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BEVEZETÉS 
 

Az iskola küldetésnyilatkozata 

 

Mottó: 

"Az iskola dolga, 

hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 

és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

(Szent-Györgyi Albert) 

 

Intézményünk a Gyulai Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett nevelési-

oktatási intézmény. 

A jelen pedagógiai programot az oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett 

irányelv és alapprogram szerint készítettük el.   

A fenntartó által kiadott SZAKMAI ALAPDOKUMENTUM szerint alapfeladatunk a 

beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének 

megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános 

iskola működik. 

 

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól 

nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és 

tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között él ő, hátránnyal induló tanulók 

felzárkóztatását, ugyan akkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű 

gyermekek fejlesztését is. 

 

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, 

az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször 

változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: 

emberséget és tudást adni a felcseperedő okányi és sarkadkeresztúri gyerekeknek. 
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1. NEVELÉSI PROGRAM 
 

1.1.  Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai: 

 

Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink 

 

 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben, udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, 

áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a 

megegyezésre. 

 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Érdeklődés felkeltése a 

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

tevékenységekre. 

 

Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelés-oktatás érdekében: 

 

 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerint – egyénre szabott 

fejlesztése. 

 Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet ű tanulók esetében mindent megteszünk az 

esélyegyenlőségek biztosításához 

 Pedagógiai munkánk során különösen a hátrányos helyzetű tanulókat illetően alkalmazzuk: 

 a tapasztalatszerzés, élmény elvét, 

 bizalom elvét, 

 motiváló tanulási környezet elvét, 

 szemléletesség elvét, 

 aktivizálás elvét, 

 differenciálás elvét, 

 egyensúlyteremtés elvét, 

 tevékenység-központúság elvét, 

 a gyermekközpontúság elvét, 

 az integráció, inklúzió elvét. 
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 Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása, melyet 

tanulóink eszközként használhatnak a valóság viszonyrendszerének megértéséhez, és 

alkalmazhatnak különböző cselekvésformákban. 

 Hazáját ismer ő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző fiatalok 

nevelése. 

 A tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történ ő fejlesztés és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. 

 Tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan 

személyiségek fejlesztése, akik kellő önismerettel rendelkeznek, akik önállóan döntenek 

képességeiket, lehetőségeiket ismerve. Így egy következő életszakaszban képesek az 

önmegvalósításra. Felkészítjük őket az esetleges kudarcok elviselésére is. 

 Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs képességek fejlesztése. 

 Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, 

tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget 

befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával. 

 Az ökotudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban. 

 Az ökoiskola ismérveinek széles körű megismertetése, ehhez kapcsolódó programok 

megvalósítása. 

 A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, az értékes alkotások iránti igény 

megalapozása. 

 Az önálló, felel ős állásfoglalás, cselekvés alapjait és az életkornak, fejlettségi foknak, 

saját személyiségjegyeknek megfelelő készségeit kimunkáló pedagógiai tevékenység. 

 

1.2.  Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, 

eljárásai, a pedagógusok, osztályfőnökök feladatai: 

 

Cél: Minden tanuló kapja meg az igényeinek, korának, képességeinek, adottságainak megfelel 

ő nevelést, oktatást, fejlesztést, ezáltal fejlődjön harmonikusan személyisége. 

 

Az iskola alapvető céljának tekinti a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosság ú 

kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést. Fejleszti a 

tanulók kritikus gondolkodását, a kreativitását, a kezdeményezőképességét, a problémamegoldó 

képességét, a kockázatértékelési képességét, a döntéshozó képességét, az érzelmek kezelését, amely 

területek minden kulcskompetencia fejlesztésében megjelennek. 
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Az iskolánkban folyó nevel ő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemz eti értékek 

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

 

Legfőbb célunk, hogy iskolánkból kikerül ő tanulók személyiségfejlődése során 

megalapozzuk azon képességeket, készségeket, attitűdöt, amely felnőtté válásuk folyamán 

képessé teszi őket a társadalom változó viszonyaihoz való alkalmazkodásra. 

 

Pedagógiai intézkedéseink, feladataink kiemelten a következők: 

 

 Magas színvonalú és sokszínű tapasztalatszerzéssel növeljük a tanulók alkalmazható 

tudását, hogy sokoldalúan tájékozottak legyenek. 

 Hatékony tanulási módszerek elsajátíttatásával fejlesztjük a tanulók önálló 

problémamegoldó készségét, és kreativitását úgy, hogy a mindennapi életben tudják 

alkalmazni a megszerzett ismereteket. 

 Felkészítjük a tanulókat arra, hogy képesek legyenek helytállni Magyarországon, 

Európában és a nagyvilágban. 

 Segítjük diákjainkat abban, hogy művelt emberré, felelős polgárrá, tisztességes, 

emberséges, alkotásra és élethosszig tartó tanulásra, befogadásra képes emberré váljanak. 

 Arra neveljük tanulóinkat, hogy illemtudó, kulturált viselkedésük legyen, tiszteljék 

embertársaikat, a felnőtteket, legyen felelősségtudatuk. Érdeklődjenek más népek kultúrája 

iránt, tartsák tiszteletben mások vallási meggyőződését. 

Iskolánk nevelési célja a tanulók személyiségének Formálása, esélyeinek növelése, 

kibontakozásuk támogatása. 
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Kiemelt feladataink 

 

 Minden tanuló számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a 

társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az 

önmegvalósításhoz szükségesek. 

 A tanulók probléma megoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének 

fejlesztése az osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érint ő intézkedések, a tantárgyak 

tananyagának elsajátítása során. A tanulók igényének kialakítása az egyéni 

ismeretszerzésre. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásának 

támogatása. A munkafolyamatok megszervezése során a tanulók egyéni képességeinek 

figyelembevétele, egyéni, hatékony tanulási módszerek kifejlesztése. 

 Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, azegyéni képességek megfelelő szintű 

fejlődését az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben. 

 Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv 

szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás. 

 A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelent őségű döntési helyzetek 

teremtése. 

 Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása. 

 A személyes meggyőződés és világkép kialakítása, és érzelmi-szellemi megerősítésének 

elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján. 

 Olyan közösségek létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, 

empátiáját. 

 Azon hátrányoknak a lehet őségek szerinti csökkentése, amelyek a tanulók 

szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütem ű éréséből fakadnak. 

 A lassúbb ütemben fejlődő, lemaradó tanulók beilleszkedésének segítése lehetőség szerint 

korosztályuknak megfelel ő tanulócsoportba való integrációjuk révén. 

 Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (inkluzivitás). 

 A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök, módszerek megválasztása és alkalmazása. 

 Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanuló k motiváltságának növelése. 

 Témanapok szervezése, melyek az adott tanév munkatervében kerülnek meghatározásra 

 Projektmódszer alkalmazása. 

 Részt veszünk a Lázár  Ervin programban. 
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 Önálló intézményi innovációk megvalósítása, folyamatossá tétele. Az infokommunikációs 

technológia alkalmazásának folyamatos fejlesztése (internet, e-tananyagok, digitális 

projektmunkák). 

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával a tanulók 

önálló problémamegoldó, gondolkodó képességének és kreativitásuknak a fejlesztése. 

 

A pedagógusok helyi intézményi feladatai nevelési céljai 

 

Nevelési céljaink megvalósítása érdekében: 

 Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel. 

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

 Személyi ügyekben a szeretetről és diszkrécióról se feledkezzen meg. 

 Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és 

pedagógiai műveltségét. 

 Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, szüleivel, többi tanárával. 

 Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezett egész tanévi munkáját, 

a megvalósulás dokumentálását, a reflexiók beépítését a munkája min őségének emelése és 

mind tudatosabbá tétele érdekében időben elvégzi. 

 Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Munkáját pontosság jellemzi. 

 Saját órájáról indokolt esetben az intézményvezetővel folytatott megbeszélés után tanulót 

elengedhet. 

 Ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket az 

ellenőrzés-értékelés feladataiban. Ezek szerint cselekszik. 

 Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési 

rendjében felmerül ő elfoglaltságokba bekapcsolódik. 

 A munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz. 

 A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban részt vesz. 

Az egységes iskolai követelményrendszert minden pedagógus köteles betartani. A szaktanárok 

minden tanév első tantárgyi óráján ismertetik a tanulókkal (és az első szülői értekezleten, illetve a 

fogadóórákon a szülőkkel) a tantárgy követelmény- és értékelési rendszerét, a pótlási és javítási 

lehet őségeket. 

A pedagógus a tanuló értékeléséről az e-naplón keresztül rendszeresen értesíti a szülőket. 

 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
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Az osztályközösség élén mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az 

intézményvezető, tagintézmény-vezető bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban 

tanító pedagógusok értekezletének összehívására. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

A pedagógia elvei és gyakorlata szerint neveli tanítványait. Célzatosan összehangolja osztályukban 

a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, hogy osztálya jó közösségé váljon, amelyben minden 

tanuló otthon van. Tanítványai családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére 

törekedve, az intézmény nevelési céljainak megfelelően, azokkal mélyen azonosulva, formálja 

személyiségüket, segíti önismeretük, hivatástudatuk fejlődését. 

Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését (szünetekben, 

kirándulásokon, iskolai rendezvényeken való részvételével). 

 

Az osztályfőnök 

 alaposan ismeri tanítványait, 

 az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlődés 

tényezőit figyelembe veszi, 

 segíti a tanulóközösség kialakulását, 

 segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját é s látogatja óráikat, 

 aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 

tanítványaival foglalkozó nevelő tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő 

személyekkel (pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő, gyermekvédelmi feladatokkal 

megbízott pedagógus), 

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

különös gondot 

 fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére, 

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

terjeszti, 

 szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az e-napló útján rendszeresen 

informálja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről 

 ellátja az osztályával kapcsolatos feladatokat, 

 saját hatáskörében - indokolt esetben - évi öt nap távollétet engedélyezhet osztálya 

tanulójának, igazolja a tanulók hiányzását, 

 közreműködik osztálya kötelez  ő orvosi vizsgálatánál, 
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 osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja az aktuális eseményekről, feladatokról, 

közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a Tanulók jutalmazására és büntetésére, 

 

Kiemelt hangsúlyt fektetünk: 

 

Az adott tanítási helyzetnek megfelelően alkalmazza a különböző munkaformákat, módszereket 

előnybe helyezve az individuális és csoportos tevékenységeket. 

A differenciált tanulásszervezésre, a kooperatív technika előnybe részesítésére a módszerek között. 

 

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontok emelhetők ki: 

 Olyan szervezési megoldások előnyben részesítése, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

 A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakoztatása. 

 Az oktatási folyamat megszervezése segítse el ő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 

nézeteinek feltárását, adjon lehet őséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának 

átrendeződésére. 

 Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit. 

 Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni, individualizált oktatásában) a 

tanulók tevékenységeinek, önállóságának, kezdeményezésének, problémamegoldásainak, 

alkotóképességének előtérbe állítása. 

 A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó 

differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári segítésben, 

az ellenőrzésben, az értékelésben. 

 Új tanulásszervezési módok, tanítási stratégiák (projekt pedagógia, drámapedagógia, 

felfedeztető, problémaközpontú tanulás) jelen vannak a programban. 

 A digitális taneszközök, digitális tananyagok megjelennek az eszköztárban. 

 Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag lehet őséget 

nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés számára. 
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Intézményünk által elfogadott pedagóguskép: 

A tanulók megismerésére törekszik, a tanulók egyéni fejlődésének figyelembe vételével 

alkalmazza a differenciált tanulásszervezési eljárásokat, tanulásszervezési módokat, formákat. 

Segítő, irányító, szervez ő, értékelő tevékenysége arra irányul, hogy a tanulók kompetenciái 

kialakuljanak, a 8 pedagógiai kompetencia alapján végzi munkáját. Tapasztalatszerzésre, 

tevékenységre számtalan teret biztosít a nevelési folyamatban. Jellemzője a szakmai innováció 

készség, a reflektivitás, az adaptivitás, az együttműködő képesség, az empátia, tolerancia, a 

játékosság, gyakorlatiasság, tevékenység központúság. Pedagógusain k a pedagógus 

életpályamodell alapján minősítési eljárásban vesznek részt, amelyhez kapcsolód óan az intézmény 

elkészíti önértékelésüket. Ezen feladatokhoz kapcsolódóan pedagógiai szakmai ellenőrzés 

lefolytatására is sor kerül. 

 

1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széles körűen fejlessze. Célkitűzéseink 

alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel 

kapcsolatos teendőinket. Az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a 

kulcskompetenciák fejlesztésére. 

 

 Kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti Alaptanterv alapján  

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és 

értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet 

minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. 

során. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhet ő: fogalmak, 

gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban 

(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek 

megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az 

egyén szükségleteinek megfelelően. 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. E 

kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint 



13 
 

az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó 

képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, 

grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést az alkalmazásra. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban 

lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s 

irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése 

érdekében való alkalmazását tekintjük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja 

az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható 

fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

Digitális kompetencia 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társa dalom technológiáinak magabiztos és kritikus 

használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális 

kapcsolatok megkülönböztetését. 

Hatékony, önálló tanulás 

Minden műveltségi területen az önálló, hatékony tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan 

tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportba n egyaránt, ideértve az idővel és az 

információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek meg szerzését, feldolgozását és 

beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás 

arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit 

helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a 

közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás 

minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és 

szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg 

tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan vegyen részt 

a közügyekben. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – így a 

munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 

lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 
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kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt 

végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági 

tevékenységek során van szükség. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, 

illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezés fontosságának elismerését, amely 

minden műveltségterületen jelentkezik. Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, 

műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális 

tevékenységben rejlő gazdasági lehet őségek felismerése és kiaknázása. 

 

További releváns kompetenciaterületek 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll 

pedagógiai munkánk középpontjában: 

 Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb 

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal koherensen 

jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros 

műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá 

az egészségmegőrzést is szervesen magában foglalja. 

 Környezettudatos magatartás, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál. 

 Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása (szociális kompetencia). 

 Bekapcsolódunk a „Boldog Iskola” programba 

 Tanulásirányítás – önálló tanulás képessége. 

 Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége),amelynek 

szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás . 

 Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, 

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák), elsősorban az 

etikai alapú megközelítésmód paradigmája. 

 Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem 

irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más 

nyelvi-vallási etnikumok diszkriminációjára. 

Az integrált programban meghatározott értékek és kompetenciák csak akkor épülnek be a 

tanulók önképébe és válnak magatartást irányító tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé 

válnak az értékek megnevezésének, azonosításának, megértik következményeiket, és megismerik 

az elsajátított tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. Ahhoz, hogy a tanulók képesek 

legyenek énképükbe, önreflexióikba integrálni az elsajátított tudást, k észségeket, tanulást segítő 
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beállítódásokat, motívumokat, a tanítás-tanulás egész folyamatában gondoskodni kell arról is, hogy 

egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. 

 

Alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az önállóság; 

az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a 

személyes méltóság. 

 

1.4. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési és 

környezeti nevelési elvek: 

 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek 

javítását szolgálja, amelynek célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása, 

olyan problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének aktív részvételére épít. 

A teljes kör ű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres 

végzését jelenti a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában szereplők ésszerű 

bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés helyi fogyasztás 

összekapcsolásával); 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak 

 a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával (ének, 

tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.); 

 számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 

balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési tematika 

oktatása. 

 lehetőség szerint úszásoktatás 

 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

 Az egészség fogalma 

 A környezet egészsége 

 Az egészséget befolyásoló tényezők 

 A jó egészségi állapot megőrzése 

 A betegség fogalma 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 
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 Balesetek, baleset-megelőzés 

 A lelki egészség 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék 

szenvedély, internet- és tv-függés) 

 A média egészséget meghatározó szerepe 

 Fogyasztóvédelem 

 Iskola-egészségügy igénybevétele 

 

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

A teljes kör ű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatásiintézményben eltöltött időben 

minden tanuló részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan 

fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő 

egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Kiemelt felelősséggel tartozik az iskola, mint olyan intézmény, amely a tanulók ismereteinek, 

képességeinek és viselkedéseinek fejlesztésére hivatott. Az egészséges életmódra nevelést már 

kisgyermekkorban el kell kezdeni és az életfordulókon - serdülőkor - fokozottabban megerősíteni. 

A nevelési folyamatban nélkülözhetetlen - az alapvető értékek mellett – a testi-lelki-szociális 

egészség közvetítése, az élet egészségvédelme. 

Jelentős szerepet kap benne a szülő, a család, az ifjúságvédő, a civil közösségek, sport- és egyéb 

egyesületek, média stb. 

Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségvédelem szoros kapcsolatban áll az 

erkölcsi értékekkel, magatartással. 

Már korai gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyermeknek az egészségről alkotott 

fogalmát, de számos hatás éri viselkedésüket, magatartásukat is. Sokszor nincsenek tisztában a 

befolyásokkal, amelyek érik őket. Ezért fontos része az egészségnevelési programnak az is, hogy 

segítsen a tanulókban kialakítani olyan készségeket, amelyek lehetővé teszik saját magatartásuk 

kedvező irányú befolyásolását. 

Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat 

 az egészséges életvitel kialakításához, 

 a helyes értékrend felépítéséhez, 

 az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez, 

 az életmóddal kapcsolatos - biológiai-pszichés -tennivalók elsajátításához 

 a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez, 

 az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez. 
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Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az egészség-érték 

tudatosításában. Ezek birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes egészségmagatartás 

kialakítására. 

 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján 

a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné területére terjednek ki. 

Az egészségvédő életvitelhez szükséges képességek kialakítása hosszú folyamat, ezért 

elválaszthatatlan a nevelési folyamat egészétől. 

 

Alapelve, célja: 

 az egészségkulturáltság emelése, 

 olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához, 

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

egészséges életmód kialakításában és megtartásában, 

 az életvezetési képességek fejlesztése, 

 a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért, 

 a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására, 

 a környezeti- és egészség-tudatosság erősödésének előkészítése, 

 a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára, 

 a mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése. 

 

Tartalma: 

 az egészségfejlesztéssel összefüggő célok, feladatok, 

 a feladatok végrehajtását szolgáló program, 

 az iskola-egészségügyi szolgálat munkája.  
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Kapcsolódó szakanyagok: 

 módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának méréséhez és minősítéséhez 

(NETFIT), 

 módszertani anyag a mindennapos testneveléshez, 

 az egész napos iskola programja, 

  

Az egészségnevelés fő jellemzői: 

 az egészség megtartása, fokozása, 

 az egészség visszaszerzésére irányuló és a  

 személyiség formálását elősegítő tevékenység. 

 

Területei: 

 Egészségmegőrzés, a helyes életmód kialakítása 

 Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség 

 Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében 

 Öltözködés 

 Higiénia, tisztálkodás 

 Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta, egyéb szenvedélybetegségek és 

függ őségek) megelőzése 

 Ésszerű napirend kialakítása 

 

Szűrővizsgálatok 

 

Iskolánk minden tanulóját a védőnő, a háziorvos, a fogorvos egy általuk elkészített, az iskola 

vezetőségével egyeztetett terv szerint szűr a következő területeken: 

 Hallás 

 Látás 

 Gerinctartás 

 Lúdtalp 

 Fogászat 

Ennek eredményeképpen a tanulók időben szakorvosi ellátáshoz jutnak. 

 

 

 



19 
 

A vonatozó ágazati jogszabályok alapján az alábbiak szerint foglalhatjuk össze az iskolai 

egészségvédelem főbb feladatait: 

 Ismertesse meg az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés 

környezet kölcsönhatásának törvényeit. 

 Fejtse ki az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet 

megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, buzdítson azok megtartására. 

 Valósítsa meg a személyes testi és lelki higiéniakövetelményeit. 

 Szorgalmazza a testmozgás, aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét. 

 Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetmegoldásokat) a stresszhelyzetek megelőzésére 

és feloldására, a konfliktusok kezelésére. 

 Ismertesse a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi úton terjedő betegségek 

megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat. 

 Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás elkerülésének módját. 

 Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és 

lehetőségeit. 

 Adjon gyakorlati tanácsot, az egészséget és a testi épséget veszélyeztető tényezők, 

balesetveszélyek elkerülésének módjára, a lehetőségekhez mérten tanítsa meg az 

elsősegélynyújtás elemi tennivalóit. 

 Fejlessze ki a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. 

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei: 

 Életviteli feladatok 

 Tanórai feladatok 

 Tanórán kívüli feladatok  

 

a.)  Életviteli feladatok 

Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik, meghatározó tényező 

az egészség iránti igényre nevelés. A szó tartalmának meghatározása sugallja a feladatokat. 

Az általános iskoláskorú gyermek és kamasz iskolában eltöltött idejét számtalan tevékenysége közt 

jellemezhetjük az egészsége megóvása érdekében végzett tevékenységekkel is. A napi rutinban a 

tanító/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a gyermeket az elvárt higiéniai szokások betartására, 

az életviteli szokások kialakítására, azoknak mögöttes tartalmára. 

Az egész napos iskola keretében számtalan lehetőség és szükség mutatkozik az egészségnevelésre. 

Az életkori sajátosságok figyelembevételével ezeknek a szokásoknak, elvárásoknak a beépítése a 

gyermek személyiségébe elsődleges feladatunk. 
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b.) Tanórai feladatok 

Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok és feladatok: 

 járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez, 

 életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához, 

 eddze akaratukat mentálisan, fizikálisan, szociálisan, 

 bővítse ismereteiket. 

Kötelez ő tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológiaóra, 

egészségtan modul, természetismeret, irodalom, technika stb. 

 „Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása) 

 

c.) Tanórán kívüli feladatok: 

 Szakkörök 

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

 Nyári táborok 

 Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások 

 Rendszeres, egészséges környezetben (pl. hegyekben) végzett túrák, kirándulások 

Mindennapi testedzés megvalósítása: 

 Testnevelés órákon 

 Egész napos iskolai foglalkozásokba beillesztve 

 Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 

 Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett sportolási 

részvételét 

 Sportversenyek lebonyolítása 

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe. 

Egészségfejlesztést segítő hasznos módszerek: 

 Játékok 

 Foglalkoztató előadások 

 Közösségépítés 

 Művészetek 

 Programok 

 Projektek (egészséghét) 
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Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

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

iskolaorvos, védőnő. 

 Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, egészségügyi 

szolgáltatók, sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők. 

 

d.) Egészségnevelés az iskolánkban: 

Fontos szabály: 

 a tájékozottság, 

 a tanulók életkori jellemzői, adottságai, 

 az évfolyamonkénti egymásra épülés. 

A témák részletezése: 

 Az egészség fogalma 

 Az egészség, mint érték 

 Az egészségkultúra kialakítása, fejlesztése 

 Testkultúra, testápolás, testünk felépítése, serdülőkori változások 

 Lelki egészségvédelem 

 Az egészséges fiatal életmódja az iskolában, a családban 

 Az egészséget veszélyeztető tényezők: helytelen életmód, kockázatos viselkedés, veszélyes 

környezet 

 Egészségellenőrző vizsgálatok (testsúlyellenőrzés, vérnyomás-ellenőrzés, edzettségi 

önvizsgálat, mell önvizsgálata stb.) 

 A betegségek megelőzései 

 Orvoshoz fordulás 

 Megelőzés 

Táplálkozás - mozgás 

 Étkezési kultúra – ízlés, szokások, rendszeresség 

 Az étrend szerepe az egészséges táplálkozásban 

 Az élelmiszerek összetevői: szénhidrátok, zsírok, fehérjék, vitaminok, ásványi anyagok 

 A napi táplálkozás aránya 

 Teljesítmény és táplálkozás 

 Testsúly ellenőrzés 

 Az energiaigény (pihenés, tanulás, olvasás, mozgás) 

 Az egészséges táplálkozás kritériumai: mértékletesség, kiegyensúlyozottság, változatosság 

 Aktív és passzív pihenés 
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A fittség paraméterei: egészséges táplálkozás, optimális testsúly, a szervezet napi edzése 

Testedzés – eredmény: légzésjavulás, erő- és állóképesség-növelés, személyiségfejlesztés. 

 

Szabadidő helyes felhasználása – a helyes napirend 

 Az alvás, étkezés, tanulás, testedzés, szabadidő egységes összehangolása, rendszere 

 Rendszeresség 

 A tanulás egészségtana (időbeosztás, hely, testtartás stb.) 

 Kifáradás, jelzőrendszer 

 A pihenés szerepe – aktív-passzív 

 Vakáció, szabadid ő hasznos eltöltése 

Testápolás – öltözködés – személyi higiéné 

 Testünk felépítése és védelme 

 Változások a serdülőkorban 

 A külső megjelenés: ápoltság, tisztaság, esztétikum 

 Testünk tisztántartása: testrészek higiéniája, fehérnemű szerepe, testápolószerek, napozás 

és veszélyei 

 Öltözködés, divat, egészség 

Társkapcsolatok 

 A serdülés hatása a személyiségre 

 Érzelmi problémák: jó-rossz, öröm-káröröm, gonosz, harag, rémület, félelem, szeretet-

szerelem, bátorság 

 Értékrend: önértékelés fejlődése, nagy igazságérzet 

 Fiúk, lányok barátsága 

 Kirívó magatartás, utánzás 

 Nemi érés tudatosulása 

Káros szenvedélyek - helyesdöntések 

 Élvezeti szerek hatásai 

 Alapjelentések tudatosítása: szenvedély, szorongás, mérték, mértékletesség, hozzászokás, 

hiánytünetek, függőség 

 Dohányzás: hatóanyag, aktív, passzív, hatása, megelőzés 

 Alkohol: az ivás kultúrája, szokások, hatása a szervezetre, megelőzés 

 Kábító hatású szerek: legális és illegális, a függőség fajai, következményei, 

 Drogfogyasztó magatartás kialakulása, hatása 

 Egyéb függ őségfajták: élvezeti szerek, szerencsejátékok, gyógyszerfogyasztás, PC, TV, 

videó rabsága 
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Szexuális kultúra 

 Érzelmek, barátság, változások kora 

 Személyiségfejlődés 

 Érettség 

 Kapcsolati kultúra 

 Felelősség, erkölcs 

 Fogamzásgátlás, abortusz veszélyei 

 Nemi egészség, harmónia 

 Nemi betegségek: szifilisz, AIDS 

 

Egészséges környezet védelme 

 Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet 

 Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme 

 Környezetvédelmi előírások: környezetkímélő, energiatakarékos 

 Új technológiák káros következményei 

 Hulladék csoportosítása 

 Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív, fertőzésveszély 

 Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt 

 

Balesetvédelem – elsősegélynyújtás 

 Az emberi test felépítése 

 Az elsősegélynyújtási alapismeretek 

 Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás 

 Mindennapos betegségek előfordulása: otthon, szabadidőben, iskolában, utazás közben 

 Korunk veszélyforrásai: AIDS, alkoholizmus, kábítószer 

 Elsősegélykészlet 

Az iskola egészségfejlesztési stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet a 

tanulók életminőségében, a romló tendenciák megfékezésében, a javulás feltételeinek 

megteremtésében. Célunk az, hogy megtanítsuk gyermekeinket arra, hogy törődjenek magukkal, 

fejlesszék magukban a teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, ne váljon örömnélküli 

kötelességgé mindennapi munkájuk. Tudjanak örülni egymásnak, családjuknak, barátaiknak. Több 

megértéssel és elfogadással éljenek együtt másokkal, így biztosan egészségesebb életet élhetnek. 
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A teljeskörű egészségfejlesztés megvalósulása: 

A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten 

történik. Az osztálytanítók, szaktanárok és osztályfőnökök, a diákönkormányzat és más 

alkalmanként felálló munkacsoportok a napi munka tervezésekor figyelemmel kísérik a program 

megvalósulását. A megvalósítás során a folyamatokat tervezzük, nyomon követjük, ellenőrizzük és 

értékeljük a megfogalmazott módszerek, értékek mentén. 

A teljeskörű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, dolgozója 

felelős. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanórán belül (osztályfőnöki-, biológia óra) és 

délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg tanfolyam formájában. Ezt a feladatot az ifjúsági 

védőnő látja el, aki ifjúsági védőnői szakdiplomával és egészségfejlesztő, mentálhigiénikus 

szakdiplomával is rendelkezik. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:  

 fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást,  

 megismertetni a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a veszélyes 

anyagok - egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit,  

 felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére.  

Az intézmény Házirendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Munkavédelmi- 

és Tűzvédelmi Szabályzataiban foglaltak szerint baleset-megelőzési oktatás a tanév kezdetén, az 

osztályfőnöki órákon, s szükség szerint pl. kirándulások, üzemlátogatások alkalmával, illetve 

fokozott figyelemmel a testnevelés, az életvitel és gyakorlati ismeretek, a fizika, a kémia, a digitális 

kultúra tantárgyak tanításakor. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái:  

a) Szervezetten, a környezetismeret, természettudomány, biológia tanmenet részeként. NAT 2020. 

b) Osztályfőnökök által választható módon (a védőnő által).  

c) Önkéntes jelentkezés formájában, tanórán kívüli csoportfoglalkozáson, tanfolyamon való 

részvétellel. 

 

e.) A program megvalósulásának nyomon követése 

Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek: 

A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységekkel szemben az 

elvárás az, hogy beépüljenek a tanuló magatartásformái sorába, és spontán végzett cselekedetekké 

váljanak. A tanítók, később a tanárok a tanulók közt élve „érzékelik” a folyamat fejlődését, érését, 

és szükség szerint korrigálják azt. 
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Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés: 

A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek részei a tanulási folyamatnak. A 

tananyag számonkérésének folyamatában ellen őrizhető, hogy az életvitelszerűen rögzítendő 

elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába. 

 

Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés: 

A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek, projektek egyrészt a fejlesztési 

folyamat előre tervezett elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő korrekciók. Az átadott 

ismeretek, a megtapasztalt egészségnevelési elemek a programok során be kell épüljenek a tanuló 

és adott esetben a családja napi életviteli kultúrájába, annak szerves részévé kell váljanak. Ezek a 

programok igen gyakran versenyeztetéssel együtt valósulnak meg, így az eredmények követhetőek. 

 

f.) Visszacsatolás: 

Az adott események, a tanév értékelése során elért eredmények reális feltérképezése adja a 

következő tervezési időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismereteknek spirálisan fejlődniük 

kell, el kell, hogy mélyüljenek. Ezt az iskola és a tanárok az éves munkatervben, a program- és a 

foglalkozási tervekben tervezik meg. 

 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek 

területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete 

kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok 

elkészítésében, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az 

általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, 

megtartására. 

A jogszabály által megszabott kötelezettség végrehajtására a tanulók fizikai képességének 

mérésére egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk, amelyek 

mutatják a tanulók fizikai felkészültségének mértékét. 

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

követése, motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben 

helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is. 

 

Komplex intézményi mozgásprogram 

1. Egészséges életmód tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és 

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 
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2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően 

épüljenek be az óratervi órákba és szabadidős foglalkozásokba. 

3. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a 

mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés. 

4. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – változatos programok 

keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozásokon (tömegsport, sportszakkör, 

sportkör stb.). 

5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden évszakjához legyen egy-egy kiemelt 

mozgásos tevékenység rendelve, amely az iskolai szabadidős szervezett tevékenységek 

kiemelt iránya legyen. 

6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében a településen működő más 

sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai működést 

támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak 

mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából. 

7. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a 

mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés. 

 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek: 

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését beemelték az országos 

mérések sorába (NETFIT beemelés). Ennek értelmében kell eljárni a mérésre felkészítés és a mérés 

elvégzése tekintetében. A mérésre előírt időintervallum adott év április-május hónap, tanévenkénti 

időzítéssel. 

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem 

az egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. 

A fizikai aktivitás jellemzője az 

 egészséges testsúly, 

 az állóképesség és az izomerő. 

E képességek szintjének emelését az oktatásnak kell megoldania a megújított iskolai testneveléssel 

és sporttal. A fizikai képességek folyamatos, fokozatos teljesítésére nagyobb gondot kell fordítani. 

Tudatosítani kell a tanulókban a mozgásos tevékenységek, a testnevelés és a sport preventív 

értékeit. El kell érni, még a kevésbé jó biológiai és testi adottságokat öröklő tanuló esetében is, 

hogy a sportolás iránti igényük, szeretetük olyan erős és szilárd legyen, hogy tanulmányaik 

befejezése u tán is a rendszeres sportolás állandó életmódelemük legyen. 

 

 



27 
 

1.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

1.5.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűtanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

teendők 

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelel ő oktatásban 

részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (fenntartóval, a családdal, a gondviselőkkel, 

szakmai és civil szervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell biztosítania a 

nevelő-oktató munka feltételeit: 

 ismeretek, képességek, készségek, attitűdök fejlesztése, megalapozása, megszilárdítása, 

 a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén; 

 a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók 

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

 a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e 

tevékenység támogatása az iskolán kívül; 

 adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása; 

 egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellen őrzési-értékelési 

eljárások alkalmazása. 

Hosszú távú célkitűzések: 

 Nyitott, kirekesztésektől mentes oktatás megteremtése, befogadó intézményi környezet 

kialakítása, a tanulók képességeinek optimális kibontakoztatása személyiségközpontú 

nevelés-oktatás által. 

 A hátrányos helyzetű tanulók esélykülönbségének, szocio-kulturális eredetű hátrányainak 

csökkentése 

 A hátrányos helyzetű továbbtanulási esélyének, társadalmi beilleszkedés ének növelése. 

 

Rövidtávú célkitűzések: 

 a tanulók elemi testi, érzelmi, értelmi, műveltségbeli tudásának és munkakultúrájának 

megalapozása, 

 tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, a lemorzsolódás csökkentése, 

 az országos kompetenciaméréseken a hátrányos helyzetű tanulók eredménye közötti 

különbségek csökkentése, 

 személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés a tanulók toleranciaképességének a 

különbözőség elfogadása gyakorlatának kialakítása 

 társadalmi beilleszkedés, integrálódás iránti motiváció erősítése, fenntartása, 
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 képességek kibontakoztatása, képességfejlesztés, tehetséggondozás, 

 közösségalakítás, közösségfejlesztés, 

 a tanulók folyamatos értékelésével, önértékelés képességének kialakításával reális énkép 

fejlesztése, 

 partnerekkel, szülőkkel való együttműködéssel az esélyteremetés minden tanuló számára. 

 az előítéletmentes légkör, közösség formálása, 

 

Feladatok 

 Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítéséről munkatervben kidolgozott program 

megvalósítása. 

 Beiskolázás előkészítése, mérések (DIFER), vizsgálatok előzetes elvégzése. 

 Tapasztalati, cselekvéses, tevékenységközpontú tanulásszervezés. 

 Tanulók mérése, egyéni fejlődésének nyomon követése, egyéni fejlesztés. 

 Társadalmi-szakmai környezettel való együttműködés erősítése, bővítése, rendszeres 

kapcsolattartás 

 A kapcsolattartás formáinak bővítése a szülőkkel 

 Pályaorientációs programok, középiskolára felkészítő programokon való részvétel 

 Fejlesztő foglalkozások, differenciált tanulásszervezés, tehetséggondozó szakkörök 

szervezése 

 A tanórán kívüli programokon egyenlő hozzáférés biztosítása (témahetek, témanapok, 

közösségépítő programok, kulturális programok, táborok stb.) 

 Tanulóbarát iskolai környezet biztosítása 

 Lemorzsolódás csökkenése: 

 évfolyamismétlések számának csökkenése, 

 tanulmányi eredmények növekedése, 

 mérési eredmények javulása, 

 továbbtanulási mutatók javulása. 

 Magas számú részvétel a közösségi rendezvényeken 

 Tanórán kívüli programok megfelel ő szintű működése 

 Az értékelés eredményeinek beépülése a fejlesztésbe 

 Az értékelés eredményének javulása 

 Közös rendezvényeken magas szülői részvételi arány. 

 Működő kapcsolatok a többi, a programban megnevezett partnerrel. 

 A tanulói közösségekben csökken az előítéletes magatartási megnyilvánulás. 

 Az iskolai teljes környezetben csökken az előítéletes magatartási megnyilvánulás. 
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 Az eredményes oktatás-neveléshez szükséges módszertani repertoár jelenléte, 

 Releváns oktatási mérőeszközök alkalmazása. 

 A különböző kultúrák ismerete és elfogadása. 

 

Eljárások: 

 a képességfejlesztés nagyobb hangsúlyának megjelenése az ismeretátadás mellett 

 A képességek fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát tanítási 

folyamat, tevékenység. 

 Az a pedagógus, aki jól ismeri tanítványai motivációit, képességeit, érdeklődéseit és 

tanulási szokásait, eredményesen tudja megoldani a tanulásszervezéssel kapcsolatos 

feladatait. 

 a játék, a játékosság, tevékenykedtetés, élmény, tapasztalatszerzés fontossága. 

A rendszer elemeihez kapcsolt feladatok 

Az iskolába való bekerülés előkészítése: 

 Az „Óvoda-iskola program” maradéktalan megvalósítása, továbbfejlesztése  

 széleskörűegyüttműködés a két intézmény között. 

Felelős: intézményvezető 

1.5.2. Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése 

Szülői házzal: 

 szülői értekezletek 

 személyre szóló írásos tájékoztató, a szülő egyetértési nyilatkozata 

 nyílt tanítási napok szervezése 

 esetenkénti értékelő/esetmegbeszélés 

 szükség szerint családlátogatás 

 családi sportnap 

 az SZMK bevonása a műsoros est, farsang, gyermeknap szervezésébe 

Felelős: osztályfőnökök 

 

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal: 

 Rendszeres kapcsolattartás-jelzőrendszer működtetése 

 Szükség esetén közös családlátogatások (a szolgálat munkatársai és az osztályfőnök) 

 Védőnői szolgálattal való kapcsolattartás  

Felelős: osztályfőnök 

 

Pedagógiai Szakszolgálattal: 
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 pszichológiai ellátás 

 logopédiai ellátás 

 gyógypedagógusi segítség 

 mérések 

 konzultációk 

 pályaválasztási tanácsadás 

 vizsgálatok 

Felelős: gyógypedagógus 

 

Középfokú oktatási intézményekkel: 

 iskolák bemutatkozása: nyílt napok, tájékoztató szülői értekezletek, írásos tájékoztató 

anyagok, üzemlátogatások (szakmunkásképzők esetében), részvétel pályaválasztási 

fórumon 

 felkészítés az érettségit adó középiskolába 

Felelős: nyolcadikos osztályfőnök 

 

Kapcsolat civil szervezetekkel alkalmanként, közösprogramok szervezése. 

1.5.3. Fejlesztés lehetőségei 

 

Az önálló tanulást segítő fejlesztés: 

 Egyéni felzárkóztatások, személyiségfejlesztő foglalkozások, egyéni fejlődés követése. A 

programba kerül ő tanulók képességeinek, viselkedésének, szociális helyzetének elemzése, 

egyéni fejlődés követése. 

 Fejlesztő foglalkozások, differenciált tanulásszervezés, tanítás-tanulás technikái beépítve 

a napi pedagógiai gyakorlatba. 

 Sikerélményt nyújtó tanórán kívüli foglalkozások felkínálása: projektek, szakkörök, 

kulturális programok, bemutatkozó műsorok, iskolán kívüli programok. 

 

Szociális kompetenciák fejlesztése: 

 Önbizalom, öntudatos és környezetért felel ős magatartás, a világgal szembeni pozitív 

beállítódás, tolerancia és őszinte kommunikáció, empátia, kommunikációs- és kooperatív 

készség, konfliktustűrő, - kezelő és – megoldó képesség fejlesztése, fejlesztő 

foglalkozások, szabadid ős programok (séták, kirándulások, sportfoglalkozások) 

alkalmával szakemberek (pszichológus) közreműködésével 

 Szereplési lehetőségek, bemutatkozó estek 
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 Mentálhigiénés programok: „Egészségnapok” 

 Iskolai sportprogramok. 

 

Az integrációt elősegítő módszertani elemek: 

 Egyéni haladási ütemet segít ő differenciált tanulásszervezés órán, napköziben, egyéni 

fejlesztő foglalkozásokon, tehetséggondozó foglalkozásokon 

 Kooperatív tanulásszervezés 

 Projekt módszer alkalmazása 

 Rendezvények, ünnepi műsorok, versenyek, kiállítások, bemutatók 

 

Műhelymunka – a tanári együttműködés formái: 

 Eszmecsere programok. 

 Alkalmanként esetmegbeszélés 

 Jelzés esetén problémamegoldó fórumok a szülők, a családsegítő bevonásával 

 Folyamatos hospitálás, tapasztalatcsere a tantestület tagjai között 

 

 

A továbbhaladás feltételeinek biztosítása: 

 pályaorientáció: szakmák, továbbtanulási lehetőségek ismertetése,  

 bemutatók, tájékoztatók, szülői nyílt napokon való részvétel,  

 üzemlátogatás, értekezletek,  

 pszichológusi tanácsadás,  

 pályaválasztási vásáron való részvétel 

 továbbtanulásra felkészít ő program: felvételi előkészítők szervezése magyar nyelv és 

irodalom, matematika tantárgyból, 

  nyelvvizsgára felkészít ő foglalkozások szervezése angolból és németből. 

 

Pedagógiai rendszerünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, a 

személyi ség széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozható valamely tantárgyban elért iskolai 

eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a 

felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi eredményesség 

szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex személyiségstruktúrájának 

leginkább megfelel ő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelem be véve előzetes 

tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, 

személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. Nevelésünk, oktatásunk 
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igazodik a tanulóhoz, és ez azt is jelenti, hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek tanulóink 

részesei. 

 

Alapelveink: 

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

információk szerzésére. 

 A tanulókkal szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat és ezzel harmonizáló 

feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani. 

 A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, 

informatikai, természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai , etikai) birtokába kell 

juttatni. 

 Általános céljaink: 

 A kompetenciaalapú oktatás (NAT). 

 Intézményünk alapvetően fontosnak tartja a tanuló szükségleteire, viselkedésére, 

tulajdonságaira való reagálást, illetve érdekeltté, motiválttá akar ja tenni őt saját 

nevelődési, tanulási folyamataiban. Az egyén fejlesztésén keresztül – azzal 

kölcsönhatásban – fejleszti a befogadó közösséget, s a közösen végzett tevékenységek, 

együttes élmények, az egész személyiség érzelmi, morális fejlődését segítik. 

 Pedagógiai célunk a mások iránti nyitottságot és elfogadást, a szorgalmat tekinti kiemelt 

értéknek. Az egész személyiséget fejlesztve tanít. Meghatározó benne a 

gyermekközpontúság, a pedagógus és a tanuló kapcsolata. A tanulókon keresztül az 

iskolába járó gyermekek családjaira is hat. 

 

Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési- és oktatásszervezési keretünket 

mihamarabb az alábbi kívánalmak jellemezzék: 

 Biztosítjuk minden gyermek számára a lehet őséget képességei kibontakoztatásához. 

 Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti. 

 Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit. 

 A szül ő, a család (mint partner) résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a család-

iskola-gyermek közötti kommunikáció. 

 Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk. 

 Megvalósul az oktatásban, nevelésben érintett intézmények szervezett, tudatos 

együttműködése. 

 Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk. 
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 Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, módszertani 

repertoárjukat. 

 

1.5.4. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltér ő 

viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni 

és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulókat. 

 

Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a megfelelő 

szakemberhez való irányítás. Elvárt az együttműködés a gyógypedagógusokkal, pedagógiai 

szakszolgálatok szakembereivel és az egészségügyi intézményekkel. 

 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységekkel 

kívánjuk elérni: 

 fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás, 

 többségi órákon támogató légkör kialakításával, békéltető, konfliktusmegoldó stratégia 

alkalmazásával, 

 a felnőttek és a serdül ők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé 

teszi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben 

bizalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz, 

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával, 

 teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énk ép kialakulásának 

támogatásával (dicsérettel, biztatással), 

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással, 

 az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek 

alkalmazásával; 

 az osztályközösség segítő erejének mozgósításával, 

 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során - következetes – a fegyelmi vétségek 

súlyával arányos fegyelmezési rendszer kialakításával, 

 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével. 

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

tantárgyfelosztásban meghatározott módon történik. A fejlesztést gyógypedagógus végzi. 
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1.5.5. Sajátos nevelési igényűtanulók 

 

Iskolánk fogadja a beiskolázási körzet sajátos nevelési igényű tanulóit, kiemelt feladatunknak 

tekintjük az iskola életébe való maradéktalan integrálásukat. 

 

Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások 

szerint történik. A használt módszerek igazodnak hiányosságaikhoz, fogyatékosságukhoz. 

Értékelésük egyéni elbírálás alapján, a vonatkozó szabályozók által megfogalmazott metódusnak 

megfelelően folyik. 

 

Azoknak az SNI tanulóknak kerül sor a többségi tanulókkal történő együttnevelésére, akiknek 

nevelését-oktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók többségi 

társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken támogatást kapnak. Ez 

jelenti a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák alkalmazását, az 

ellen őrzés és értékelés igazítását a tanuló képességeihez, s az egyéni foglalkozásokat. 

 

A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs 

órakeret) és csoportszervezési előírások megtartásával speciális szakemberek igénybevételével 

folyik. 

 

1.5.6. Tehetséges tanulók fejlesztése - tehetséggondozás 

 

Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. 

 

Minden pedagógus, de elsősorban az osztálytanító, szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy 

felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk 

fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt, 

együttműködést tételez fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézményekkel és 

szakemberekkel. 

 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

 Differenciált tanórai munka 

 Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre 

 Felkészítés középiskolai tanulmányokra 

 Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése 
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 Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 

fejlesztésükről. 

 Versenyeztetés: tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és komplex versenyek 

megszervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területiszinten. 

 

1.6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok: 

 

A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének, 

boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele a civil 

társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség életében és/vagy a politikai életben. Olyan 

részvétel, amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös betartása, az 

erőszakmentesség jellemez, és az emberi jogok, a demokrácia értékeinek tisztelete vezérel. 

 

Az iskola alapvető feladata olyan formális, nem formális és informális tanulási lehet őségek 

biztosítása, amelyek elősegítik a tanulók aktív állampolgárrá válását. 

 

A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetenciatudatos, pedagógiailag 

tervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszer kialakításáról és erősítéséről van szó, amely 

gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában. A szociális kompetencia 

fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódok kialakítása. 

 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, 

megteremti. 

A közösségi nevelés a családban, az iskolában és az iskolán kívüli közösségekben történik, tehát ebből 

az iskolának csak egy rész jut. Nagyon fontos feladatunk tehát az, hogy elsősorban a családdal 

együttműködve végezzük ezt a munkát A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi 

órák, osztályfőnöki órák) egyéb foglalkozások (tanulószoba, szakkörök, kirándulások, erdei iskolák 

hittancsoportok sportkörök), diákönkormányzati munka. 

 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével 
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 A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az SNI tanulók 

beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanulói közösségben. 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a támogatása. 

 A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése kooperatív együttműködéssel. 

 Szociális kompetencia (empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia,) 

fejlesztése. 

 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, 

kísérlet, verseny, projekt) az együvé tartozás, az egymásért való felelősségérzésének 

erősítése. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt elvárásaival és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja. 

 

Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére való nevelése. 

 Átgondolt játéktervvel és a játéktevékenység pedagógiai irányításával a közösséghez 

való tartozás érzésének erősítése. 

 A sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (zene, tánc, képzőművészeti, kézműves, stb.) 

járulunk hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A séták, a kirándulások, erdei iskolák tevékenységeivel a természetszeretetet és a 

környezet iránti felelősség elmélyítése. 

 A közösségben végzett munka, a közösség szabályainak megismerésével a tanulók értékek 

iránti fogékonyságának erősítése. 

 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

 Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, amellyel 

nem sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a demokratikus 

kommunikáció rutinját. 

 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban valórészvételi jogai gyakorlásának rendje: 

A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese legyen az őt érintő 

döntések meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott képviselőin, valamint 
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szülőjén/gondviselőjén keresztül gyakorolhatja. Joga van megismerni az őt érintő döntés tartalmát, 

okát, következményeit. A döntési folyamat során joga van véleményét elmondani. 

A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott 

esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló ezen jogai gyakorlásának 

módját a házirend tartalmazza. 

 

1.7. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái: 

 

Az iskolai nevelés-oktatás, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen 

feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom és 

tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogat ás és a koordinált 

pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a 

gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

 

 

A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az 

iskola intézményvezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják. 

 Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer 

a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon keresztül, az osztályfőnökök 

folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel vagy az intézményi tanáccsal. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az osztálytanítók és 

a szaktanárok folyamatosan tájékoztatják. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 Családlátogatás (önállóan, illetve a családsegítő szolgálattal együtt is) 

 Egyéni beszélgetés 

 Szülői értekezlet 
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 Bemutatóóra 

 Írásbeli tájékoztató 

 Előadások szervezése 

 Közös programok 

 Pályaválasztási tanácsadás 

 Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás 

 Nyilvánosság biztosítása 

 Az intézmény rendszeresen tartja a kapcsolatot az alábbi szakmai szervezetekkel: 

 gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek 

 gyámhatóság, 

 szakszolgálatok, 

 iskola-egészségügy, 

 kulturális és sportszervezetek, 

 civil szervezetek. 

 A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza. 

 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

Az eredményes pedagógia tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny közreműködése 

nélkül. Az iskola és a pedagógusok feladata az is, hogy a szülő részére segítséget adjanak 

gyermekük neveléséhez. Az iskolában folyó nevelési feladatok végrehajtásához a pedagógusnak 

szüksége van azokra az információkra, amelyeket csak a szülő közölhet, amelyek segítik feltárni a 

tanuló fejlődését előre vivő vagy hátráltató tényezőket. Ezért az iskolának meg kell teremtenie és 

rendszeresen működtetnie kell azokat a fórumokat, amelyek módot nyújtanak az iskola 

tevékenységének megismeréséhez, a vélemények, javaslatok beérkezéséhez, érdemi 

feldolgozásához. 

 

A szülők, a tanulók és az iskola pedagógusai közötti harmonikus együttműködés a közös munka 

sikerének alapja. Ezért törekszünk arra, hogy az iskolai oktató-nevelő munkánk során minden 

olyan döntésünkben, amelyekben a szülőknek is szerep jut, kikérjük véleményüket, megnyerjük 

őket. 

 

Az integráló környezetben kiemelten fontos a: 

 a szülőkkel való kapcsolat erősítése 

 közös rendezvényeken magas szülői részvételi arány. 
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1.8. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

Tanulmányok alatti vizsgák 

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben 

szervez az iskola (tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében). 

 A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor 

írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezd ő 

időpontja előtt. Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint 

– független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet 

tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán 

vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra 

vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és a 

kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről. 

 Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a 

halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 

követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. A 

vizsga tantárgyi / évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült, a 

Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó 

követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizsgák 

lebonyolítására: augusztus, január és április folyamán (intézményi döntés szerint). A 

vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül az 

intézmény honlapján. 

 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok 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, 

 tanulmányait magántanulóként végzi, 
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 hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket 

meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy 

osztályozó vizsgát tegyen. 

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a 

tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a 

nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történ ő értékelésről, ha az 

elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem 

osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele mellett 

lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti. 

Egy osztályozó egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát a z adott tanítási évben kell 

megszerezni. 

Ha a magántanuló rendszeresen (hetente) beszámol tanulmányairól és ez alapján 

leosztályozható, nem kell osztályozó vizsgát tennie. 

Különbözeti vizsga 

A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a május 

20-i határnappal, a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek feltétele a 

sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri 

számon. 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

 írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

 Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 

 

Javítóvizsga 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata. Amennyibe n a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy nem 

jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító vizsga időpontját a szorgalmi időszak lezárásakor az 

iskola bejáratára kell kifüggeszteni. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs 

lehetőséget biztosíthat (június-augusztus). 

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanul ó magasabb évfolyamba léphet. 
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Pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele 

előtt távozott, a vizsgát megismételheti. 

 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 

– megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 

 Pótló vizsgát – az intézményvezető döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola 

által megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

 

1.9. A felvétel és az átvétel szabályai 

 

Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, aki: 

 

 az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él, 

 

Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló, 

 aki beiskolázási körzetünkbe költözött, 

 körzeten kívüli tanuló abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé teszi. 
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2. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

2. 1. NAT 2020-ban megfogalmazottak az irányadók  

 

2020. szeptember 1-től felmenő rendszerben a kötelező és választható órák: 

 

 1-4. évfolyamhoz a szabadon felhasználható órakeretből 1-1 óra matematikához, magyar 

nyelv és irodalomhoz 

 A dráma és színház tantárgy a felső tagozat valamely évfolyamán kötelezően választandó, 

valamint a 11. évfolyamon a művészetek tantárgy keretében önálló tárgyként is választható. 

A dráma és színház vagy a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy a 12. évfolyamon 

kötelezően választandó. → intézményi döntés alapján a 8. osztályban kötelezően 

választandó a dráma és színház 

 A hon- és népismeret tantárgy a felső tagozat bármelyik évfolyamán választható. →  

intézményi döntés alapján a 6. osztályban valósítjuk meg 

 Kötelező és maximális órák alsó és felső tagozatra lebontva mindkét intézményben  

átdolgozásra került. 



43 
 

1. 2020 / 2021 tanév 1 – 8. évfolyam tantárgyai és heti óraszámai: 

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai – 2020/2021 

Heti 

óraszám/évfolyam 

Tantárgyak 

1. 

új 

2. 

régi 

3. 

régi 

4. 

régi 

5. 

új 

6. 

régi 

7. 

régi 

8. 

régi 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7+1= 

8 

7+1= 

8 

6+2= 

8 

6+1= 

7 

 

4 

4+1= 

5 

3+1= 

4 

 

4 

Matematika 4+1= 

5 

4+1= 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

3+1= 

4 

3+0,5= 

3,5 

3+1= 

4 

Történelem     2    

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

     2 2 2 

Etika/hit és 

erkölcstan 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Első élő idegen 

nyelv 
    3    

Idegen nyelv    2+0,5= 

2,5 

  

3 

 

3 

 

3 

Fizika       1,5+0,5= 

2 

 

1,5 

Kémia       1,5 2 

Biológia-

egészségtan 

      1,5+0,5= 

2 

1,5+0,5= 

2 

Földrajz       1,5 2 

Természetismeret      2   

Egészségtan      0,5   

Természettudomány     2    

Környezetismeret   

1 

 

1 

1+0,5= 

1,5 

    

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1    1    

Életvitel és gyakorlat  1 1 1     

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
     1 1  

Digitális kultúra     1    

Informatika    

1 

 

1 

 1+0,5= 

1,5 

1+0,5= 

1,5 

1+0,5= 

1,5 

Testnevelés 5    5    

Testnevelés és sport  5 5 5  5 5 5 

Hon- és népismeret         

Dráma és színház         

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

 

Összesen: 

22+2= 

 

24 

23+2= 

 

25 

22+3= 

 

25 

24+3= 

 

27 

 

27 

25+3= 

28 

28+3= 

31 

28+3= 

31 
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Kötelező óraszám 22 25 25 27 27 27 31 31 

Szabadon tervezhető 

óra 

2 2 3 3 1 3 3 3 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
24 25 25 27 27 28 31 31 

 

 

2. 2021 / 2022 tanév 1 – 8. évfolyam tantárgyai és heti óraszámai: 

 

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai – 2021/2022 

Heti 

óraszám/évfolyam 

Tantárgyak 

1. 

új 

2. 

új 

3. 

régi 

4. 

régi 

5. 

új 

6. 

új 

7. 

régi 

8. 

régi 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7+1= 

8 

7+1= 

8 

6+2= 

8 

6+1= 

7 

 

4 

 

4 

3+1= 

4 

 

4 

Matematika 4+1= 

5 

4+1= 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

3+0,5= 

3,5 

3+1= 

4 

Történelem     2 2   

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

      2 2 

Etika/hit és 

erkölcstan 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Első élő idegen 

nyelv 
    3 3   

Idegen nyelv    2+0,5= 

2,5 

  3 3 

Fizika       1,5+0,5= 

2 

1,5 

Kémia       1,5 2 

Biológia-

egészségtan 
      1,5+0,5= 

2 

1,5+0,5= 

2 

Földrajz       1,5 2 

Természetismeret         

Egészségtan         

Természettudomány     2 2   

Környezetismeret   1 1+0,5= 

1,5 

    

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1   1 1   

Életvitel és gyakorlat   1 1     

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
      1  

Digitális kultúra     1 1   
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Informatika   1 1   1+0,5= 

1,5 

1+0,5= 

1,5 

Testnevelés 5 5   5 5   

Testnevelés és sport   5 5   5 5 

Hon- és népismeret      1   

Dráma és színház         

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Összesen: 22+2= 

24 

22+2= 

24 

22+3= 

25 

24+3= 

27 

 

27 

26+1= 

27 

28+3= 

31 

28+3= 

31 

Kötelező óraszám 22 22 25 27 27 26 31 31 

Szabadon tervezhető 

óra 
2 2 3 3 1 2 3 3 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
24 24 25 27 27 28 31 31 

 

3. 2022 / 2023 tanév 1 – 8. évfolyam tantárgyai és heti óraszámai: 

 

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai – 2022/23 

Heti 

óraszám/évfolyam 

Tantárgyak 

1. 

új 

2. 

új 

3. 

új 

4. 

régi 

5. 

új 

6. 

új 

7. 

új 

8. 

régi 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7+1= 

8 

7+1= 

8 

5+1= 

6 

6+1= 

7 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

Matematika 4+1= 

5 

4+1= 

5 

4+1= 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

3+1= 

4 

Történelem     2 2 2  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

       2 

Etika/hit és 

erkölcstan 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Első élő idegen 

nyelv 
    3 3 3  

Idegen nyelv    2+0,5= 

2,5 

   3 

Fizika        

1 

1,5 

Kémia       1 2 

Biológia-

egészségtan 
       

 

1,5+0,5= 

2 

Biológia       2  

Földrajz       2 2 

Természetismeret         

Egészségtan         

Természettudomány     2 2 -  

Környezetismeret   1 1+0,5=     
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1,5 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1  1 1 1  

Életvitel és 

gyakorlat 
   1     

Technika, életvitel 

és gyakorlat 
        

Digitális kultúra   1  1 1 1 1 

Informatika    1    1+0,5= 

1,5 

Testnevelés 5 5   5 5 5  

Testnevelés és sport   5 5    5 

Hon- és népismeret      1   

Dráma és színház         

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Összesen: 22+2= 

24 

22+2= 

24 

22+2= 

24 

24+3= 

27 

 

27 

26+1= 

27 

 

28 

28+3= 

31 

Kötelező óraszám 22 22 22 27 27 26 28 31 

Szabadon tervezhető 

óra 
2 2 2 3 1 2 2 3 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
24 24 24 27 27 28 30 31 

 

4. 2023 / 2024 tanév 1 – 8. évfolyam tantárgyai és heti óraszámai: 

 

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai – 2023/2024  

Heti 

óraszám/évfolyam 

Tantárgyak 

1. 

új 

2. 

új 

3. 

új 

4. 

új 

5. 

új 

6. 

új 

7. 

új 

8. 

új 

Magyar nyelv és 

irodalom 

7+1= 

8 

7+1= 

8 

5+1= 

6 

5+1= 

6 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

Matematika 4+1= 

5 

4+1= 

5 

4+1= 

5 

4+1= 

5 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

Történelem     2 2 2 2 

Állampolgári 

ismeretek 

       1 

Etika/hit és 

erkölcstan 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Első élő idegen 

nyelv 
   2 3 3 3 3 

Fizika        

1 

 

2 

Kémia       1 2 

Biológia       2 1 

Földrajz       2 1 

Természettudomány     2 2 - - 
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Környezetismeret    

1 

 

1 

    

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1  

Digitális kultúra   1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Hon- és népismeret      1   

Dráma és színház        1 

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Összesen: 22+2= 

24 

22+2= 

24 

22+2= 

24 

23+2= 

25 

 

27 

 

27 

 

28 

28+1= 

29 

Kötelező óraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető 

óra 
2 2 2 2 1 2 2 2 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
24 24 24 25 28 28 30 30 

 



48 
 

 

Az iskola általános tantervű osztályaiban a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

szóló 

 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben a miniszter által kiadott kerettantervet illetve a 20/2012. 

(VII.1.) EMMI rendelet módosításait választotta. 

 

· 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. Mivel a kerettantervek 

által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven 

százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben 

szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a 

tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

 

· 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: 
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ÉVFOLYAM  

Melyik tantárgy óraszáma lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák óraszámából? 

Hány órával lett megnövelve a 

szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

 1. évfolyam  Magyar nyelv és irodalom 1,5 óra 

     

 1. évfolyam  Matematika 0,5 óra 

     

 2. évfolyam  Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

     

 2. évfolyam  Matematika 1 óra 

     

 3. évfolyam  Magyar nyelv és irodalom 2 óra 

     

 3. évfolyam  Informatika 1 óra 

     

 4. évfolyam  Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

     

 4.évfolyam  Környezetismeret 0,5 óra 

     

 4.évfolyam  Idegen nyelv 0,5 óra 

     

 4. évfolyam  Informatika 1 óra 

     

 5. évfolyam  Matematika 0,5 óra 

     

 5. évfolyam  Magyar 0,5 óra 

     

 5. évfolyam  Informatika 1 óra 

     

 6. évfolyam  Matematika 1 óra 

     

 6. évfolyam  Egészségtan 0,5 óra 

     

 6.évfolyam  Informatika 0,5 óra 
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 6.évfolyam  Magyar nyelv 1 óra 

     

    

7. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

   

7. évfolyam Matematika 0,5 óra 

   

7.évfolyam Informatika 0,5 óra 

   

7.évfolyam Földrajz 0,5 óra 

   

7.évfolyam Kémia 0,5 óra 

   

8. évfolyam Matematika 1 óra 

   

8. évfolyam Biológia 1 óra 

   

8.évfolyam Informatika 0,5 óra 

   

8.évfolyam Fizika 0,5 óra 

   

 

 

 Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és 

népismerettantárgyak közül a Hon és népismerettantárgyat tanítja. 

 Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B 

változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 
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ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

  

1-4. évfolyam Ének-zeneA változat 

  

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

  

5-8. évfolyam Fizika A változat 

  

5-8. évfolyam Ének-zeneA változat 

  

 

 

A jelenlegi központi kerettanterv-változatok a korábbi OM kerettantervektől eltérően két 

évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a követelményeket. 

 

 

 Intézményünkben a tanulók választási lehetőséget kapnak Etika / Hit- és erkölcstan tantárgy 

tanulására. 

 

Az iskola általános tantervű osztályaiban a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendeletben a miniszter által kiadott kerettantervet választotta. A 

kerettanterv alapján készített helyi tanterv a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben, az első és 

ötödik évfolyamon lép életbe. 
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A kerettanterv által meghatározott kötelező tantárgyak és azok minimális heti óraszámai az egyes 

évfolyamokon az alábbiak: 

 

Alsó tagozat 

 

  

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. 

évfolyam     

             

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

             

  Magyar nyelv és irodalom 7  7   6 6  

             

  Idegen nyelvek -  -   - 2  

             

  Matematika 4  4   4 4  

             

  Etika 1  1   1 1  

             

  Környezetismeret 1  1   1 1  

             

  Ének-zene 2  2   2 2  

             

  Vizuális kultúra 2  2   2 2  

             

  Életvitel és gyakorlat 1  1   1 1  

             

  Testnevelés és sport 5  5   5 5  

             

  Szabadon tervezhető 2  2   3 3  

             

  Rendelkezésre álló órakeret 25  25   25 27  

             

 

          



53 
 

 

Felső tagozat 

 

           

  

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. 

évfolyam     

             

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

             

  Magyar nyelv és irodalom  4  4   3  4  

             

  Idegen nyelvek  3  3   3  3  

             

  Matematika  4  3   3  3  

             

  Történelem  2  2   2  2  

             

  Etika  1  1   1  1  

             

  Természetismeret  2  2       

             

  Biológia-egészségtan       1,5  1,5  

             

  Fizika       1,5  1,5  

             

  Kémia       1,5  1,5  

             

  Földrajz       1,5  1,5  

             

  Ének-zene  1  1   1  1  

             

  Vizuális kultúra  1  1   1  1  
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Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

 

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

       

 Hon- és népismeret 1     

       

 Informatika - 1 1 1  

       

 Technika, életvitel 1 1 1   

       

 Testnevelés és sport 5 5 5 5  

       

 Osztályf őnöki 1 1 1 1  

       

 Szabadon tervezhető 2 3 3 3  

       

 Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31  

 

A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, feladatainkhoz: 

 

Idegen nyelvként a német nyelvet tanítjuk, az 4. évfolyammal kezdődően. 

Amennyiben a személyi feltételek adottak, akkor angol nyelv is választható a 4. évfolyamtól a 

fenntartóval való egyeztetés után. 

A mindennapos testnevelés megvalósítása heti 5 tanórán Sarkadkeresztúri tagintézményben az 

Okányi Általános Iskolában felső tagozaton, alsó tagozaton heti három óra testnevelés és két óra 

néptánc foglalkozásokon történik. 

 

A kerettanterv által meghatározott kötelez ő órakeret és a tanulók számára előírt kötelez ő órakeret 

közötti, szabadon tervezhető órakeretet a magyar nyelv és irodalom, matematika, informatika, 

idegen nyelv, környezetismeret/természetismeret tantárgy tanítására fordítódik. 
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Az iskola helyi óraterve az Okányi Általános Iskolában az alábbi: 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 

Tantárgyak 

1.  2. 3. 4. 

évfolyam 

 

évfolyam évfolyam évfolyam   

      

Magyar nyelv és irodalom 8,5  8 8 7 

      

Idegen nyelv -  - - 2,5 

      

Matematika 4,5  5 4 4 

      

Etika 1  1 1 1 

      

Környezetismeret 1  1 1 1,5 

      

Ének-zene 2  2 2 2 

      

Vizuális kultúra 2  2 2 2 

      

Életvitel és gyakorlat 1  1 1 1 

      

Testnevelés és sport 5  5 5 5 

      

Informatika    1 1 

      

Összes heti óra 25  25 25 27 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

 

Tantárgyak 

 5. 6. 7. 8. 

 

évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam    

     

Magyar nyelv és 

irodalom 4,5 5 4 4 

      

Idegen nyelvek  3 3 3 3 

       

Matematik

a   4,5 4 3,5 4 

       

Etika   1 1 1 1 

       

Történelem

, 

társadalm

i és 

2 2 2 2 állampolgári 

ismeretek 

 

     

      

Természetismeret  2 2 - - 

       

Fizika   - - 2 1,5 

       

Kémia   - - 1,5 2 

       

Biológia   - - 2 2 

      

Egészségtan  - 0,5 - - 

       

Földrajz   - - 1,5 2 
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Ének-zene   1 1 1 1 

      

Hon és népismeret  1 - - - 

      

Vizuális kultúra  1 1 1 1 

       

Informatik

a   1 1,5 1,5 1,5 

       

Technika, életvitel és 

1 1 1 - 

gyakorlat 

  

      

      

Testnevelés és sport  5 5 5 5 

      

Osztályf őnöki óra  1 1 1 1 

      

Összes heti óra  28 28 31 31 

       

 

Az iskola helyi óraterve Sarkadkeresztúri tagintézményben az alábbi: 

 

Alsó tagozat 

 

 

Óraterv – 1–4. évfolyam 

 

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

       

 Magyar nyelv és irodalom 8,5 8 8 7  

       

 Idegen nyelvek - - - 2,5  

       

 Matematika 4,5 5 4 4  
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 Etika 1 1 1 1  

       

 Környezetismeret 1 1 1 1,5  

       

 Ének-zene 2 2 2 2  

       

 Vizuális kultúra 2 2 2 2  

       

 Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1  

       

 Testnevelés és sport 5 5 5 5  

       

 Informatika   1 1  

       

 Összes heti kötelez ő tanóra 25 25 25 27  

       

 

Felső tagozat 

 

 

Óraterv – 5–8. évfolyam 

 

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

        

 Magyar nyelv és irodalom 4,5  5 4 4  

        

 Idegen nyelvek 3  3 3 3  

        

 Matematika 4,5  4 3,5 4  

        

 Történelem 2  2 2 2  

        

 Etika 1  1 1 1  
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 Természetismeret 2  2,5    

        

 Biológia-egészségtan    2 2  

        

 Fizika    2 1,5  

        

 Kémia    1,5 2  

        

 Földrajz    1,5 2  

        

 Ének-zene 1  1 1 1  

        

       

Óraterv – 5–8. évfolyam 

 

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

       

 Vizuális kultúra 1 1 1 1  

       

 Hon- és népismeret 1 

-- --- --- 

 

    

 Informatika 1 1,5 1,5 1,5  

       

 Technika, életvitel 1 1 1 

--- 

 

      

       

 Testnevelés és sport 5 5 5 5  

       

 Osztályf őnöki 1 1 1 1  

       

 Összes heti kötelez ő óra 28 28 31 31  
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2.2. A helyi tanterv tantárgyai, tartalmai 

 

A kerettanterv tartalmaz tantárgyi tanterveket, ezek két évre szólnak, az egyes témákhoz kötelező 

tartalmakat, fejlesztési célokat és minimális óraszámot határoznak meg. (Az óratervben szereplő 

óraszámoknak csak a 90%-ára adnak meg tervet.) 

 

A szabadon felhasználható 10% időkeret tartalmát is meg kell tervezni. 

 

 

2.3. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Iskolánkban alkalmazható az osztályokon belüli csoportos oktatásszervezés. Az Okányi Általános 

Iskolában a csoportbontást a szaktanár által kialakított racionális elvek mentén alkalmazzuk, a 

fenntartóval való egyeztetést követően. 

 

 

2.4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének 

kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, 

ruházati és más felszereléseket. 

 

A tankönyveket a hivatalos tankönyvjegyzék alapján választandó. 

 

A következő tanévben szükséges taneszközökről a leendő első osztályban a májusi szülői 

értekezleten szóban és írásban, a többi évfolyamokon a bizonyítvány kiosztásakor írásban 

tájékoztatjuk a szülőket. 

 

A tanulásszervezés optimális megoldásához szükség van könyvekre, nyomtatott tananyagokra, 

kísérleti programcsomagokra a pedagógiai infrastruktúra széles választékára: felszerelésekre, 

informatikai programokra, és más eszközökre. 

 

Pedagógusaink a helyi tanterv alapján szabadon választják meg az ismeretközléshez, 

tananyagátadáshoz, képességfejlesztéshez szükséges tanítási módszereiket és az ezekhez 

szükséges eszközöket. 
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Az eszközök és felszerelések jegyzékét a központi programok, a kerettantervek és az ebből 

készült helyi tantervek tartalmazzák. 

 

2.5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

Nem csak a tantárgyakban, hanem az osztályfőnöki órákban és tanórán kívüli helyzetekben 

valósulnak meg. 

Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük. 

 Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékköz pontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. 

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

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésére, a koncentráció képességének alapozására. 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

 teljesítményelvárások által meghatározott tanítási- tanulási folyamatok. 

 Fokozatosan előtérbe helyezzük a Nat elveiből következő motiválási és tanulásszervezési 

folyamatokat. 

 Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

 fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. 

 A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az életkori 

jellemzők 

 figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatását. 

 Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség 

egyensúlyára való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési folyamatuk 

követését, személyre szóló, fejlesztő értékelésüket. 
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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 

megalapozásának folytatása. 

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

 Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 

 Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozását, helyes 

magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását . 

 Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyel elsajátítását, a mentális képességeket, az 

önálló tv használatot, az alapvető képességek, készségek anulás és az önművelés alapozását. 

 Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

 A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a 

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése. 

 Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 

2.6. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai  

állapotának mérése 

 

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. 

 

Célunk: 

 Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, a z egészséges életmód iránti igényt, 

elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 
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 Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú 

tudnivalóit. 

 A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez szükséges 

alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, becsületesség, szabályok bet 

artása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, az idegi és fizikai állóképesség, az 

egészséges önbizalom, a céltudatosság stb. 

 A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tanterve tartalmazza. 

 

 

 

A tanulók fizikai állapotának mérése (NETFIT) 

 

A megfelelő szintű fizikai erőnlét, edzettség elérése, majd megtartása nemcsak a sport, hanem az 

egészség, az általános jólét szempontjából is igen fontos tényező. A fizikai aktivitás jellemzője az 

egészséges testsúly, az állóképesség és az izomerő. 

A vonatkozó jogszabályok a tanulók fizikai állapotának mérését tanévenként április-május hónapra 

írják elő. 

 

A mérésre egyszerű, kevés szerigényű és bárhol végrehajtható teszteket használunk. 

 

El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon követése 

motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben helyet kapjon a 

rendszeres fizikai aktivitás is. 

 

 

 

 

2.7. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 

 

Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevékenységekről, 

illetve a tevékenységek által elért eredményekről. 

 

Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni, 

amelyekkel az esetleges hibák, problémák kijavíthatóak. Ehhez kapcsolódik az értékelés, amely az 

ellenőrzés eredményeinek elemzését jelenti. 
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Az ellenőrzés módszerei: 

 Megfigyelés 

 Szóbeli felelet (lehet egyéni vagy csoportos) 

 Tanulók által készített produktumok vizsgálata 

 Tanulói teljesítmények felmérése (mérés) 

 Dokumentumok elemzése 

 

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

magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, az 

elért sikerek, eredmények megerősítése. 

 

A pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés: 

 ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be; 

 számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit fejlődött; 

 jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségét mennyire használta ki. 

 

Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: a minősítő értékelést 

(teljesítménymérést), a diagnosztikai értékelést és a fejlesztő értékelést. 

 

A jutalmazás formái 

 

Egyéni jutalmazási formák – Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

 szaktanári, 

 osztályfőnöki, 

 intézményvezetői, 

 nevelőtestületi. 

 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a 

bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel, oklevéllel jutalmazhatók. 

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró 

ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 
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2.7.1. Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis felkészüléshez előírt feladatok 

meghatározásának elvei, korlátai és rendje 

 

 Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, fejlesztése. 

 Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és aktuális szükségletének 

megfelelőtanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az önállóság fokozása. 

 A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása. 

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

érdeklődés és az egyéni képességek kibontakoztatása. 

 Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek, 

képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre ösztönzés. 

 A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások keretében történő 

megszilárdítása, kiegészítése, bővítése. 

 A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb 

képességűekkel való differenciált foglalkozás. 

 A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése. 

 Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok használatának megismertetése, segítségnyújtó 

szerepének, hasznosságának felismertetése. 

 Önképzésre nevelés. 

 Önálló gyűjtőmunka végzése. 

 Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül. 

 Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés. 

 A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok. 

 

Témazáró dolgozat írását mindig meg kell előzni egy összefoglaló órának. Tájékoztatni kell a 

tanulókat a témazáró dolgozat időpontjáról. A pedagógusnak figyelembe kell venni azt, hogy egy 

napon kettőnél több témazárót nem írhatnak a tanulók. A többi számonkérési formák bejelentés 

nélkül megvalósíthatók. 

 

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás/készség- és képességfejlesztés/, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek 

megszilárdítása. 

 

Hétvégére és az iskolai szünetekre csak annyi házi feladat adható fel, mint általában egyik tanóráról 

a másikra. 
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2.7.2. Az írásbeli beszámoltatás formái 

 

A tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból (magyar nyelv és irodalom, 

matematika, idegen nyelv) szintfelmérő dolgozatot íratunk. A szintfelmérő dolgozatok eredményét 

százalékos formában fejezzük ki és a tanuló fejlesztésénél, egyéni megsegítésénél vesszük 

figyelembe. 

 

A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. A kisdolgozatok, szódolgozatok 

nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában 10–20 percesek, bármelyik tanítási órán 

írathatók. 

 

2.7.3. Oktatási eredményvizsgálatok 

 

 „Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, ezek alapján 

határozzuk meg feladatokat. 

 Országos mérések 6. és 8. évfolyamon, minden tanév májusában. 

 

2.7.4. A tanulók teljesítményének értékelése 

 

A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél figyelemmel kell lenni 

a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni hala dására, képességeire. 

 

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alsó tagozaton első évfolyamon és a második 

évfolyam első félévében negyed évente szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú 

érdemjegy az osztályozás eszköze. A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének 

értékelése tanév közben érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal (Jeles, jóközepes, 

elégséges, elégtelen) történik a következő arányok alapján: 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

  

0-33 % elégtelen (1) 

  

34-50 % elégséges (2) 
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51-75 % közepes (3) 

  

76-90 % jó (4) 

  

91-100 % jeles (5) 

  

 

 

2.7.5. Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 

 

Kiválóan teljesített / Kiválóan megfelelt 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam 

követelményeinek megfelel ő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai, véleménye 

és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az összefüggések 

meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani. 

 

Jól teljesített / Jól megfelelt 

A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé 

bizonytalan. 

Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segítséget igényel az 

összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni. 

 

Megfelelően teljesített / Megfelelt 

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szint ű, alkalmazása 

során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések 

meglátására csak segítséggel képes. 

 

 

 

Felzárkóztatásra szorul 

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására 

is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni, 

fogalmakat nem ért, önállóan egyszer ű összefüggéseket sem tud felismerni. 
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2.7.6. A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai 

Jeles 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 

A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni képes a 

megoldáshoz. 

Jó 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ elért elemzavaró pontatlanságokat. 

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik. 

Közepes 

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

Elégséges 

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz 

feltétlenül szükséges. 

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszer ű összefüggéseket sem tud felismerni. 

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

Elégtelen 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

 

2.8. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 

Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. Ennek 

formája bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is kiemelhetünk. 

Ennek szempontjai a tantestület döntése szerintiek: 

 tanulmányi munka 

 sportteljesítmények 

 közösségi munka 

 kulturális tevékenység 
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A jutalmazás formái 

Egyéni jutalmazási formák: 

Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

 szaktanári, 

 osztályfőnöki, 

 intézményvezetői, 

 nevelőtestületi, 

 Tanulószobai. 

 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a 

bizonyítványba kell bevezetni. Az osztályfőnökök és a munkaközösségek javaslatára a 

legkiemelkedőbb – megyei, országos eredményekkel rendelkező – tanulók oklevélben és 

könyvjutalomban részesülnek. 

Közösségi munkáért a DÖK is javasolhat tanulókat azelismerésre. 

 

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és kulturális 

versenye k győztese, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese), jutalmát a 

tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 

 

Csoportos jutalmazási formák: 

 jutalomkirándulás, 

 kulturális hozzájárulás (színház vagy kiállítás látogatáshoz) 

A magatartási elvárásokat a házirend tartalmazza. Ezen elvárások teljesítése alapján az értékelési 

szempontok a következők: 

 

Példás 

 A házirendet minden körülmények között betartja, és másokkal is betartatja. 

 Órai és órán kívüli magatartása kifogástalan. 

 A közösség alakításában aktívan részt vesz, kezdeményez. 

 Iskolai feladatokat önként vállal, és maradéktalanul teljesít. 

 Megnyilvánulásaiban őszinte, társaival, tanáraival szemben tisztelettudó, együttműködő és 

segítőkész. 

 Fegyelmező intézkedés nem volt ellene. 
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Jó 

 A házirendet betartja, apróbb hibáit törekszik javítani. 

 A közösségben a rábízott feladatokat ellátja. 

 Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő. 

 Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli figyelmeztető. 

 

Változó 

 A házirendet több ízben megsérti, vét a közösségi szabályok ellen 

 A közösség alakításában nincs szerepe, munkájában vonakodva vesz részt 

 Társaival szemben közönyös, megnyilvánulásaiban durva, tanáraival szemben tiszteletlen. 

 Fegyelmi fokozata: legfeljebb intézményvezetői figyelmeztetés. 

 

Rossz 

 A házirendet nagyon hiányosan tartja be. 

 A közösség munkáját hátráltatja, szándékosan árt a közösségnek. 

 A nevelésére tett erőfeszítéseket rendre elutasítja. 

 Társaival szemben durva, goromba. 

 Tanáraival szemben tiszteletlen, udvariatlan, elutasító. 

 Fegyelmi fokozata: intézményvezetői intés. 

 

A szorgalom értékelésekor a tanuló iskolai és tanulmányi munkához való hozzáállását értékeljük. A 

szorgalom értékelése nem feltétlenül függ össze az eredményes, jó jeggyel értékelt tanulási 

eredménnyel, hiszen gyenge képességű tanuló is lehet kiemelkedően szorgalmas. 

 

Példás 

 Aki tanulmányi munkájában kitartó, a tanírási órákra képességeihez mérten pontosan és 

rendben, maximálisan felkészül. 

 Tanulmányi munkájában többletfeladatokat végez, részt vesz versenyeken, pályázatokon. 

 Az órai munkát érdeklődéssel, aktivitásával segíti. 

 

Jó 

 A tanítási órákra lelkiismeretesen felkészül, feladatait elvégzi, de többletfeladatokat nem 

végez. 

 Órai aktivitása a tőle elvárható, de különösebb érdeklődést nem mutat. 

 Érdeklődése csak az iskolai tananyagra korlátozódik. 
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Változó 

 Iskolai és otthoni munkájában csak időnként teljesít képességeihez mérten. 

 Órai aktivitása hullámzó teljesítményt mutat. 

 Házi feladatait hiányosan készíti el, felszerelése is többször kifogásolható. 

 Gyakran szétszórt, figyelmetlen. 

 

Hanyag 

 Tanulmányi munkájában gyakran képességei alatt teljesít, megbízhatatlan, feladatait nem 

végzi el. 

 Felszerelése hiányos, így az órai tanulmányi munkát hátráltatja. 

 Munkafegyelme rossz, érdektelenség, közömbösség jellemzi. 

 

2.9. A tanulók továbbhaladása 

 

2.9.1. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

 

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

továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek 

meglétét és az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból. 

 

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a tanulónak 

osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 az iskola intézményvezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 az iskola intézményvezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

 egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott, 

 ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, 

 magántanuló volt (ha minősítése és értékelése nem volt folyamatos a tanév során). 

 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata. 

Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem felelt 

meg. 
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A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi 

követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. 

Évfolyamtól függetlenül idegen nyelvből a tanuló az idegen nyelv tanulásának első évében nem 

utasítható évfolyamismétlésre azért, mert a tanulmányi követelményeket nem teljesítette. 

 

2.10. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására, 

személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból 

hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, amely 

biztosíthatja iskolai sikerességüket. 

 

Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség megteremtése 

érdekében: 

 kulcskompetenciák fejlesztése, 

 az oktatásban használt információs technológiák alkalmazását a digitális kommunikációs 

tananyagok felhasználásának elősegítése 

 méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást, 

 a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését, 

 tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást, 

 a differenciáló módszerek alkalmazását, 

 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 

nevelését, 

 a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását, 

 környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést, 

 egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását, 

 hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon, 

 a tanulói aktivitás növelését a tanítási órákon, 

 a tanulási attitűd pozitív átformálását, 

 a továbbtanulás támogatását, 

 személyiségfejlesztést és közösségépítést, 

 a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését, 

 partnerközpontú nevelést. 

 Részt veszünk az országosan elindított Lázár Ervin programban 
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3. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

3.1. A pedagógiai program hatályba lépése 

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 2022. 

………………………… elfogadta. Az elfogadott pedagógiai program 2022. szeptember 1-től 

lép hatályba. 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot az intézményvezetői irodában 

lehet elolvasni, valamint megtekinthető az iskola honlapján és a Köznevelés Információs 

Rendszerének elektronikus felületén. 

 

3.2. A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

 

A pedagógiai program felülvizsgálata 2022. év ……………... hó ……… napján tartott 

értekezletén megtörtént ……………………. iktatószámú jegyzőkönyv alapján. 

 

Kelt: Okány, 2022. év ………………… hónap ………. nap 

 

 

................................................     ............................................... 

hitelesítő nevelőtestületi tag       hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

P.H. 

 

 

Kelt: Okány, 2022. év …………………….hónap ………… nap 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

............................................. 

 Kincses Imréné 

intézményvezető 

 

 

P. H. 


