt. 
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        Az egészséges életmódra való igény kialakítása, és alkalmazása a gyakorlatban (táplálkozás, sport, 

egészséges környezet). 

        A tanulók tudatos környezetvédővé nevelése. 

      A kommunikatív készség és kultúra fejlesztése. A nemzeti és egyetemes kultúra elemi szintű 

ismereteinek biztosítása, Világörökségünk megismertetése. 

       Nemzeti hagyományaink őrzése, tisztelete, más népek kultúrásának megismerése. 

       Legyenek képesek arra, hogy különböző tanórákon tanultakat integrálják. 

  

 

A második szakaszban ( 5-8. évfolyam ) folyó nevelő munkánk  

célrendszere 

 

       Gyermekeink legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, a másság 

iránt. Jellemezze őket egymás megbecsülése. 

        Váljanak egyre többen a közösség aktív és alkotó tagjává. 

        Reálisan ítéljék meg önmagukat, legyenek tisztában értékes tulajdonságaikkal. 

        Rugalmasan alkalmazkodjanak környezetükhöz az egyéniségük feladása nélkül. 

        Az egészséget tekintsék értéknek, törekedjenek az egészséges életvitel kialakítására. 

       A felelősség jellemezze társas kapcsolataikat. 

        Legyenek érzékenyek környezetük állapota iránt, védjék a természetet. 

      Vegyék észre a hétköznapok esztétikumát a természetben, a mesterséges környezetükben, az alkotó 

tevékenységben, a nyelvhasználatban stb. 

       Erősödjön bennük az Európához való tartozás tudata, az Európai Unió történetének megismerése, 

hazánk szerepe a közösségben. 

 

A célokból következő feladataink 

 

       A nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosítása és azok tiszteletére nevelés. 

        Lehetőségek biztosítása az önkéntes feladatvállaláson alapuló egyénileg és csoportban végzett 

közösségi munkára. 

        Önálló, kompetens, tevékeny magatartás kialakítása, gyakoroltatása. 

        Önismeret, öntudatos magatartás, a döntésre való képesség kialakítása, önuralomra nevelés 

       Érzelmi biztonság, ésszerű követelmények biztosítása. A pedagógus és a szülő elvárásai legyenek 

szinkronban! 

        Az egészségnevelés kiemelt feladat iskolánkban. Fontos az egészségmegőrző szokások 

kialakítása, a fizikum fejlesztése. 

        Felkészítés az örömteli párkapcsolatra, családi életre nevelés. 

       A gyermek bevonása a környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

        Az esztétikai érzékenység fejlesztése. 

        A felelősségérzet felkeltése, hogy mint európai polgárok építő hozzáállást tanúsítsanak a béke az 

emberi jogok érvényesítése terén. 

        

  

Az oktató-nevelő munka cél- és feladatkörének megfogalmazásakor törekedtünk, korábbi felmérések 

alapján, partnereink elvárásainak is megfelelni. 
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Oktató munkánkat akkor tekintjük sikeresnek, ha tanítványaink legkésőbb a 8. osztály 

végére: 

 

 

     Ismeretanyagban, készségekben, képességekben olyan szintre jutnak, hogy sikeresen vegyenek részt 

a középfokú felvételi eljárásban.   

      Motiváltak a további tanulásra, ismeretszerzésre 

     Tudnak hatékonyan kommunikálni, fejlett vitakultúrával rendelkeznek. 

      Választásuktól függően angol nyelven eredményesen tudnak társalogni. 

      El tudnak igazodni az információk áradatában, összefüggéseket tudnak meglátni, és fel tudják 

használni azokat. 

      A mindennapi életben használható gyakorlati tudásra tettek szert. 

 

 

 

 

 

Nevelő munkánkat akkor tekintjük sikeresnek, ha tanítványaink legkésőbb a 8. osztály 

végére: 

 

      Nyitottak, megértők lesznek a különböző szokások, életmódok, kultúrák iránt. 

     A közösség aktív és alkotó tagjaivá válnak. 

     Reálisan ítélik meg magukat, tisztában vannak értékes tulajdonságaikkal. 

     Az egészséget értéknek tekintik, és törekednek az egészséges életvitel kialakítására. 

      A felelősség jellemzi társas kapcsolataikat. 

      Fontos számukra környezetük állapota, védik a természetet. 

      A hétköznapok esztétikumára érzékenyek lesznek, a természet, a mesterséges környezet, az alkotó 

tevékenység és a nyelvhasználat vonatkozásában egyaránt. 

      Erősödik bennük az Európához való tartozás tudata, hazánk szerepe a közösségben. 

  

 

  

A nevelőmunka eszközei, eljárásai 
 

Nevelő-oktató munkánk legfőbb eszközei a kötelező tanórák. Az órák tervezésénél, szervezésénél 

minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket, eljárásokat, eszközöket, melyek biztosítják a 

tanulók aktivitását.  

Differenciálás, önálló és csoport munka. Ezek maximális kihasználásával juthatunk céljaink 

eléréséhez, feladataink teljesítéséhez. 

Iskolánk tanulói összetételének differenciáltsága, sokszínűsége arra késztet bennünket, hogy a 

nem kötelező tantárgyak körét, a csoportbontások helyét, a szabadidős tevékenységek rendszerét a 

legnagyobb gondossággal tervezzük, szervezzük. 

Elveink alapvető célkitűzéseinkből következnek: iskolánkban minden tanulónak fejlődnie kell, 

önmaga szintjéhez képest a lehető legnagyobbat. Ennek rendeljük alá a tehetséggondozást, illetve a 

felzárkóztatást elősegítő foglalkozásainkat. 

Alapelvünk, hogy az alapvető közösség iskolánkban az osztályközösség.  
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A NEVELŐ – OKTATÓ MUNKA ESZKÖZ ÉS ELJÁRÁS RENDSZERE. 

 Csoportbontások  

 Számítástechnikai ismeretek alkalmazása a tanítás – tanulás folyamatában.  

 Játék, tanulás, sport, versenyek stb.  

 Tanórán kívüli tevékenységek  

 Hagyományőrző tevékenységek  

 Diákönkormányzat működése  

 Napközi 

 Diákétkeztetés  

 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások  

 Iskolai sportkör  

 Szakkörök  

 Iskolai könyvtár  

 Versenyek, vetélkedők, kulturális bemutatók 

 Iskolán kívüli tevékenység  

 Tanulmányi kirándulás, (feltételek megléte esetén) táborozás 

 Tehetséggondozás, versenyeken való részvétel  

 Múzeumi foglalkozások  

 Színházlátogatás  

 Pályázatokon való részvétel  

 Ifjúságvédelmi tevékenység  

 Családokkal való kapcsolattartás  

 Művelődési intézményekkel való kapcsolattartás, együttműködés. 

 

 

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Célunk, diákjaink személyiségfejlesztése során, hogy egyes tulajdonságokat erősíteni, másokat 

alakítani szeretnénk. Alapelvünk a személyiségfejlesztés, az önfejlődés elősegítése, melynek során arra 

építünk, ami a gyermekekben adott. Szem előtt tartjuk, hogy gyermekenként más adottságok a 

kiindulópontjai az iskolai nevelésnek, mint egyes tantárgyak iránti érdeklődés, sport, művészetek, stb. 

Legfontosabb feladatunk, hogy tanulóinkban felismerjük a domináns tulajdonságokat és erre építve 

egyénre szabott pedagógiai módszereket alkalmazzunk.  A fejlesztési célok elérése érdekében 

differenciált foglakoztatást, önálló és csoport munkát, csoportbontásokat egyes tantárgyak emelt szintű 

oktatását alkalmazzuk. 

Olyan széleskörű tevékenységrendszerrel, tapasztalatszerzéssel, élményekkel szolgáljuk a fejlesztő 

munkát, amelyben a gyermek önmaga is rájöhet arra, hogy mire képes, s ezt miként fogadják majd 

társai. 

Fontos feladatunk a helyes önismeret, önértékelés kialakítása. Az egyén esetén alkalmazott pedagógiai 

módszerek mellett a közösségi nevelés, fejlesztés is szükséges, hiszen a társadalomba való 

beilleszkedés társas tanulás eredménye. 

Iskolánk hagyományos pedagógiai módszereket alkalmaz, kiegészítve korszerű ismeretek 

felhasználásával. Oktató-nevelő munkánk középpontjában a gyermek áll és az ő személyiségének 

fejlesztése, csiszolása. Munkánk eredményeként önálló, magabiztos, mások felé nyitott, befogadó, 

elfogadó, szilárd erkölcsi alapokon álló embereket kívánunk nevelni. 

A nevelési programban szereplő értékek az egységes, alapvető követelmények, és az ezekre épülő 

differenciálás egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a tanulók –adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és 
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iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal – minél 

teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

. 

Kiemelten kezeljük az egészséges életmódhoz szükséges alapismereteket, a testedzés fontosságát, a 

környezetvédelmi ismereteket.  Az iskolából kilépő fiataloknak képesnek kell lenniük felnőtt életükben 

helyes döntéseket hozni, a negatív példákat elutasítani, az alapvető emberi normáknak megfelelni, 

azokat embertársaiktól is elvárni, egészséges életvitelt folytatni.  Helyi adottságaink ismeretében 

fontosnak érezzük, hogy fejlesszük a tanulókban a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti 

elfogadó és segítőkész magatartást. 

 

A személyiségfejlesztés színterei: 

 

Tanórai foglalkozások 

Napközi 

Iskolai sportkör 

Szakkörök 

Osztályfoglalkozások 

Tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények 

Kulturális programok 

Táborozások 

Tanulmányi kirándulások 

 

…„Ha egy gyerek biztatásban él, megtanulja az önbizalmat. 

Ha egy gyerek megértésben él, megtanulja a türelmet. 

Ha egy gyerek dicséretben él, megtanulja az önbecsülést. 

Ha egy gyerek megértésben él, megtanulja a szeretetet. 

Ha egy gyerek helyeslésben él, megtanulja magát szeretni. 

Ha egy gyerek elismerésben él, megtanulja, hogy jó, ha célja van. 

Ha egy gyerek önzetlenségben él, megtanulja a nagylelkűséget. 

Ha egy gyerek tisztességben és őszinteségben él, megtanulja, mi az igazság és a becsület. 

Ha egy gyerek biztonságban él, megtanulja, hogy bízzon magában és a többiekben. 

Ha egy gyerek barátságban él, megtanulja, hogy jó a  világban élni. 

Ha egy gyerek nyugalomban él, megtanulja megtalálni a saját békéjét.” 

 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjúkorig hosszú 

folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi 

példákban, mind pedig értékekben. 

 

Latencia kor (6-9 éves korig) 

- Az iskolába járás jelentős változás a gyermek életében. Míg előzőleg fő tevékenysége a játék volt, 

most a tanulás kerül előtérbe. 

- A kisiskolás érzelmi és akarati életét az értelem fokozódó irányító szerepe jellemzi. A gyerekek 

mozgásigénye továbbra is nagy, játékigényük kevéssé csökken, ezért a mindennapos testnevelés a 

bevezető szakasz idején nagy segítség a pedagógusoknak.  Társas kapcsolataikban, ítéleteikben a 

felnőtt (tanító, szülő) véleménye irányadó, fontos számukra a szülőhöz, pedagógushoz kötődés. 

- .Nevelő tevékenységünk ezen szakaszában  szorosan együttműködünk az óvodával megkönnyítve a 

gyermekekszámára az iskolai életbe való beilleszkedést. Építve az elért eredményekre, szoros 

kapcsolatot alakítunk ki a családokkal, igyekszünk megteremteni a gyermekek egészséges testi, lelki, 

szellemi fejlődésének feltételeit. 
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 Prepubertás kor (10-12 éves korig) 

- Ebben a korszakban kezdődik a gondolkodás elvonttá válása, kialakulnak a gondolkodás absztrakt 

kategóriái. (fogalmak, ítéletek, következtetések). 

- Érzelmi életükben, társas kapcsolataikban egyre fontosabb a kortárs csoportok felé fordulás. Ez a 

csoportalakítás időszaka, megkezdődik a szülőkről, felnőttekről való leválás érzelmi folyamata, nő az 

önállósodás igénye. 

- A személyiség és önismeret alakulásában egyre nagyobb szerepet játszanak a kortárs csoportok. A 

megfigyelhető érzelmi labilitás már a serdülőkor előfutára. 

Az 1-4. osztályig változatlanul maradó osztályközösségek ezen igények kielégítését is szolgálják.  

Ismerős, otthonos, baráti csoportban tölthetik napjaikat a tanulók. 

 

 Pubertás kor (13- 15 éves korig) 

- Ez az időszak a biológiai és pszichológiai serdülés kora. A gyerekek szellemi fejlődésében is 

ugrásszerűek a változások. A megfigyelés egyre nagyobb szerepet tölt be szellemi tevékenységében. 

Gondolkodása eljut a formális gondolkodás szintjére. Egyaránt képesek konkrét és absztrakt 

feladatmegoldásra, logikus következtetések végrehajtására, keresik az ok-okozati összefüggéseket. 

Jellemző a szándékos, logikai emlékezet gyors fejlődése. 

- A serdülő emberismerő képessége és önismereti érzékenysége ugrásszerűen megerősödik. Kialakul a 

felnőttektől függetlenedő erkölcsi felfogás. Jellemző a készen kapott nézetek bírálata, a kételkedés, a 

bizonyítás igénye. A gyerekeket ebben az időszakban fokozott függetlenedési, önállósodási törekvés, 

túlzott önérzet, sértődékenység, a felnőttekkel szemben fokozott kritikai tevékenység jellemzi. 

- Főleg az önmegismerés igénye jut kifejezésre, az identitás keresés, az önállósulási törekvés, a 

felnőttektől eltérő véleményalkotás, kritikai hajlandóság jellemző. A korosztály jellegzetes problémája 

a pályaválasztás. 

Nevelő tevékenységünk arra irányul, hogy önismeretük megalapozódjék, konfliktusaikat képesek 

legyenek erőszakmentesen feloldani, önállósodó törekvéseik ne gátolják kortárs csoportokba való 

beilleszkedésüket. 

 

Céljaink 

A tanulók – adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb 

tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal összhangban – minél teljesebben 

bontakoztathassák ki személyiségüket. 

 

Szeretnénk, ha tanulóink többsége az alábbi személyiségjegyekkel rendelkeznének: 

kreatív (képes váltani és változtatni, megújulni, önállóan alkotni), 

szorongás- és feszültségmentes, 

vágyai és igényei összhangban vannak a realitással, 

ambiciózus (de ne legyen törtető), 

szorgalmas, kitartó, 

együttműködő, 

közéleti, aktív, 

egészséges, edzett. 

környezet iránti igényesség 

egészséges életmód és harmonikus életvitel ismerete 

az egészség, az élet tisztelete 

elutasító magatartás a káros függőségekhez vezető szokásokkal szemben 

tiszta, esztétikus környezet iránti igény 

Életkoruknak megfelelően ismerjék meg a gyermeki és emberi jogokat 
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének 

kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése jellemezze társas kapcsolataikat: 

 

Az alapvető emberi értékek ismerete és elfogadása 

A teljesítmény és az emberi nagyság tisztelete 

Nyitottság és tolerancia a másság iránt 

Az egyén és a közösség összhangja, a szolidaritás és az együttműködés 

A demokrácia normáinak ismerete, és törekvés annak alkalmazására a mindennapi élet során 

A kulturált magatartás 

A tanulók az iskolában érezzék jól magukat. 

Legyenek büszkék és ápolják iskolai hagyományainkat 

Ismerjék meg és tiszteljék hazánk jelképeit, nemzeti kultúráját 

Erősödjön bennük a hazaszeretet érzése 

Legyenek nyitottak a különböző szokások, kultúrák iránt 

A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság kialakítása 

Cselekvésre, aktivitásra késztető érzelmek kialakítása 

Alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása 

 

Feladataink a különböző életkori szakaszokban súlypontozva jelennek meg. 
1.szakasz: 

Az iskolai értékrend elfogadása életkori sajátosságok figyelembe vételével 

Az óvodás kori szokásrend megőrzése, fejlesztése 

Hátrányos helyzet kompenzálására törekszünk 

 

2.szakasz: 

Személyre szabott motiváció 

Alapvető emberi értékek elfogadtatása 

 

3.szakasz: 

Konfliktuskezelés módjainak megismertetése 

Önismeret, önértékelés fejlesztése 

Önfegyelem, önkritika kialakítása 

Közösségi normákhoz való alkalmazkodás kialakítása 

Helyes értékrend kialakítása 

 

4.szakasz: 

Vitakészség fejlesztése 

Önfegyelem, önkritika továbbfejlesztése 

Együttműködő készség fejlesztése 

Egészséges ambíció felébresztése, fejlesztése 
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat az alábbi táblázat tartalmazza 
 

Feladat Eszköz, eljárás A teljesülés kritériuma 

Lehetősége legyen a tanulóknak 

a tanórákon és tanórán kívüli 

foglalkozásokon az alkotó tevé-

kenység végzésére. 

Tapasztalati és értelmező tanulás 

elsajátíttatása. 

Megismerési vágy kielégítése, 

fejlesztése. (Értelmi nevelés.) 

Lehetőség biztosítása a gyerme-

keknek az önálló munkára, alko-

tásra, gondolkodásra. 

Háziversenyek 

Könyvtári búvárkodás 

A tanulók számára kiírt pályáza- 

tokon való részvétel (tantárgyi, 

képzőművészet, versírás, stb) 

Tanórákon és tanórán kí-

vüli foglalkozásokon lehe-

tőség szerint egyénre sza-

bott feladatokat is adunk a 

tanulóknak, s azokat min-

dig számon is kérjük. 

A tanórai légkör oldottságának, 

feszültségmentességének biztosí-

tása. 

Pozitív, motiváló értékelés, a 

hiányok feladatként való megje-

lölése. 

Tanulóink érzik a fejlődé-

süket segítő motiválást, a 

sikerélményhez való jutta-

tást. 

Követelménytámasztás. 

Rendszeres szóbeli és írásbeli 

értékelésben részesítjük a ta-

nulóinkat. 

Házirend, tantárgyi követelmé-

nyek. 

Tantárgyi értékelések, magatartás 

és szorgalom értékelése. 

Szülői értekezlet, fogadóóra. 

A magatartás, szorgalom, 

a szóbeli feleletek érté-

kelését önmaga is elvégzi, 

képes értékelni, és reális 

képet kialakítani önmagá-

ról (magatartásáról és 

szorgalmáról, teljesítm-é 

nyéről) és társairól az 

5. évfolyamtól kezdődően. 

Lehetőséget adunk az önértéke-

lésre. Önvizsgálat, önismeret, 

reális énkép kialakításának segí-

tése 

Osztályfőnöki órák személyiség-

fejlesztő programjai. 

Empátia- és kommunikációfej-

lesztő tréningek, gyakorlatok. 

Önirányítás, önalakítás, önfej-

lesztés lehetőségének biztosítása. 

Szociális készségfejlesztő mód-

szerek a beilleszkedésre, a helyes 

viselkedési normák kialakítására. 

 

Munkához szoktatás, kitartás, 

munkabírás fokozása, akarati ne-

velés. 

Aktivizálás, motiválás a tanórá-

kon és tanórán kívüli foglalkozá-

sokon. 

Érték a tanulóknál az akti-

vitás. 

Szeretetteljes légkör, személyi-

ségközpontú nevelés megvalósí-

tása. 

Állandó kommunikáció a biza-

lom jegyében (tanuló-tanár, 

tanár-tanár, tanuló-tanuló) 

Pozitív megerősítés. 

Az iskolában a tanulóink 

többsége „védettnek” érzi 

magát. 

Nehézségek, konfliktusok megol-

dásához vezető technikák, utak 

megmutatása. 

Személyes példamutatás, kom-

munikáció. 

DÖK tevékenysége. 

A tanulók bevonásával történő 

közös esetmegbeszélés. 

Tanulóink többsége konf- 

liktusait erőszakmentesen 

megoldja, vagy kéri a 

nevelő segítségét. 

Ismerjék tanulóink a szülőhely, a 

haza, a lakóhely, iskolánk  

múltját és jelenét. 

Ünnepélyek, kirándulások, osz-

tályfőnöki és tantárgyi órák. 

Vetélkedők. 

Ünnepélyeken, kirándulá-

sokon, egyéb rendezvé- 

nyeinken tanulóink  fe-

gyemezetten részt 

vesznek. 
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Tanulóinkban felkeltjük az 

igényt a közösségi tevékeny-

ségekre, az iskolai közéletben 

való aktív részvételre. 

DÖK tevékenysége, osztály-

szintű feladatok, felelősi rendszer 

működtetése. 

Tanulmányi-, művészeti-, sport-

versenyeken való részvétel. 

Tanulóink érezzék, hogy 

véleményezési, választási 

joguk van az is-kolai 

életben. 

A tanulók aktív feladatot 

vállalnak. 

Tanulóink egészségesen éljenek, 

legyenek edzettek. 

DSE foglalkozások szervezése, 

népszerűsítése. 

Osztályfőnöki órán szakemberek 

felvilágosító óráinak beépítése. 

Napközis foglalkozások sport-

foglalkozásai. 

Kirándulások, túrák. 

Személyes példamutatás. 

Tanulóink aktív DSE 

tagok (atlétika, kosárlabda, 

labdarúgás, játékos torna). 

Oszt.órákon drogpreven-

ciós foglalkozásokon vesz 

részt. 

Segítő életmódra nevelés, pozitív 

értékrend elfogadtatása. 

Szociális képességek kiépítése, 

szabálytudat, döntési szabadság 

és felelősség elsajátíttatása.  

Tanórai és tanórán kívüli alkal-

mak „teremtése”, kihasználása. 

Példaadás, pozitív megerősítés. 

Tanulóink többsége ren-

delkezik a szociális képes-

ségekkel. 

Preventív védelem. 

Problémafelismerés-és kezelés. 

Kapcsolati, beilleszkedési, kö-

zösségi problémák feldolgozása. 

Személyiségkorrekció, pótló fej-

lesztés (tartós, illetve alkalmi 

tüneti viselkedés, magatartási 

probléma, teljesítményzavar fel-

ismerése, kezelése).  

Tanórán és tanórán kívül. 

Együttműködés a 

gyermekvédelemmel, nevelési ta-

nácsadóval, közös ellátás 

kialakítása. 

Pedagógus, iskolaorvos, Gyer-

mekjóléti Szolgálat együtt-

működése. 

A személyiségfejlesztés 

során jelentkező problé-

mák (magatartás, teljesít-

ményzavar) időben történő 

észlelése, diagnosztizálása, 

kezelése (szakember segít-

ségével). 

A szülők érzik a pedagó-

gus segítő szándékát. 

Esztétikai élmények szerzése, 

nyújtása. 

Önfegyelem, viselkedés gyako- 

roltatása. 

Osztályterem rendje, tisztasága 

Irodalom, dráma, zene, 

képzőműv. tánc. 

Hangverseny, múzeum, színház- 

látogatás, galéria. 

Igény ébred a tanulókban 

környezetük rendjének 

megőrzésére, érzelmi 

életük gazdagítása iránt. 

A sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelése a humán és 

tárgyi erőforrás lehetőségének 

függvényében. 

Az érintett tanulók szükségle- 

teihez igazodva. 

Sikeres integráció, a 

tanuló jól érzi magát az 

iskolában. 
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Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
1. A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek, a tanuló egészségfejlesztésével összefüggésben 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben minden 

gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a 

nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő 

tevékenységekben. 

A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, 

amelynek eredményeképpen a gyermek, a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézi 

elő. 

A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, 

a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra, amelyek különösen 

a) az egészséges táplálkozás, 

b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető 

szerek fogyasztásának megelőzése, 

d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

f) a személyi higiéné 

területére terjednek ki. 

 

2. Iskolánk egészségnevelési programjának céljai  

 

•  Az iskolai egészségfejlesztő programunk célja az ismeretek átadása, a készségfejlesztés és a pozitív 

magatartás támogatása  

•  Testi, pszichológiai, szellemi szempontból egészséges fiatalok nevelése, személyiségfejlődésük, a 

társadalomba való beilleszkedésük segítése  

•  Az egészséges életmód, a harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel és közlekedés 

szokásrendszerének kiépítése úgy, hogy ezek számukra értékké váljanak. 

•  Primer prevenció keretében az egészségvesztés megakadályozására való törekvés, mellyel az 

egészség megőrzését, a betegségek kialakulásának megelőzését segítjük elő  

•  A tanórákon szerzett ismeretekre támaszkodva, azokat továbbfejlesztve tudatosítjuk a tanulókban az 

ember és környezet közötti kapcsolatok hatékony kölcsönhatását  

•  Megismertetjük a tanulókkal az egészségre kedvező és káros tényezőket, a betegségmegelőzési 

módokat, eljárásokat, tudatosítjuk a tanulókban az egészséges életmód szabályait, normáit, a pozitív 

beállítódás-módokat  

•  Élethelyzetek, szituációk bemutatásával és elemzésével fejlesztjük szemléletüket, viselkedési 

normáikat, erkölcsiségüket, önmaguk és mások iránti felelősségüket  

•  Megértetjük a tanulókkal a rend, a tisztaság, a fegyelmezett élet jelentőségét  

•  Hangsúlyozzuk a harmonikus család szerepét, tudatosítjuk a gyermekek helyét, szerepét  

•  Felhívjuk a figyelmet a testmozgás jelentőségére  

 

3. Az iskola egészségnevelési tevékenységének feladatai  

 

- A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges kézségekkel és jártasságokkal 

rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében.  

- Olyan ismereteket kell nyújtani, melyekre támaszkodva megismerhetik önmagukat és társaikat, 

megtanulják a csoportszerveződés és csoportmunka alapjait, tájékozódnak környezetükben, ismereteket 
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szereznek a társas kapcsolatok lélektani sajátosságairól, megbizonyosodnak az egészséges és 

biztonságos élet értékeiről.  

- Jártasságot szereznek a veszélyhelyzetek felismerésében, felfedezik önmaguk megvédésének 

lehetőségeit és felelősségét. Ehhez el kell sajátítaniuk az alkotó és kritikus gondolkodás, a 

döntéshozatal lépéseit. Gyakorolniuk kell az alapvető kommunikációs formákat.  

- Meg kell tanulniuk levezetni érzelmi feszültségeiket, kezelni a stresszhelyzeteket, el kell igazodniuk 

kapcsolatrendszereikben.  

- Ki kell alakítaniuk magabiztos fellépésüket, önbizalmukat, hogy ellen tudjanak állni, nemet tudjanak 

mondani a negatív befolyásolásnak. El kell érnünk, hogy a határozott célok megfogalmazását követően 

képesek legyenek azok megvalósítására, törekedjenek az egészséges és boldog életvitelre.  

- A gyerekeknek meg kell tanulniuk azt, hogy hogyan tudják kifejezni érzéseiket. Baráti, szerelmi, 

családi kapcsolataiban ez döntő fontosságú lesz, hiszen szükség van baráti hálóra az ember körül. 

 

Az iskolai egészségfejlesztés akkor hatékony, ha teljes körű: ha az iskola mindennapi életében 

folyamatosan és rendszeresen jelen van, ha az iskola minden tanulója részt vesz benne, ha a tantestület 

egésze és a szülők közössége és az egészségügyi szolgálat szervei segítik. 

 

Az iskola egészségfejlesztési feladatát a községi egészségügyi szolgálat együttműködésével végzi. 

 

 

4. Az egészségügyi szolgálat feladata: 

 

Az iskolaorvos fő tevékenysége az iskolán belül:  

 

• kampányoltások során az orvosi felelősséget igénylő feladatok  

• egészségi állapot romlásra utaló tünetek korai felismerése ( másodlagos prevenció )  

• kiszűrt tanulók szakorvoshoz utalása, gondozásuknak irányítása   

 

A szolgálat fő pillére a védőnő: 

 

• tervezi, szervezi, koordinálja az iskola egészségügyi tevékenységét  

• szorosan együttműködik az iskolaorvossal, pedagógusokkal, szülőkkel  

• munkája során információkat gyűjt az iskolaközösség helyzetéről, szűrővizsgálatai  

során a tanulók egészségügyi állapotáról, az adatokat dokumentálja, meghatározza a szükségleteknek 

megfelelő célokat , kiválassza a célok eléréséhez szükséges eszközöket  

• Az egészségügyi ismeretei, gyakorlatias szaktudásával, tapasztalataival fokozhatja  

az egészségnevelés erejét, hatékonyságát, segíti a pedagógusok munkáját a következő 

területeken:  

- 1-4. évfolyamon: napirend, személyi higiénia,  

- 5. évfolyamon: kiemelten az egészséges táplálkozás  

- 6. évfolyamon: a serdülőkori változások, védőoltások jelentősége  

- 7-8. évfolyamon: serdülőkor problémái, reprodukciós egészségvédelmi ismeretek, 

szenvedélybetegségek megelőzése, családi életre nevelés  

 

5. A célok és feladatok megvalósítása iskolánkban 

 

A tanulók életkorának megfelelő szinten, tanórákon és tanórán kívüli tevékenységek keretén belül 

foglalkozunk az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel.  
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A) Egészséges táplálkozás 

 

Az iskolai közétkeztetés törekszik arra, hogy étrendjébe beiktassa a korszerű táplálkozásnak 

megfelelő ételeket. Iskolánk bekapcsolódik az Iskolatej és az Iskolagyümölcs programokba. A 

tanulók minden nap friss gyümölcsöt kapnak. Biológia, osztályfőnöki és technika órák témája az 

egészséges táplálkozás. Szakképzett egészségfejlesztő szakember interaktív foglalkozásokat vezet 

osztálykeretben. A tavaszi Egészségnap keretén belül ételbemutatót tartunk. 

 

B) A mindennapos testnevelés, testmozgás 

 

Iskolánkban minden osztályfokon tanrendbe iktatott a mindennapos testnevelés. Minden év 

tavaszán elvégezzük a NETFIT felmérést, az adatokat továbbítjuk az MDSZ felé.  

Ezen kívül számos sportolási lehetőség áll a tanulók számára: labdarúgás, kosárlabda, játékos 

torna, atlétikaedzések, versenyek, modern tánc.  

Ősszel és tavasszal kirándulásokat, túrákat szervezünk osztály és iskolai szinten is. 

 

C) A testnevelés óra keretében megvalósuló kötelező úszásoktatás 

A kötelező úszásoktatás a 4. és 6. évfolyamok részére a Balassagyarmati Tankerületi Központ 

szervezésében a balassagyarmati tanuszodában.  

 

D) A szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése  

 

  Elsősorban az osztályfőnöki órákon foglalkozunk a drogprevencióval. Programunk  

        személyiségfejlesztő önértékelést tanít, önbecsülésre nevel. Arra tanít, hogy „Vigyázz 

  magadra!” Célja, hogy a gyerekek ki tudják számítani a döntéseik és cselekedeteik       

  következményeit. A nevelés fontos eszköze a szituációs játék, amely során a gyermek 

  megtanul nemet mondani. A szemléltetéshez oktató filmeket, újságcikkeket használunk.  

  Bántalmazás, iskolai erőszak megszüntetése 

 

 

         

Diákok Az erőszak megelőzése az iskolában 

Értékelés Elsődleges prevenció 

 

Másodlagos prevenció 

 

Harmadlagos 

prevenció 

 

    

 a diákok jóléte 

 a diákok önképe 

 a diákok szociális 

felfogása 

 képesség, hogy 

önmagunk és 

mások érzéseit, 

emócióit 

megértsük 

 tulajdonítás és 

perspektíva-látás 

 valahová tartozás 

 érzelmi biztonság, 

önkontroll, 

asszertiv viselkedés 

tréningje 

 társas  probléma-

megoldás társas 

kompetencia 

 tanulók aktív rész-

vételének segítése 

 

 hobbik támogatása 

 kooperatív tanulás, 

 

 tanácsadás, karrier-

tervezés, a hibák 

kiküszöbölése 

 mentor,asszertivitás 

tréning potenciális 

áldozatoknak 

 megbirkózási, 

helytállási képesség 

 megbirkózás a 

korcsoportos és 

partner nyomással 

 pszichológiai, 

terápiás szociális és 

gyógyszeres 

kezelés 

 azonnal krizis-

segítséghez való 

hozzájutás 

 aktív folyamat-

követés 
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mértéke 

 kockázati szint és 

az iskolai attitüd 

 a probléma 

mértéke 

 a gyermek-

centrikus 

megközelítés 

mértéke 

különböző 

készségű tanulók 

közötti kooperáció 

 diákok politikai 

tudatosítása 

 részvétel:beleszólás 

az iskolai életbe 

 attitüd a gyengébb 

személyekhez 

 információk az 

iskolai erőszakról, 

különféle szerepek 

felvétele 

 

Az erőszak megelőzése az iskolában 

Értékelés Elsődleges prevenció 

 

Másodlagos 

prevenció 

 

Harmadlagos 

prevenció 

 

    

 az iskolai klíma 

felmérése 

 az iskola mennyire 

kész az erőszak 

ellen fellépni 

 az iskolai stáb 

létszám és idő 

ráfordításai 

 megfelelő politika 

– büntetés, 

fegyelmezés, diák 

részvétel kérdései 

 tanulmányok az 

egészség és 

bántalmazás 

előfordulásairól 

 

 

 teljes iskolára 

kiterjedő erőszak-

ellenes politika, 

dialógusban a 

diákokkal 

 megbélyegzés 

elkerülése 

 diákok és tanárok 

viselkedési 

szabályai, 

biztonsági 

előírások 

 demokratikus 

légkör 

megteremtése 

 viselkedés 

ellenőrzés 

 az iskolai 

szabályok és 

erőszak-ellenes 

politika ismerete 

 Európai 

Erőszakellenes 

Hét – iskolai 

kampány 

 Szülő-tanár 

egyesületi ülések 

 Pozitív változások 

kialakításához 

kapacitás-építés 

 

 Nyilvános vita, 

átláthatóság, 

bizalom 

 A pozitív 

viselkedés 

bátorítása a nem 

megfelelő 

viselkedés 

konzekvenciái 

 Világos szabályok 

 A büntetés 

meghatározása az 

iskolai 

erőszakellenes 

politikában 

 Egész iskolai ülések 

 Nyílt megbeszélések 

 Pozitív fegyelmezés 

eszközei 
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E) Balesetvédelem 

 

 Az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és testi 

épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a 

tilos és elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek 

megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben:  

A tanév megkezdésekor, az első osztályfőnöki órán, melynek során ismertetni kell:  

⇒ az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,  

⇒ a házirend balesetvédelmi előírásait,  

⇒ a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb) bekövetkezésekor 

szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét,  

⇒ a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.  

 

A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a 

tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat 

(testnevelés, fizika, kémia, technika) vezető nevelők kötelesek baleset megelőzési tájékoztatást tartani. 

 

 

F) Személyi higiéné 

 

Feladat:  

A higiénés magatartásra nevelés, a személyi higiénia iránti tartós igény kialakítása, valamint a 

környezet tisztaságára és védelmére irányuló szoktatás.  

Tevékenység - eszköz: 

 A testrészek ápolásának megtanítása, a ruházat tisztán tartása, rendszeres tiszta-csere 

elmélyítése az osztályfőnök, védőnő és iskolaorvos bevonásával. Testnevelés órák utáni 

rendszeres tisztálkodás (feltétel biztosított). 

 Helyes fogápolás elsajátíttatása, rendszeres szűrés. 

 A társas együttlétek alkalmával megfelelően ápolt külsőre, öltözködésre szoktatás (iskola, 

színház, ünnepély) 

 Tudatosítani tanulóinkban, hogy az egyéni és társadalmi érvényesülés az elvárt kulturális 

szignálok (megjelenés, kommunikáció) alkalmazásán is múlik. 

 A közvetlen környezet (osztályterem, iskola és környéke) tisztaságának megóvása, otthonossá 

tételében való aktív közreműködés. 

Követelmény:  

 Tiszta ápolt megjelenés az iskolában és egyéb rendezvényeken. Alakuljanak ki az alapvető 

tisztálkodási szokások (test, haj, köröm, száj). 

 Mellőzzék a testdíszek alkalmazását, legyenek tisztában veszélyeikkel. Az elvárásoknak 

megfelelően, tisztán és gondozottan öltözködjenek. 

 Mossanak kezet étkezés, valamint WC-használat előtt és után. Tartsanak rendet szűkebb és 

tágabb környezetükben! 

 

F) Úszásoktatás 

 

 A kötelező úszásoktatás a 4. és 6. évfolyamok részére  
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1.2.1. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 
Szükségességének okai: 

 

A mindennapok során számos alkalommal találkozunk potenciális veszélyforrással, mely akár súlyosan 

károsíthatja egészségünket. Nem csupán a sérüléssel járó balesetek tartoznak ide, hanem a 

szervezetünkben hirtelen kialakuló változások, melyek gyors lefolyásukkal jelentenek fokozott veszélyt 

az emberre. Súlyos állapotú beteg esetében rendkívül lényeges az ellátást megkezdők gyorsasága és 

hatékonysága. Késlekedés esetén csökken a beteg túlélési esélye, illetve nő a maradandó 

egészségkárosodás valószínűsége. Megoldhatatlan azonban, hogy ilyen esetben a szaksegítség azonnal 

a helyszínen legyen, így az első észlelő szerepe kulcsfontosságú. 

 

Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás esetén annak elhárítása, 

vagy a további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az észlelő személy. Legfontosabb 

szerepe, hogy helyes alkalmazásával lehetővé válik az időveszteség minimálisra csökkentése, mely a 

maradandó egészségkárosodás nélküli túlélés alapvető feltétele. 

 

Az elvárható segítség nyújtására törvény kötelez mindenkit (1997. évi CLIV. Törvény az 

egészségügyről, 5. § e.), és annak elmulasztását a Büntető Törvénykönyv  

(1978. évi IV. törvény 172. § 1.) szankcionálja.  

 

Az elsősegélynyújtás oktatásának legfontosabb céljai  

 

 a segítésre való hajlandóság kialakítása 

 alapismeretek elsajátítása a leggyakoribb mozgásszervi elváltozások ellátásáról 

(rándulás, ficam, törés) megelőzésének módjáról  

 a hajszáleres vérzéssel járó sérülések (vágás, horzsolás) ellátása  

 háztartási balesetek (égés, mérgezés, áramütés) okainak és megelőzési módjainak 

megismertetése 

 közlekedésbiztonsági alapismeretek nyújtása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának lehetséges formái: 

 

 1995 óta jogszabály (130/1995. (X. 26.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptantervről) rendelkezik 

az elsősegélynyújtás tantervbe illesztéséről, a 8. osztályos Biológia és Háztartástan tárgyak 

keretein belül  

 Testnevelés tanóra keretében a bemelegítő gyakorlatok és az új mozgásformák kivitelezése előtt   

 Környezetismeret tanórán, biológia tanórán 

 Osztályfőnöki tanóra keretében, védőnő bevonásával  

 

Iskolánk 7. osztályos tanulói lehetőség szerint részt vesznek az Országos Mentőszolgálat által a 

Nemzeti Népegészésgügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakpolitikai program 

keretében megszervezett országos közösségi újraáélesztési tréning sorozatban.  
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1.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Az oktatás-nevelés egységének megteremtése, az oktatás nevelő hatásának elmélyítése, a hatékony 

személyiségfejlesztés mellett fontos feladatunk a tanulók tevékeny, aktív közösségi életének 

megszervezése. 

Arra kell törekednünk, hogy minden tanuló ismerje meg a társas együttélés azon alapvető szabályait, 

amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenül szükségesek. 

A közösség fejlesztésében alapelveink:  

Alapelvünk a közösségi nevelés, mely nem zárja ki a szuverenitást, hiszen csoportban, közösségben 

fejlődik a tanuló önismerete. Itt ismeri meg a társadalomba való beilleszkedéshez szükséges normákat, 

demokratikus attitűdöket, tevékenységek alapján válhat öntudatos, jogait és kötelességeit ismerő és 

érvényesítő állampolgárrá  

- a patrióta szemléletet, mely megalapozza a nemzettudatot, elmélyíti a nemzeti önismeretet, 

hazaszeretetet, ösztönöz népünk kulturális örökségének megőrzésére.  

- a nyitottságot más népek kultúrája, nyelve, társadalmi és művelődési intézmények, szervezetek, hazai 

és külföldi oktatási intézmények iránt. Törekvés a másság elfogadtatására.  

Céljaink: 

Biztosítsuk a közösség demokratikus működésének feltételeit, felkészítsük tanulóinkat későbbi felnőtt 

életükre, a társadalomba való beilleszkedésre.  Együttműködési készségük, felelősségérzetük, 

öntevékenységük fejlesztése. A tanulók közösségben és a közösség által történő nevelésének, 

oktatásának, megszervezése, irányítása. A személyiségfejlesztés közvetett módon, a tanulói közösség 

ráhatásán keresztül is érvényesüljön. 

Az iskola tanulói érezzék jól magukat az intézményben, erősödjön bennük szűkebb és tágabb hazájuk 

iránt táplált azonosságtudat:  

- legyenek büszkék és ápolják az iskola hagyományait  

- ismerjék meg és tiszteljék hazájuk jelképeit, nemzeti kultúráját  

- erősödjön bennük a hazaszeretet érzése  

- legyenek nyitottak a különböző szokások, kultúrák iránt  

- életkoruknak megfelelően ismerjék meg a gyermeki és az emberi jogokat  

 

 

Feladat Eszköz, eljárás A teljesülés kritériuma 

Az együttélés, együttműködés 

(egymás iránti tisztelet) kész-

ségeinek és szokásainak, kialakí-

tása, erősítése. 

Tanórai és tanórán kívüli tevé-

kenységek. 

DÖK – diákközgyűlés. 

Szabadidős programok. 

A tanulók jó része képes 

az együttműködésre. 

Humánus magatartás- és 

viselkedéskultúra jellemzi 

tanítványaink többségét. Az érintkezés stílusának, hang-

nemének, fejlesztése. 

Példaadás, pozitív megerősítés. 

Elismerés, dicséret, segítő kor-

rekció. 

Az együvé tartozás élményének 

biztosítása, az egyén és a közös-

ség érdekeinek összehangolása. 

Tanórai és tanórán kívüli alkal-

mak teremtése, érdekek szembe-

sítése, döntési helyzetek. 

Hagyományápoláshoz kapcsoló-

dó programok. 

Ünnepélyek, megemlékezések. 

DÖK programok. 

Különböző versenyek. 

Tanulóink szívesen 

vesznek részt a különböző 

programokon, elfogadják a 

közösség érdekeit, alkal-

mazkodnak azokhoz. 
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A társakért érzett felelősség 

kialakítása, egymás segítése. 

Szerepjátékok, modell-követő vi-

selkedés előhívása. 

Megerősítési technikák. 

DÖK működtetése. 

Tanulóink többsége segí-

tőkész és rendelkezik szo-

ciális képességekkel (em-

pátia, türelem, megértés). 
Az életkori sajátosságok figye-

lembevétele mellett a fiúk és 

lányok közötti harmonikus kap-

csolat megteremtése. 

 

 

A jó baráti kapcsolatok kiala-

kulását elősegítő tulajdonságok 

felismertetése, erősítése (őszin-

teség, megbízhatóság, segítő-

készség, becsületesség, figyel-

messég). 

Tanórai és tanórán kívüli tevé-

kenységek. 

Beszélgetés, bírálat, önbírálat, 

vita módszere, szerepjátékok. 

Kérdőíves módszer. 

Segítik egymást a tanulás-

ban. Igénylik egymás tár-

saságát. 

A beteg, sérült és sajátos nevelési 

igényű embertársak iránti 

elfogadó és befogadó segítőkész 

magatartás fejlesztése. 

Adott helyzetek pozitív lerea-

gálása közvetlenül vagy közve-

tetten. 

Az érintett tanulók befoga-

dása, segítése. 

A tanulócsoportok bekapcsolódá-

sának segítése közvetlen környe-

zetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába. 

Tanórai és tanórán kívüli tevé-

kenységek. 

Kirándulás, séta, túra. 

Bekapcsolódás a tanterem,  

az udvar, a tágabb környe-

zet tisztaságának megőrzé-

sébe, gondozásába. 

Kultúrált magatartás (ki-

rándulás, múzeum, könyv-

tár, színház). 

 

 A közösségfejlesztés színterei, tevékenységformái 

A közösségfejlesztés területeit a tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások, a diákönkormányzati munka, 

az ünnepélyek, megemlékezések, és a hagyományápoláshoz kapcsolódó programok biztosítják. 

Az iskolai közösséget hagyományaink ápolásával, közös rendezvények szervezésével, a 

diákönkormányzat működtetésével erősítjük. A közösség-fejlesztésben fontos szerepe van a különböző 

versenyeknek, rendezvényeknek is. 

Az osztályközösség fejlesztése szempontjából kiemelkedő az osztályfőnöki órán végzett pedagógiai 

tevékenység. A nevelési folyamat mindhárom mozzanatának – a tapasztalásnak, a tudatosításnak, a 

helyes magatartás gyakorlásának – is helyet ad, miközben a közösségi elv és az egyéni bánásmód is 

érvényesül. Itt nyílik lehetőség a tanulók erkölcsi, társadalmi tapasztalatáról való tájékozódásra, azok 

elemzésére, megfelelő általánosítására, a kötetlen, őszinte beszélgetésre, valamint az eltérő vélemények 

megvitatására. 

Tanítási óra, ahol a tanulók motiválását, aktivitását, az együttműködés biztosítását kiemelt feladatnak 

tartjuk. 

Napközi hatékonyságának fokozása, a tanuláshoz való pozitív viszony erősítése, egymás segítése. A 

szabadidő tervezésének, hasznos eltöltésének elsajátíttatása. 

Iskolai étkeztetés feladata tanulóink kulturált étkezésének megoldása és megtanítása. 

Tehetséggondozó szakkörök, felzárkóztató foglalkozások, amelyen tanulóink érezzék a személyes 

törődést tehetségük kibontakoztatására, illetve a segítséget a felzárkóztatásban. Együttműködés, 

egymás munkájának megbecsülése, elismerése a közös cél érdekében. Egymás segítése, kölcsönös 

tisztelete, mások értékeinek megismerése.  

Felkészítés és részvétel iskolai, területi, megyei szintű versenyeken, egyénileg és csapatban is. A 

tanulók motiválása, hogy szívesen mérettessék meg magukat a különféle területeken. 
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Osztály- és iskolai kirándulások, színház-, múzeumlátogatások, kiállítások szervezése. 

Az Iskolai DSE a testnevelési órákkal együtt biztosítja a mindennapi testedzést és a tanulók 

felkészítését az egyes sportágakban megrendezett diákolimpiai versenyekre. 

 A hagyományápoláshoz kapcsolódó feladatok 

A gyermekek aktív bekapcsolásával megünnepeljük nemzeti ünnepeinket, megemlékezünk ismert 

történelmi eseményekről, fontosabb világnapokról, hagyományos ünnepekről.  

A közösségben végzett munka elismerésével, dicséretével, célszerűségének beláttatásával, érzelmi 

hatásaival motiváljuk az egyéni és közösségi fejlődést. 

 

Hónap Esemény Megvalósulás 

Október 

Magyar Diáksport Napja (őszi túra) Iskolai szinten 

Állatok világnapja Alsó tagozat 

Aradi vértanúk emléknapja Osztályszinten 

Megemlékezés október 23-ról Iskolai szinten 

December 

Mikulás ünnepség Osztályszinten 

Adventi gyertyagyújtás Iskolai szinten 

Iskolakarácsony Iskolai szinten 

Január A magyar kultúra napja Osztályszinten 

Február 
Farsang Iskolai szinten 

Szentgyörgyi-napok Iskolai szinten 

Március 1848-49-es megemlékezés Iskolai szinten 

Április 
Egészségügyi világnap Iskolai szinten 

A Föld napja Iskolai szinten 

Május 
Anyák napja Osztályszinten 

Madarak és fák napja (tavaszi túra) Iskolai szinten 

Június Nemzeti összetartozás napja Iskolai szinten 

 
1.3.1. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

A diákönkormányzat (DÖK) működtetésének feladatai 

 A tanulók és közösségeik érdekeinek képviselete (önirányítás, beleszólási jog és kötelesség). 

 Öntevékenységre, állampolgáriságra, konfliktusmegoldó készségek fejlesztésére, a 

vélemények szabad, kulturált formában történő elmondására nevelés. 

 A tanulók vitakészségének fejlesztése, az érvelés megtanítása, a másik ember véleményének 

meghallgatása, tiszteletben tartása. 

 A tanórán kívüli szabadidős tevékenység megszervezése, segítése. 

 Szervezőkészség fejlesztése, felelősségérzet kialakítása a közösség irányában. 

 Mások munkájának megbecsülésére és értékelésére nevelés. 

A teljesülés kritériumai 

A tanulók képesek lesznek érdekeik védelmére, érvényesítésére, véleményük kulturált formában való 

közvetítésére. 

A diákönkormányzat működtetésével a tanulói érdekérvényesítés, az önkormányzás biztosítása mellett 

e szervezet aktívabb szerepet vállal a viselkedés- és magatartáskultúra fejlesztésében, a pozitív 

közvélemény formálásában, alakításában.  

A tanulók szintjén felmerülő problémák, konfliktusok az esetek többségében tisztázódnak, szükség 

szerint felnőtt segítséggel megoldódnak. 

Az éves munkatervben szereplő programok megvalósulnak. 
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A diákönkormányzat (DÖK) működtetésének feladatai 

- A tanulók és közösségeik érdekeinek képviselete (önirányítás, beleszólási jog és kötelesség). 

- Öntevékenységre, állampolgáriságra, konfliktusmegoldó készségek fejlesztésére, a vélemények 

szabad, kulturált formában történő elmondására nevelés. 

- A tanulók vitakészségének fejlesztése, az érvelés megtanítása, a másik ember véleményének 

meghallgatása, tiszteletben tartása. 

- A tanórán kívüli szabadidős tevékenység megszervezése, segítése. 

- Szervezőkészség fejlesztése, felelősségérzet kialakítása a közösség irányában. 

- Mások munkájának megbecsülésére és értékelésére nevelés. 

A teljesülés kritériumai 
A tanulók képesek lesznek érdekeik védelmére, érvényesítésére, véleményük kultúrált formában való 

közvetítésére. 

A diákönkormányzat működtetésével a tanulói érdekérvényesítés, az önkormányzás biztosítása mellett 

e szervezet aktívabb szerepet vállal a viselkedés- és magatartáskultúra fejlesztésében, a pozitív 

közvélemény formálásában, alakításában.  

A tanulók szintjén felmerülő problémák, konfliktusok az esetek többségében tisztázódnak, szükség 

szerint felnőtt segítséggel megoldódnak. 

Az éves munkatervben szereplő programok megvalósulnak. 

 

1.4.  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, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
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A pedagógusok alapvető feladatai 

 

A magasabb jogszabályokban, a Pedagógiai Programban, a szervezeti és működési szabályzatban, 

valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt pedagógiai és 

adminisztratív feladatok ellátása. 

Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető által 

meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással lekötött 

munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson.  

Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a nevelést-oktatást 

előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti 

helyettesítést lásson el. 

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

Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek munkájában. 

Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 

Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  

A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai szakszerűségének 

figyelemmel kísérése. 

 

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

 

Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, éves 

programok). 

Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokra. 

A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási órákon 

Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 

A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szemléltetés, 

ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a különféle 

iskolai foglalkozásokon. 

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási órákon. 

A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 

 

A tehetséges tanulók gondozása 

 

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére. 

Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló szervezése, 

segítség a szervezésben. 

Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon. 

A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli versenyekre, 

vetélkedőkre stb. 

A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli versenyekre, 

vetélkedőkre stb. 
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A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási 

és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, 

eredményes fejlesztése 

Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, 

illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 

a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 

tanulók körében. 

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

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, segítése, 

mentorálása. 

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

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók felkészítése javító vagy 

osztályozó vizsgára. 

Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében. 

 

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 
Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, kirándulás). 

Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség). 

Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok. 

 

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 

Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok szervezésében, 

részvétel a programokon. 

Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a 

kirándulásokon, táborokon. 

 

Munkafegyelem, a munkához való viszony 

A munkaköri kötelességek teljesítése. 

Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 

Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 

Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

 

Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében 

Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 

Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 

Továbbképzéseken való részvétel. 

A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, kiadványokban. 

Minősítő eljárásban való részvétel. 
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Az iskolai munka feltételeinek javítása 

Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció). 

Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában 

Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 

Aktív részvétel a tantestület életében 

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

segítése. 

Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek szervezésében, a 

szervezés segítése. 

Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 

 

Az iskola képviselete 

A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi médiában. 

Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 

A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 

Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. életében, civil 

szervezeteiben. 

 

A vezetői feladatok ellátása 

Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értékelés) 

lelkiismeretes ellátása. 

A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 

Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal 

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

Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a szülők 

és a pedagógus kollégák felé. 

Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák 

segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 
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1.4.1. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

Az osztályfőnök feladatai 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola Pedagógiai Programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

  Segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

munkaközösségével.  

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

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

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: félévi és év végi statisztikai adatok 

szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, 

hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az 

iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Segíti a közös feladatok megoldását.  

  Órát látogat az osztályban. 

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg: 

 

- Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai rendezvényeken 

aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával. 

- Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi fejlődésüket. 

- Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend kialakítást és 

elfogadását. 

- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős programokat 

(pl. osztálykirándulás, túra, színház-, múzeumlátogatás) szervez. 

- Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a tanulókra. 

- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

- Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

- Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi választ ad a szülők és 

tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

- Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább havonta – 

tájékoztatja a szülőket. 

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

értesíti. 

- Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket tájékoztatja a 

tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

- Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 
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- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a gyermekvédelmi 

felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

- Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai munkáját. 

- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

- Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és erről 

szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, 

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

- Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók magatartás és 

szorgalom osztályzatára. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész tanévi 

munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyelmeztetésben, majd 

írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot tesz a 

tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

- Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti az elektronikus naplót, a mulasztásokat az 

összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

- A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az osztályfőnöki órákat, azokra 

előre felkészül. 

- Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a pályaválasztási és 

továbbtanulási lehetőségekkel. 

- A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai jelentkezésével 

kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki 

tanmenet). 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

- Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

- Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal szemben. 

- Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség esetén 

gondoskodik azok pótlásáról. 

- Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét. 

 

 

1. Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki 

munkaterv alapján végzi. 

 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

a) A tanév elején összeállított munkaterv 

- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 
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- Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői értekezletek 

tervezett témái. 

- Az osztály diákközösségének vezetői. 

- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 

- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 

 

2. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 

- Tanulók száma, ebből leány 

- Állami nevelt (gondozott) 

- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 

- Sajátos nevelési igényű tanuló 

- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 

- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul 

- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (egyéni tanrendű) 

- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 

- Más településről bejáró tanuló 

- Nem magyar állampolgár 

- Évfolyamismétlő 

 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

- Tanulók száma 

- Osztályozott tanulók száma és aránya 

- Osztályozatlan tanulók száma és aránya 

- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 

- Az osztály tanulmányi átlaga 

- Kitűnő tanulók száma és aránya 

- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 

- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya 

- A bukások száma tantárgyanként 

- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 

- Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az elért 

helyezések) 

- Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma és az 

elért helyezések) 

- Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 

 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar, 

matematika) 

 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 

 A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és aránya 
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 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és 

aránya 

 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és 

aránya 

 Továbbtanulás iskolatípusok szerint 

a) Szakgimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 

b) Technikumba felvett tanulók száma és aránya 

c) Szakképző iskolába felvett tanulók száma és aránya 

d) Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 

 

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési szempontjai az 

első félév és a tanév végén 

- Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új tanulók, 

távozók). 

- Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai, 

hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi munka). 

- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, a 

bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

- Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 

- Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő 

tanulók). 

- A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények felsorolása, 

egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 

- A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, a szülők 

nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

- Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat: 

 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

 

 

1.5.   A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység 
 

Sajátos nevelési igényű tanulók  

A sajátos nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatos feladatok 

 

A sajátos nevelési igény (fogyatékosság) gyanúja esetén szakértő és rehabilitációs bizottság vizsgálatát 

kérjük. A szakvélemény és vizsgálati eredmények ismeretében, valamint szakemberekkel és az 

osztályokban tanító pedagógusokkal történő szakmai megbeszélés után csoportokat alakítunk ki, egyéni 

és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokkal segítjük a nevelési, tanulási gondokkal küzdő gyermekek 

további haladását. A szakértői vélemények ismeretében egyéni fejlesztési tervet készítünk, mely 

magában foglalja azon korrekciós eljárásokat és terápiás módszereket, melyek a tanulók egyéni 

fejlődési ütemét segítik. Ehhez rendelkezésünkre áll egy fejlesztő terem, és a Mosoly Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 

Iskola és Kollégium által delegált utazó gyógypedagógus.  
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Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység  

 

A hátrányos helyzet nagy gyakorisággal okoz beilleszkedési zavart. A hátrányos helyzet következtében 

fellépő beilleszkedési zavarok főbb típusai a következők:  

 

Inadekvát helyzetű gyermek  

Nem az adottságainak, képességeinek megfelelő úton indult el iskolai teljesítményében. Ennek oka 

lehet, hogy a család szociokultúrális helyzete nem támogatjabb, nem motiválja a gyermeket az 

adottságainak megfelelő életpályára  

 

Inadaptív helyzetű gyermek  

Aki alkalmazkodási zavarokkal küzd, ennek oka lehet, hogy az iskolaitól eltérő nyelvi környezetből 

érkezett, az iskola és a család nevelési stílusának, értékrendjének jelentős különbözősége.  

 

Disszociális gyermek  

Aki biológiai, mentális fejlődését veszélyeztető környezetben él, ennek oka a család életmódja lehet. E 

probléma kezelése a hatóságok feladata. Az iskola felelőssége ilyen, szerencsére nagyon ritkán 

felmerülő esetekben a jelzés a megfelelő hatóságok felé. Az inadekvát, illetve inadaptív helyzetű 

gyermekek hátrányainak kezelése, lehetőség szerint csökkentése, beilleszkedésük segítése az iskola 

kompetenciájába tartozik. A gyermek beilleszkedése és alkalmazkodása a maga közösségéhez 

céltudatos, tervszerű nevelési tevékenység eredménye és spontán folyamat egyben. Ennek elsődleges 

területe a család. A gyerekek ebből a szempontból eltérést mutathatnak érdeklődési körök, korábbi 

tapasztalataik, érzelmi hozzáállás, tanulási típus és ütem szempontjából. A jelenben minden gyermek a 

múltjával vesz részt. Így jönnek létre azonos helyzetekben eltérő reakciók. A családban meghatározó az 

anya – gyermek viszonya. A szeretetteljes, kiegyensúlyozott légkörből érkező gyermek megtanulta a 

szocializáció első lépéseit. Ilyen esetben a szülőről való leválás, új társakhoz, új közösséghez való 

alkalmazkodás zökkenőmentesen zajlik. Ha ez a folyamat valahol sérül, a gyermeknél beilleszkedési, 

magatartási problémák jelentkeznek. Tevékenységünk célja a beilleszkedés megkönnyítése, alkalmassá 

tegyük közössége értékeinek elfogadására, saját értékeinek megismertetésére. E célok elérése 

érdekében feladatunk minden gyermek egyedi, csak rá jellemző sajátosságainak megismerése.  

Erősíteni kell a gyermek önbecsülését, ezzel csökkentve kiszolgáltatottságát, elkeseredettségét. 

 

Belső motívumok feltárásával és felhasználásával a közösségi normák elfogadtatása, azoknak 

megfelelő viselkedés kialakítása.  

A tanuló szokásrendjének formálása, különös tekintettel a primér szokásokra – étrend, napirend, 

házirend.  

A tanuló korának megfelelő normák és szabályok megismertetésével, erkölcsi érzelmekből indítva 

alakítsuk magatartását.  

A kollégák szoros szakmai együttműködésével, a szülővel fenntartott folyamatos kapcsolattal segíteni a 

gyermek érzelmi fejlődését, társaihoz való alkalmazkodását.  

Olyan elfogadó közösségi légkört teremteni, mely a gyermek személyiségfejlődését segíti.  

Eredményes tevékenységünk érdekében elengedhetetlen a Pedagógiai és Gyermekjóléti Szolgálattal 

való folyamatos együttműködés.  

 

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

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

vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák 

alkalmazása a tanítási folyamatban. 
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2. Munkánk során kiemelten kezeljük  

- a sajátos nevelési igényű;  

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 

- a kiemelten tehetséges; 

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók egyéni fejlesztését. 

 

1.5.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  

 
A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;  

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); 

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

használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, 

szünidei programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások). 

 

 

1.5.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 
A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók valamilyen oknál fogva lemaradtak a tanulásban. A tantervi 

követelményeknek nem, vagy csak nehezen tudnak megfelelni. Speciális bánásmóddal, szülői, külső 

szakember segítségével lemaradásuk csökkenthető vagy behozható, tanulmányi teljesítményük 

emelhető. 

Céljaink 

Egyéni bánásmód alkalmazásával, személyre szabott feladatokkal képességeik, tulajdonságaik, 

figyelembevételével az érintett tanulók megsegítése, a továbbhaladáshoz szükséges minimum-szint 

elsajátíttatása, valamilyen területen sikerélményhez juttatása. 

Feladat Eszköz, eljárás A teljesülés kritériuma 

Az okok feltárása, megismerése, 

dokumentálása. 

Mi az oka, hogy így teljesít? 

Milyen körülmények fejthették ki 

hatásukat? 

A sajátos nevelési igényű, 

beilleszkedési, tanulási, 

magatartási zavarral küzdő 

tanuló állapotának megfelelően 

gyógypedagógiai vagy egyéb 

speciális ellátásban részesüljön.   

Diagnosztizáló mérés, szakvéle- 

mények megismerése. 

Pozitív, segítő attitűd a pedagó-

gusok kommunikációjában, a 

tanulás irányításában, dicséretek 

fokozása. 

Szülőkkel való együttműködés, 

tanácsadás. 

Az érintett tanuló elsajá-

títja a továbbhaladáshoz 

szükséges minimális köve-

telményeket. 

Az érintett tanuló a 

szakszerű gondozás, 

foglalkozás következtében 

fejlődik.  
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A készségfejlesztés erősítése, 

hiányos ismeretek pótlása. 

Tanítási órán lehetőség szerinti 

differenciálás. 

Kiscsoportos vagy egyéni fej-

lesztő foglalkozás biztosítása. 

Felzárkóztató programok. 

Adekvát körülmények biztosítá-

sa az egyéni segítségnyújtáshoz 

(több szemléltetés, közvetlen ta-

pasztalatszerzés, tevékenykedte-

tés). 

Több idő biztosítása a feladatok  

megoldásra. 

Egyénre szabott feladatok. 

Dicséretek fokozása. 

Együttműködés a napközis neve-

lőkkel és az osztályban tanító 

szaktanárokkal. 

Tanórán kívüli felzárkóztatás 

egyéni foglalkoztatás. 

 

A tanulói érdektelenség csökken-

tése. 

A tanulók motiválása.  

 

1.5.3. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 
- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 

szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

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

használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek, 

szünidei programok); 

- szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

 

1.5.4. A kiemelt bánásmódot igénylő tanulók nevelésének-oktatásának elvei 
 

Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása 
Intézményünk integrál sajátos nevelési igényű tanulókat, így feladatunk a sajátos nevelési igényű 

tanulók gyógypedagógiai ellátásának biztosítása, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-

oktatása során alkalmazandó specifikumok figyelembevétele a tanuló állapotának megfelelően. 

Alapdokumentumunk alapján fogadunk mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
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vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő gyermekeket és fiatalokat. 

Diákjaink egy része kiemelt bánásmódot igényel, így pedagógiai munkánk erre a területre is kiterjed a 

Mosoly EGYMI-vel, azon belül is az Utazó Gyógypedagógiai Hálózattal együttműködve. Alapelveink: 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, kereteket biztosítunk a törvényi 

előírásoknak megfelelően, ahol erre szükség van; 

- sajátos követelmények kialakítása és teljesítése jellemzi a nevelői-oktatói munkát, mely az 

alapelváráson túl egyénileg differenciált; 

- a pedagógusok differenciáltan, egyénileg is segítik a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért 

fejlődésüket értékelve; 

- a kiemelt bánásmódot igénylő tanulók alapismeretekre, közismeretekre való felkészítése, 

valamint lehetőség szerint továbbtanulásra való felkészítésük fontos vezérfonal nevelő-oktató 

munkánk során; 

- A sajátos nevelési igény egyes típusaival összefüggő célokra és feladatokra, valamint 

alapelvekre vonatkozóan a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve, 

valamint a vizsgaszabályzatok adnak útmutatást.  

(https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok)  

 

Az Irányelv célja 

Az Irányelvben foglaltak célja, így az irányelvek alapján intézményünk célja is, hogy a sajátos nevelési 

igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba 

kerüljenek, mint más gyermekeknél. Az Irányelv annak biztosítását szolgálja, hogy: 

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

teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést; 

- az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez; 

- a tanulást megalapozó pszichikus funkciók, képességek, készségek kialakítása, fejlesztése 

kiemelt szerepet kapjon a teljes alapfokú oktatás szintjén, de különösen az általános iskola alsó 

tagozatán, illetve, ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is 

visszanyúljon; 

- a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai 

programjainak tartalmi elemeivé, 

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

- Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 

- a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésének, 

illetve új területek bevonásának lehetőségeit; 

- a sérült képességek, készségek, kompetenciák habilitációs, rehabilitációs, célú korrekciójának 

területeit; 

- a nevelés-oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére vonatkozó 

javaslatokat. 

 

A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók 

számára 
 

A nevelés- oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési törvény 

foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az általánosan 

kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan többletszolgáltatásokkal, 

amelyeket ki kell alakítani és hozzáférhetővé kell tenni a sajátos nevelési igényű tanulók számára, mint 

például: 

- speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, differenciált, egyénre szabott tananyagok; 
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- az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok; fejlesztő helyiségek; 

- rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni 

foglalkoztatásának, illetve osztálytermi foglalkoztatásának megvalósulásához; 

- a tanulók sajátos nevelési igénye típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált 

fejlesztésben lehetőleg tapasztalt gyógypedagógus, terapeuta (módszertani intézmény, 

utazótanári szolgálat). 

 

Intézményünkben megvalósuló integrált nevelés, oktatás 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem 

sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk (teljes vagy részleges 

integrációjuk). Intézményünk többet vállal, magasabb értéket kínál, mint csupán részvétet és 

védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagukhoz mért fejlődése, a többi tanulóval 

való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: 

 Intézményünk vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai 

programokon, akkreditált továbbképzéseken, alkalmat teremt a horizontális tudásátadásra. 

 Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, gyermek- és 

szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

 Az együttnevelés megvalósításában a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A 

módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást 

jelent a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz, a tanuló képességei kibontakoztatásának érdekében. 

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

gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi – eljárások, 

eszközök, módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök alkalmazását. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében- oktatásában, fejlesztésében részt vevő, 

magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel, a diverzitás iránti pozitív attitűddel 

(elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal 

rendelkező pedagógus, aki 

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

igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 

- egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus, konduktor  együttműködésével, ennek 

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

módszereket, technikákat alkalmaz; 

- a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 

beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyságvizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése 

alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó 

módszereket alkalmaz; 

- a neurodiverzitást figyelembe vevő oktatási módszerek, rugalmas tanulásszervezés 

segítségével minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán 

hozzáférhető tanulási környezetet hoz létre, melyben érvényesül a differenciált célkijelölés, a 

többszintű tervezés, a differenciáló módszerek (az instrukciók adása terén is) alkalmazása, 

beleértve az értékelést is; 

- egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

- együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus, konduktor iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba, megosztva vállalja a felelősséget a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek haladásáért. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő – a 

tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – gyógypedagógus, 

konduktor: 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság, az egyéb pszichés fejlődési zavar, az autizmus spektrum zavar 

típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az 

osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök 

alkalmazása stb.); 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; 

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot 

tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) támogatást nyújt a többségi pedagógus számára a differenciáláshoz a tantervi követelmények 

szintjén, a következőknek megfelelően: nincs érdemi változtatás a tantervben, elvárt tudásban, hanem 

több idő, személyi támogatás (többségi pedagógustól, gyógypedagógustól, asszisztenstől), 

eszközhasználat, differenciált tananyag-feldolgozás révén jut el a gyermek a tantervi célig. Eltérő 

tantervi célok megjelenítése esetén – a gyermek szakértői véleményének alapján – 

- terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – egyéni 

fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben –, ennek 

során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra; 

- alkalmazza a sajátos nevelési igényű tanuló osztálytermen belüli megsegítésének lehetőségeit a 

befogadó intézményben; 

- segíti a befogadó pedagógust a szűrésben, az egyéni értékelésben, a gyermek önmagához mért 

fejlődésének megítélésében; 

- segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

Intézményünk igénybe veszi a Mosoly Egységes Gyógypedagógiai, Konduktív Pedagógiai Módszertani 

Intézmények (Mosoly EGYMI), a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást 

nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok segítségét. 

Ennek keretében megismerkedik az integrált nevelés jó gyakorlataival, tapasztalatcserét folytat 

gyógypedagógus szakemberekkel és az EGYMI-vel, valamint más integráló intézményekkel tudásháló 

(képzések, online platform stb.) révén. 

 

Pedagógiai és rehabilitációs célú feladataink a sajátos nevelési igényű tanulókkal folytatott 

munkánk során, amennyiben van ilyen tanuló az iskolában. 

 

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK, ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK 

ELLÁTÁSÁNAK FELADATAI: 

Kognitív képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, fogalomalkotás, figyelem ráirányulás, emlékezet, 

bevésés, új helyzethez való alkalmazkodás, világismeret és önismeret). 

Szövegösszefüggések meglátása, szövegértés fejlesztése, helyesírási szabályok megerősítése 

Kommunikációs képesség fejlesztése (a közléshez és a befogadáshoz szükséges kulturált nyelvi 

magatartás, képességek fejlesztése, jelek, jelrendszerek, szimbólumok megtanulása, kommunikációs 

normák, illemszabályok). 

Motoros képességek fejlesztése (a tanuló általános testi fejlődésének elősegítése, helyes 

beszédartikuláció, légzéstechnika kialakítása, finommozgások grafomotoros képesség fejlesztése). 

Kreatív képességek fejlesztése (vizuális és zenei nevelés). 
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Orientációs képességek fejlesztése (téri síkbeli tájékozódás, társadalmi élet normáinak, szabályainak 

ismerete, időbeli tájékozódás). 

Szociális képességek fejlesztése (személyközi kapcsolatok, önismeret családból hozott hátrányok 

korrigálása). 

 

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓK ELLÁTÁSÁNAK  

FELADATAI: 

Az elemi szociális-kommunikációs készségek fejlesztése, a viselkedésproblémák (dührohamok, auto- 

és heteroagresszió, sztereotip viselkedések stb.) kezelése, figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, 

énkép, önismeret fejlesztése, az érzékszervek és testhasználat motiválása, nagy- és finommozgások 

fejlesztése, testtartás korrigálása, saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való 

rutinszerű gyakoroltatása, lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása, 

önkiszolgálás, önellátás területeinek fejlesztése, szociális tapasztalatszerzés biztosítása, társas 

kapcsolatok formáinak kialakításában való segítségadás, iskolában, munkahelyen munkavállalóként, 

illetve hivatalos helyen való viselkedés szabályainak elsajátíttatása. 

 

PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓK ELLÁTÁSÁNAK FELADATAI: 

A tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása, a funkciózavarok csökkentése, 

készségek fejlesztése (gondolkodás, figyelem, memória), 

- a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, a személyiség fejlesztése, terápiák alkalmazásával, 

- a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 

- a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, 

- a társadalmi együttélés szabályainak alkalmaztatása és az önállóságra nevelés. 

A pszichés fejlődési zavar formái szerinti feladatok: 

 Olvasás/írás/helyesírás tanulási zavara esetén: 

Kialakítani a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, mely segíti az 

olvasás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 

- mozgáskoordinácó és ritmusérzék fejlesztése, 

- iránydifferenciálás, téri észlelés fejlesztése, 

- beszédészlelés fejlesztése, 

- fonológiai tudatosság fejlesztése, 

- a tévesztett betűk differenciálása, a folyamatos olvasás automatizálása, 

- a beszédemlékezet és figyelem fejlesztése, 

- szövegértés fejlesztése: beszéd- és nyelvi fejlesztés, 

- grafomotoros készség fejlesztése, írás- és helyesíráskészség javítása, 

- a betűbiztonság és az összeolvasási készség fejlesztése, 

- a rövidtávú emlékezet fejlesztése, 

- az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

- a testséma biztonságának szilárdítása, 

- az olvasási készség folyamatos gondozása, 

- az egyénnek megfelelő kompenzáló technikák alkalmazásának tanítása, gyakoroltatása 

- az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

Számolás tanulási zavara esetén: 

- képességfejlesztés (mozgás, észlelés, kognitív és tanulási funkciók fejlesztése), 

- szám- és műveleti fogalmak kiépítése (számosság, számérzék, analóg mennyiség rendszer; 

alapműveletek), 

- alapvető mennyiségi és matematikai ismeretek kialakítása, 

- matematikai fogalmak megértetése és használatának gyakoroltatása, 

- matematikai szimbólumok tartalmi azonosítása, 
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- matematikai szövegértés fejlesztése, 

- geometriai alapismeretek alapozása, szilárdítása, 

- időbeli tájékozódás fejlesztése. a matematikai törvények és szabályok készségszintű ismeretének 

elsajátíttatása alkalmaztatása, 

- a figyelem- koncentráció, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, 

- a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, 

- a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, 

- a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése, 

- a kompenzáló eszközök, segítő technikák, eljárások használatának gyakoroltatása, 

- az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

Diszortográfia esetén: 

- a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség fejlesztése, 

- a rövidtávú emlékezet fejlesztése, 

- a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása, 

- a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése. 

Diszgráfia esetén: 

- a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, 

- a testséma biztonságának szilárdítása, 

- a vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

- az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazásával (ráírás, másolás, 

önálló írás), 

- a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése, 

- a sikertudat kialakítása. 

 

Figyelem-v. magatartásszabályozási zavar esetén (Hiperaktivitás és figyelemzavarok esetén): 

- az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, 

- a feladatok időbeli struktúrájának megtervezése és kivitelezésének gyakorlása, 

- motiválás, sikerélmény biztosítása. 

- a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, 

- önértékelési képesség fejlesztése, speciális figyelem-tréning és kognitív viselkedésterápiás 

eljárások alkalmazásával, 

- sikerélmény biztosítása, a tanuló pozitív megerősítése. 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK ELLÁTÁSÁNAK FELADATAI: 

- Perifériás idegsérülés, gerincvelő-sérülés és a központi idegrendszer sérülése által előidézett 

funkciózavar /beszédzavar, beszédhiba, kommunikációs képességek zavarai figyelemzavar, 

pszichomotoros funkciók- szenzomotorium zavara, részképesség kiesés, pszichés- és/vagy motoros 

tempó lassúsága, stb. megszüntetése, csökkentése, kompenzálása, korrekciója. 

- Speciális fejlesztési technikák, módszerek, eszközök alkalmazásával megismerő tevékenységekhez 

szükséges kompetenciák kialakítása fejlesztése az elérhető legmagasabb szintű önállóság 

kialakítására. 

- Kórforma és mozgásállapot fajtája, valamint súlyossága függvényében kialakított csoportos és 

egyéni mozgásnevelés. 

 

HALLÁSSÉRÜLTEK, NAGYOTHALLÓ TANULÓK (ELLÁTÁSÁNAK  

FELADATAI): 

- A folyamatos otológiai, audiológiai, (ill. a fokozott vizualitásra támaszkodás végett) és szemészeti 

ellátás nyomon követése. 
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- Kiemelten fontosnak tartjuk a mentálhigiénés gondozást, pszichológiai ellátást (az önbizalom 

erősítése, a negatív élmények feldolgozási lehetőségeinek, a konfliktusok kezelésének 

megismertetése, megtanítása, mivel az akadályozott kommunikáció miatt nehezített az érzelmek, 

indulatok kezelése, a belső feszültségek levezetése.  

- A beszédhallás, beszédértés fejlesztése és mondanivaló kifejezésének fejlesztése. 

- A nyelvi kommunikáció megindításának támogatása. 

- A helyes ejtés kialakítása, gondozása (a hiányzó beszédhangok kialakítása, automatizálása, a 

meglévő hibás hangok korrekciója). 

- A grammatikai, pragmatikai hiányosságok korrekciója– a nyelvi problémaészlelés képességének 

folyamatos fejlesztése. 

- Hallásfejlesztés, hallásmaradványok aktivizálása a technikai lehetőségek felhasználásával. 

- Szájról olvasás fejlesztése – anyanyelv és műveltség területén. 

- Nyelvi kommunikáció (ujj-abc, fonomimikai abc) kiépítése, fejlesztése különféle közlési 

helyzetekben és szövegtípusokban; a kommunikációs magatartásmódok és tevékenységek egyszerre 

kreatív és normatív használatának segítése. 

- A szókincs folyamatos bővítése. 

- Artikulációt segítő jelrendszer (itt nagy szerepe van a gépírás tanításának) tanítása. 

- Egyéni anyanyelvi nevelés. 

- A beszéd -, nyelvtorzulási (dysphoniás) és egyéb tanulási zavar komplex korrekciója. 

- A hallókkal való kommunikáció, egyéni integrációt támogató feladatok biztosítása. 

 

LÁTÁSSÉRÜLTEK, GYENGÉN LÁTÓ, ALIG LÁTÓ TANULÓK ELLÁTÁSÁNAK FELADATAI: 

- Ép érzékszervek működésének intenzív fejlesztése, meglévő látás használatának megerősítése. 

- Látásnevelés, látásmaradvány megerősítése, fejlesztése, optikai –és elektronikus segédeszközök 

használatával. 

- Speciális IKT ismeretek átadása (pl. gépírás, nagyító-, beszélő szoftverek, laptop használat). 

- Beszédhiba-javítás. a nyelvi, kommunikációs készségek fejlesztése. 

- Intenzív mozgásfejlesztés: tapintás, finommozgás, kézügyesség fejlesztése,  

- a Braille-írás olvasás technikájának gyorsítása érdekében. 

- Testtartási hibák javítása (pl. fejlógatás, túlmozgás korrigálása, közlekedést, tájékozódást segítő 

ismeretek konkrét élethelyzetekben történő elsajátításának, alkalmazásának segítése, gyógytornász, 

szomatopedagógus bevonásával.  

- A látássérült tanulók rehabilitációja mindig az esetleges csatlakozó fogyatékosság és/vagy betegség 

figyelembevételével történik egyénre szabva. 

- Önálló életvitelt segítő adaptív technikák elsajátítása a biztonságos és önálló feladatvégzés 

érdekében. 

- Elemi rehabilitáció, tájékozódásra nevelés beltérben ismert és gyakran napi szinten használt 

helyeken az iskola különböző épületeiben. 

- Életviteli technikák, mindennapos tevékenységek (önkiszolgálás, egészségmegőrzés, speciális 

munka- és háztartási eszközök használata) egyre önállóbbá tétele. 

- A látássérültek életvezetését biztosító konzultációk igénybevétele, sorstársi kapcsolatok ápolása, 

kapcsolat a szövetséggel, az érdekvédelmi egyesületekkel. 

- Személyiségkorrekciós feladatok egyénre szabva. 

 

BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK ELLÁTÁSÁNAK FELADATAI: 

Nyelvi fejlődési zavar (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia) esetén: 

- a mozgások (beszédmozgások és finommotorika) speciális fejlesztése, 

- grammatikai rendszer rendezése, fejlesztése, verbális munkamemória fejlesztése, 

- a beszédre irányuló figyelem és emlékezet fejlesztése, 
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- az aktív és a passzív szókincs bővítése, 

- verbális és nonverbális kifejezőkészség fejlesztése, 

- a gondolkodási stratégiák fejlesztése, 

- a beszédészlelés és - megértés fejlesztése, 

- az olvasás/írás/helyesírás zavarainak megelőzése. 

Dadogás esetén relaxációs gyakorlatok alkalmazásával: 

- cselekvéshez kötött beszédindítás, 

- helyes légzéstechnika kialakítása, 

- mozgás -, ritmus- és beszédkoordináció fejlesztése, 

- a beszéd automatizált elemeinek technikai fejlesztése és javítása, 

- a beszédhez szükséges motiváció megteremtése, az önismeret és önértékelés fejlesztése, 

- a dadogó és környezete közötti pozitív kapcsolatok kialakításának elősegítése. 

Hadarás esetén: 

- a beszédfigyelem fejlesztése, 

- helyes légzéstechnika kialakítása, 

- beszéddallam és beszédritmus fejlesztés, 

- az artikulációs bázis ügyesítése, 

- beszédhangsúly-gyakorlatok, 

- a normális tempójú és ritmusú beszéd automatizálása, 

- az állandó önkontroll kiépítése és fejlesztése. 

Diszfónia esetén: 

- a tiszta egyéni beszédhang kialakítása és a folyamatos spontán beszédbe való beépítése, 

- a hangminőség és az anatómiai-élettani viszonyok további romlásának megakadályozása. 

Orrhangzós beszéd esetén: 

- a beszédizomzat fejlesztése, 

- a beszédartikuláció javítása. 

 

 

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 
A diákönkormányzat (DÖK) működtetésének feladatai 

- A tanulók és közösségeik érdekeinek képviselete (önirányítás, beleszólási jog és kötelesség). 

- Öntevékenységre, állampolgáriságra, konfliktusmegoldó készségek fejlesztésére, a vélemények 

szabad, kulturált formában történő elmondására nevelés. 

- A tanulók vitakészségének fejlesztése, az érvelés megtanítása, a másik ember véleményének 

meghallgatása, tiszteletben tartása. 

- A tanórán kívüli szabadidős tevékenység megszervezése, segítése. 

- Szervezőkészség fejlesztése, felelősségérzet kialakítása a közösség irányában. 

- Mások munkájának megbecsülésére és értékelésére nevelés. 

A teljesülés kritériumai 

- A tanulók képesek lesznek érdekeik védelmére, érvényesítésére, véleményük kultúrált formában 

való közvetítésére. 

- A diákönkormányzat működtetésével a tanulói érdekérvényesítés, az önkormányzás biztosítása 

mellett e szervezet aktívabb szerepet vállal a viselkedés- és magatartáskultúra fejlesztésében, a 

pozitív közvélemény formálásában, alakításában.  

- A tanulók szintjén felmerülő problémák, konfliktusok az esetek többségében tisztázódnak, szükség 

szerint felnőtt segítséggel megoldódnak. 

- Az éves munkatervben szereplő programok megvalósulnak. 

 



Szentgyörgyi István Általános Iskola  Pedagógiai Program 

41 

                                Az iskolai diákönkormányzat szerepe 

  

 A diákönkormányzat a tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekképviseleti szerve, 

amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért pedagógus segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat 

képviseletében.  

 

 

A DÖK hagyományőrző szerepe és feladata 

 

A DÖK feladata, hogy az iskola és saját hagyományait megőrizze, ápolja és újakat hozzon létre.  

A DÖK szervezésében ill. a DÖK támogatásával zajlik: 

- Iskolai kirándulások, szabadidős programok szervezése 

- Mikulásnap 

- Őszi-tavaszi papírgyűjtés és/vagy hulladékvas-gyűjtés 

- Farsang 

- A DÖK segítséget nyújt más iskolai rendezvényeken, kulturális- és sporteseményeken, ünnepségeken. 

 A diákönkormányzatnak  

  

döntési joga van: (a nevelőtestület véleményének meghallgatásával) 

 

            a)   saját közösségi élete működésében, tervezésében, szervezésében  

 b)  a tisztségviselők megválasztásában és hatásköreik gyakorlásában 

 c)  egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározásában  

d) a diákönkormányzati tájékoztatási rendszer létrehozásában és működtetésében 

   

 

 

egyetértési joga van: 

  

 a)  az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor 

- az ünnepélyek, megemlékezések rendjének, a hagyományok ápolásának 

-  a diákönkormányzat és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formájának és rendjének 

-  a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések) 

biztosításának, ezek használati rendjének, illetve megvonásának 

- a tanulók vélemény nyilvánításának, illetve rendszeres tájékoztatásuk rendjének és formáinak 

b)  a Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor. 

 

javaslattevő és véleményezési joga van: 

  

  - az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben 

                       - a tanulók nagyobb közösségét érintő témákban, 

                       - a tanórán kívüli tevékenységek szervezésekor, formáinak, rendjének meghatározásakor. 

   

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

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

eljárjon.  

3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  
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4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán kívüli – 

alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

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

- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

- sportélet; 

- túrák, kirándulások szervezése; 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 

- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 

5. Ezekben a kérdésekben  

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének összeállítása 

előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 

6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a diákönkormányzat iskolai 

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

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

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek 

elfogadása előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt. 

8. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a diákönkormányzatot segítő 

nagykorú személy képviseli.  

9. Az iskolában iskolai vezetőség (igazgatói tanács) működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő 

döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségének (az 

igazgatói tanácsnak) teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat képviselője. 

 
1.6. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 
Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

Pedagógiai munkánk alapvető eleme a pedagógus és a szülő közötti kölcsönös megértésen 

alapuló partneri kapcsolat, ezért iskolánk erre a partneri kapcsolatra, optimális együtt-működésre 

törekszik, lehetőséget adva a szülői jogok gyakorlására, illetve megkívánva a szülői kötelességek 

teljesítését. Nevelőközösségünk meggyőződése, hogy oktató-nevelő munkánk kizárólag a családokkal 

való szoros együttműködéssel lehet eredményes. Ismernünk kell gyermekeink családi hátterét, a szülők 

elvárásait és lehetőségeit egyaránt. Céljainkról és eredményeinkről, feladatainkról és nehézségeinkről 

folyamatosan tájékoztatnunk kell a szülőket, a gyermekeiket érintő nem szakmai kérdésekben ki kell 

kérni véleményüket, hogy bizalmukat megnyerve együttes erővel érhessük el céljainkat.  

 

Céljaink 

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

A kölcsönös bizalmon, őszinteségen, megértésen alapuló tanár-diák, tanár-szülő kapcsolat kiépítése. 

Az iskolahasználók (partnerek) közérzetének figyelemmel kísérése (elégedettségi vizsgálatok, 

igénymérések, intézményi önértékelés). 

Szakmai munkánk, eredményeink széleskörű megismertetése. 
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1.6.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

 
A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 
 

Az együttműködés fórumai a 

tanulókkal 

Feladat A teljesülés kritériuma 

Iskolai szinten: 

diákönkormányzat. 

A tanulók érdekeinek képvise-

lete, véleményalkotás a 

tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben. 

Tanulóink gyakorolhatják a 

demokrácia intézményeinek 

működését, részesei lehetnek 

az őket érintő szabályok 

megalkotásának 

Megtapasztalhatják az 

önállóság örömét, mikor a 

tervezéstől a szervezésen át a 

rendezésig, lebonyolításig 

megvalósíthatják ötleteiket, 

elképzeléseiket. 

A tanulók élnek a vélemény 

nyilvánítási lehetőséggel. 

 

Diákközgyűlés. A diákönkormányzat és az 

igazgató beszámol a házirend 

betartásáról. 

Működik a rendszeres 

kommunikáció. 

Osztályszinten: osztályfőnöki 

órák, osztályrendezvények. 

Az osztály mint közösség for-

málása. 

A tanulócsoportok közös-

ségként működnek. 

 

Iskolánkban a szülői kapcsolattartás legközvetlenebb szervezete a Szülői Szervezet. Valamennyi 

osztályban választanak a szülők SzSz vezetőt, aki a félévente kétszer rendszeresen megtartott iskolai 

SzSz vezetők megbeszélésein az iskolavezetés felé a szülők észrevételeit, véleményét közvetíti és az itt 

kapott tájékoztatást, információkat a többi szülő felé továbbítja. 

 

1.6.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

 
A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 
 

Az együttműködés fórumai a 

szülőkkel 

Feladat A teljesülés kritériuma 

Iskolai szintű összevont szülői 

értekezlet. 

Tájékoztatás az iskola program-

jairól, az aktuális feladatokról. 

Beszámoló a nevelő-oktató mun-

ka eredményeiről. 

A szülők részvételi aránya 

jó legyen 

Osztályszintű szülői értekezlet 

évente 2 alkalommal: 

Szülők tájékoztatása a feladatok-

ról, programokról, egy-egy neve-

lési probléma megbeszélése. 

A szülők részvételi aránya 

jó legyen  

Leendő 1. osztályos szülők szülői 

értekezlete (óvodában). 

Az iskolában folyó munka 

megismertetése, ismerkedés. 

A szülők megjelenése 

teljes legyen. 

Pályaválasztási szülői értekezlet. Tájékoztatás a továbbtanulási A szülők megjelenése 
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lehetőségekről. teljes legyen. 

Rendkívüli szülői értekezlet. Halmozottan előforduló magatar-

tási problémák, teljesítményrom-

lás miatt, konfliktusok tisztázása 

érdekében. 

Megoldási lehetőségek keresése. 

A szülők részvételi aránya 

jó legyen.  

Fogadó óra Egyéni információk nyújtása a 

gyermekek előmeneteléről, ma-

gatartásáról, tanácsadás. 

Osztályonként 4-5 szülő 

érdeklődik. 

A behívott tanulók szülei 

megjelennek. 

Szülők meghívása írásban. Rendkívüli problémák megbe-

szélése. 

Az érintett szülők eljön-

nek. 

Nyitott tanítási napok 1-8. 

évfolyamon. 

Betekintés a tanulmányi munká-

ba. 

Az érdeklődő szülők 

megjelenése  

Családlátogatás (elsősorban a 

hátrányos és veszélyeztetett hely-

zetű tanulóknál). 

A tanuló megismerése otthoni 

környezetben. 

A család megismerése. 

Iskolai szülői munkaközösség 

 

Tájékoztatás, a törvényben bizto-

sított jogaik (véleménynyilvání-

tási, egyetértési, döntési) érvé-

nyesítése. 

Évi 1-2 alkalommal. 

Az együttműködés fórumai a 

szülőkkel 

Feladat A teljesülés kritériuma 

 

Rendszeres és folyamatos 

tájékoztatás a tanuló 

előmeneteléről, magatartásáról  

 

 

Tájékoztató, –és ellenőrző füzetek 

vezetése. 

 

Naponta 

Egyéni konzultáció Szülő, vagy pedagógus által 

kezdeményezett megbeszélés 

Egyéni kérésre 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének ülésén vagy 

az iskolai szintű szülői értekezleten, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

2. A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

a) Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi 

eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes, 

összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között. 

 

b) Családlátogatás  

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a 

gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 
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b) Szülői értekezlet. 

Feladata: 

- 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 igazgatósága felé. 

 

      c) Fogadó óra. 

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

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

egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 

 

       d) Nyílt tanítási nap. 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, 

ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 

osztályközösség iskolai életéről. 

 

      e)  Írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.    

 

3. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg.  

4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

– jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az 

iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz, illetve az iskolaszékhez 

fordulhatnak. 

5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy 

intézményi tanáccsal, illetve az iskolaszékkel. 

6. A szülők és más érdeklődők az iskola Pedagógiai Programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról, 

illetve házirendjéről az iskolában személyesen, vagy az iskola honlapján diosjeno-iskola.hu oldalon 

(kötelező közzétételi listán) kaphat tájékoztatást.  

7. Az iskola Pedagógiai Programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének előírásai 

nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) joga 

van megismernie. 

8. A Pedagógiai Program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy példánya a 

következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

https://diosjeno-iskola.hu/
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- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál; 

- az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

- a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél 

 
1.6.3. Az iskola partnereivel történő együttműködési formák 

 
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

- Az intézmény fenntartójával: Balassagyarmati Tankerületi Központ (2660. Balassagyarmat, 

Rákóczi fejedelem útja 17.) 

- A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: Diósjenő 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Polgármesteri Hivatala (2643 Diósjenő, Szabadság út 

31.) 

- A helyi nevelési intézmények vezetőivel és tantestületeivel: Tanás Anikó óvodavezető, Aranydió 

Óvoda (2643 Diósjenő, Kossuth út 13.) 

- A megyei pedagógiai intézettel: Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal (3100 Salgótarján, 

Baglyasi út 2. földszint) 

- A területileg illetékes szakszolgálattal: Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Rétsági 

Tagintézménye (2651 Rétság, Rákóczi út 32.) 

- Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (2660 Balassagyarmat – Nyírjes, Nyírjespuszta 5.) 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az 

alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

- Az iskolát támogató Diósjenői Iskolás Gyermekekért Alapítvány kuratóriumával. 

- Az alábbi közművelődési intézményekkel: Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651 Rétság, 

Rákóczi út 26.), Madách Imre Művelődési Központ (2600 Vác, Dr.Csányi László körút 63.) 

- Az alábbi társadalmi egyesületekkel: Diósjenő Sportegyesület (2643 Diósjenő, Szabadság út 31),  

- Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: Református Egyházközség (Karászi Attila lelkipásztor, 

2643 Diósjenő, Dózsa György út 69.), Római Katolikus Egyházközség (Laczkó Mihály plébános, 

2642 Nógrád, Hunyadi utca 22.) 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős. Az egyes 

intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

- A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a helyi Gyermekorvosi rendelő, a Védőnői Szolgálat és a Fogorvosi Rendelő illetékes 

egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi 

vizsgálatát.  

- A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres 

kapcsolatot tart fenn a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal. A 

munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető a felelős. 

- A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában 

működő szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a területi (iskolaközi) szakmai 

munkaközösségek munkájába: 

- Alsós munkaközösség, Felsős munkaközösség, Nevelési munkaközösség 
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1.7.  A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 
VIZSGASZABÁLYZAT 

 

Vonatkozó hatályos jogszabályok: 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban R.) 

Amennyiben a pedagógus a tanév során valamilyen ok miatt nem tudja a tanuló teljesítményét 

értékelni, minősíteni, akkor azt a tanév során szervezett vizsga keretében – a tanulmányok alatti 

vizsgán – kell megtennie. 

1.7.1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja 
A tanulmányok alatti vizsgák fajtái: 

 
 Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- a R. 51.§ (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 

- a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát. 

 

Az osztályozó vizsgát minden tantárgyból kötelező letenni.  

 

A nevelőtestület a R. (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor 

tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai 

foglalkozást, és az iskola eleget tett a R. 51.§ (3) bekezdésben meghatározott értesítési 

kötelezettségének. 

 

1.7.2. Különbözeti vizsga 
 Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő 

az iskola a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, 

amelyet addig nem tanult, s amelyet az iskola a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb 

évfolyamon tanított, s amely tantárgyhoz tartozó tananyag ismerete feltétele a sikeres 

továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának 

meghatározása során mindig egyedileg kell az iskola vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló 

ügyében. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. 

 

1.7.3. Javítóvizsga 
 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 
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1.7.4. Pótló vizsga 
 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról, a 

javítóvizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról 

engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz,, hogy az adott 

vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a 

vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

1.7.5. Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga 
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 

harmincadik napig, a R. 51.§ (7) bekezdésében meghatározott estben az engedély megadását követő öt 

napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván 

számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. 

Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első 

félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. A tanuló – kiskorú tanuló esetén 

szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely 

tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a 

kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. 

1.7.6. Vizsgaidőszakok 
 A különbözeti vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. Javítóvizsga 

letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti vizsga 

esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó 

vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára 

történő jelentkezésekor írásban tájékoztatni kell. 

 

 

1.7.7. A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei 
A tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási 

intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. 

Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

A vizsgák követelménye a Helyi tantervben szereplő, az adott évfolyam tantárgyaira vonatkozó 

tananyag. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 

megtartásáért. 

A tanulmányok alatti vizsgán az SNI-s és a BTM-es tanulók esetében lehetővé kell tenni 

mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői 

vélemény alapján kapott. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani, melyek ideje tantárgyanként maximálisan hatvan perc. A vizsgák között a vizsgázó 

kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.  

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgák 

között legalább tizenöt perc pihenőidőt kell biztosítani a vizsgázó részére. 

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az intézmény nem a 

Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során olyan 

eljárási hiba történt, amely a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta. 
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1.7.8. A vizsgaszabályzat hatálya, célja 
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti 

vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

 
1.8. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

A tanuló – beleértve az egyéni tanrendű tanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 

jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A 

felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A 

tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. 

Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a központilag meghatározott időszakban kell 

beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a körzetében található. 

Az iskolába felvételt nyer valamennyi, az iskola beiratkozási körzetébe tartozó gyerek, kinek felvételét 

szülője, illetve gondviselője kéri. A beiratkozás a kijelölt beiratkozási napokon az érkezés sorrendjében 

történik. A beiratkozási körzeten kívüli gyerekek közül a felvétel során elsőbbséget élveznek azok,  

- akiknek testvére már az iskola tanulója,  

-halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

-az intézmény valamely speciális képzését választotta 

A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt nappal 

a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt az iskola 

nyilvánosságra hozza. 

 Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség 

véleményének kikérésével – az igazgató dönt. 

 

A tanulók a fenntartó által meghatározott csoportszámok létszámáig kerülhetnek felvételre. 

Túljelentkezés esetén a törvényben előírtak irányadók.  

Napközibe minden jelentkező tanulót felveszünk.  

 

Átvétel esetén is az előbbiek irányadók. Speciális tantervű osztályokba történő belépéskor a tanulónak 

szóbeli és írásbeli különbözeti vizsgán kell számot adni tudásáról. A különbözeti vizsgára szaktanári 

útmutatás alapján a tanuló önállóan készül fel. Az estleges hiányok pótlása szaktanári útmutatás alapján 

a szülő feladata. 

  

 Átjárhatóság  
A tanköteles tanulók felvételéről, más iskolából történő átvételéről az iskola igazgatója dönt.  

 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei  
A továbbhaladás feltétele, hogy a tanuló tanév végére minden tantárgyból teljesítse a 

minimumkövetelményeket.  
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Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki a szorgalmi idő végén legfeljebb 3 tantárgyból kap elégtelen 

minősítést. A bukásra álló tanulók szüleit a szaktanár köteles egy hónappal a félév, illetve tanév vége 

előtt írásban értesíteni és a minimumkövetelményeket kiadni.  

 

Az átmenetek problémáinak megoldása  

 

A gyermekek életük során több alkalommal kerülnek új környezetbe, óvodából az iskolába, kezdő 

szakaszból az alapozóba, majd a fejlesztőbe, illetve az általános iskolából a középiskolába. A 

megváltozott körülményekhez sok tanuló csak nehezen tud alkalmazkodni. fejlődésükben megtorpanás, 

zavar fordulhat elő. Fontos pedagógiai feladat, hogy a változásokra felkészítsük, az átmenetet 

megkönnyítsük a gyerekek számára. 

 

-Előkészítő foglalkozások az átjárhatóság biztosítására.  

-Évente többször is vendégül látjuk egy-egy foglalkozáson a környék óvodásait.  

-Az iskolai “Nyílt nap”-on lehetőséget nyújtunk a leendő első osztályosoknak és szüleiknek, hogy 

ismerkedhessenek az iskolában folyó munkával. 

-A tanévnyitóra érkező elsőseinket kis ajándékkal fogadjuk.  

-A szülői segítséget, együttműködést is igényelve tantermeink barátságos kialakítására törekszünk. 

 

A 4. és 5. évfolyam közti átmenetkor:  

 

-Rendszeressé tesszük a konzultációkat, a hospitálásokat a, 4., 5. évfolyamokon tanítók között;  

-Folyamatosan egyeztetjük a tananyagot, illetve a követelményrendszert. 

 

Az átvétel eljárásrendje 

 

Ha az adott osztály létszáma engedi, a szülő kérésére – elsősorban a tanév befejezése után – biztosítjuk 

a más iskolába járó tanulók számára az iskolaváltás lehetőségét. Az átvételről az igazgató dönt az 

érintett osztályfőnök véleményének kikérésével.  

• Ha az igazgató engedélyezi a tanuló átvételét, a két iskola által tanított tantárgyak összehasonlítása 

alapján dönt arról, hogy a tanuló számára el kell-e rendelnie különbözeti vizsgát.  

• Ha a tanulónak nem kell különbözeti vizsgát tennie, az igazgató tanév közben is engedélyezheti az 

átvételét, ebben az esetben írásbeli befogadó nyilatkozatot küld a tanuló iskolájának. A tanuló akkor 

iratkozhat be iskolánkba, ha az „Értesítés iskolaváltoztatásról” dokumentumot kézhez kaptuk.  

• Ha a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie, csak annak eredményes teljesítése után iratkozhat be 

iskolánkba, ezért a tanköteles tanulónak eredeti iskolájában fenn kell tartania a tanulói jogviszonyát.  

• Az évközi átvételnél a különbözeti vizsga előzetes letételétől eltekinthet az igazgató, ha a tanuló 

eddigi eredményei, illetve a hiányzó tantárgy nehézségi foka alapján biztosítottnak látja a későbbi 

különbözeti vizsga eredményességét.  

• Évközi vizsgát kizárólag a fenti esetben tartunk, egyébként általában az augusztusi vizsgaidőszakban 

szervezzük meg.  

• Évközi átvételnél a tanuló érdemjegyeit a volt iskolája által megküldött hiteles dokumentumok 

alapján az osztályfőnök átvezeti az osztályozási naplóba.  

• Az átvett tanulónak az esetleges tudásbeli hiányosságait a szaktanárok segítségével és útmutatásai 

szerint pótolnia kell. 

 

Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai 

Az osztályba sorolás esetén a besorolás szempontjai a szülői kérés, az osztálylétszám, nemek aránya 

dönt. 
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 Az iskolaváltás  
Az átvételi kérelemhez a tanuló születési anyakönyvi kivonatát és az elvégzett iskolai évfolyamokat 

tanúsító bizonyítványokat kell bemutatni.  

 

Jogviszony megszűnése 
A tanulói jogviszony megszűnhet ha: 

 A tanuló negyedik, hatodik, vagy nyolcadik évfolyam elvégzése után más oktatási 

intézményben folytatja tanulmányait. 

 Szülői kérésre folytatja más intézményben tanulmányait. 

 Kizárás az iskolából fegyelmi büntetés esetén.  

 

1.9. A felvételi eljárás különös szabályai 
 

1. Az intézmény a kötelező beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korú és 

iskolaérett tanulót felvesz, illetve létszámkeretéig minden gyermeket, akinek szülei az 

intézményt választották. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű 

tanulók. 

 

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik 

életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- a gyermek lakcímkártyáját; 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

 

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a tanuló anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

5. Az iskolába átvételt nyer valamennyi, az iskola beiratkozási körzetébe tartozó gyerek, kinek 

átvételét szülője, illetve gondviselője kéri. 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, valamint az 

adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

 

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

rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

 

7. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 

helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján 

kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirend tartalmazza. 

 
1.10. A tantárgyak vizsgakövetelményeit a Pedagógiai Program Melléklete 

évfolyamonként tartalmazza.  



Szentgyörgyi István Általános Iskola  Pedagógiai Program 

52 

 

2. HELYI TANTERV 
 

2.1.  A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és  

nem kötelező (választható) tantárgyak és óraszámaik (óraterv) 
 

1. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben 

meghatározott tananyaggal és követelményekkel (lásd Helyi Tanterv Melléklet: Tantárgyak 

tananyaga és követelményrendszere évfolyamonként). 

 

2. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az 

alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az 

ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma 

lett megnövelve a 

szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Matematika 1 óra 

2. évfolyam Matematika 1 óra 

 Idegen nyelv (angol) 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

 Idegen nyelv (angol) 1 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

 Matematika 1 óra 

5. évfolyam Hon- és népismeret 1 óra 

6. évfolyam Idegen nyelv (angol) 1 óra 

 Dráma és színház 1 óra 

7. évfolyam Matematika 1 óra 

 Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

 Matematika 1 óra 

 

3. A kötelező tantárgyi óraszám 10 %-ának, valamint a szabadon tervezhető tanóráknak a kitöltése a 

tanulócsoport összetételének, képességeinek ismeretében – a tanító, szaktanár döntésének 

megfelelően – az alábbiakkal történhet: 

a. az egyes tematikai egységek közötti elosztással a tananyag elmélyítése, gyakorlása, 

képességfejlesztés céljára; 

b. a megadott tematikai egységek helyi jelentőségű ismeretekkel való kiegészítésével; 

c. a kerettantervi programban szereplő tematikai egységekhez kapcsolódó, korábbi 

gyakorlat szerint kiegészítő anyagnak minősülő, vagy fontosnak ítélt fejlesztési 

tartalmakkal történő bővítésével. 

A tanító, a szaktanár a tanórák anyagát a tanulócsoportokra vonatkozó tanmenetekben évente 

határozza meg. 
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4. Iskolánk a kötelezően választandó tárgyak közül az ötödik évfolyamon a Hon- és népismeret 

tantárgyat, a 6. évfolyamon a Dráma és színház tantárgyat tanítja. 

 

5. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható kerettantervek közül az alábbi 

tantervek alapján tanít: 

 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

5-7. évfolyam Technika A: Épített környezet – tárgyalkotás 
technológiái modul 

 

6. A választott kerettantervben szereplő tananyagok évfolyamonkénti bontása, illetve az egyes 

témákhoz tartozó órakeretek meghatározása: a Pedagógiai Program Helyi Tanterv Mellékletében. 

A melléklet második része, a Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 

tartalmazza az órahálót, illetve a tanítandó tantárgyak tananyagát és követelményrendszerét is. 

 

7. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják. 
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2.2.  A választott kerettanterv feletti óraszám, tantárgyi struktúra 

Tantárgyi struktúra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelv (angol) - 1 1 2 

Matematika 5 5 4 5 

Etika / Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Összesített órakeret 23 24 24 25 

›Ebből szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv 2 2 2 2 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Idegen nyelv (angol) 3 4 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Etika / Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek    1 

Hon- és népismeret 1      

Természettudomány 2 2     

Fizika     1,5 1,5 

Kémia     1,5 1,5 

Biológia     1,5 1,5 

Földrajz     1,5 1,5 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és színház  1   

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 (27) 30 31 (30) 

 ›Ebből szabadon tervezhető órakeret 2 3 (2) 3 3 (2) 

Félévi 

váltással 
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2.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának 

elvei 

 
1. A tankönyvrendelés megváltozott szabályairól  

 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény számos helyen hatalmazza fel, illetve kötelezi az iskolákat a 

tankönyvellátás megszervezésére.  

A tankönyvtörvény módosított 8. § (13) bekezdése határoz arról, hogy az iskoláknak kell megkötniük a 

Könyvtárellátóval az új tankönyvellátási szerződést. A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően az iskolán 

belüli tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása a jövőben is az iskola feladata és felelőssége 

marad.  

Így például a Könyvtárellátó által beszerzett és az iskolákhoz leszállított tankönyveknek a tanulók és az 

iskolai könyvtár részére történő átadása; a sérült, elveszett, hibás tankönyvek pótlása és a visszáru 

kezelés iskolán belüli lebonyolítása; valamint az ehhez kapcsolódó adminisztratív és elszámolási 

feladatok elvégzése. 

 

2. Az iskola tankönyvválasztásának szempontjai  

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat 

veszik figyelembe:  

 – a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható;  

 – a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesztésére, 

nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának megóvására;  

 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

 – amelyek több éven keresztül használhatók;  

 – amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai;  

 – amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. munkafüzet, 

feladatgyűjtemény);  

 – amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az órai 

munkát pl. térképek, videók, animációk, 3D modellek, grafikonrajzoló, statisztikai programok, 

interaktív feladatok, számonkérési lehetőségek, játékok stb. segítségével.  

 – amelyekhez  olyan hozzáférés biztosított, amely az iskolában használt digitális eszközöket és 

tartalmakat interneten keresztül a diákok otthoni tanulásához is nyújtani tudja.  

 

3. A tankönyvek kiválasztásának elvei:  

 a tankönyv a hivatalosan jóváhagyott (tankönyvek, munkafüzetek, térképek, albumok stb.) 

tankönyvjegyzékén szerepeljen,  

 alkalmasak legyenek a tantervi követelmények és az alkalmazott tanulásszervezési eljárások, 

módszerek megvalósítására,  

 feleljen meg az önálló tanulást segítő didaktikai alapelveknek,   

 szerkezete legyen világos, egyszerű,  

 motiváljon,  

 keltse fel a gyermek érdeklődését,  

 szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen,  

 ábrái, betűméretei, szerkesztése segítse az önálló ismeretszerzést,  

 ösztönözzön ismétlésre, rendszerezésre,  

 adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre,  

 adjon mintát az önálló feladatmegoldásokra,  
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4. Egyéb taneszközök beszerzésének elve 

 

A pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati vagy más felszerelés 

beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott tanórai foglalkozáson való 

részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a tanórai foglalkozáson egyidejűleg 

minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. Az e körbe nem tartozó felszerelések biztosítása az 

iskola feladata.  

 

2.4.  A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 
Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli 

különbségek pedagógiai kezelése. 

 

Az óvodából különböző képességekkel érkeznek a gyermekek az iskolába: eltérő testi, szellemi 

fejlettséggel, tájékozottsággal, különböző szociális helyzetű családokból. 

Igyekszünk fokozatosan átvezetni a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. 

Feladatunknak tekintjük, hogy mintákat adjunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

Olvasástanítási módszerünkben fontos helye van a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék, 

hallás és a koncentráció fejlesztésének.  

 

A fejlesztő értékelés eszköze: az önismeret alakítása, és önértékelés képességének fejlesztése, az 

együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a 

csoportban. 

A tanulási stratégiák megválasztásában kiemelt szempont az életkori jellemzők figyelembevétele, az 

ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása. Használjuk a 

tanórai differenciálást, egyéni fejlesztést, logopédiai, gyógypedagógiai fejlesztést, tehetséggondozást. 

A kreativitás fejlesztése különösen fontos terület az alsó tagozaton; törekszünk az írásbeliség és a 

szóbeliség egyensúlyára tanulók egészséges terhelésére, követjük érési folyamatukat. se, Személyre 

szóló, fejlesztő értékelést alkalmazunk. 

Feladatunk a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátíttatása, a mentális képességek célirányos fejlesztése, az önálló tanulás és az önművelés 

alapozása 

 

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 folyama 
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A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

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

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 

megalapozását folytatjuk és megerősítjük. 

 

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.  

Iskolánkban a pedagógiai feladatok megvalósításakor törekszünk a következőkre: 

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás 

fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának 

bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz.  

 az önismeret kialakítására: a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az 

együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a 

csoportban; 

 a kreativitás fejlesztés; 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 alapozására: helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 

 Mindennapos testnevelés 

 
Törvényi háttér 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdése értelmében az iskola a nappali 

rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás folyik, megszervezi a 

mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében. Ezt először a 97. § (6) bekezdése alapján a 

2012/2013 – as tanévben az iskolai oktatás első, ötödik évfolyamán kell bevezetni, majd ezt követően 

felmenő rendszerben. 

 

Célja: 

Napjainkban felértékelődött a sportolás szerepe, az egészséges életmód, a jobb életminőség 

kialakításában.  Az intézmény mindennapos testnevelési programja a helyi lehetőségekből kiinduló, 
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reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át lehetőséget 

ad a rendszeres mozgásra. 

 A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságokat 

megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanulással 

járó idegi és fizikai terhelést. 

A gyerekek iskolai leterheltsége, a felnőttek mindennapos munkája egyre inkább indokolttá teszi 

azoknak a mozgásformáknak az előtérbe kerülését, amelyek alkalmasak a rekreációra, kikapcsolódásra, 

a sport, a mozgás örömének élvezetére. Ezért programunknak célja, hogy a gyerekek minél szélesebb 

körben ismerkedjenek meg – lehetőségeinknek megfelelően - a 

legkülönbözőbb szabadidősportok alapjaival, hogy kiválaszthassák a számukra megfelelő sportot, 

amelyeket később folytatva javulhat életminőségük, testi-lelki egészségük, fenntartva természetesen a 

„klasszikus”, a tantervben is szereplő mozgásformák elsődlegességét.  

A játéknál jobb nevelő nem létezik, mert része a vereség és a győzelem, feltétele a szabályok betartása, 

és ami a legfontosabb, része a siker is. 

 

Pedagógiai, módszertani kapcsolódási pontok: 

A mindennapos testnevelés programja része az iskola egészségnevelési programjának. 

A program pedagógiailag, módszertanilag szorosan kapcsolódik az intézmény nevelési programjához – 

ezen belül az intézmény által kidolgozott helyi tantervhez és szociális kompetencia oktatásához -, így a 

testnevelés és sport sajátos eszközeivel járul hozzá, hogy kialakuljon az egymás iránti tisztelet, 

önfegyelem, tolerancia, szolidaritás, csapatszellem, kudarctűrés, valamint fejlődjön a szabályok 

megértése és betartása. 

 

A mindennapos testnevelés programja: 

 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás célja a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének 

elősegítése a testmozgás eszközeivel. A mozgásszegény életmód kialakulásának megelőzése a 

testmozgás megszerettetésével, a rendszeres mozgáshoz szoktatással. Adjon lehetőséget az egészség 

hosszú távú megőrzésére, ezáltal egy jobb felnőttkori életminőségre. Az iskolai testnevelés és sport 

keretei közt az egészségnevelés, a szociális kompetenciák (kreativitás, önállóság, önbizalom, 

felelősségtudat, cselekvőképesség) a csapatmunka, a társakkal történő együttműködés egyaránt 

fejleszthető. A hatékonyság érdekében megvalósítandó sajátos egészségügyi és pedagógiai 

szempontok: 

- Minden gyermek minden nap kapjon lehetőséget a testmozgásra 

- Minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési és légző 

rendszer megfelelő terhelése; 

- A program fontos része a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatanyag és 

légző torna, a gerinc és izületvédelem szabályainak betartása; 

- Az eltérő adottságú tanulók számára is jelentsen örömöt, sikerélményt; 

- A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes testmozgásprogramban; 

- A lehető legszélesebb körben ismerkedjenek meg a szabadidősportokkal, egészségmegőrző 

sportokkal, azok alapjaival, amelyek közül kiválasztva a számára megfelelőt, később javulhat 

életminőségük, testi és lelki egészségük 

- A program fontos része a megfelelő mennyiségű játék, versengés; 

- Évente felmérésre kerül a tanulók fizikai állapota a NETFIT rendszer segítségével.  

 

Tárgyi feltételek: 

 

Iskolánk rendelkezik: 
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- tornateremmel / 25x12m/ 

- bitumenes kézilabda és kosárlabdapályával / 36x18 m / 

- füves labdarúgópályával / 40 x 20 m / 

- futópályával / 152 m / 

- távolugrógödörrel / betonozott nekifutóval, amely gumiszőnyeggel van borítva / 

 

 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 
A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A gyermekvédelem iskolánk komplex tevékenységrendszere, amelyet a gyermekek érdekében, 

problémakezelő és problémamegoldó céllal alakítottunk ki. A gyermekek az őket bárhol ért negatív 

hatásokra az iskolában teljesítmény-, magatartás-, viselkedés- és kapcsolatzavarral válaszolhatnak. Az 

okok lehetnek:  

 

- családiak (anyagi alapok hiánya, családi kapcsolatok, hagyományok, a családi élet labilitása, 

konfliktusa vagy bármely funkcionális zavara);  

- iskolaiak (képesség- vagy tanulásbeli lemaradásból eredő tanulási nehézség, módszertani 

hibák);  

egészségügyiek vagy mentálisak. 

- társadalmiak (deviancia, bűnözés, kilátástalanság, munkanélküliség,  

 

Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység 
A gyermekvédelmi tevékenységet az osztályfőnökök, a szaktanárok, gyermekvédelmi szakemberek 

összehangolt munkájukkal végzik.                         

A feladatokat az iskola gyermekvédelmi felelőse fogja össze.                                                                  

A gyermekvédelem minden pedagógus kötelessége! 

Gyermek- és ifjuságvédelmi felelős feladata 

- A szülők, tanulók tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről,ahol 

problémáik megoldásához segítséget kapnak                 

- Az osztályfőnökök segítségével feltárni a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, sajátos nevelési 

igényű tanulók életkörülményeit                    

- Kapcsolatot alakít ki a családokkal, életvezetési tanácsokat ad                    

- Veszélyeztető okok megléte esetén felveszi a kapcsolatot a megfelelő szakemberekkel, a 

feladatokat koordinálja az osztályfőnökökkel, tanárokkal  

- Segíti a Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat, Polgármesteri Hivatal munkáját, intézkedések, 

támogatások folyósítását kezdeményezi                   

- Kapcsolatot tart egyházi, karitatív és egyéb alapítványi és civil szervekkel  

- Egészségügyi intézményekkel, orvossal, védőnővel kapcsolatot tart, szükség esetén 

szűrővizsgálatot kezdeményez                                                                      

- Szakköri, napközis étkezési ellátást kezdeményez                 

- Tájékoztatja a gyermekeket a szabadidős programokról, érdeklődésüknek megfelelően irányítja 

őket                                                                                 

- Kirándulásokhoz, táborozáshoz anyagi lehetőséget igyekszik teremteni a rászoruló gyermekek 

részére. 

Az iskolai gyermekvédelem feladata: 

- a  gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása; 
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- a gyermekre ható hátrányos, ártó környezeti tényezők feltárása, lehetőségekhez mérten ezek 

csökkentése, megszüntetése; 

- a személyiség fejlődésében bekövetkezett károsodások korrigálása. 

 

Főbb területei  
 

1.  Szociális hátrányok enyhítése, 

2.  Beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelése  

3.  Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása. 

 

1.A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

Feladatunk: 

- a hátrányos helyzet felismerése, okainak felderítése; 

- a szükséges intézkedések megtétele;  

- a hátrányt enyhítő tevékenységformák megtervezése és alkalmazása; 

- a változások folyamatos figyelemmel kísérése, regisztrálása 

- A gyermekek személyes gondjainak enyhítése, közösségbe illeszkedésük, tanulásuk segítése 

- Ennek a feladatnak a megoldását iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják    

- felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése 

- egyéni foglalkozások, különösképpen az alapozó tantárgyak, felvételi előkészítő és az idegen 

nyelv esetében 

- szakkörök szervezése az érdeklődési köröknek megfelelően művészeti, sport, tánc, hangszeres 

tanulás térítésmentes lehetősége házi és levelező versenyeken való részvétel 

- felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, fogadóórán, 

családlátogatásokon, egyéni elbeszélgetés alkalmával 

- motiválás arra, hogy a tanuló napközis ellátásban részesüljön, szükség esetén az étkezési díj 

kifizetéséhez nyújtott segélyezés 

- ingyenes tankönyvellátás biztosítása, könyvtár, internet használat  

- szabadidős lehetőségek, táborozási, kirándulási hozzájárulások,  

- kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szociális és családsegítő intézményekkel, egyéb szociális 

szervekkel, segélyezési javaslattétel. 

- együttműködés az egészségügyi szolgálattal, gyermekorvos, védőnő, 

- drog és bűnmegelőzési programok, együttműködés rendőrséggel 

- egészségnevelési ismeretek beépítése az osztályfőnöki órák anyagába 

- előadások,   filmvetítés, propaganda anyagok felhasználása 

- egyéni beszélgetések, személyes őszinte kapcsolat kialakítása 

- pályaorientációs tevékenység , pályaválasztási szülői értekezlet  

- a tanulók nyomon követése /visszajelzések 

 

2.A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 

Feladatunk: 

- az okok felderítése és lehetőségeinkhez mért orvoslása; 

- a gyermek segítése zavarainak leküzdésében. 

- személyre szóló fejlesztési stratégiák kidolgozása és alkalmazása; 

- a pszichésen sérült tanulók kiszűrése és szakemberhez irányítása; 

- együttműködés a családdal, az iskola pszichológussal, és a gyermekeket kezelő társintézményekkel 

(nevelési tanácsadó, pszichiátriai gondozó stb). 
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3.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 A gyermek eredményesebb felzárkóztatása,fejlődése érdekében a következő  feladatokat szükséges 

elvégeznünk : 

- az okok feltárása, a gyermek helyzetének elemzése, az egyéni fejlesztés lehetőségeinek 

meghatározása; 

- szükség esetén a tanuló fejlesztő pedagógushoz, iskolapszichológushoz irányítása, külső szakember 

segítségének az igénybevétele; 

- szakellátásának a figyelemmel kísérése; 

- együttműködés az érintett szakemberekkel és a családdal; 

- a differenciált óravezetés, a figyelemkoncentráció biztosítása, a tanuló képességeihez mért erőkifejtés 

ösztönzése, sikerélményhez juttatása; 

- a neki megfelelő tanulási módszerek megtanítása, helyes tanulási szokásainak kialakítása; 

- a megértő magatartás, a folyamatos pozitív értékelés és a személyre szabott számonkérés; 

- a felzárkóztató órák biztosítása; 

- a gyermek életkorának megfelelő élet-, mozgás- és játékvágy kielégítése; 

- a helyes önértékelés fejlesztése, gyakoroltatása; 

- végső esetben, átirányítás a megfelelő iskolatípusba 

 

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelése oktatása 

A tananyag feldolgozásánál és számonkérésénél figyelembe vesszük a probléma típusát, 

jellegzetességét. Hosszabb távon az SNI tanulók lehetőségeihez, illetve korlátaihoz igazodva speciális 

tartalmak, követelmények kialakítása a célunk, melyhez szakemberek bevonása, pedagógusok 

felkészítése szükséges. 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

 Feladatunk: 

- a tanórákon és a tanórákon kívül is sokféle, változatos tevékenységet kínálni, hogy tehetség 

megnyilvánulhasson, kibontakozhasson (báb, furulya, tánc, szakkörök, énekkar, kézműves 

foglalkozások, sportolási-, szereplési lehetőségek, versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 

- figyelni a tehetséges gyermek fokozott terhelésére (emelt szintű oktatás, kiegészítő anyagrészek, több 

önálló feladat); 

- kialakítani az önálló ismeretszerzés képességét; 

- lehetőséget adni az őt érdeklő témák elmélyült vizsgálatára (irodalom javaslat, programajánlás, egyéni 

pályázati lehetőségek, házi dolgozat, kiselőadás); 

- fejleszteni a kreativitását, 

-ráébreszteni saját felelősségére tehetségének kibontakoztatásában, felhasználásában. 

 

Tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei 

- A tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók 

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása 

- A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelés-

oktatás egész folyamatában és valamennyi területén 

-  Tanácsadás családi körülmények lehetőség szerinti javításában 

-  Az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartása 

- A tanulók legyenek nyitottak és megértőek a különböző nemzetiségek, kultúrák,vallások, 

hagyományok  iránt, becsüljék meg ezeket. 
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- A pedagógusok fejlesszék a beteg,sérült, és fogyatékos embertársaik iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást 

- Fontos feladat a szociális érzékenység kialakítására nevelés, az empátia fejlesztése 

- Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával hiteles , munkájával 

példaértékű legyen a tanulók számára. 

 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 
 

Az első évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk:  

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:  

- KIVÁLÓAN TELJESÍTETT  

- JÓL TELJESÍTETT  

- MEGFELELŐEN TELJESÍTETT  

- FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL  

 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét minden tantárgyból 

érdemjegyekkel minősítjük.  

 

1. Az első évfolyamon, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók munkáját az egyes 

tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével értékeljük.  

 

2. A második évfolyam év végén, valamint a 3-8. évfolyamokon a félévi és az év végi osztályzatokat az 

adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni munkája alapján kell meghatározni.  

A tanuló félévi és év végi osztályzatának megállapításánál figyelembe vesszük a szerzett osztályzatok 

számtani közepét. Ettől lefelé vagy felfelé egy tizeddel a szakatnár jogosult dönteni.  

 

3. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

jeles(5), jó(4), közepes(3), elégséges(2), elégtelen(1) 

 

4. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból minden 

tanulónak havonta legalább egy érdemjegye legyen. A heti egy órás tárgyaknál félévenként minimum 3 

érdemjegy kötelező.  

 

5. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az e-naplón 

keresztül.  

 

6. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a 2-4. évfolyamon a példás(5), jó(4), 

változó(3) rossz(2) érdemjegyeket, ill. osztályzatokat használjuk.  

 

7. A 2-8. évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök a nevelők véleménye alapján minden 

hónap végén értékeli.  

 

A magatartás és a szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi 

véleménye dönt az osztályzatról.  

 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.  
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Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái 

 

A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, értékelési rendszerének meghatározása a 

nevelési-oktatási célok elérését, a pedagógiai munka eredményességének, hatékonyságának folyamatos 

biztosítását, valamint az iskolával kapcsolatban álló partnerek  

iskolánkkal szembeni igényeinek, elvárásainak történő megfelelést szolgálja.  

Az ellenőrzés és értékelés a tanítási-tanulás folyamatában, mint alapvető mozzanat szerepel.  

Az oktatási folyamat „vezérlésénél” programozásánál, mint „visszacsatolás” és „megerősítés”  

fordul elő az ellenőrzés és értékelés. A nevelőnek nagy szüksége van arra, hogy az oktatási  

folyamat minden mozzanatában visszajelentést nyerjen a tanulóktól, hogy meggyőződjön:  

Azok mennyiben sajátították el az ismereteket és készségeket.  

 

Az ellenőrzés bipoláris folyamat.  

1.A tanulónak szüksége van arra, hogy bírálatot kapjon tudásáról és segítséget a hiányosságok 

kijavítására.  

2. Az ellenőrzés a nevelők számára is fontos, mert saját oktató munkájának értékmérője, mert feltárja 

annak erős és gyenge oldalait.  

 

A tanulók tudásának ellenőrzésére több forma áll rendelkezésre:  

A tanulók munkájának ellenőrzése folyamatos megfigyelés útján az egész tanítási-tanulási  

folyamatban állandóan történik. Pl. megfigyeli a nevelő, hogy az oktatási folyamat egyes  

szakaszaiban egyes tanulók hogyan vesznek részt? Milyen a figyelmük, aktivitásuk, érdeklődésük? 

Megértették-e a tanított anyagot? A házi feladataikat hogyan készítették el?  

Megfigyeljük a tanulók rövid feleleteit, hozzászólásait a tanítás során, s figyelembe vesszük az 

értékelésnél.  

 

A tanulók ismereteinek szóbeli ellenőrzése (feleltetés) az ellenőrzés hagyományos formái  

közé tartozik. A feleltetés alkalmával nem csak azt kell megfigyelnünk, hogy „mit és mennyit” tud a 

tanuló, hanem azt is, hogy ismeretei mennyire tudatosak, mennyire vált készséggé azok alkalmazása, 

tehát a tanult ismereteket a tanuló mennyire képes önállóan felhasználni. Meg kell figyelnünk azt is, 

hogy a tanulók az ismereteket mennyire tudja saját szavaikkal elmondani.  

  

A szóbeli ellenőrzés történhet:  

a)Beszélgetés: kérdés-felelet formájában  

b)A tanulók összefüggő szóbeli feleleteivel.  

c)Mind a kettőre szükség van, de az igazi tudást a folyamatos összefüggő felelet alapján tudjuk 

megállapítani, nem rövid, néhány szavas válasz alapján.  

 

A szóbeli ellenőrzés követelményei:  

a)Minél több tanulót aktivizáljon  

b)A feleltetés terv szerint történjen  

c)A tanulók önállóan feleljenek  

d)A gyengébb tanulókat többször feleltessük, mint a jó tanulókat  

e)A feleletekről mondjunk bírálatot  
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3.Az ismeretek ellenőrzése írásbeli és gyakorlati munkák útján szintén az elterjedt és fontos  

módszerek közé tartozik.  

 

Az írásbeli ellenőrzéseknek többféle formája lehetséges. 

Ezek a formák: 

- Képességmérő dolgozatok  

- Röpdolgozatok  

- Iskolai dolgozatok  

- Feladatlapos ellenőrzés  

- Házi dolgozatok  

 

Az írásbeli ellenőrzés eredménye a tanulók tudásának rögzített dokumentuma. Jellemzője, hogy itt a 

nevelő nem segíthet, s a tanuló önálló írásbeli munkája nem mindig nyújt valóságos képet tudásáról, 

más ugyanis szóban, s megint más írásban kifejezniük magukat. Képességmérő dolgozatokat tanév 

elején, tanév végén írásból, helyesírásból, idegen nyelvből, magyarból, matematikából. Célja a tanulók 

képességszintjének megállapítása, a fejlesztésre, felzárkóztatásra szoruló tanulók kiszűrése, a 

tehetségesek felkarolása.  

 

Röpdolgozatok írása elterjedt ellenőrzési forma. Csak néhány kérdést tartalmaz, s rendszerint 

lényeglátást, az alapfogalmak ismeretét kutatják, a feleletek rövidek, lényegre törőek. A feladatok 

tartalmazzanak könnyebb, közepes és nehezebb kérdéseket. A tanuló érezze, hogy az ellenőrzés célja 

az alapos tudáshoz való hozzásegítés. A dolgozatírás alkalmával minden tanuló ugyanazt a nehézséget 

kell, hogy leküzdje, épp ezért a feladatok megválasztása gondosságot igényel. A feladatok 

alkalmazkodjanak a tantervi követelményekhez és a tanulók fejlettségéhez, átlagos színvonalához.  

 

A dolgozatírás szabályai:  

- Alaposan ki kell javítani, hogy hiba ne maradjon benne.  

- A tanulók javítását is javítani kell.  

- A javítás alkalmával a hibákat elemezzük, és a típushibákat gyűjtsük össze.  

- A dolgozatokat a tantervi követelmények alapján osztályozzuk.  

- A szépírást és a helyesírást minden nevelő követelje meg.  

- A dolgozatjavítási órán a típushibákat s a dolgozatban felmerült legfontosabb problémákat 

alaposan beszéljük meg a tanulókkal.  

 

Az osztályozással kapcsolatos gyakorlati szabályok: 

1.A számonkérés gyakorisága  

A számonkérés gyakorisága legyen összhangban a heti óraszámmal:  

- heti egy óraszám esetén félévente legalább három,  

- minden más esetben havonta legalább egy alkalommal kerüljön rá sor.  

2. Rendszeres feleltetésnél ügyeljünk arra, hogy a tanulók előre ne számíthassák ki a feleltetésük idejét.  

3. Az osztályzatot a felelővel közölni kell, és röviden indokolni.  

 

Az osztályzásnál súlyponti szerepet kap: 

A tanuló tárgyi ismerete  

A tanuló érdeklődése, figyelme, részvétele az iskolai munkában  

A tanuló közösségi munkája (hogyan segíti társai munkáját)  

Képes-e a tantárggyal kapcsolatos problémákat önállóan megoldani.  
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2.5.  Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 
 

A sikeres ismeretszerzéshez, a tanulás-tanítási folyamat eredményességéhez  

elengedhetetlen a tanuló órán kívüli önálló feladatmegoldása. Ennek elveit az  

alábbiakban határozzuk meg: 

Fejlesztés elve 

Hasznosság elve 

Célszerűség elve 

Mértékletesség elve 

 

Az önálló feladatvégzéssel az alábbi célokat kívánjuk elérni: 

Az órán megértett összefüggéseket, hallott ismereteket ismétléssel, gyakorlással mélyítse el a 

tanuló. 

A tanuló gondolkodási, feladat-megoldási képességei, készségei gyakorlás által fejlődjenek. 

Fejlődjön a tanuló kreativitása. 

A következő tanóra anyagába aktívan, értő módon tudjon bekapcsolódni a tanuló. 

Az életkorának megfelelő terhelést biztosítsuk a tanuló számára. 

Fejlődjön a tanuló kötelességtudata, alakuljon ki az önálló tanulás képessége. 

 

Iskolánkban törekszünk az alsó tagozat délelőtti és délutáni munkájának összehangolt folyamatára.  

Nevelőtestületünk azt az elvet vallja, hogy a házi feladat nagy jelentőséggel bír mind a nevelők, 

mind a tanulók számára. A nevelő nyomon tudja követni, hogy a tanuló mennyire biztos az órán 

elsajátított ismeretekben.  

Mivel a kisiskolás korban a gyerekek többsége napközis, a pedagógus a napközis nevelőtől állandó 

visszajelzést kaphat az elvégzett munka hatékonyságáról, ugyanakkor biztos támogatást a tananyag 

elmélyítéséhez, bevésődéséhez.  

A napköziben illetve tanulószobán a tanulási időben folytatott munka fő célja az órán elsajátított 

tananyag begyakorlása, rögzítése és kiegészítése, illetve magyarázata az erre rászoruló tanulóknak. 

Ennek ellenőrzése és számonkérése a tanórán történik.  

Minden alsós, felsős tanulóra kötelezően vonatkozik a délutáni házi feladat elkészítése.  

Alsó tagozaton több az írásbeli feladat. Felső tagozaton az írásbeli általában a tananyag 

megerősítését, alkalmazását, visszacsatolását szolgálja; ill. a képzeletet, kreativitást fejleszti. Így 

inspirál egyre önállóbb munkára. 

Az otthon tanuló gyerekeket a szülők ellenőrizzék, a napköziseket pedig a napközis nevelő és 

szükség esetén a szülők is.  

A házi feladat differenciáltan is adható, amely az egyéni fejlesztést teszi lehetővé, pl. az önálló 

gyűjtőmunka, a házi dolgozat, a kötelező olvasmányok, olvasónaplók stb.  

A házi feladat az állandóságra, rendszerességre, kötelességtudatra, önálló munkára nevel.  

Jól értékelhető mind tartalom, mind a külalak szempontjából. A házi feladat hiánya elmarasztalást 

von maga után. A szülőt tájékoztatjuk ellenőrzőn keresztül. Mindenképpen szükséges, hogy a 

tanuló megszokja, hogy feladatát teljesíteni kell.  

 

A fentiek értelmében nevelőtestületünk napi rendszerességgel adja fel a tanulóknak a házi feladatot. 

A heti pihenőnapokra és a tanítási szünetekben (őszi-, téli, tavaszi, nyári) gyakorló jellegű házi 

feladat adható. A házi feladat mennyisége olyan legyen, hogy azt a tanuló megfelelően tudja 

teljesíteni.  
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A házi feladat a tantárgytól és a feldolgozott anyagtól függően lehet:  

- szóbeli,  

- írásbeli.  

A fentieken kívül a napközis, tanulószobás nevelő is adhat a tanulási időben gyakorló feladatokat. 

Szóbeli feladat a tankönyvből feldolgozott tananyag számonkérése (egy lecke, vagy összefoglalás), 

önálló kutatómunkával való felkészülés, vagy kiselőadás. Az írásbeli munka lehet tankönyvben 

szereplő feladat megoldása, anyaggyűjtés, fogalmazás, gyűjtőmunka, egyéb szorgalmi tevékenység.  

 

A tanulók egy része az írásbeli és szóbeli feladatait a napközis foglalkozásokon végzi. 

 

Írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai:  

A házi feladatok pontos elvégzése a napközis foglalkozásokon egyaránt szolgálja a tanulók 

felkészülését a tanítási órákra és a növendékek előkészítését az egész életen át végzett önművelésre.  

 

Ezt kívánjuk biztosítani a következő elvekkel: 

- Tantervi törzsanyag szilárd elsajátításával  

- A tanult ismeretek önálló alkalmazásával  

- A tanulmányi munka egészében az önállóság fokozásával  

- A tanulás technikájának állandó fejlesztésével  

- Az egyéni érdeklődés és képességek formálásával, a tehetség kibontakoztatásával  

- Az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek és képességeinek kialakításával  

- A művelődési igény fejlesztésével  

- A napközi legfontosabb feladata, hogy a gyermekek számára a tanulást megszervezze, s 

egyben arra kell törekedni, hogy a napközi otthonban, tanulószobán a tanulók valamennyi 

iskolai feladatukat elkészítsék, megtanulják.  

 

A felkészülést akadályozó tényezők, korlátok: 

- A csoport osztályösszetétele  

- A házi feladatok nehézségi foka, mennyisége  

- A csoport többségének, illetve az egyes gyermekeknek tanulási szokásai  

- Az önállóság foka  

- Az egyéni segítségnyújtás szükséglete  

- Aktualitások  

 

Minden gyereket rá kell vezetni a számára legkedvezőbb tanulási módszerek, technikák 

alkalmazására. Rendszeresen meg kell figyelnünk az egyes gyerekeket, s ennek alapján 

megállapítani, hogy kinél, mely technikáknak, mely elemét kell hangsúlyosan gyakoroltatnunk, 

korrigáltatnunk, ellenőriznünk, s az önállóság fejlesztésére mely lépések szükségesek. Meg kell 

határozni a tanulási sorrendet is (írásbeli-szóbeli).  

 

A szóbeli tanulás  

Olvasás, természetismeret, történelem, biológia stb. tárgyak tanulása során alkalmazandó.  

A szóbeli tanulás mozzanatai:  

A gyermek a tananyag olvasása nélkül próbálja meg felidézni azt, amit a témáról tud.  

Felidézést követően egyszer olvassa végig a tankönyvi anyagrészt azzal a szándékkal, hogy 

egyszeri olvasás után önmagának el tudja mondani.  

Emelje ki a megtanulandó anyag logikai vázát (lényeges-lényegtelen megkülönböztetése), a 

hasznos anyagrészt, szöveget értelemszerűen tagolja.  

Próbálja meg a tanult szöveget magának elmondani.  

Ismételt elolvasással ellenőrizze a könyvből, hogy mire nem emlékezett, illetve, hogy az új 

fogalmak egész tartalmát ismerte-e, a szakkifejezéseket helyesen használja-e, majd mondja el 

magának újra.  
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Utóbbi két lépést addig ismételje, míg minden lényeges elemet meg nem jegyez. Végül az egész 

lecke folyamatos elmondása szükséges nevelői ellenőrzéssel. Természetesen, ha olvasásról van szó, 

a tartalom megtanulása nem azonos az olvasás gyakorlásával. Fontos a szóbeli tanulás módszerének 

megtanítása.  

 

Az írásbeli feladatok  

Az írásbeli feladatok sorrendje, ideje szintén nevelői meghatározással történik. Az ellenőrzésre 

nagy hangsúlyt kell fektetni. Az önellenőrzésnél a nevelő járjon el körültekintően, a fokozatosság 

elvét szem előtt tartva. Helyes, ha a gyerekek elkészült írásbeli feladataikat maguk ellenőrzik, a 

szóbelit magukban végiggondolják, a verset maguknak elmondják még azelőtt, mielőtt a szükséges 

nevelői ellenőrzésre sor kerül.  
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2.6.  A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 
A Magyar Diáksport Szövetség 2013. május 24-én útnak indította az „A testnevelés új 

stratégiájának és a fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel 

ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” –T.E.S.I. elnevezésű 

kiemelt projektjét. 

A projekt egyik kutatás-fejlesztési feladata az volt, hogy létrehozza a magyar 

iskolarendszerben egységesen működtethető, egészségközpontú fittségmérési-értékelési 

rendszert. Az új fizikai fittségmérési rendszer a NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói 

Fittségi Teszt elnevezést kapta. 

A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, 

hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három 

zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. 

A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál 

minden tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét 

ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. 

A Magyar Közlöny 2014. október 27-én tette közzé a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet módosítását, amely nevesíti a NETFIT-et, mint a tanulók fizikai fittségi mérésének 

rendszerét, valamint szabályozza annak tartalmi kereteit. Ennek köszönhetően most már 

minden érintett iskolában a  NETFIT® rendszer segítségével mérik fel a testnevelők a diákok 

fittségi állapotát az adott tanév meghatározott mérési időszakában. 

A Magyar Diáksport Szövetség kiemelt projektjében minden iskola számára ingyenesen 

biztosította a mérésekhez szükséges eszközcsomagot, kézikönyvet és oktatófilmet, továbbá 

lehetővé tette mintegy 8000 fő pedagógus számára a rendszer elsajátításához szükséges, 30 

órás pedagógus-továbbképzés elvégzésének lehetőségét. 

A NETFIT
®
 fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz 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 
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Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 
 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése a 2005-2014 közötti évtizedet a 

Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. A nemzetközi közösség egy teljes évtizedet 

szán annak a célnak az elérésére, hogy az oktatás minden szintjét és formáját áthassák a 

fenntarthatóság, a környezet- és egészségvédelem alapértékei. E cél elérését szolgálja az iskola 

környezeti nevelési programja is.  

 „Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük 

környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet 

érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés: 

- megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő ill. 

élettelen környezettel; 

- kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére;  

- felkelti az igényt, képessé tesz: 

 a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására;   

 összefüggő rendszerben történő értelmezésére; 

 a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére; 

 a problémák megkeresésére, okainak megértésére; 

 kritikai és kreatív gondolkodás kialakítására, és ezáltal a lehetséges                                     

megoldások megkeresésére;   

 az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti 

kérdésekben;  

 a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre.”  

                                                                                                                 (KöNKomP, 2004) 

Helyzetkép 

Diósjenő település Nógrád megyében, a Börzsöny hegység lábánál fekszik, melyet egy kis 

patak szel ketté. Kelet felé a Jenői – tóra tekint. Egyes leírások szerint, „Magyarország Svájcának” 

is nevezik. A falu közvetlen környezete az erdőnek, és a vizes élőhelyeknek ad otthont. Széleskörű 

környezeti nevelésnek ad helyet a Diósjenői Erdei Szabadidőpark. Innen tanösvény vezet az erdőbe, 

ahol az ismeretterjesztő táblákon a térség természeti és kulturális értékeit mutatják be. 

A település központi részén foglal helyet a Szentgyörgyi István Általános Iskola. Sokszínű 

természeti adottságait kihasználva alakítjuk ki a környezeti nevelési programunkat.  

 

Iskolánkban már régóta vannak hagyományai a gyermekek környezeti nevelésének. Részt 

veszünk a község közterületeinek rendezésében, pl.: a patak partján, az iskola udvarában és a 

járdája mentén fákat ültetünk, szemétgyűjtési akciókat szervezünk. A hulladékot szelektíven 

gyűjtjük. Védnökséget vállalunk egy – egy forrás felett, gondoskodunk a tisztításáról. Túrákat 

szervezünk és vezetünk a környékbéli hegyekbe. Minden évben megemlékezünk a víz és föld 

világnapjáról. Kapcsolatot tartunk az erdészekkel, akik előadásokat, vetélkedőket tartanak a 

diákoknak. Környezetismereti, biológiai és földrajz versenyeken  veszünk részt. 

 

Az épület és berendezése 

Az épületet hagyományos téglából építették. A fűtése faapríték tüzelésű kazánokkal 

működtetett központi fűtés. A világítást neoncsövekkel történik. Az épületben vezetékes vízellátás 

van, a szennyvíz a község csatornarendszerébe ömlik. A mosdók jól tisztíthatók, mennyisége is 

megfelelő. A tantermek száma elegendő, a díszítésük hangulatos, gyermekközpontú.  

A technikai felszereltség megfelelő. Írásvetítők, diavetítők, CD-lejátszó, DVD lejátszó, interaktív 

tábla, projektor és számítástechnikai bázis segíti az oktatási és nevelési munkát.  

Az iskola udvara 

Az épület léc-és drótkerítéssel van körbevéve. Belső udvara betonozott, a külső udvara 

parkosított. A testi nevelést salakos futópálya, aszfaltozott pálya és füves pálya segíti. 
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Étkezés 

A napközis és menzás étkeztetés egy kb. 50 főt befogadó ebédlőben történik önkiszolgáló 

rendszerrel.  

 

Erőforrásaink 

Belső erőforrások 

 Az iskolavezetősége megteremti az anyagi feltételeket a munka elvégzéséhez. 

 Az iskola pedagógusai a tantárgyaikba beépítik a környezeti nevelés témáit.  

 A munkaközösségek pályázatokat írnak, az egyes rendezvények megszervezésében 

segítenek.  

 A diákok képességeiknek megfelelően bekapcsolódnak az értékteremtő munkába.  

 

Külső erőforrások 

 A helyi erdészet szakemberei szellemi erőforrásként segíti munkánkat.  

 

A környezet és az egészség egymástól elválaszthatatlan fogalmak. A természet és környezet óvása, 

védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része 

 

1.) Általános célok 

 

* Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és 

megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, 

kultúrájával együtt. 

* A Föld egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés. 

* A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése. 

* A testi-lelki egészség megőrzése. 

 

2.) Pedagógiai célok 

 

Az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi 

megalapozása során az alábbiakra törekszünk: 

* az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése, 

* fenntarthatóságra nevelés,  

* érzelmi és értelmi környezeti nevelés, 

* tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés, 

* tolerancia kialakítása, 

* a környezettudatos magatartás és életvitel segítése, 

* az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése, 

* helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések megláttatása,  

* problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség kialakítása, 

* globális összefüggések megértése, 

* az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása, 

* ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az 

egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát, 

* az orvostudomány eredményeiből levonható helyes magatartásra, tevékenységre történő 

aktivizálás, 

* a családi életre nevelés fejlesztése, 

* az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése. 
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3.) Konkrét célok 

 

* Természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése. 

* Helyi értékek és problémák feltérképezése, helyi célok megfogalmazása (pl. fásítási akcióban 

részvétel, faültetés, madárvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság). 

* Lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai). 

* Hagyományok védelme, azonosságtudat fejlesztése: család – iskola – település –nemzet 

szinteken. 

* A szülőkkel, az iskola életének résztvevőivel, a környezetünkben élőkkel a kommunikáció 

fejlesztése. 

* A gyermekekben hajlandóságot ébreszteni az aktív részvételre, kialakítani a tenni akarást a 

problémák megoldására, kifejleszteni az eredményes konfliktuskezelés cselekvő képességét, 

aktivitást és jó együttműködést. 

* Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének befogadására, élvezetére. 

* Megvalósítani a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek átadását, a magatartások, 

viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és környezeti etika kialakulásához nélkülözhetetlen 

élményhelyzetek biztosítását. 

* Lehetővé tenni a problémák, jelenségek sokoldalú megközelítésének, látásmódjának kialakítását. 

* Felkészíteni a gyerekeket, ha lehetőségük van választani, dönteni akkor a környezetkímélő 

termékeket, technológiákat részesítsék előnyben. 

* Kialakítani a gyerekekben a károsodásokat megelőző gondolkodást, megismertetni a gyerekekkel 

a takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeit. 

* A környezeti nevelés beépítése a természettudományokon kívüli tantárgyakba, amely lehetővé 

teszi, hogy az összetett és bonyolult környezeti jelenségeket, folyamatokat könnyebben megértsék 

több tudomány eredményeinek felhasználásával, sokoldalú megközelítéssel. 

* Valóságos természeti és humán környezet megtapasztalását biztosító programok szervezése: erdei 

iskolai nap, jeles napok megünneplése, stb. 

* A tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezzenek egy személyes és környezeti értelemben 

egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, testi-lelki egészséges életvitelhez.  

* Legalapvetőbb egészségvédelmi ismeretek megismertetése. 

* Az egészségre káros szokások biológiai, élettani, pszichés összetevőinek megismertetése. 

* Egészséges életmód, életszemlélet, magatartás kialakítása. 

* A mindennapi testedzés megvalósítása. 

* Az iskolai környezet még barátságosabbá, tisztábbá, otthonosabbá tétele.  

* A növényápolási munkák folyamatosabbá tétele. 

 

4.) Feladatok a környezeti nevelés területén 

 

* Megalapozzuk a tanulókban a környezettudatos magatartást, elősegítjük az embert, az épített és a 

társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer, a környezetért felelős életvitel kialakítását.  

* Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezetmegóváshoz szükséges 

képességeket és készségeket, amelyek a környezet zavartalan működését elősegítik. 

* A tanulók életkorának megfelelő szinten, tanórán és tanórán kívüli tevékenységek keretében 

foglakozunk a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

- a környezet fogalmával, 

- a földi rendszer egységével, 

- a környezetszennyezés formáival és hatásaival, 

- a környezetvédelem lehetőségeivel, 

- lakóhelyünk természeti értékeivel, 

- lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival. 
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5.) Feladatok az egészségnevelés területén 

 

* Arra törekszünk, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

* Tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló 

tevékenységformákat, az egészségbarát viselkedési formákat. 

* A tanulók életkorának megfelelő szinten, tanórán és a tanórán kívüli tevékenységek keretében 

foglalkozunk az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

- az egészséges személyiségfejlődés elősegítésével, 

- az egészséges táplálkozással, 

- a káros szenvedélyek elkerülésével, 

- a családi és kortárskapcsolatokkal, 

- a környezet védelmével, 

- az aktív életmóddal, a sporttal, 

- a személyes higiéniával, 

- a szexuális fejlődéssel, 

- személyes biztonsággal (közlekedés, rizikóvállalás, stb.). 

 

6.) Tanulásszervezési és tartalmi keretek  

 

Az iskolai élet minden területének van csatlakozási pontja a környezeti- és egészségneveléssel, 

ezért a környezeti- és egészségnevelés minden tanórán és tanórán kívül is feladatunk. Minden téren 

törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként 

lássák a természetet és benne az embert. 

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések  

feltárásával meg kell alapozzuk, hogy lehetővé váljon a környezetért, a jövő generációkért felelős 

viselkedést vállaló személyiség formálása. 

Ezért arra törekszünk, hogy a választott programok: 

- fejlesszék a tanuló szociális képességeit, 

- adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható fejlődés) 

- rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket, 

- alakítsanak ki kritikus gondolkodást, 

- fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket (pl.: 

problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív gondolkodás, stb.), 

- ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására, 

- alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szokásokat, viselkedési normákat, 

- neveljenek a hagyományok tiszteletére, 

- tegyék világossá a tanulók számára, hogy az ember a természet része. 

A megvalósítást szolgálja: 

 az őszi kirándulás napja (munkatervben meghatározott időpontban) 

 a tavaszi kirándulás napja (munkatervben meghatározott idópontban). 

 

2.7. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei  
 

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

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 
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3. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-

negyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

 

4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, 

környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik; 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

 

5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 

esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor írásbeli 

számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen 

gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.) 

 

6. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói 

teljesítmény hogyan változott – fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

 

7. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

 Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy 

esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

 A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon 

a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel 

minősítjük. 

 Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges 

minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

 JÓL TELJESÍTETT 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL  

 A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor 

és év végén  a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

 

8. A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év 

végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év közbeni 

tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

 

9. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). 

 

10. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a 
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témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy 

érdemjeggyel kell értékelni. 

 

11. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 

értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és 

az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

12. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás 

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

 

13. A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli. 

 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület 

állapítja meg. 

 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

14. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

- kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

- tisztelettudó; 

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen 

viselkedik; 

- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 

- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; 

- nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

c) Változó (3) az a tanuló, aki. 

- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

- feladatait nem minden esetben teljesíti; 

- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

- igazolatlanul mulasztott; 

- osztályfőnöki intője van. 

d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 
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- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése. 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

15. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás 

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

 

16. A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév 

végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

17. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

- munkavégzése pontos, megbízható; 

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

- a tanórákon többnyire aktív; 

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként 

nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

- taneszközei tiszták, rendezettek. 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; 

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel 

dolgozik. 

 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

- feladatait többnyire nem végzi el; 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

18. Azt a tanulót, aki képességihez mérten  
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- példamutató magatartást tanúsít,  

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön 

vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az 

iskola jutalomban részesítheti. 

 

19. Az iskolai jutalmazás formái. 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a 

tanév végén 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet 

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

át. 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

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

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

20. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

21. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

- vagy a házirend előírásait megszegi,  

- vagy igazolatlanul mulaszt,  

- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

 

22. Az iskolai fegyelmező intézkedések formái: 

 

Ha a tanuló a Házirendet megsérti, fegyelmező intézkedésben részesül, 

amelynek fokozatai:  

-  szaktanári figyelmeztetés  

-  osztályfőnöki figyelmeztetés  

-  osztályfőnöki intés  

-   igazgatói figyelmeztetés 

-  igazgatói intés  

-  nevelőtestületi intés  

 

23.Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi 

eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 
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Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban indokolt 

esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

Súlyos és vétkes házirendsértés esetén a Fegyelmi Bizottság írásbeli határozattal fegyelmi 

büntetést ró ki. 

Ennek formái: 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- meghatározott juttatások, kedvezmények csökkentése, illetve megvonása 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába 

- kizárás az iskolából 

 

24.Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; 

- a szándékos károkozás; 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

25.A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
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2.8. A Pedagógiai program mellékletei 
 

1. sz. melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók ellátásának feladatai  

2. sz. melléklet: Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai nevelésének-

oktatásának feladatai 

3. sz. melléklet: Az autizmus-spektrumzavarral küzdő tanulók iskolai nevelésének-oktatásának 

feladatai 

4. sz. melléklet: A mozgásszervi fogyatékos tanulók iskolai nevelésének-oktatásának feladatai 

5. sz. melléklet: A beszédfogyatékos tanulók iskolai nevelésének-oktatásának feladatai 

6. sz. melléklet: A hallási fogyatékos tanulók iskolai nevelésének-oktatásának feladatai 

7. sz. melléklet: A látási fogyatékos tanulók iskolai nevelésének-oktatásának feladatai 

8. sz. melléklet: Helyi tanterv 

 

2.9. A Pedagógiai Program érvényességével, módosításával, 

nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések 
 

I. A Pedagógiai Program érvényességi ideje 

Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg először nevelő és oktató munkáját e 

Pedagógiai Program alapján. 

Ezen Pedagógiai Program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2020. szeptember 1. napjától 

2023. augusztus 31. napjáig – szól. 

 

II. A Pedagógiai Program értékelése, felülvizsgálata 

A Pedagógiai Programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden tanév 

végén írásban értékelik a Pedagógiai Programban megfogalmazott általános célok és 

követelmények megvalósulását. 

Legkésőbb a 2022/2023. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a Pedagógiai Program 

teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen Pedagógiai 

Programot módosítania kell, vagy teljesen új Pedagógiai Programot kell kidolgoznia. 

 

III.  A Pedagógiai Program módosítása 

A Pedagógiai Program módosítására javaslatot tehet: 

az iskola igazgatója; 

a nevelőtestület bármely tagja; 

a nevelők szakmai munkaközösségei; 

az intézményi tanács; 

az iskolaszék; 

a szülői munkaközösség; 

az iskola fenntartója. 

A tanulók a Pedagógiai Program módosítását az intézményi tanács vagy az iskolaszék diák-

önkormányzati képviselői útján az intézményi tanácsnak, illetve az iskolaszéknek javasolhatják. 

A Pedagógiai Program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik 

érvényessé. A Pedagógiai Program elfogadása előtt ki kell kérni az intézményi tanács, illetve az 

iskolaszék véleményét. 

A Pedagógiai Program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra vagy a 

működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó, 

illetve a működtető egyetértését. 

A módosított Pedagógiai Programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától az első és 

az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni. 
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IV. A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola Pedagógiai Programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: diosjeno-iskola.hu 

A Pedagógiai Programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy – ettől 

eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

A Pedagógiai Program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

az iskola honlapján; 

az iskola fenntartójánál; 

az iskola irattárában; 

az iskola könyvtárában; 

az iskola nevelői szobájában; 

az iskola igazgatójánál; 

az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél. 
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2.10. A Pedagógiai Program elfogadására és jóváhagyására vonatkozó 

záradékok 
 

 

A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

 

 

 

 

___________________ 

        Józsa Csaba 

DÖK-segítő pedagógus 

 

 

A pedagógiai programot a szülői szervezet iskolai vezetősége véleményezte és elfogadásra 

javasolta. 

 

 

 

______________________ 

Borbíróné Hanzel Marianna 

   Szülői Szervezet elnöke 

 

 

A Szentgyörgyi István Általános Iskola Pedagógiai Programját a nevelőtestület  

a 2022. június 23. napján tartott ülésén elfogadta. 

 

 

A Szentgyörgyi István Általános Iskola Pedagógiai Programját a mai napon jóváhagytam. 

 

 

 

Kelt: Diósjenő, 2022. június 23. 

 

 

 

       _________________________ 

            Berki Péter 

intézményvezető 

                          


