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Bevezető 

 
„Gyermeket nevelni – Istennel való találkozás” 

-Böjte Csaba- 
Kedves Olvasó! 

 
A Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda valameny-
nyi dolgozója nevében köszöntöm. Családias hangulatú tagintézményeink mutatkoznak be 
Nevelési Programunkban, olyan iskolák és óvodák, ahová szívesen járnak a gyerekek, kötőd-
nek társaikhoz, tanáraikhoz és az intézményhez.  
 Remélem nevelési, oktatási elveink találkozni fognak az Ön elképzelésével és ez meg-
erősít bennünket tevékenységünk helyességéről, munkánk értelméről.  
 
Iskolai munkánk célja, hogy a ránk bízott gyermekeket megismertessük a keresztény értékek-
kel, a keresztény életformával, ezáltal felvértezzük őket a világ kihívásaival szemben.  
Korszerű, értékálló tudást biztosítsunk számukra, ami igénnyé formálja az élethosszig tartó 
tanulást, melynek segítségével felnőttkorukban elérhetik életcéljukat, kiteljesedhenek hivatá-
sukban, munkájukban. 
Megismertetjük őket nemzeti hagyományainkkal, hogy globalizálódó világunkban megmarad-
janak magyarnak. Olyan emberekké neveljük őket, hogy tudjanak keresztényként úgy élni, 
hogy hasznára váljanak a hazánknak és embertársaiknak.  
Munkánk során számítunk az iskola partnereinek támogatására.  
Alapvető célunk, hogy nevelési-oktatási feladatainkat magas színvonalon végezzük és mind-
ehhez korkívánatos, hatékony módszereket és megoldásokat alkalmazzunk. 
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1.Bemutatkozás 
 

Többcélú, közös igazgatású köznevelési intézményünk, két általános iskola és két óvoda 
egyesülésével jött létre, ami 2012-től- önkormányzati fenntartásból- az Egri Főegyházmegyé-
hez került át. Az intézményünkben alapfokú művészeti iskola is működik képzőművészet és 
néptánc tagozattal.  
 
Tagintézményeink bemutatása 

Szent Kinga Katolikus Óvoda, Kőtelek 

 Óvodánk a Tisza partján, természetvédelmi környezetben helyezkedik el. Játékudva-
runk tágas, füvesített, mozgásfejlesztő fajátékokkal felszerelt. A fák, cserjék kellemes környe-
zetet biztosítanak a gyerekeknek. Nevelőtestületünk felelősséget vállal a természet és környe-
zet védelemért, a környezettudatos nevelésért, amit Pedagógiai Programunkban alapelveként 
kezelünk.  
Célunk: A környezet szépségeire, értékeire figyelő, kommunikálni tudó gyerekek.  
 Óvodánk személyi ellátottsága megfelelő. 6 fő, felsőfokú végzettségű óvodapedagógus 
és 3 fő, szakirányú végzettségségű dajka dolgozik, 3 csoportos, életkori szervezésű óvodánk-
ban. Óvoda épületünk korszerű, minden igényt kielégít, esztétikus, komfortérzetet biztosító. 
Csoportszobáink berendezésében törekszünk a természetes anyagok előtérbe helyezésére, 
esztétikus, praktikus élettér kialakítására. Minden évben pályázatok írásával, alapítványi bá-
lok rendezésével, szülői segítséggel folyamatosan és célirányosan bővítjük eszközellátottsá-
gunkat.  
 Célunk az óvodába járó gyermekek lehető legharmonikusabb személyiségfejlődésének 
elősegítése, az életkori sajátosságok, egyéni és aktuális fejlettségi szint figyelembe vételével, 
a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásával, fejlődésének folyamatos nyomon követé-
sével.  Sokoldalú képességfejlesztéssel, változatos tevékenységekkel a játék középpontba he-
lyezésével, a szociális és szubkulturális háttér figyelembe vételével a személyes-, szociális-, 
kognitív kompetenciák fejlesztése annak érdekébe, hogy minden gyermek – önmagához ké-
pest- optimális fejlettségi szinten kezdje meg iskolai tanulmányait.  

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 

 Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola. Jelenleg 11 pedagógus, 1 iskolatitkár és 3 
technikai alkalmazott végzi munkáját.  
 Helyi tanterv alapján végezzük az oktató-nevelő munkát. Gyermeklétszámunkból is 
látszik, évfolyamonként 1 osztályt működtetünk. Alsó tagozatosok részére napközis, felső 
tagozatosok részére tanulószobai csoportot működtetünk igény szerint. 
 Alsó tagozatban kiemelt hangsúlyt helyezünk az alapkészségek (olvasás, írás, számo-
lás) megalapozására, készséggé fejlesztésére.  
 Felső tagozatban a középiskolai továbbtanulásra helyezzük a fő hangsúlyt. Célunk, 
hogy minden tanuló a számára legmegfelelőbb középfokú oktatási intézménybe nyerjen felvé-
telt. A hátrányos helyzetű tanulók száma emelkedik, ez ő esélyüknek növelésére, szocializáci-
ójuk segítésére fokozott gondot fordítunk. (képesség kibontakoztató integrációs program) 
Nagy gondot fordítunk gyermekeink fizikai fejlődésére is. Tanulóink érdeklődési köre igen 
szerteágazó, így igyekszünk mindenkinek a számára legérdekesebb programokat, elfoglaltsá-
gokat biztosítani, mert valljuk nagyon fontos, hogy gyermekeink jól érezzék magukat az isko-
lában, szívesen töltsék itt szabadidejüket is, ami elősegíti a délelőtti munka hatékonyságát.  
Választhatnak a következő elfoglaltságok közül: művészeti képzés, különböző sporttevékeny-
ségek (torna, játékos sport), informatika, zene, tánc. 
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Cseresznyevirág Katolikus Óvoda, Nagykörű 

 Nagykörű a Tisza partján, gyönyörű természeti környezetben fekvő község. A telepü-
lésen egyetlen háromcsoportos óvoda működik, amely 1978-ban épült. Intézményünk a hely-
beli gyermekek mellett a csataszögi, hunyadfalvi gyerekek ellátásáról is gondoskodik.  
 A nagykörűi emberek többsége a mezőgazdaságban dolgozik, más munkalehetőség 
híján sok a munkanélküli ember, akik idénymunkával próbálják megélhetésüket biztosítani. 
Az óvodába járó gyermekek 70%- a ezekből a családokból érkezik. Az anyagi nehézségek, az 
elhanyagoló nevelési attitűd, a szülők eltérő kulturális igényei növelik a gyermekek hátránya-
it. A csökkenő gyermeklétszám ellenére rohamosan növekszik a hátrányos helyzetű gyerme-
kek száma, ezért a Pedagógiai Programunk is az óvodánk lehetőségeit, a település helyi adott-
ságait, a családok helyzetét, és a gyermekeket érintő társadalmi háttérfolyamatokat figyelem-
be véve készült. 
Tárgyi feltételek: 
Óvodánk háromcsoportos az óvodai neveléshez, optimális feltételeket biztosító épület. A cso-
portszobák 50 m2 alapterületűek, 25 gyermek kényelmes elhelyezésére alkalmasak. Minden 
csoporthoz külön öltöző, előszoba és fürdőszoba tartozik. Alapítványi bevételből támogatóink 
segítségével sikerült fejlesztő szobát is kialakítani. Az udvar felújítása megtörtént, az elavult 
játékokat modernekre, biztonságosakra cseréltük. 
 
Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Nagykörű 

Iskolánk, a Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
ellátja a településünk és Csataszög-Hunyadfalva községek iskoláskorú gyermekeinek oktatá-
sát- nevelését. 

Az iskola épületegyüttese nagyon jó feltételeket biztosít az oktatáshoz. Jól felszerelt 
ének-zene, informatika, természettudományi, technika-képzőművészeti, néptánc-könyvtár 
szaktantermekkel. tornateremmel és sportudvarral rendelkezünk. Az alsó tagozatos tanterme-
ket egyszemélyes padokkal rendeztük be, amely egyaránt biztosítja a csoport-, a páros – és az 
egyéni munka feltételeit. A technika tantárgy oktatását gyakorlókert segíti. 

A 8 évfolyamon egy-egy osztállyal, két napközis csoporttal és egy tanulószobai cso-
porttal működünk. Az oktatást nem tagozatos tanterv alapján szervezzük. Kiemelt feladatként 
kezeljük a helyi hagyományok megismertetését, esélyegyenlőség biztosítását és előmozdítását, 
az idegen nyelv és számítástechnika oktatást, valamint a tanulók egyéni problémáinak kezelé-
sét – egyéni megsegítéssel, gyógypedagógus alkalmazásával. Az oktató, nevelő munkánk során 
nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel való együttműködés kialakítására és fenntartására. 

Iskolánk Alapfokú Művészeti Iskola is, ahol néptánc és képzőművészet oktatása zaj-
lik. Mindezek mellett az Ádám Jenő Zeneiskola kihelyezett tagozatán folyó hangszeroktatás is 
segíti a tanulók művészeti nevelését. Pedagógusaink jól képzettek, nyitottak az új pedagógiai 
módszerek iránt. Alkalmazzuk a Lépésről-lépésre programot alsó tagozatban, ezen kívül a 
kooperatív és a projektmódszert. A tevékenység-központú pedagógiai módszereket és eljárásokat 
beépítjük a mindennapi munkánkba, tanórai és tanórán kívüli tevékenységeinkbe.  Iskolai szintű 
projektjeink témáját évente határozzuk meg úgy, hogy az segítse a nem tananyagszerű, hanem 
az általános műveltséghez kapcsolódó ismeretanyag, tudás bővítését, mélyítését, sokoldalúbbá 
tételét. Iskolai szinten félévente 1-1 kiemelt, osztályszinten pedig több témahetet, témanapot va-
lósítunk meg. A projektek által biztosítjuk a komplexebb témafeldolgozást és fejlesztjük a tanulók 
interperszonális képességeit, szociális-, személyes-, kognitív kompetenciát az élethosszig tartó 
tanulásra szemléletének beépítésével. 
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1.1.Az iskola alapadatai 
 
Az intézmény neve, székhelye 
 

Hivatalos neve: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Isko-
la, Óvoda 
Rövid neve: Petrovay Katolikus Általános Iskola, Óvoda 
Rövidített neve: Petrovay Kat. Ált. Isk.  
Székhelye: 5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24.  
Tagintézményei és telephelyei:  
Cseresznyevirág Katolikus Óvoda   5065 Nagykörű, Május 1. út 7. 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 5062 Kőtelek, Zrínyi út 3. 
Szent Kinga Katolikus Óvoda   5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. 
 
 

Az intézmény OM-azonosítója: 201781 
 
Az intézmény alapítója:   Az Egyházi Törvénykönyv (CIC. 802-806.) alapján az 
  Egri Főegyházmegye Ordináriusa  
   3300 Eger, Széchenyi u. 1. 
 
Az intézmény fenntartója:   Egri Főegyházmegye  
      3300 Eger, Széchenyi u. 1. 
 
Az intézmény felügyeleti szerve:   Egri Főegyházmegye  
       3300 Eger, Széchenyi u. 1. 
 
Az intézmény jogállása: Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy által fenntartott 

önálló jogi személyiségű egyházi közoktatási intézmény. 
 
Az intézmény típusa: Katolikus elkötelezettségű többcélú, közös igazgatású köznevelési in-

tézmény, ami 2 nyolc évfolyamos általános iskolából, 2 három-három csoportos óvodai 
intézményegységből és alapfokú művészetoktatási intézményegységből áll.  
Az alapfokú művészetoktatáson belül: Képzőművészet tanszak és Néptánc tanszak. mű-
ködik. 

 
Alapfeladatai az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet alapján: (Általános Iskolai Intézmény-
egységek) 
8520   Alapfokú oktatás 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4. évfolyam) 
852013  Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-

4. évfolyam) 
852014  Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 
852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyam) 
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-

8. évfolyam) 
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852024  Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
852032  Alapfokú művészetoktatás képzőművészeti és táncművészeti ágban 
855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
856012  Korai fejlesztés, gondozás 
856013  Fejlesztő felkészítés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
Működési terület: Nagykörű és Kőtelek községek, valamint vonzáskörzetük, elsősorban Jász-
Nagykun-Szolnok Megye. 
Intézmény számlaszáma: 10700309-67551792-51100005 
Intézmény adószáma: 18294932-2- 
 

1.2.A tagintézményeink tárgyi, infrastrukturális adottságai, jellemzői: 
 
Az iskolák épületegyüttesei megfelelőek. Mobil bútorokkal felszerelt osztálytermek mellett 
szaktantermek, ebédlő és melegítőkonyha, valamint tornaterem és az öltözők találhatók. 
Nagykörűben a 2000-ben átadott, új 3 tantermes létesítményben kapott helyet a könyvtár-
néptáncterem, számítástechnika és a technika-művészeti terem. Aulájában állandó iskolatör-
téneti kiállítás látható.  
A kőtelki tagintézményben szintén megtekinthető a Boros Imre nevét őrző iskolatörténeti mú-
zeum. Az iskolaudvarokon sportpálya, játszótér található.  
Informatika termeinkben HEFOP és TIOP pályázatokon nyert számítógépek biztosítják az 
informatika oktatás feltételeit. A művészeti alapiskolában a feltételek adottak, néptáncterem 
és művészeti műhely áll rendelkezésre.  
A tantermek felszereltsége megfelelő, a digitális táblák felszerelése kerültek.  
2010-es ÉAOP pályázat keretében, mind a négy tagintézményben megtörtént, az épületek 
teljes felújítása, fűtéskorszerűsítése és nyílászárók cseréje. Lehetőség nyílt arra, korszerű fel-
szereléseket, bútorokat, IKT eszközöket vásároljunk, amely biztosítja az optimális tanulás-
tanítási környzetet.  
A tanulói laptop program megvalósítása mellett több pályázat támogatásból, folyamatosan 
bővítjük a digitális tananyagok, oktatómprogramok eszközkészletét.  
 
1.3. A nevelő-oktató munka személyi feltételei: 
A nevelőtestület minden tagjai rendelkeznek a szakjához előírt képesítéssel, pedagógus vég-
zettséggel.  
Munkakör szerinti megoszlás: igazgató 1 fő, tagintézményvezető 2 fő, tanító 9 fő, szakos taní-
tást végző 11,5 fő, gyógypedagógus 2 fő, hitoktató 2 fő..  

 
Tanórán kívüli tevékenységbe bevont óraadók: 

 
• 1 fő logopédus 
• 2 fő pszichológus 

 



9 
 

A tanulási problémákkal küzdő, sajátos nevelési szükségletű tanulókkal 2 fő gyógype-
dagógus foglalkozik teljes állásban.  

A pedagógusaink folyamatosan vettek és vesznek részt továbbképzéseken. 
A pedagógusok továbbképzése a beiskolázási, továbbképzési tervek alapján történik, tudato-
san, ismerkednek a kooperatív oktatásszervezéssel, a projektpedagógiával, 
tevékenységközontú pedagógiákkal, a differenciáláshoz és egyéni bánásmódhoz, tanulás taní-
tásához kapcsolódó alternatív pedagógiai programokkal, új módszerekkel. 
 
A pedagógusok folyamatosan vettek és vesznek részt továbbképzéseken, ami a továbbképzési 
és beisolázási tervek alapján történik az iskola igényeinek és szükségleteinek figyelembe 
vételével, a szakmai ismeretek mélyítése, a módszetani megújulás, a speciális feladatok ellátása 
érdekébe. Mindezek értelmében - több TÁMOP -s pályázatunk alapján- kiemelt figyelmet 
fordítunk: a kooperatív oktatásszervezésre, a projekt és tevékenységközontú pedagógiára, a 
differenciálásra és egyéni bánásmódra, tanulás tanításához kapcsolódó alternatív pedagógiai 
programokra, esélyegyelőségre, új módszerekkel, alretnatív programokkal.  

1.4.A településeken élő óvodás gyermekek, általános iskolás tanulók, eljárók  
 
A demográfiai mutatók szerint csökken a köznevelési intézményeinkbe járók száma.  

Bemeneti jellemzők az iskolákban: A beiratkozó tanulók átlagosan 3 évig járnak óvodába.  
Szociális képességeik: Az otthoni hátrányos környezet miatt sokan beilleszkedési nehézségek-
kel, valamint alapvető szociális-, higiéniai-, morális gondokkal küzdenek. Nehezen alkalmaz-
kodnak az új életmódhoz, a házirend előírásaihoz.  
Mentális: Az odafigyelés és a szeretet hiánya egyre szembetűnőbb.  Ezen tényezők nagymér-
tékben hatnak a gyermekek iskolai teljesítményére, szocializációjára is.  
 
A település nyilvántartása szerint minimális az eljáró óvodás és iskoláskorú gyermekek szá-
ma. 
Iskolánk egyik legfőbb törekvése, hogy a gyermekek nevelhetőségében szociális-, szubkultu-
rális hovatartozásban fennálló különbségek ellenére minden gyereknél kialakítsuk az alapis-
mereteket, alapképességeket, a közösség értékeit követő életvezetést, életmódot, vagyis a 
komprehenzivitás prioritást élvezzen.  
A BTMN gyereknél, a diszlexiás gyermekek sikeres oktatásához elsősorban a haladási ütem 
lassítását tekintjük kiindulópontnak. 
A Sajátos nevelési szükségletű gyermekek esetében a speciális megsegítés, egyéni fejlesztés 
mellett a szocializálódás, önálló életvitel támogatására helyezünk kiemelt figyelmet. 
A kiválasztott tantárgyi tantervek mind a jó képességű, mind a tanulási nehézségekkel, vala-
mint egyéb okból tanulási hátránnyal, küzdő tanulók számára egyaránt fejlesztési lehetőséget 
nyújtanak.  

1.5.Pedagógiai programunkat meghatározó jogszabályok 
 

• 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 
• 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 
• 110/2012. (VI.4) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

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

rendjéről 
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
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• A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellá-
tás rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet  

• 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról  
• A Gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tv. módosítása a 2002. évi IX. tv. 
• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

2. Az iskola nevelési programja 
 

Jövőképünk 
 
Az iskolai nevelő-oktató munka csak akkor lesz eredményes, ha az intézmény falai közül 
olyan tanítványok kerülnek ki: 

� akiknek erkölcsi magatartása megfelelő, stabil katolikus értékrenddel rendelkez-
nek. 

� akik ismerik, és jól alkalmazzák a társadalmi együttélés és a társas érintkezés 
szabályait,  

� akik segítőek, és toleránsak másokkal szemben,  
� akik becsülik a magyar nép történetét, értékeit és tisztelik az európai és más né-

pek hagyományait, kultúráját  
� akik harmonikus kapcsolatot tudnak létesíteni az őket körülvevő környezettel, és 

akik katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek 
 
 
2.1 Küldetésnyilatkozat 
 
2.1.1.A katolikus intézmény küldetése a társadalomban: 

Az Egyház Krisztustól kapott feladata az emberek Isten felé vezetése, üdvösségre segítése. 
Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdenie.  
A katolikus köznevelés tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember kifejlesztésén 
munkálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték teljesen kibon-
takozik, és egymásba fonódik. Ez adja az iskolák legsajátosabb katolikus jellegét, és ebben 
gyökerezik az a kötelessége, hogy tisztelje az emberi értékeket, érvényre juttatva azt az auto-
nómiát, amely megilleti őket, s közben betöltve saját küldetését, amely minden ember szolgá-
latára kötelezi.1 
Korunk nélkülözi a stabil pozitív értékrendet. Az egyházi intézmény a krisztusi tanítás fényé-
ben felismerve az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egy-
szerre kívánja megalapozni. A családokkal való kapcsolattartás folyamán a remélhetőleg egy-
re több embert segíthet az igaz értékek megtalálására. Éppen ezért a katolikus intézmény nyi-
tott mindazon családok számára, akik elfogadják az iskola katolikus szellemiségét. Más fele-
kezetből érkező családoknál tiszteletben tartja saját vallási szokásaikat. 
 

2.1.2. A katolikus intézmény küldetése a pedagógus felé: 

A Katolikus Egyház szerepe köznevelésben egyre nagyobb. „A nevelés eszközei közül a 
krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az iskolákat (óvodákat, kollégiumokat), 
amelyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelési feladatuk teljesítésében.”2 
A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elve-
inek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.3 

                                                 
1 Katolikus Iskolák Magyarországon, 7,8,14. oldal 
2 Egyházi Törvénykönyv (CIC. 796.1. kánon) 
3 Egyházi Törvénykönyv (CIC 803.2. kánon) 
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„ A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás 
elveinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” 
(CIC 803. kánon) 
 Pedagógiai tevékenységünk, a fenti elvárásnak megfelelően az alábbiak kapnak különös fi-
gyelmet: 

• az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; 
• keresztény értékrend; 
• egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; 
• intellektuális igényesség, kulturált stílus minden tevékenységében; 
• az keresztény erkölcsi normák betartása, betartatása; 
• az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tartá-

sa; 
• az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele; 
• a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; 
• építés a tanulók öntevékenységére, önszervező képességére; 
• a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív 

együttműködés. 
Mint, minden nevelési és oktatási intézmény, a katolikus iskola is pedagógusfüggő. Céljait 
csak akkor érheti el, ha a pedagógusokat, a technikai dolgozókat is áthatja a katolikus külde-
téstudat, szellemiség. 
Hangsúlyozni kell, hogy intézményeink nem csupán keresztény intézmények, hanem azon 
belül katolikus lelkiséggel és szellemiséggel rendelkeznek. Van, kell, hogy legyen katolikus 
pedagógia is! 

 
2.1.3.A katolikus intézmény küldetése a gyermek felé: 

A Teremtő szellemi, lelki, testi értékeket helyezett el a gyermekben, amelyeket a 
neveléssel kell felszínre hozniuk azoknak, akik a gyermekért felelősek. A gyermeket sem 
a szülő, sem a pedagógus nem formálhatja saját képére és hasonlatosságára, hanem a 
mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie, és megvalósulásában 
segíteni. 
A gyermekek erkölcsi nevelésének középpontjában a katolikus keresztény értékrend áll.  
Munkánk során arra törekszünk, hogy a gyerekek személyiségfejlesztését szolgáló, 
emberi esélyegyenlőségen alapuló képzési rendszert dolgozzunk ki, és folyamatosan 
fejlesszük azt. Ebben egyaránt helyet kell kapjon a tehetséggondozás (szakkörök, 
művészetoktatás) és a felzárkóztatás, hátránykompenzáció. 

2.1.4.Hitélet 

A tanévnyitót és tanévzárót, szentmisével ünnepeli az intézmény. Karácsony és húsvét előtt 
lelki napot tart az iskola, az éves tanítási rendjébe lehetőség van még egy lelki nap szervezé-
sére, amely az iskola külön ünnepe. Tanítást közös imádsággal kezdjük és fejezzük be, ame-
lyet az a tanár vezet, aki az első illetve az utolsó órát tartja. Havonta tartunk iskolai misét a 
Templomban (a helyi plébánossal egyeztetett időpontban). Iskolánk felkínálja a keresztségi 
előkészítését azoknak a tanulóknak, akik még nincsenek megkeresztelve. Továbbá lehetőséget 
biztosít az elsőáldozás és bérmálkozásra történő felkészülésre az órarendbe illesztett hittan-
órák keretében. 
Heti két tanórában hitoktatást, ezen kívül osztálymisét és lelki gyakorlatokat biztosítunk diák-
jainknak. Református tanulók hittanóráinak megszervezésére az intézmény lehetőséget bizto-
sít a helyileg illetékes lelkipásztoroknak illetve megbízottjaiknak. 



13 
 

2.2. Nevelési alapelveink 
 
Katolikus iskoláink nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus. 

Az Egyház azért hozza létre iskoláit, intézményeit, mert egészen különleges eszközt lát ben-
nük a teljes ember kiformálására (CIC 794-795. kánon).  

„Az egyháznak is feladata a nevelés, sajátos okból: először is azért, mert el kell ismer-
nie, hogy nevelésre képes közösség. Legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az 
üdvösség útját minden embernek. A hívők számára át kell adni Krisztus életét és állandó 
szorgoskodással segíteni kell őket, hogy ennek az életnek teljességére eljussanak.”4  

A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság fele-
lős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék ön-
magukat és az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, egyre jobban 
elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten, valamint az emberek szolgálatára. 
A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékeny-
kedésén és tanúságtételén múlik.  
Egy gyermekszereteten alapuló, gyermekközpontú, Isten és Krisztus előtt mindenki egyenlő 
elviséget hirdető pedagógia, mely a gyermek testi-lelki szükségleteit tartja elsődlegesnek. 
Nevelésünk kiterjed továbbá: 

− a tanuláshoz való egyenlő hozzáférés, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség 
előmozdítására, biztosítására 

− a tanulók minél sokoldalúbb testi-lelki-intellektuális fejlődésének támogatása, sze-
mélyiségük formálásra; 

− szociális és személyes-, kognitív kompetenciák, pre-, proszociális készségek fej-
lesztésére; 

− szocializációs készség kialakítására, erősítésére;  
− az egyetemes értékek megőrzésre, továbbítására; 
− tehetség és képesség kibontakoztatására; 
− továbbtanulás segítésére; 
− a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív 

együttműködésre. 
 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a pedagógiai alapelveket, amelyek különösen nagy 
hangsúlyt kapnak katolikus intézményünkben: 

 
− A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. 

Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusok-
ra. „a katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott taní-
tók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik.”5 

− A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a szokás-
automatizmusoknak. Ezért a szokások kialakítására kitüntetett figyelmet kell szen-
telni, az erre fordított energia sokszorosan megtérül. 

− Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban 
mindig indokolt legyen. 

                                                 
4 II. Vatikáni Zsinat „Gravissimum Educationis Momentum”(G.E.3.)  
5        A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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− Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az 
emberi morált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a szemé-
lyiség harmóniáját, „belső békéjét” az érvényesülésnél. 

− Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása és a pontos-
ság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt vevő 
diákokra és pedagógusokra egyaránt vonatkozik. 

− Az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet tételez 
fel.  
 

Értékrendszerünk 
Általános emberi értékek közvetítése a gyermekek felé. 
Kulcsszavaink: 

− hit 
− humanizmus 
− empátia 
− tolerancia 
− jóság 
− tisztelet 
− egymás segítése 
− elfogadás 
− nyitottság 
− igazságosság 
− szeretet 
− felelősség 
− pontosság 
− fegyelem 
− önfegyelem 
− hazaszeretet 
− szabadság 
− egészség 
− becsület 
− tisztesség 

Az alapvető erkölcsi, etikai, vallási, kulturális értékek a helyes tanulói énkép identitás a 
kulturális pedagógiai kialakításának nélkülözhetetlen eszközei. 

 
Nevelőtestületünk pedagógiai hagyományainkra alapozva vallja, hogy: 
 
• a nevelő – oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, a gyermeki személyiség 

tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (csa-
lád, nemzet, az európai közösség) összetartása, a népek, nemzetek kisebbségek, etnikai 
csoportok és a nemek egyenlősége, a másság elfogadása, a tolerancia hatja át a nevelésün-
ket, a tanítási-tanulási folyamatokat; 

• Alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák megalapozásának, az egész éle-
ten át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének; mun-
kánk során változatosan használjuk az oktatási módszereket és taneszközöket, törekedve a 
kulcskompetenciák megfelelő fejlesztésére. 
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• Mi pedagógusok építünk a tanulók szükségleteire, céljaira, spontán kíváncsiságára, ér-
dekes, motiváló, a korosztálynak megfelelő módszerekkel, eszközökkel igyekszünk 
felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. 

 
• kiemelt figyelmet fordítunk a globális problémákra és a különböző kultúrák iránti nyi-

tottságra; 
 
• pedagógia gyakorlatunk egyik legfontosabb elve a komplexitás elve, amely révén, a ne-

velés-oktatás során a biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek 
hatásával kell számolnunk;  

 
• arra törekszünk, hogy pedagógus és a növendék egyenrangú félként vegyen részt a tanulá-

si-tanítási folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás működjön; 
 
• a pedagógusok vezető, kezdeményező szerepe érvényesüljön, a tanulók aktivitásának 

kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében; 
 
• a közösségek segítik kibontakozni, erősíteni a növendékek önállóságát, öntevékenysé-

gét, önkontrollját, önkormányzó képességét, önszabályzó mechanizmusát is;   
 
• az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi 

méltóságát; személyi autonómiáját, 
 
• a nevelőtestület tevékenységét – a nevelés-oktatás terén egyaránt - a tanulók/ gyermekek 

feltétel nélküli elfogadása, szeretete hatja át; 
 
• iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltéte-

le a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; Pedagógusok megfelelő 
útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosítanak a tanulók 
számára. 

 
• a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási 

gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konk-
rét élmények és tapasztalatok gyűjtésére, konstruktív életvezetésre. Alkalmazott módsze-
reink a tanítás-tanulás eredményességét segítik elő. 
 

 
• alkotó pedagógiai légkört teremtünk az eredményes nevelő-oktatómunka érdekében; 

kihasználjuk a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakor-
lására. 
 

• minden tanulónak lehetőséget biztosítunk az önmegvalósításra, egyéni adottságaikhoz-
képességeikhez igazodó differenciált fejlesztéssel, speciális megsegítéssel, terápiával, 
alternatív programokkal; 

  
• az egyéni szükségletek kielégítését, a képességstruktúrák eltérő fejlődését - a szociális-

szubkulturális eltéréseknek, a hozott ismereteknek a figyelembe vételével - megfelelő fel-
tételeket biztosítjuk a tanulási esélykompenzáció érvényesítéséhez;  
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(Tehetséggondozó-, felzárkóztató foglalkozásokkal, projektekkel, tanórán kívüli kul-
turális és sporttevékenységekkel, szabadidő tartalmas eltöltésével, tanórai differenci-
álás, egyéni bánásmód alkalmazásával, Kedves-ház pedagógia nevelési elveinek, me-
tódusának beépítésével, tevékenységközpontú és projektpedagógia alkalmazásával) 
Törekszük arra, hogy tanulók számára szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozáso-
kon azok a tanulók is kibontakoztathassák értékes oldalukat, akik a tanulásban nehezeb-
ben haladnak. 
 

• minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványainknál belső igénnyé váljon az élet-
hosszig tartó tanulás, valamint az alapkompetenciák- a szövegértési – szövegalkotási, 
matematikai – logikai, szociális, életviteli és környezeti, idegen nyelvi, valamint az in-
fokommunikációs technológiákat - a kompetencia alapú oktatás cél és feladatrend-
szere szerint, az ismereteket – készségeket - attitűdöket kölcsönhatásában fejlesszük; 

 
• hatékony tanuló megismerési technikák, differenciáló képesség-kibontakoztató módsze-

rekkel alkalmazásával, egyéni fejlesztési terv kidolgozásával és megvalósításával is támo-
gatást nyújtunk a szocio-, szubkulturális hátrányok leküzdéséhez; 

 
• iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek és népismeretek oktatásá-

val; 
 

 
• az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a teljesítményori-

entált beállítódást, az önálló tanulás képességét; 
 

• a nevelési - oktatási folyamatainkban következetes „emberléptékű”, teljesíthető köve-
telményeket támasztunk, kiemelt figyelmet fordítva a megtanítási stratégia alkalma-
zására; 

 
• megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges élet-

mód készségeit; 
 

• reális önismeret és életszemlélet kialakításával, értékorientációval segítjük az egyéni ké-
pességekhez, életpályamodellhez illeszkedő továbbtanulást;  

 
• a korkívánatos kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával megalapoz-

zuk, optimalizáljuk a tárgyi és személyes világukban való eligazodás képességét, a tár-
sadalmi szocializációt;  

 
• a képesség-kibontakoztató felkészítés, a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés 

segítségével járulunk hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lema-
radás csökkentéséhez, a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásá-
hoz, tanulási, továbbtanulási esélyének növeléséhez. 

 
• adaptáljuk, a helyi sajátosságok figyelembe vételével alkalmazzuk a kompetencia-

alapú nevelés - oktatás és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit. Többféle mód-
szertani megoldásban gondolkodunk. 
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• tanulóinkat képessé tesszük az informatikai eszközök és e-források önálló, célirányos 
használatára, az önálló ismeretszerzésre. A mindennapi gyakorlatban törekszünk 
arra, hogy tanítványaink, az online információkat használni tudják a tanulásban, 
ismeretszerzésben. Nagy hangsúlyt fektetünk az online információk befogadásának, 
feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módjának kialakítására. 

 
Iskolai specialitásunk: katolikus keresztény erkölcsi értékrend, alapfokú képző- táncművészeti 
képzés, valamint egyéni tanulókövető módszerek, felzárkóztató és képesség-kibontakoztató 
foglalkozások, tehetséggondozás. 
Az itt folyó képző,- és táncművészeti oktatás feladata felébreszteni az érdeklődést a művésze-
tek iránt, megszerettetni a mozgást, a táncot, a képzőművészetet, mint az önkifejezés eszkö-
zét. A rendszeres színpadi mozgás, a kiállítások, a közös alkotás, magabiztossá és egy nagy-
szerű közösség kiegyensúlyozott, boldog tagjává varázsolja művészeti iskolásainkat. 
Pedagógiai munkánkat a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes, elfoga-
dó légkörben végezzük annak érdekében, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a 
felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Törekszünk a demokratikus lég-
körű iskola kialakítására, ahol a gyermek és a felnőtt egyaránt jól érzi magát. 
Biztosítjuk az oldott légkör megteremtését, amelyben a tanulók őszintén és nyíltan merik el-
mondani érzéseiket önmaguk és mások viselkedéséről. 

 
Az iskola vezetői, minden pedagógusa és segítő alkalmazottja közös összefogással arra törek-
szik, hogy köznevelési intézményünk partnerközpontú szemléletét és szakmaközi értékterem-
tését erősítve, korrekt, kiszámítható együttműködést alakítson ki minden érdekelt fél megelé-
gedésére. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy nevelő – oktató munkánk során az el-
várható legmagasabb szakmai színvonalat nyújtsuk. 
 
A Pedagógiai programban megfogalmazott céljainkat jól felkészült, szakmailag igényes, 
megújulásra kész, kreatív pedagógusokkal, segítőkész munkatársakkal és a velük együttmű-
ködő szülőkkel közösen valósítjuk meg.  

� Iskolánkban minden területen arra törekszünk, hogy a tanár – diák – szülő, egyaránt 
jól érezze magát. Ez a kapcsolatrendszer a kölcsönös érdeklődés, tisztelet, bizalom ak-
tív közreműködés és folyamatos kommunikáció alapján, működön. A kapcsolattartás 
formái és az együttműködés során használjuk az infokommunikációs eszközöket és a 
különböző online csatornákat. A korszerű digitális eszközöket hatékonyan használjuk 
kapcsolattartásra, együttműködésre.  

 
A hatékonyság, elégedettség fokozása érdekében pedagógiai munkánban: 

� előtérbe kerül a komplex személyiségfejlesztés. 
� Pozitív meggyőződéssel rendelkezünk a gyermekek fejleszthetőségéről. 
� A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléljük. 
� A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási folyamat részét kezeljük, az egyéni 

megértést elősegítő módon reagálunk rájuk. 
� Pedagógiai munkánkban nyomon követhető a PDCA ciklus. 
� a kompetencia alapú oktatással olyan készségeket alakítunk ki, amely meghatá-

rozóak a tanulók személyiségének kiteljesedésében, az egész életen át tartó tanu-
lás képességének megszerzésében.  

� Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törek-
szünk, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fej-
lesztését. 

�  
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� tanulóinkat érdeklődésüknek, képességeiknek, tehetségüknek megfelelően ké-
szítjük fel a továbbtanulásra és a társadalomba való majdani beilleszkedésre. 

� gyermekeinket a környezet értékeinek a természet kincseinek óvására, védelmére 
az egyének és a közösségek felelősségének fontosságára tanítjuk. 
 

 

2.3. Az iskolában folyó nevelés és oktatás céljai 

 

Iskolánk pedagógiai munkájának célja: 

− A diákokat segítése abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve mű-
velt, szépre, jóra fogékony személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős 
polgárrá, tisztességes és humánus, alkotásra és boldogságra képes emberré válja-
nak. 

− Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, 
a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés. 

− A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, az értékes tudás, az értékes 
alkotások, társadalmi értékrend elfogadása iránti igényének megalapozása, szemé-
lyes értékrend kialakítása. 

− A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamata ismereteket közvetítsen, alapvető 
képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

− A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze. 
− Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és mindezek -életkornak, fejlett-

ségi foknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő - készségeit kimunkálja. 
− Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel, hatékony szakmai munkával fejlesz-

sze a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét illetve 
kreativitást. 

− A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat. 
− Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szel-

lem fejlődésére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt. 
− A kulturált szórakozás igényének kialakítása. 
− Olyan élettér biztosítása, melyben a gyerekek nyitottak maradnak, feszültségtől 

mentes, derűs légkörben gazdagodik személyiségük. 
− Olyan felnőttekké neveljük őket, akik képesek lesznek az élet adta változásokhoz 

alkalmazkodni, a társadalom kihívásainak megfelelni és eligazodni korunk problé-
mái között. 

− Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat). 
− Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (táncház, 

népdalkörök, kézműves foglalkozások, stb.). 
− Az emberi-, kulturális különbözőségek elfogadtatása, tiszteletben tartása, értékeinek 

elismerése. 
− Más népek, kultúrák megismertetése által erősítsük az Európához tartozás tudatát. 

 
A katolikus közoktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény 
szellemű formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a 
társadalom e téren nem teszi meg, ami rajta áll.” 6  

                                                 
6 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal 
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Ezért iskolánk feladata: 

− Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását 
a hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai 
munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: iskolaotthonos tanulásszervezés, 
tanulószoba, szakkörök, kirándulás. 

− Fejlessze a tanulók önálló gondolkodását, az összefüggések felismerését, a morális 
kérdések megítélését osztályfőnöki órák, közösséget érintő intézkedések, tantár-
gyak elsajátítása során. 

− Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek 
kibontakozását, a tanulók önmagukhoz mért folyamatos fejlődését. 

− Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési 
helyzeteket.  

− Mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó 
példákat. 

− Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet, világkép kialakí-
tását illetve érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre 
szabott feladatok alapján. 

− Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szocio-
kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

− Segítsen a diákoknak a problémákkal való megküzdés technikájának elsajátításába, 
(konfliktus, agressziókezelés; érzelmi nevelés) egyéniséggé válás - egyéni megküz-
dés.  

 
2.3.1. Az intézményi nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 
 
 Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori 
sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, fel-
készültségéhez. Az elsajátítandó ismereteket több oldalról és többféle módszerrel közelítjük 
meg. 
 Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások 
kombinációja. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, osztályzást, 
jutalmazást, stb. Oktatási segédeszközöket, mérőanyagokat alkalmazunk, ezek eredményeit 
felhasználjuk saját pedagógiai gyakorlatunkban. 
 Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a 
nevelő-oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött 
szerepük alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el: 

• A meggyőzés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosí-
tás, stb.). 

• A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos 
módszerek, gyakorlás, stb.). 

• A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret stb.). 
• A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalom-

könyv, tárgyi jutalom, táborozás, ösztöndíj, tanulmányút, stb.). 
• A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, feddés, határozott 

rendreutasítás, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés, in-
tés, rovás, nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos osztályba való át-
helyezés, stb. 



20 
 

• A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, 
ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.). 

 
 
2.4. Nevelő-oktató munkánk intézményi szintű cél és feladatrendszere 
 

a.) Alapvető célunk, hogy tanítványainkból tanult és a folyamatos tanulásra nyitott, 
művelt és művelődő ifjak váljanak 

 
Az iskolai oktatás tartalmát a korszerű elsősorban a tanulók képességeit fejlesztő tananyag 
mellett az európai és nemzeti műveltség, kulturális értékek átadása, elfogadtatása alkotja. 

Minden tanulónknak rendelkeznie kell olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel, 
képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy továbbtanulás,  a közép-
fokú oktatás követelményeinek megfeleljenek. 

Részcélok: 
• a gyerekek sajátítsák el az önálló tanulás, önművelődés technikáit (korszerű ismeretek-

kel, a mindennapokban alkalmazható- kompetens tudással, az önálló ismeretszerzés 
képességével rendelkezzenek). 

• elérendő célkitűzés, hogy az iskolánk végzős diákjai a nyolcadik évfolyam végéig sajá-
títsák el a Nemzeti Alaptanterv által előírt műveltségtartalmakat, alapkövetelményeket 

• Adaptív-, differenciálást és egyéni bánásmódot, korszerű módszertani eljárásokat ma-
gába foglaló neveléssel - oktatással érjük el, hogy a tanulók egyéni képességeiknek, 
fejlettségüknek megfelelő, optimális szinten sajátítsák az általános iskolai követelmé-
nyeket, az alapműveltség elemeit, bontakoztathassák ki személyiségüket. 

 
Sikerkritériumok:  

• az, ha a tanulók reprodukálják az elsajátított tananyagot, illetve produktív feleletekkel 
adnak számot tudásukról, valamint kimutatható, hogy e tudásukat a mindennapokban 
alkalmazzák 

 
b.) Tanítványaink kompetencia alapú oktatás keretében, olyan készség és  képesség fej-

lesztésben vegyenek részt, amely lehetővé teszi, hogy a tanult ismereteket a min-
dennapi élethelyzetekben alkalmazni tudják. 

 
A kompetencia alapú oktatással azt kívánjuk elérni, hogy tanulóink a mindennapi életben 
hasznosítható tudással rendelkezzenek. Nem mondunk le az ismeretek elsajátításáról, vagyis a 
képességfejlesztés mellett a helyi tanterv minimum szintjének következetes megvalósításáról 
sem. A képességfejlesztő, kompetencia alapú oktatás keretében intézményünk az előírt tan-
anyagot a műveltségi területeket követő szerkezetben közvetíti, építve a tanulók együttműkö-
dési készségére, motiváltságára és akaratára, középpontba helyezve a tanulók tudásának, ké-
pességének, személyiségének fejlesztését.  

Fejlesztő munkánk az alábbi kompetenciaterületekre terjedt ki: 

• szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület  
• matematikai kompetenciaterület  
• idegen nyelv kompetenciaterület 
• mint eszközjellegű kompetenciák, valamint  
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• szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület  
 

c.) Tanítványaink szerezzenek biztos alapokat egy idegen nyelv kommunikációjának 
elemi elsajátításával, a nyelvterülethez tartozó országok kultúrájának megismeré-
sével. 

 
Célunk, hogy az iskolánkba járó tanulók a nyolcadik osztály befejezéséig ismerjék meg a 
egy idegen nyelv alapjait, az adott nyelvterülethez kapcsolódó nemzet kultúrát.  
 

Sikerkritériumok: 

A tanulók tudjanak alapszinten kommunikálni és ismejenek meg legalább egy idegen nyelvet 
olyan, szinten, melyre a későbbi tanulmányaikat, munkavállalásukat alapozhatják. 
Tanítványaink közül a legtehetségesebb tanulók jussanak el az alapfokú nyelvvizsgáig. 
 

d.) A tanulóink váljanak értékeket vállaló, keresztény erkölcsi tartással bíró, kulturált 
magatartású fiatalokká. A tanulóknak legyen kötelesség- és feladattudatuk.  

Életkori és egyéni sajátosságaiknak megfelelően fejlődjön személyiségük, képességeik. Alakul-
jon ki bennük: 

− az értékek felismerése, megbecsülése és az értékek iránti elköteleződés 
− józan, megfontolt ítélőképesség  
− a mások felé való nyitottság, be és elfogadóképesség 
− a saját akaratunkról való lemondás mások, a közösség érdekében  
− a szelídség, az alázat, a türelem  
− alaposság  
− a mértékletesség 
− a bűnbánatra való készség 
− a belső csendre, elmélyülésre való igény  
− hűség Istenhez és embertársainkhoz  
− felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt. 

 
El kívánjuk érni, hogy: 

- Minden tanuló ismerje meg a társadalom és a helyi közösség erkölcsi normáit.  
- Minden gyermek rendelkezzék feladattal, megbízatással, tudja értékelni a szellemi telje-

sítmények mellett a fizikai munkát is. 
- A tanulók sajátítsák el a kulturált magatartás, a közösségi együttélés, a család, a lakó-

hely alapnormáit. 
A tanulókból a társadalomba jól beilleszkedő, a demokrácia szabályait értő, alkalmaz-
ni tudó állampolgárokká/iskolapolgárokká váljanak. 

- A személyiségük fejlődését segítsük az egyetemes, multikulturális és a magyar kultu-
rális értékek (emberre, társadalomra, művészetekre, tudományra, technikára vonatkoz-
va) minél magasabb színvonalú átadásával.  

- Őrizzék meg gyermeki aktivitásukat, fejlődjön beszédkészségük, helyesírásuk, logikus 
gondolkodásuk, kreativitásuk, vizuális befogadóképességük, térlátásuk, mozgáskultú-
rájuk, manualitásuk, technikai képességeik. 

- Jellemezze őket érdeklődés, nyitottság, rugalmasság az új dolgok befogadására, a szép 
és jó megélésére. 

- Törekedjenek önmaguk fejlesztésére, önművelésére. Rendelkezzenek reális önértéke-
léssel és énképpel.  
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- Fontos cél a tanulók érzelmi nevelése. Szociális kompetencia – meghatározzák, 
hogyan kezeljük a társas kapcsolatokat ( empátia, társas készségek); Személyes 
kompetencia – meghatározzák, hogyan tudunk saját magunkkal bánni (én tudatosság, 
önszabályozás, motiváció) 

- Az emberi és természeti környezet legyen vonzó, adjon biztonságérzetet tanulóinknak. 
 

Sikerkritériumok: 

 A cél akkor tekinthető teljesültnek, ha: 
• az el nem végzett feladatokért kapott elégtelen osztályzatok száma jelentősen csökken, 
• ha az alaptevékenységen túl a házi, városi, megyei tanulmányi versenyekbe bekapcso-

lódók száma nő, 
• a tanuló megismeri a társadalom működését, önálló véleményt alkot ezekről, 
• kialakul tanulóinkban az önismeret képessége, és ennek birtokában reálissá válik a pá-

lyaválasztása, 
• tudatosul bennük az, hogy a társadalom életét törvények és erkölcsi normák szabá-

lyozzák, amelyeket be kell tartaniuk, 
• megismeri és betartja az iskola belső rendjét, szokásait. 
 

e.) Cél, hogy az IKT, mint konstruktív pedagógián alapuló tanítási-tanulási módszer, 
lehetővé tegye, hogy az infokommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz 
úgy kerüljön alkalmazásra a tanítás-tanulás folyamatában, hogy mindennapi gya-
korlattá váljon. 

 
A tanulók sajátítsák az informatika eszközök kezelésének ismereteit, készségszinten tájé-
kozódjanak az internetes információgyűjtés, tájékozódás területén és alakuljon ki az esz-
közhasználati alapkészség. 
 
A digitális pedagógiai módszertan hatása a kompetenciafejlesztésre: 
 - tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése 
 - IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése 
 - konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fejlesztése 

 
    Sikerkritérium: 

- az IKT eszközök használata valamennyi csoportban, osztályban szinte napi gyakorlattá 
válik 

- Célszerűen használjk a pedagógusaink a digitális, online eszközöket 
- az IKT eszközfejlesztés eredményeként (TÁMOP pályázatok) a frontális pedagógiai 

módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett, csoportos tanulási 
folyamatra helyeződik át, ami még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulási képes-
ségek és a kooperatív technikáknak fejlődését. 
 

f.) Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása mellett alakuljon ki a tanulókban az 
egészséges életmód igénye és képessége. 

 
A mindennapos testmozgás váljon igényükké, épüljön be szokásrendszerükbe. Ismerjék a 
korszerű, egészséges táplálkozás összetevőit, táplálkozzanak egészségesen. Legyenek 
tisztába a különböző egészség károsító anyagok (alkohol, cigaretta, kábítószer) veszélyei-
vel, az szenvedély betegségek sokszor visszafordíthatatlan hatásaival. 
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Sikerkritérium:  
 

• Aktívan, kitartóan vegyenek részt a testnevelés órákon. 
• Rendszeresen mozogjanak, a sportrendezvényeken nagyobb létszámban vegyenek 

részt. 
• Ismerjék a korszerű táplálkozás fogalmát, összetevőit, az egészségmegörzésbe betöl-

tött szerepét, felnőttkorukban is váljanak követőivé. 
• Kerüljék, utasítsák el a drogokat, ne fogyasszanak alkoholt, nem dohányozznak. 

 
 

g.)  Iskolánk tanulói legyenek nyitottak, felkészültek a munkavállalói szerepre, szerez-
zék meg azokat a kompetenciákat, amellyel alkalmassá válhatnak a gazdálkodói, 
vállalkozói tevékenységekre. Készüljenek fel az önálló életkezdésre, az önellátásra, 
a háztartás vezetésére, gyakorlására. 

 
Az iskolában folyó nevelés és oktatás fő feladata, hogy a gyermeki fogékonyságra, 
kíváncsiságra, érdeklődésre, nyitottságra építve elsősorban a következő készségeket, 
képességeket és tulajdonságokat alakítsa ki és fejlessze a tanulókban: 

• az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz szüksé-
ges készségeket és képességeket; 

• az egyéni tanulás, információszerzés hatékony módszereit; 
• a kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok, az együttműködés, 

társadalmi együttélés, kölcsönös tisztelet helyes normáit és módjai; 
• a kommunikáció elfogadott formáit különös tekintettel a tiszta, szép magyar beszéd 

használatára, udvariassági szabályokra, szófordulatokra; 
• nemzeti értékek, hagyományok megbecsülését és tiszteletét; 

 
Sikerkritérium: 

  
- valamennyi tanuló számárára biztosítani kívánja az iskola, hogy rendelkezzék 

elemi gazdálkodási ismeretekkel 
- tudatosuljon a tanulóinkban, hogy a fizikai és szellemi munka egyaránt, hasznos, 

értékes tevékenység, 
-  a tanulók minél többen és önként vállaljanak feladatot a közösségért, az iskola, 

de alkalmanként a lakóhelyük környezetének rendjéért. 
Az iskola növendékei érezzék jól magukat az iskolában, ismerjék a meg az intézmény 
hagyományait, erősödjön meg bennük hazájuk, szűkebb és tágabb környezetük iránt táp-
lált azonosságtudatuk. Tanulóink ismerjék és tiszteljék az iskoláról illetve nemzeti, tele-
pülési jelképeinket. Rendelkezzenek megfelelő tudással a szülőföldről illetve az iskoláról 
az iskola helyi tantervében foglalt alapján.   

• a tanulók ismerik a Kárpát-medence magyarságának történelmét, 
• a tanulók alapszinten ismerik az iskola névadó életrajzát, a település történetét, 

földrajzi adottságait, Nagykörű és Kőtelek legfontosabb irodalmi és történelmi 
emlékhelyeit. 

 
h.)  A művészeti tantárgyak, modulok és a tanórán kívüli foglalkozások, oktatás sajá-

tos lehetőségeivel, eszközeivel tanítványainkat harmonikus, érzelmileg gazdag, kre-
atív és kulturált emberekké neveljük. 
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Az iskola a tanórán kívüli tevékenységek, és a tanulás-tanítás során a művészeti nevelést ki-
emelten kezeli. Cél a komplex személyiségfejlesztés keretében a művészetek megismertetése, 
értő és alkotótevékenység biztosításával. Ezt kiegészítjük intézményünkben az inkluzív integ-
ráció, hátránykompenzáció területén a nagyfokú szakmaisággal bevezetett, alkalmazott művé-
szetterápiás foglalkozással. 
Elősegítjük, hogy tanulóink korszerű és sokoldalú általános műveltségre tegyenek szert. 
Határozott, céltudatos emberekké neveljük diákjainkat, akik felkeltik a környezetükben élő 
emberek érdeklődését is a művészetek iránt. 
 

 Sikerkritérium: 
 

– a tehetséges, legtehetségesebb tanulók művészeti tevékenységének fejlődését támogat-
ja az iskola azzal, hogy orientálja tanítványit a művészeti oktatás irányába, s a tehet-
ségek iskolai szinten és iskolán kívüli versenyeken, rendezvényeken tehetségükről 
tanúbizonyságot tesznek 

– a gyerekek részt vesznek a művészeti körök munkájában 
– tanévenként minimum 2 tanuló, maximum 5 fő részt vesz művészetterápiás foglalko-

záson, aminek mérhető illetve látható személyiségfejlesztő hatása lesz. 
 

i.)  A tanulók készüljenek fel a reálisan megválasztott továbbtanulásra, a középfokú 
iskola fokozat követelmények világába eredményesen illeszkedjenek be. 

 
Iskolánknak a nyolc évfolyam során el kell juttatni tanulóit oda, hogy az egyéni adottságok, 
képességek megismerésén alapuló önismeret kialakul, melynek során a továbbtanulásuk 
lehetségessé válik, és kialakuljanak azok a kompetenciák, amelyek megalapozzák az 
élethosszig tartó tanulást. Tudatosítani kell velük a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a 
realitások fogalmát a pályaválasztás során. Az iskolának a tanulók életkorát figyelembe véve 
átfogó képet kell nyújtania a munka világáról s tudatosítani kell az esetleges többszöri 
pályamódosítás lehetőségét.  

Sikerkritérium: 
- sikeresnek mondható az iskola tevékenysége, ha a továbbtanulók döntő többségét fel-

veszik abba az intézménybe, ahová jelentkezett 
- nő a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók továbbtanulási 

szándéka, csökken középfokú iskolából történő lemorzsolódásuk.  
 
j.) Minden gyermek számára, szükség esetén a szocio-, szubkultúrális hátrányok lehetőség 
szerinti kompenzálásával, releváns pályázatok megvalósításával és fenntartásával, IPR 
alkalmazásával biztosítjuk az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőséget. Ehhez olyan 
tevékenységformákat rendelünk, ami képességeiknek, érdeklődésüknek, távolabbi 
céljaiknak megfelel. 
 
Mivel intézményünkben 20% feletti a hátrányos helyzetű gyermekek száma, ezért a szocio-
kulturális hátrányok csökkentése érdekében az IPR tartalmak megjelennek pedagógiai mun-
kánk minden területén. Célunk, hogy a hátrányos helyzet ne okozzon veszélyeztetettséget, a 
kialakult hátrányok csökkenjenek. 
 
A családok közötti anyagi, szociális, kulturális különbségeket nem tudjuk megszüntetni, de 
felvállaltuk a különböző háttérrel és eltérő adottságokkal rendelkező gyerekek fejlesztését, 
együttnevelését. 
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A pedagógiai gyakorlat olyan irányú fejlesztését tűztük ki célul, amely hátrányos helyzetű 
tanulók felzárkózását, különösen a halmozottan hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel 
küzdő tanulók hátrányainak csökkentését, továbbtanulási esélyeik javítását szolgálja. 
Intézményünkben ismeretlen a szegregáció és a diszkrimináció.  
Iskolánkban a cigány és nem cigány gyermekek együttélése természetes, egymásra egyenran-
gú társként tekintenek. 
Intézményünkben rendelkezésünkre állnak olyan tárgyi feltételek, amelyek segítségével a 
gyerekekhez alkalmazkodó, hatékony oktatás megvalósítható. 
Olyan stimuláló környezetet kívánunk nyújtani a gyerekeknek – akiknek ez otthon nem adatik 
meg-, amely a továbbtanulásra ösztönzi őket, és hatására a tanulás fontossá, értékké válik 
számukra. 
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikertelensége különböző prob-
lémák egymással összefüggő és egymásból építkező okaira vezethető vissza. 
Ezek közé tartozik például a rossz szociális helyzet, családi milliő- modell, a szülők alulisko-
lázottsága, de az alkalmazott programok és pedagógiai módszerek alkalmatlansága is. 
Ezen hátrányok leküzdésére, tompítására igyekszünk megoldást találni, programokat kidol-
gozni és végrehajtani. Többek között: pályaorientációs-, óvoda-iskola átmenetet-, tanulás tanítá-
sát segítő és alternatív programok (mozgás terápiák és módszerek; játékterápia; táblás játékok; 
Kedves ház pedagógiai; konfliktus és agressziókezelés) tehetséggondozó és felzárkóztató foglal-
kozások.  

Célrendszer megfogalmazása az integráció tükrében 

Legfőbb célkitűzésünk, hogy az eltérő képességű és szociális-, szubkulturális helyzetű tanuló-
ink együttnevelését-oktatását maradéktalanul megvalósítsuk adaptív neveléssel, inkluzív in-
tegrációval, esélyteremtéssel. 
Az integrációs felkészítésben, képességkibontakoztatásban résztvevő tanulók százalékos ará-
nya a teljes osztálylétszámhoz, ill. évfolyam létszámhoz viszonyítva feleljen meg a jogsza-
bályban előírtaknak. 
Célunk továbbá: 

• időben feltárni a tanulók hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetét, 
• megnyerni a szülőket a tanulók együttnevelésére, 
• elérni, hogy eredményesen befejezzék az általános iskolát, 
• sikeresen beilleszkedjenek a munka 

vilába, tudjanak piacképes szakmát választani. 
 
2.4.1. Fejlesztési területek az alapfokú oktatás kezdő szakaszában: 

o tanulás iránti érdeklődés, a tanulás iránti kíváncsiság felkeltése, megtartása 
o  a teljesítménymotivációk kialakítása, a tanítványi kötődés, mint fontos személyes 

kompetencia erősítése 
o  a társakhoz való, mint szociális kompetencia /segítőkészség, tisztességes versen-

gés/ fejlesztése 
o értelmi képességek, megismerési, kommunikációs és gondolkodási képesség: 

szemléltetés, megfigyelési és tapasztalási lehetőségének biztosítása, a megfigyelé-
sek szóbeli megfogalmazása. Olvasási, írás- és beszédkészség folyamatos fejlesz-
tése. A szövegértés és szövegképzés gyakorlása. A nyelvtani és matematikai isme-
retek alapjainak elsajátítása. A rendszerezési és kombinatív képesség fejlesztése 
tapasztalati szinten, tárgyakkal, játékokkal elsősorban manipulációs úton. 

o informatikai képesség: a fő cél az információs társadalomban otthonosan mozgó, 
az információt munkája során felhasználni és létrehozni tudó tanuló képzése. 
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2.4.2.Fejlesztési területek az alapfokú oktatás záró szakaszában: 

o tanulási motívumok: a tanulást szándékos, céltudatos tevékenységgé kell alakítani. 
Tudatosítani kell a tanulást, a tudás értékét. A tantárgyi kötődéssel is segítsük a pá-
lyaválasztást. 

o Értelmi képességek, megismerési, kommunikációs és gondolkodási képesség. 
o A megfigyelések, tapasztalatok, vélemények írásbeli lejegyzésének képessége. 
o Értelmezési képességek fejlesztése, törvények, szabályszerűségek megismertetésé-

vel. 
o Ok-okozati, indoklási, bizonyítási képesség fejlesztése. 
o A szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése szóban és írásban egyaránt. 

Az elvont, fogalmi gondolkodás, a problémamegoldó képesség kiemelt fejlesztése. 
o Informatikai képesség: A személyi számítógép működtetésének és kezelésének el-

sajátítása, oktató programok, internet használata, eszközhaszálati jártasság kialakí-
tása a pályázati támogatások kihasználásával.  

o A könyvtár használat készségszintűvé tétele. 
 
2.5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
A tanulók személyiségének keresztény szellemű formálása. 

 
A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szí-

vedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legfőbb: az első parancs. A második hasonló 
ehhez: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. E két parancson függ az egész törvény és a 
próféták.” (Mt 22,37-40.) A szeretetparancs hármas egysége tehát: szeretni Istent, szeretni 
embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony 
lesz a transzcendencia befogadására, a szentre, az igazra, a jóra és a szépre. 

A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében 
mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket 
és a ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. 
Legfontosabb feladataink: 

− hűség Istenhez és embertársainkhoz,  
− az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítá-

sa, a helyes értékrend kialakítása, 
− felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt, 
− az ön és mások megismerése, megértése, elfogadása 
− a reális önismeret, önértékelés, 
− tolerancia, egymás elfogadása, 
− a felelősség vállalása, 
− szelídség, az alázat, a türelem, 
− a belső csendre, elmélyülésre való igény,  
− a bűnbánatra való készség, 
− a mértékletesség, 
− a kitartó munkához való helyes viszony, 
− az önzetlen segítségadás kialakítása, 
− kommunikációs kultúra fejlesztése, 
− az együttműködési készség, 
− a megismerési vágy, 
− az önművelés igénye, 
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− az önálló tanulási képességek, 
− az önállóság, öntevékenység,  
− az érdekvédelem, 
− a kreativitás. 

Elvárásaink tanítványainktól a következők: 

− Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban. 
− Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt. 
− Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása. 
− Alapos, rendszeres és pontos munka. 
− A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése. 
− A házirend felelősségteljes betartása. 
− Megfelelő hitélet, szociális szokások, minták, attitűdök elsajátításának elősegítése. 
Mindezekkel a tanulók tudásának, képességeinek, személyiségének fejlődése, fejlesztése 

áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés színtere nemcsak az iskola, 
hanem a társadalmi élet és tevékenységek számos egyéb fóruma is. Eszményképünkben olyan 
tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen az alábbi tulajdonsá-
gokkal jellemezhető: 

• Humános, erkölcsös, fegyelmezett, művelt, kötelességtudó, érdeklődő, nyitott, kreatív, 
alkotó, becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, a tudást. 

• Képes a problémák érzékelésére és megoldására, gyakorlatias, képes eligazodni szű-
kebb és tágabb környezetében, életterében. 

• Jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), öntevékeny, ak-
tívan részt vesz a tanulásban, ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit. 

• Képes tudását továbbfejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, tudását folyamatosan 
gyarapítja, bővíti. 

• Ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, a 
természet és a környezet értékeit, más népek értékeit, hagyományait, az egyetemes 
kultúra legnagyobb eredményeit. 

• A társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti kör-
nyezetben.  

• Viselkedése udvarias, társaival együttműködik, szüleit, nevelőit, társait tiszteli, képes 
szeretetet adni és kapni. 

• Szereti hazáját, megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket. 
• Szellemileg és testileg egészséges és edzett. 
• Egészségesen él.  
• Megjelenése és személyének környezete tiszta, ápolt. 

Fel kell tárni minden egyes tanuló erősségét és gondoskodni kell, hogy azokat társaik is meg-
lássák és elismerjék:  

• Ki kell alakítani az önbecsülés és mások megbecsülésének, tiszteletének képességét. 
• Ki kell alakítani bennük az önérvényesítés képességét is. De úgy, hogy a saját céljaik 

elérése érdekében a legkevesebbet ártsanak másoknak. 
• Fontos még az önálló döntési képesség, cselekvés kialakítása, valamint a különböző-

ségek elfogadása, tiszteletben tartása 
• Ösztönözzük őket arra, hogy legyenek saját ötleteik és kisebb – nagyobb segítséggel 

ezeket meg is tudják valósítani. 
Bizonyos, hogy e tulajdonságok mindegyikét nem lehetséges kialakítani, minden egyes, az 

iskolánkba járó tanulónk személyiségében, mégis mindennapi nevelő- és oktató munkánk arra 
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irányul, hogy minél több diákunk rendelkezzen végzős korára, minél több itt felsorolt szemé-
lyiségjeggyel. 

Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakí-
tása, fejlesztése, a világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása: A tanítási órákon 
sokszínű, változatos munka folyjon a gyerekek egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodva, 
képességeihez igazodó, aktuális egyéni fejlettségi szintjüket, hozott ismereteiket figyelembe-
vevő feladatokkal. Ezzel biztosítjuk az egyéni tanulási útvonalakat, az egyenlőbánásmód, 
esélyegyelőség biztosítását és előmozdítását. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok részét képezi a toleranci-
ára való nevelés, a sajátos élethelyzet elfogadása, segítés mások gondjainak megoldásában, a 
konfliktusok agressziómentes kezelése. 

A tanórai foglalkozásokon és az egyéb foglalkozásokon egyenlő esélyt biztosítunk 
minden tanulónknak, különösen a sajátos- vagy a hátrányos helyzetűeknek. Kiemelten fontos-
nak tartjuk a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. Először a 
tanulásban, majd később a munkában is el kell várni, hogy öntevékenyek és aktívak legyenek.  

Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irá-
nyuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. Képzőművészeti, ze-
neművészeti, történelmi példákon keresztül az érzelmi élet fejlesztése, hagyománytisztelet, 
múltismeret fejlesztése. Ennek eszközei:  

• iskolai ünnepségek,  
• iskolai szentmisék,  
• lelki napok,  
• iskolai megmérettetések: népdaléneklési, versmondó, népmesemondó verse-

nyek, vetélkedők, 
• osztályközösségben megtartott megemlékezések és ünnepségek, 
• néptánc, képzőművészeti foglalkozások,  
• kulturális programokon való részvétel: múzeumlátogatások, színházláto-

gatások. 
Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és 

környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. A gyereket folyamato-
san rá kell szoktatni a rendszeres, kötelességtudó munkára (pl.: házi feladat elkészítése). A 
szerepvállalásra az iskola életében. Az emberi együttélés szabályainak megismertetése, a tár-
sas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség és az egymás iránti 
tolerancia kialakítása.  

A tanulók sajátítsák el a kultúrált magatartást és kommunikációt. Ennek eszközei:  
• dramatikus játék,  
• szituációs játék,  
• vita, érvelés, cáfolat, meggyőzés.  
• tartsák rendben saját felszereléseiket, ügyeljenek az iskolai környezet tisz-

taságára, erre mindig figyelmeztessük őket. 
A szülőhely és a haza múltjának, jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, 

a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeink tisztelete, ápolása megbecsülése.  
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2.6. A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS INTÉZMÉNYÜNKBEN 
Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, képességeket és attitűdöket 
értjük, amelyek birtokában az unió polgárai egyrészt hamar és hatékonyan alkalmazkodhatnak 
a gyorsan változó modern világhoz, másrészt a változások irányát és tartalmát cselekvően 
befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyén tanulási képessége, 
mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik.  
A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, képességek, attitűdök számos 
tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók különféle célok elérésére, különböző 
problémák és feladatok megoldására, ezért több műveltségterülethez is köthetők. Több kom-
petencia egymásba fonódik, és így részben fedik egymást, továbbá az egyikhez szükséges 
elemek támogatják a másik területhez szükséges készségek, képességek, attitűdök körét. Ha-
sonló egymásra építettség jellemzi a képesség- és tanulásfejlesztési célok és az egyes művelt-
ségterületek viszonyát. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia 
részét képezi: ilyen például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a 
problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek ke-
zelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia. 
 
1. Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, té-
nyek, vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban 
(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntuda-
tos és alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevé-
kenységek során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, 
a társas valóság formálásában.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és eredménye, amely 
természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi 
kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók 
ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem 
irodalmi szövegek egész sorának, a különböző nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a különféle 
helyzetekben a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét. 
 

Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy változatos helyzetekben, szóban és írásban 
érintkezni tud másokkal, kommunikációját figyelemmel tudja kísérni, és a helyzetnek megfelelően 
tudja alakítani. Képes nyelvileg megalkotni és kifejezni saját valóságát és valóságértelmezését, a 
nyelvhasználaton keresztül mások valóságértelmezését megismerni és a sajátjával összevetni, össze-
hangolni, vagy ütköztetni. Képes a nyelvhasználat útján ismereteket szerezni és ismereteit gazdagítani, 
illetve új ismereteket, új tudást létrehozni. Képes megkülönböztetni és felhasználni különböző típusú 
szövegeket, továbbá képes információkat keresni, gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni. Tud különböző 
segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelően, etikusan és meg-
győzően kifejezni.  

A pozitív attitűd magában foglalja a társas viszonyokra érzékeny, tudatos, érdeklődő és 
önkritikus magatartást, az építő jellegű párbeszédre való törekvést, az igényes megnyilvánulás 
értékének felismerését, az esztétikai minőség tiszteletét mások megismerésének az igényét és az 
anyanyelv iránti felelősség vállalását. Ehhez ismerni kell az anyanyelv és a nemzeti kultúra, a nyelv és 
a valóság, a kommunikáció és a társas világ közötti összetett kapcsolatot, a nyelv változó-változtató 
természetét, másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. 

 
 2. Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az 
alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények meg-
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értése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban, mint 
hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás és interakció szóban és írásban. Ezek a tevé-
kenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, sza-
badidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően történnek. Az idegen nyelvi 
kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen 
nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a kü-
lönböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg 
értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-
kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szöveg-
alkotási ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig 
való tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez 
szükséges eszközök használatát.  
A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 
kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 
 
3. Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazá-
sának, az elvonatkoztatásnak és a logikus következtetésnek a képessége. Az arra való készsé-
get is jelenti, hogy a mindennapi problémák megoldása során matematikai ismereteket és 
módszereket alkalmazzunk.  
A matematikai kompetencia kialakulásában az ismereteknek és a tevékenységeknek egyaránt 
fontos szerepük van. 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az 
alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség szin-
tű tudását.  
A matematikai kompetencia képessé tesz arra, hogy felismerjük az alapvető matematikai el-
veket és törvényszerűségeket a természetben. Elősegíti a problémák megoldását a minden-
napokban, otthon és a munkahelyen. Alkalmassá tesz az érvek láncolatának követésére, a ma-
tematika nyelvén megfogalmazott törvények megértésére.  
A matematikai műveltséghez való pozitív hozzáállás annak az igazságnak a tiszteletén alapul, 
hogy a világ rendje megismerhető, megérthető és leírható. 
 
4. Természettudományos és technika kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy megfe-
lelő ismeretek és módszerek felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit 
és folyamatait, bizonyos feltételek mellett előre jelezve azok várható kimenetelét is. Segít 
abban, hogy megismerjük, illetve megértsük természetes és mesterséges környezetünket, és 
ennek megfelelően irányítsuk cselekedeteinket. A technikai kompetencia ennek a tudásnak az 
alkotó alkalmazása az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében. A természettu-
dományos és technikai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel 
hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért 
viselt egyéni és közösségi felelősség elfogadását.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  
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A természettudományok esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, 
az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az isme-
rete, de ismerni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így meg-
értjük a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok alakulásában, valamint az 
alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalomra nézve.  
A természettudományos és technikai kompetencia birtokában mozgósítani tudjuk természet-
tudományos és műszaki műveltségünket a munkában és a hétköznapi életben: amikor új tech-
nológiákat, eszközöket, berendezéseket ismerünk meg és működtetünk, amikor a tudományos 
eredményeket a hétköznapokban alkalmazzuk egyéni és közösségi célok érdekében, vagy 
természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalakor. Az ilyen 
kompetenciával felvértezett ember egyaránt kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudo-
mány- és technikaellenes, illetve a technikát, a termelést az emberi szempontok és a környeze-
ti fenntarthatóság fölé helyező megnyilvánulásokkal szemben.  
A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az 
emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki 
megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biz-
tonságot és a fenntarthatóságot. 
 
5. Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (Informá-
ciós-kommunikációs Technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhető-
vé tett, közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a 
munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken 
alapul: az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítá-
sa, Nemzeti alaptanterv – 2012 bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és -megosztás, 
továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek megérté-
sét, alapos ismeretét, illetve ennek a személyes és társadalmi életben, a tanulásban és a mun-
kában való alkalmazását jelenti. Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – szö-
vegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és -kezelés, az internet által 
kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati esz-
közök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a 
művészetek és a kutatás terén. Az egyénnek értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást és 
az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli prob-
lémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, továbbá az IKT inter-
aktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szerzői jogból és a 
szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket.  
A szükséges képességek magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és 
feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. 
Ide tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök 
használata, valamint az internet-alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történő ku-
tatás, az IKT alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén.  
Az IKT használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az in-
teraktív média felelősségteljes alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia fejlődését 
segítheti továbbá a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és 
hálózatokban való részvétel. 
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6. Szociális és állampolgári 
A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és 

állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltét-
elei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formá-
ját, amelynek révén az ember 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 tesz arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a köz-
ügyekben.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az ál-
lampolgári jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájá-
ban és a nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nem-
zeti, európai és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magába foglalja az aktuális 
események, valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem főbb eseményeinek és ten-
denciáinak, továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak valós céljainak, értékeinek és törek-
véseinek az ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb célkitű-
zéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális azonosság-
tudat fontosságának tudatosítása is.  
 Az állampolgári kompetencia olyan képességeket is igényel, mint a közügyekben való 
hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák iránti érdeklődés, 
valamint a megoldásuk során tanúsított szolidaritás. Magába foglalja a közösségi 
tevékenységek és a különböző – helyi, nemzeti és európai – szinteken hozott döntések kritikus 
és kreatív elemzését, továbbá a döntéshozatalban (elsősorban szavazás útján) való részvételt. 

A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az 
egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartását. Pozitív attitűd 
a településhez, az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás, 
tudata, a részvétel iránti nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, vala-
mint a felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek, demokra-
tikus elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának a kinyilvánítása. Az alkotó részvétel az 
állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, valamint a fenntarthatóság 
támogatását és mások értékeinek, magánéletének a tiszteletét is jelenti.  
A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a saját fizikai és 
mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és alkalmazza is őket. A kiegyensúlyozott kap-
csolatok és a társadalmi életben való aktív, sikeres részvétel érdekében elengedhetetlen a 
normatudat és az általánosan elfogadott magatartási szabályok elsajátítása. Fontos az egyén-
nel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a megkülönböztetés-
mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető fogalmak ismerete. Kívá-
natos a tájékozódás az európai társadalmak kulturális és társadalmi-gazdasági viszonyaiban, 
továbbá a nemzeti és az európai identitás kapcsolatának a megértése is.  
E kompetencia alapja az a képesség, hogy az ember különféle területeken hatékonyan tud 
kommunikálni, figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben 
bizalmat kelt, és empátiával fordul feléjük, betartja az esélyegyenlőség szemléletén alapuló 
társadalmi együttélés normáit. 
Az attitűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a 
legfontosabb. Nélkülözhetetlen még a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális 
kommunikáció iránti érdeklődés. Az attitűd fontos része a személyes előítéletek leküzdésére 
és a kompromisszumra való törekvés. Ide tartozik még a stressz és a frusztráció megfelelő 
kezelése, valamint a változások iránti fogékonyság. 
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7. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igye-
kezzék megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó le-
hetőségek megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást 
jelent, valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját 
képezi azoknak a speciális ismereteknek, képességeknek és magatartásformáknak, amelyekre 
a mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

A szükséges ismeretek egyrészt az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékeny-
ségeihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság 
működésének átfogóbb megértését és a pénz világában való tájékozódást foglalják magukban. 
Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi feltételeivel 
is.  
Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, a szervezés, az irányítás, a veze-
tés, a feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó ítélőképesség, a tapasztalatok 
értékelése, a kockázatfelmérés és vállalás, a munkavégzés egyénileg és csapatban, valamint az 
etikus magatartás.  
 A pozitív attitűdöt a függetlenség, az alkotó- és újítókészség, a célok elérésére irányuló 
motiváció és eltökéltség jellemzi a személyes és társadalmi életben és a munkában. 
 
8. A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját ta-
nulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információ-
val való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás 
folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmuta-
tások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, 
hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, képességeit helyzetek sokaságában 
alkalmazza, tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint a munkában egyaránt. A mo-
tiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

Az életben jól hasznosítható, a munka- vagy karriercélok elérését szolgáló tanuláshoz 
az embernek megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie a szükséges kompetenciákról, tudástar-
talmakról, képességekről és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy 
ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pont-
jait, valamint képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, 
útmutatásokat, támogatásokat.  
A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető készségek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, 
számolás, valamint az IKT-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek elsajátítása, fel-
dolgozása és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia 
kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás 
szándékának és céljának kritikus mérlegelése. A tanulónak képesnek kell lennie a közös mun-
kára és arra, hogy tudását másokkal megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és 
szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  
A pozitív attitűd tanulás iránti belső motivációt feltételez, amelynek folyamatos 
fenntartásához elengedhetetlen, hogy az ember korábbi tanulási és élettapasztalatait 
felhasználja, új tanulási lehetőségeket kutasson fel, és a tanultakat az élet minden területén 
széles körben alkalmazza. 
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9. MŰVÉSZETI NEVELÉS (Esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség) 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 
megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének 
elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média segítségé-
vel, különösen is az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális 
művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszkö-
zök, a fotó és a mozgókép segítségével.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, 
az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a főbb művészeti alkotásoknak 
értő és beleérző ismeretét a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Ide 
tartozik az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális és nyelvi sokfélesége meg-
őrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum mindennapokban 
betöltött szerepének a megértése is.  
Olyan képességek értendők ide, mint a művészi önkifejezés, a művészi érzék, a műalkotások 
és előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások véleményével, a 
kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása, s ez által az 
általános életminőség javítása.  
A pozitív attitűdök alapját a művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitott-
ság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a 
fogékonyság fejleszti a kreativitást és az arra való készséget, hogy a művészi önkifejezés és a 
kulturális életben való részvétel révén gazdagodjon az állampolgárok önismerete, emberi kap-
csolatrendszere és eligazodó készsége a világban. 
 
A művészeti nevelés területei: 
o Néptánc és zenei nevelés 

Látszólag két külön műfaj, de mégis ősidőktől fogva elválaszthatatlan egymástól, az emberek 
mindennapjait jellemezte. Köztudott a Kodály módszer elveinek alapján, hogy a zene és a 
tánc (különösen a népzene és a néptánc) a gyermek egészséges testi és mentális fejlődését 
alapozza meg. Naponta találkoztatnunk kell ezekkel a formákkal harmonikus fejlődése érde-
kében. Ha gyermekeink egyszerre énekelnek, játszanak, táncolnak, ezáltal több képességüket 
is fejlődik, ez különösen az alsó tagozaton meghatározó. Kielégíthető mozgásigényük, fe-
szültségeik feloldódnak. A népi gyermekjátékok során fejleszthető a tiszta, szép magyar be-
széd (irodalom, nyelvtan), a társas kapcsolatok kialakítása, alkalmazkodóképesség (magatar-
tás), a versenyszellem (testnevelés), szerepjáték (színjátszás) viselkedéskultúra, ritmusérzék, 
tisztán, jól intonált éneklés, hallásfejlesztés (ének-zene), kreativitás, leleményesség. A leglé-
nyegesebb: a magyar nyelvi-, zenei- és mozgáskultúra ápolása együttesen.  
 
 
o Képzőművészet 

A vizuális kultúra a teljes látható és láthatóvá tett tárgy- és jelenségvilág (a természet, a mes-
terséges környezet és a képzelet világa) használata és alakítása. A vizuális nevelés feladata: 
azoknak a képességeknek és készségeknek fejlesztése és ismereteknek az átadása, amelyek a 
látható világ használatához, alakításához szükségesek. (Részletes célokat lásd. a Helyi Tan-
tervben) 
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o Média  
A XXI. század társadalmának legnagyobb gondja a médiából a gyermekek felé korlátlanul 
áramló „információ”. Hatnak rájuk, tele vannak feszültséggel. Kiemelkedő szerep jut éppen 
ezért a média tantárgynak, amely megtanítja a gyermekeket látni, nézni, érteni filmet, plaká-
tot, és kiadványokat készíteni. Mindezek a vizuális kultúra alapjait teremtik meg. 
Ma már nem csak a visszaemlékezés lett sokkal inkább vizuálisabb vagy vizualizált, mint 
valaha, de maga a tapasztalás is. (A műholdas felvételektől az emberi test belsejéről készült 
képekig számos példát említhetnénk). A gyerekek ma már ismereteik jelentős részét iskolán 
kívül szerzik. Ebben éppen a televíziónak mint audiovizuális médiumnak van meghatározó 
szerepe. Alapvető fontosságú tehát, hogy az iskola elősegítse azt, hogy a tanulók képesek 
legyenek a nagy mennyiségű (képi) információ minél magasabb szintű önálló feldolgozására, 
értelmezésére, értékelésére, a megfelelő szelekció elvégzésére. 
 

 
Kiemelt kompetenciafejlesztési területek a művészeti nevelés területén: 
o Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

 Művészi önkifejezés, előadókészség  
 Európai és egyetemes kulturális örökség megőrzésére irányuló igény 
 Az esztétikum igénye a mindennapokban 

o Környezettudatosságra nevelés 
 Környezetünk esztétikus értékeinek megőrzésére, gyarapítására való igény  

o Szociális és állampolgári kompetencia 
 Nyitottság, érdeklődés  
 Kulturális életben való részvételre való igény 

 
10. Testnevelés (Mozgáskultúra, egészséges életmód) 
A testnevelésnek és a sportnak egyedülálló szerepe van a mozgatórendszer, a mozgásszabá-
lyozás fejlesztésében, a civilizációs ártalmak megelőzésében, a mozgásszervi elváltozások 
javításában. Sajátosan összetett műveltségi terület, mivel a mozgás az élet velejárója, nélküle 
nem képzelhető el semmilyen kognitív funkció működtetése. 
        Hozzájárul a személyiség harmonikus fejlesztéséhez, az egészséges életmód megalapo-
zásához.  
         Széles körű elméleti és gyakorlati ismeretek, képességek és készségek célszerű viselke-
désbe integrálásával elősegíti a tanulók szocializációját. Előmozdítja a belső erőforrások mo-
bilizálását, pozitívan befolyásolja az erkölcsi, akarati tulajdonságokat, az élet minőségét. Fej-
leszti az egyén esztétikai érzékét, tűrő- és alkalmazkodási képességét. Segíti a helyes önérté-
kelés kialakítását, a teljesítménynek, mint értéknek a felismerését. 
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2.7.AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 
FELADATOK 
 
2.7.1. Az egészségségnevelési elvek 

Elméleti háttér 
Az egészségfejlesztő iskola elősegíti, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges 
színtere legyen, es arra törekszik, hogy folyamatosan fejlessze környezetét. E cél elérése ér-
dekében iskolánk minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti: 

1. a tanulók es a tantestület egészségének védelmét, az eredményes tanulás előfeltételét, 
2. a pedagógusok, az egészségügyi szakemberek, a szülők és a diákok együttműködését, 
3. az egészséges környezetet, az iskolai egészségnevelést és egészségügyi szolgáltatásokat 

biztosít. 
 
Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota. Tehát nem 
passzív állapot, hanem folyamat. Az egészség kiteljesedésére az alábbi négy feltétel teljesülé-
se adja a legnagyobb esélyt a diákoknak: 

1. ha az egyén integrálódik a közösséghez (családhoz, iskolához) 
2. ha a változó terheléshez alkalmazkodni tud 
3. ha individuális önállóságát megőrzi 
4. ha megteremti az összhangot a biogenetikai, fizikai, lelki és társadalmi lehetőségei kö-

zött 
 
Az iskolának jelentős szerepe van, abban, hogy a tanulók fent említett feltételeknek megfelel-
jenek, és ez által egészségüket megőrizhessék. A korszerű egészségnevelés az egészségi ál-
lapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartoznak például a következők:   

a. az egészséges táplálkozás 
b. az aktív szabadidő eltöltése 
c. a lehetőség szerinti mindennapos testmozgás 
d. a személyi higiéné 
e. a lelki egyensúly megteremtése 
f. a harmonikus párkapcsolat ideáljának kialakítása 
g. a családi életre való nevelés 
h. a családtervezési módszerek ismertetése 
i. az egészséges és biztonságos környezet kialakításának igénye 
j. az egészségkárosító magatartásformák elkerülése stb. 

 
 
Egészséges iskola 
A gyerekek az iskolában nem egyszerűen az életre készülnek, hanem az iskola számukra ma-
ga az élet. A személyes kapcsolatok gazdagsága teszi az iskolát valódi életteli szintérré. Ezért 
fontos az egészséges iskola megteremtése, mely nem csak külső körülményeiben, hanem szo-
cializációs szerepében is olyan hely, ahol a diákotthon van, ahol gondjait megbeszélheti. A 
fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolában. Ebben a hosszú időszakban érdemi hatást lehet 
gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmódjukban később 
kialakuló szokásaikat, az életideálokat stb. 
 
Az egészségnevelési tevékenység részletes kifejtése az intézmény EGÉSZÉGNEVLÉSI 
PROGRAMJA tartalmazza.  
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Az egészséges életmód és életszemlélet, magatartás területei az iskolánkban 
a) önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 
b) a mozgás fontossága 
c) a testi higiénia 
d) az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 
e) a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, AIDS 

prevenció 
f) személyes krízishelyzetek felismerése és stratégiák ismerete 
g) a tanulás és tanulás technikái 
h) a szenvedélybetegségek elkerülése (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer haszná-

latának megelőzése) 
i) személyes biztonság (közlekedés) 
j) a tanulási környezet alakítása 
k) a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége, a környezeti ártal-

mak elkerülése 
l) a betegség és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat) 
m) fogyatékosok és hátrányos helyzetűek integrációja 

2.7.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 
 

1./ elemi első segély-
nyújtási 
ismeretek 
elsajátítása 
 

a) ismeretek és gya-
korlatok 
az év eleji osztályfő-
nöki 
órákon, 
szakórákon 
b) feltételek biztosí-
tása, 
elsősegély dobozok 
felszerelése, 
elhelyezése 
c) elsősegély-nyújtó 
vetélkedő 
szervezése az 
egészségnapra 
d) oktató-táblák be-
szerzése 
 

osztályfőnökök, 
tanítók, szaktanárok, 
kapcsolattartó, 
gondnok 
 

év eleje: 
éves munkaterv 
összeállítása, 
osztályfőnöki órák 
egészségnap szerve-
zése 
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2.8.A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 
Az ember természeténél fogva közösségi lény, Isten közösségként hívta meg az emberiséget 
az üdvösségre. Az Istent és önmagát kereső ember számára leglényegesebb dolog személyi és 
közösségi önazonosságának megtalálása. A keresztény értékrenden alapuló légkörben válik 
leginkább egyértelművé a személyiségnek, mint páratlan, egyszeri és megismételhetetlen 
értéknek a hangsúlyozása, akit nem elsősorban teljesítményeiért, hanem önmagáért fogadnak 
el, mert így szereti őt az Isten. A személyiség azonban nem elszigetelt individuum, akinek 
meg kell valósítania önmagát, nem is arctalan tömeg, hanem kapcsolatra, személyes kontak-
tusra vágyó ember, közösségi lény, aki csak az én-te kapcsolatban válhat azzá, akivé lennie 
kell, olyan emberré, aki képes a szeretet és tisztelet ajándékozására és elfogadására.  
 
A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti helyes kapcsola-
tot kialakítja, megteremti, segíti az egyén képességeinek megfelelő társadalmi szerepvállalás 
kialakítását.  A társas viselkedés egyéni tanulási színterei a csoport, a közösség: mint a csa-
lád, az iskola, az iskolán kívüli közösségek: baráti kör, egyesületek, sportkörök, művészeti 
csoportok, stb. 
 
A gyermek legalapvetőbb közössége a család, melybe a tanuló beleszületik. A család megha-
tározza, formálja, befolyásolja a gyermek fejlődését, a másokhoz való viszonyát. Alapvető 
szociális kötődéseket, formákat alakít ki, amelyeket a gyermek iskolába kerülésével hatéko-
nyan lehet és kell is fejleszteni, alakítani. Szükség esetén a családi nevelés segítése, a csalá-
dok intervenciós megsegítése is feladata az iskolának, az osztályfőnöknek vagy a gyermekvé-
delmi felelősnek. 

Az iskolai nevelés legfőbb célja a tanuló minél szélesebb körben történő fejlesztése, 
felkészítése az életre. A gyermek fejlődése azonban szorosan összefügg és nem választható 
el a közösségtől, a közösségi neveléstől.  
A kortárs csoport lehetőséget ad az én-érvényesítésre, biztosítja a valakihez tartozás érzését, a 
közösségi önmeghatározást, emocionális biztonságot nyújt. 
Az iskola a közösség által történő nevelés és oktatás meghatározó színtere. Amennyiben a 
tanulók kötődnek az egyes iskolai közösségekhez, ez felerősíti a tevékenységén keresztül 
közvetett módon megvalósuló oktatás és nevelés hatását. Ezért kiemelten fontos feladata az 
iskolának a különböző színtereken megvalósítandó események igényes, színvonalas megszer-
vezése és irányítása.  
 
2.8.1. Az iskolában a közösségfejlesztés fő területei: 

 
Tanórák: szaktárgyi órák, hittanórák, osztályfőnöki órák, művészeti iskola foglalkozásai,  
 
Tanórán kívüli foglalkozások: napközi, tanulószoba, szakkörök, klubok, diáksport, tömeg-
sport, énekkar, tehetséggondozás és felzárkóztatás, logopédiai foglalkozás. 
 
Diákönkormányzati munka 
 
Szabadidős tevékenységek: kirándulás, tanulmányi kirándulások, séta, lelkigyakorlatok, za-
rándoklatok, kiállítások látogatása, hangversenyek, színházi előadások látogatása, mozizás. 
 
Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás 
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Mindegyik terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, 
céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: 

- az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, 
- véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 
- a közösségi normák elfogadásához, erkölcsi értékrendjének kialakulásához, 
- egymás tiszteletben tartásához, a toleráns magatartáshoz, 
- mások gondjainak felismeréséhez és az együtt érző magatartás kialakulásához,  
- az egyéni értékek felismeréséhez és megbecsüléséhez, 
- az együttes munkavégzés nehézségeinek és előnyeinek megtapasztalásához, 
- az egyén önértékelő, önbecsülő képességének fejlődéséhez. 

 
2.8.2. A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok: 
Az iskolai nevelés - oktatás kerete az osztály, amely kezdetben nem több mint azonos korú 
tanulók csoportjánál. Közösséggé formálása több éven át tartó pedagógiai folyamat, amelyet 
az iskola valamennyi dolgozója közösen, egymást erősítve végzi. A tanuló idejének legna-
gyobb részét az osztályközösségben tölti, ezért meghatározó annak légköre, szellemisége, 
hatása a tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszerére, viselkedési formáira. Legfon-
tosabb célunk egy olyan valódi közösséget formálni, amely képes a közös cél érdekében a 
közös értékrend elfogadására és az iskola szervezett keretein (tanórák) belül ennek megfelelő-
en viselkedni.  
Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítására törekszünk: 
- szociális kompetencia fejlesztése (empátia, tolerancia, egymásra figyelés, együtt-működés, 
alkalmazkodó készség fejlesztése) 
- a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, tanulmányi és 
munkaerkölcs erősítésével, 
- a tanulók kezdeményezésének segítése, 
- a közvetlen tapasztalatszerzés segítése, 
- a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással, helyes cselek-
vések bemutatásával, bírálat, önbírálat segítésével), 
- a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének fejlesztése, 
- a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő évfo-
lyamon a már elért eredményekre való építés, 
- olyan nevelőkollektíva kialakítása, mely összehangolt követeléseivel és nevelési eljárásaival 
az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja, 
- Változatos közösségfejlesztő programok biztosítson, szervezése. 
- Közös szabályok kialakításával, következetes kiszámítható értékeléssel törekszünk az osz-
tálytermi konfliktusok megelőzésére. 
- Konfliktusainkat emberségesen, mások emberi méltóságát tiszteletben tartva oldjuk meg. 
 
A közösségfejlesztés szempontjából fontos az osztályban tanító tanárok összhangja. 
Ezért törekedni kell arra, hogy a nevelők azonos értékrendet képviseljenek, megbeszéljék egy-
egy adott osztály problémáit, egységesen lépjenek fel, az eredményes és hatékony munka ér-
dekében.  
 
2.8.3. Az osztályfőnök meghatározó szerepe a közösség irányításában, alakításában: 
Fontos az osztályfőnök szerepe és a tevékenysége abban, hogy a családot hogyan tudja be-
vonni, befolyásolni a tanuló támogatásába, mennyire azonos alapelvekkel irányít az iskola és 
a család. Az osztályfőnöknek kell felismerni a tanuló problémáit, érzékelni az esetleges devi-
áns eseteket, és megtalálni a problémák megoldásához a helyes utat, vagy azokat a személye-
ket, akik a probléma megoldásában a segítségére lehetnek.  
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Feladatai: 
- tanuló és családi-, szociális helyzetének alapos megismerése 
- a felmerülő problémák megoldási lehetőségeinek közös megbeszélése a lehető legnagyobb 
csoportaktivitással, véleményalkotó, véleménynyilvánító képesség 
- oldott légkör megteremtése, amelyben a tanulók őszintén és nyíltan merik elmondani érzése-
iket önmaguk és mások viselkedéséről 
- segítségnyújtás a konfliktushelyzetek megoldásában 
- a közösségben előforduló pozitív és negatív élményanyag elemzése, következtetések levoná-
sa. 
- jutalmazás és büntetés alkalmazása. 
 
2.8.4. A táncművészeti és képzőművészeti képzés közösségfejlesztési lehetőségei: 
Az alkotói munka speciális szerepet tölt be a közösségnevelés folyamatában. A művészeti 
órák kötetlenebb szerkezete, és a közösségben zajló alkotói tevékenység különleges érzelmi 
töltést kölcsönöz a tanulók számára. Rendkívül jó lehetőség a közösségi élmény pozitív meg-
erősítésében. A szereplések, versenyeken és fesztiválokon való részvétel összekovácsolja az 
évfolyamokat, és erősíti a gyermekekben a közösség iránti felelősséget. Egy-egy vizsga al-
kalmával is megvalósulhat ez a fajta egymásrautaltság. Az alkalmankénti színházlátogatások 
és múzeumlátogatások által nem csak élményekkel gazdagodhatnak, hanem értékrendszerük 
is fejlődik és megismerhetik társaik véleményét. Az évközben megtartott táncházak és játszó-
házak jó hangulatú, örömteli eseményeknek számítanak, ahol a közösségi szellem kialakulá-
sán túl a tanult lépésanyagot is gyakorolhatják. A nyári szünetben tánctáborokon és képzőtá-
borok vehetnek részt a tanulók, ahol kötetlenebb formában ismerik meg társaikat. 
 
 
2.8.5. Tanórán kívüli foglalkozások és a szabadidős tevékenység  
A közösségfejlesztésben emocionálisan nélkülözhetetlenek az együttes élmények, a közös 
cselekvések. A kötetlen együttlétek biztosítják egymás jobb megismerését, a sikeresen végzett 
munka örömének együttes átélését; az esetleges kudarcok elemzését, feldolgozását, tanulsá-
gok levonását.  
Közösségfejlesztő feladatai: 
- segíti, hozzászoktatja a tanulókat más közösségekbe való beilleszkedésre, 
- a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem fejlesz-
tése, a társak és foglalkozásvezetők elfogadása az együttműködés megalapozása,  
- ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek egy jól  
működő közösség kialakításához elengedhetetlenül fontosak, 
- a tanulók kommunikáló képességének fejlesztése 
- nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére, 
- közösen megtervezett programokat hozzanak létre, amivel fejlesszék a közösséget,  
erősítsék a közösséghez való tartozás érzését, 
- sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, sportfoglalkozások,  
versenyek…) járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez, 
- olyan csoportok kialakítása, ahol szívesen töltik a szabadidejüket és örömteli  
pillanatokat nyújtanak a tanulóknak, 
- olyan közösségek létrehozása, amelyek segítik a tanulók kulturális kikapcsolódását 
- séták, kirándulások mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti  
felelősség érzését. 
 
Az iskolai baráti körök leginkább a közös érdeklődés alapján szerveződő azonos 
tevékenységekben alakulnak ki. Hatásuk azért jelentős, mert a tanuló részvétele a 
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közösségben önkéntes választáson alapul, ezért a nevelőnek más típusú módszereket és 
eszközöket kell alkalmaznia a közösségépítés és fejlesztés céljából.  

Kirándulások, túrák, helytörténeti séták, amelyek az együttes élményen túl lehetőséget 
teremtenek nemzeti értékeink jobb megismerésére, megbecsülésére; a természet iránti tiszte-
let, a környezet iránti felelősség érzésének felkeltésére. 
A kiállításokon, színházi-, zenei-, irodalmi programokon való részvétel az esztétikai neve-
lés mellett szolgálja a kulturált megjelenés, viselkedés normáinak elsajátítását, gyakorlását.  
A közös sportprogramok előmozdítják az egészséges életmód szokásrendszerének kialakítá-
sát, a csapatversenyeken való részvétel erősíti az egészséges versenyszellemet, segíti az 
együttműködő-készség fejlődését. 
 
2.8.6. A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 
A diákönkormányzatok a tanulók irányító, önszervező közösségei, melynek keretében a tanu-
lók a pedagógus irányítóval (vagy pedagógus közösséggel) együtt, saját fejlettségüknek meg-
felelő szinten önállóan intézik saját ügyeiket. 
A diákönkormányzat megalakítása nem kötelező, tagsági viszonya önkéntes, célirányos tevé-
kenységéhez viszont szervezettségre van szüksége. Demokratikus úton választja tisztségvise-
lőit, hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a közösség megbízásából hivatottak az ügyek 
megvitatására, határozathozatalra.  
A tanulóközösség megbízása alapján a jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja az 
egyetértési, javaslattételi és véleményezési jogokat. 
Feladatai: 
- olyan közös érdekeken alapuló közös és konkrét célok kijelölése, amelyek nem sértik az 
egyéni érdekeket, azokkal összhangban vannak, 
- a kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, közösségépítő 
tevékenységek fejlesztése, 
- régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése, 
- olyan tevékenységek szervezése, amely értékes esztétikai élményeket keltenek a  
közösség tagjaiban és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség, 
- a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése, 
- a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése, 
- olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire,  
értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait, 
- megtanítani a tanulókat mások és saját maguk jogainak tiszteletére. 
 
2.8.7. Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás 
Intézményi szinten az összetartozás eszközei az iskola jelképei, hagyományai.  

 
Az iskolai hagyományok ápolásával összefüggő rendezvények  
Szent Gellért Napja, Szent György Napja, Adventi hangverseny NK, Ballagás 
 
Nemzeti ünnepek és emléknapok 
okt.6., okt.23., márc.15., jún.4. 
 
Egyházi ünnepek és események 
a magyar szentek ünnepei, dramatikus népszokások, karácsonyi és nagyböjti lelkigyakorlat, 
osztálymisék (Vízkereszt, Gyertyaszentelés, Balázsolás, Virágvasárnap, Anyák napja) 
 
A családdal, a szülőkkel való kapcsolatot erősítő rendezvények  
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Anyák napja, sportnap/ sportgála, családi-nap, nyílt órák, szülői fórumok, közös kirándulások, 
gyermek lelkinap, egészségnap. 

Egyéb, osztály- vagy iskolai keretben tartandó ünnepségek: 
Költészet napi szavalóverseny, Mesemondó verseny, Népdaléneklő verseny, Művészeti bemu-
tatók, Karácsonyi Ünnepség, Karácsonyi Gála, Mikulás ünnepség, Farsang, Alapítványi bál,  
 
Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van fel-
adatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő 
szervezetek vezetőinek is, hiszen megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas 
kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt.  
 
 
2.9. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tar-
talma, az osztályfőnök feladatai  
 
2.9.1. Követelmények, elvárások a nevelőtestülettel szemben 

A gyermekek nevelése felelősségteljes feladat. Üdvösségre nevelünk. Ahhoz, hogy a 
tanulók harmonikus, kellő önismerettel, fegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony, Is-
tent és embertársát szerető emberekké váljanak, a pedagógusoknak is ilyeneknek kell lenniük. 
Hiszen „a katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása nagyobb részben az ott tanítók tevé-
kenységén és tanúságtételén múlik”. (Kat. Isk. 78) Nyitottnak kell lennie minden értékre, 
amelyet beépíthet saját életébe és nevelő-oktató munkájába. Ez a munka nagy önfegyelmet és 
önismeretet igényel, de ugyanakkor a pedagógusnak vállalnia kell a diákok előtt teljes szemé-
lyiségét, korlátait is. A hívő pedagógus számára nélkülözhetetlen a folyamatos, elmélyült 
imaélet, amelynek segítségével erőt meríthet munkájához. A nem hívő pedagógusokat is a 
diákok szeretetéből fakadó humánumnak kell vezérelnie. 
 A gyermekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül. 
Meg kell érezni, melyik diáknak van éppen szüksége szerető, személyes beszélgetésre, és me-
lyiknek határozott szigorra. A megalázást, kiközösítést viszont minden esetben kerülni kell. 
Ezt a munkát csak a gyermek és családja minél jobb megismerésével lehet lelkiismeretesen 
végezni. 
 A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. Ezért kerülnie kell mindent, ami 
értéktelen, ami az aktuális fogyasztói divatot képviseli, ami csak szórakoztat, de nem nevel, 
ami üres tudást ad, de személyiséget nem fejleszt. Istennek kell lennie a legelső helyen az 
értékek sorrendjében, mert ha a sorrend megváltozik, akkor az emberkép és a világkép is tor-
zul. A nevelőnek figyelemmel kell lennie a gyermekek életkori igényeire és sajátosságaira. 
 A nevelő életének összhangban kell állnia az általa és az intézmény által képviselt ér-
tékekkel. Ezért fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végez-
zen, ígéreteit tartsa meg. Konfliktusait akarja és tudja kezelni, tudjon megbocsátani és bocsá-
natot kérni. 
Családi háttere rendezett legyen. 
Ezt a munkát csak magasan kvalifikált, teológiailag képzett, a gyermekeket szerető és értő 
pedagógusok tudják ellátni. A pedagógus szavainak és tetteinek mindig összhangban kell len-
niük, hiszen mindennél nagyobb veszélyt jelent a gyermek számára a hamis tanúságtétel. 
 
Intézményünkben minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus voltát. Az 
új pedagógus felvételnél mindig mérlegeljük, milyen feladatokat bízunk rá, és mit várunk el 
tőle. Ezek ismeretében lehet dönteni, hogy a képzettség, rátermettség és vallási háttér hármas 
követelményéből melyiket, milyen súllyal kell figyelembe venni. 
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• Tudjon azonosulni az óvoda és az iskola pedagógiai programjának alapelveivel, célja-
ival. 

• Törekedjen a célok elérésére. Céljainak megfogalmazása legyen összhangban a helyi 
tanterv előírásaival, pedagógiai programban foglaltakkal. 

• A NAT, a Kerettanterv, az iskola helyi tanterve és az iskolai munkaterv alapján készít-
se el témakörökre és órákra bontott tanmenetét, tematikus tervét. 

• A megfogalmazott feladatokat igyekezzen, megvalósítani a nevelés-oktatás különböző 
színterein, a pedagógiai helyzetek kínálta tevékenységi formákkal 

• Viselkedésével, személyes példamutatásával pozitív irányba befolyásolja a nevelési 
folyamatokat. 

• Naprakészen vezesse a digitális naplót. A tanulók osztályzatait, értékelését az e-
naplóban, rendszeresen vezesse. 

• Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal válassza meg a különböző 
értékelési módszereket, eszközöket. 

• Értékelése során építsen a tanulók előzetes tudására, a tanulócsoport jellemzőire, a ta-
nuló önmagához viszonyított fejlődésére. 

• Önállóan legyen képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az 
egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát 
módosítani. 

• Toleráns, elfogadó, befogadó légkört teremtsen a tanulókkal és a kollégákkal. A ta-
nuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. 

• Innovatív, szakmailag igényes legyen. Legyen aktív résztvevője az oktatást megújító 
iskolai tevékenységeknek! 

• Rendszeresen tájékozódjon oktató-nevelő munkáját érintő eseményekről, eredmények-
ről, változásokról. 

• Figyeljen a szaktárgyára és az általános pedagógiára vonatkozó újdonságokra, tovább-
képzésekkel és folyamatos tájékozódással legyen naprakész tudása! 

• Törekedjen a jó partnerkapcsolatra, az iskola minden használójával. 
• Kommunikációja legyen szakszerű, világos, udvarias, megegyezésre törekvő. Foga-

lomhasználata során törekedjen a pontosságra, következetességre. 

• Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikáljon 

• Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemezze. 
• Ismerjék az új módszereket, irányzatokat és alkalmazzák azokat. Aktívan vegyen részt 

továbbképzéseken. 
• Személyes és szakmai igényességre törekedjenek. 
• A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen fejtse ki szakmai 

álláspontját, a vitákban legyen képes másokat meggyőzni, és ő maga is legyen 
meggyőzhető. 

• Legyen képes szakmai álláspontját magabiztosan képviselni, mások véleményét 
mérlegelni. 

• Szakmai fejlődését folyamatosan szem előtt tartva legyen nyitott az intézményvezető, 
a kollégák, a szaktanácsadó és a szülők visszajelzéseire és a visszajelzések fel-
használására! 

• Aktív részt vállal a tantestület, munkaközösségek tervező, értékelő-elemző 
munkájában, a közösen kialakított normák mentén szervezi oktató-nevelő munkáját. 

• Az óráit a cél (ok) nak megfelelően, logikusan építse fel. 

• A dolgozatokat megfelelően készítse elő, és a megadott határidőre javítsa ki. 
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• Titoktartási kötelezettséget vállal. 
• Legyen képes a kommunikációban alkalmazható IKT eszközök fejlődésének folyama-

tos nyomon követésére! 

• A különböző szakmai együttműködések megvalósításában legyen egyenrangú partner! 

• Legyen képes bekapcsolódni az intézményen kívüli vagy online szakmai 
együttműködésekbe. 

 
 
2.9.2. Követelmények, elvárások a nem pedagógus dolgozókkal szemben 
A gyermekek/tanulók az intézmény minden dolgozójával kapcsolatba kerülnek. Ezért szüksé-
ges, hogy a nem pedagógusdolgozók számára is megfogalmazzunk bizonyos erkölcsi elvárá-
sokat, hiszen ők is hatást gyakorolnak a gyermekekre. Természetesnek tartjuk tehát, hogy 

• a munkaköréből adódó feladatokat mindenki a tőle elvárható legjobb szinten telje-
síti, 

• az intézmény működésének feltételeit munkaterületén biztosítja, 
• megnyilvánulásai nem ellentétesek az intézmény szellemiségével (pl. öltözködés, 

beszéd), 
• az intézmény vállalt feladataihoz tiszta, biztonságos, esztétikus környezetet bizto-

sít, 
• titoktartási kötelezettséget vállal. 
 

 
2.9.3. Az osztályfőnökökkel szemben támasztott elvárások 
Az osztályfőnököket az igazgató jelöli ki. Munkáját a munkaköri leírásában meghatározottak, 
valamint egyéb iránymutatások alapján végzi. 
 
2.9.3.1.Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai: 
 

• Az osztályfőnök osztálya közösségének felelős vezetője. 
• A keresztény pedagógia elvei és gyakorlata szerint neveli tanítványait.  
• Részt vesz havonta esedékes közös Istentiszteleteken. 
• Célzatosan összehangolja osztályukban a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, 

hogy osztálya jó közösséggé váljon, amelyben minden tanuló otthon van.  
• Részt vesz, az intézmény közösségi munkájában, javaslataival, észrevételeivel és a ki-

jelölt feladatok elvégzésével segíti a közösségi tevékenység eredményességét. 
• Segíti az iskola munkatervében rögzített, év közben adódó feladatok megoldását. 

Vállalja a rá bízott rendezvény szervezését, lebonyolítását. 
• Tanítványaik családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, 

aminek érdekében ajánlatos a családlátogatás, az intézmény nevelési céljainak 
megfelelően, azokkal mélyen azonosulva, formálja személyiségüket, segítik önisme-
retük, hivatástudatuk fejlődését. 

• Titoktartási kötelezettséget vállal. 
• A gyermekvédelmi felelőssel napi kapcsolatot tart, számára szükséges adatokat 

határidőre, pontosan szolgáltatja. 
• Gondoskodik a különböző kérdőívek, szülői nyilatkozatok határidőre való 

visszaérkezéséről, hiánytalan összegyűjtéséről. 
• Megkülönböztetetten figyel azokra, akik képességeik alatt teljesítenek, felderíti az 

okokat és segít kiküszöbölni őket. Keresi a szegényebb tanulókon való segítés módjait, 
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gondoskodik a hivalkodó öltözködés, viselkedés elkerüléséről.  
• Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődést 

/szünetekben, lelkigyakorlatokon, osztálymiséken való részvételével/.  
• Figyelemmel kíséri tanítványai tanulmányi eredményeit, ellenőrzi, hogy be van-e írva 

minden osztályzat ellenőrzőjükbe.  
• Koordinálja és segíti az osztályukban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat.  
• Gondot fordít arra, hogy a tanulók tanulmányi elfoglaltsága arányos legyen, hogy egy 

napon kettőnél több átfogó, számonkérő dolgozatot ne írjon az osztály.  
• Szükség esetén tanácskozást hív össze az osztályukban tanító pedagógusok számára.  
• Gondot fordít arra, hogy tanítványaik teherbírásukkal összhangban vállaljanak részt a 

tanórán kívüli szabadon választható elfoglaltságokból.  
• A félévi és év végi osztályozó értekezletre írásbeli beszámolót készít, amelyben 

tájékoztatást nyújt: 
-az osztály közösségi, tanulmányi, magatartási helyzetéről, fejlődéséről, tennivalóiról 
- kitűnő, illetve jeles tanulóiról, 
- a bukások számáról, okáról, bukott tanulókról, a tantárgyakról, 
- magatartás, szorgalom jegyek megoszlásának okairól, 
- szülői értekezletek tapasztalatairól, 
- a továbbtanulás helyzetéről(8.o) 
- szakköri munkákról 
- osztályprogramokról 

• Szaktanárral egyeztetve értesíti a szülőt írásban a tanuló gyenge teljesítményéről, 
várható bukás elkerülése érdekében az első félévben dec.7-ig, a második félévben 
május 3-ig. 

• Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát.  
• Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, 

büntetésére.  
• Fegyelmező intézkedéseket szükség esetén meghozza.  
• Engedélyt adhat egy-egy tanuló egy-két tanórai távolmaradására.  
• Rendszeresen tájékoztatja osztályát az iskolai feladatokról.  
• Tanítványaikkal tanulmányi kirándulást szerveznek, kulturális programokon tanulói 

kíséretet látnak el. Tanórán kívüli program szervezése esetén írásban leadja az 
intézményvezetőnek a részt vevők névsorát, a távozás, érkezés időpontját, helyszínét 
és a programmal kapcsolatos tennivalókat. 

• Gondoskodnak osztályuk kötelező orvosi vizsgálaton való részvételéről.  
• Évente legalább két szülői értekezletet tart, szoros kapcsolatot tart fenn az osztály 

szülői munkaközösségével, a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel 
 (Lelkiatya, pszichológus, logopédus , gyermekvédelmi felelős, stb.)  

• Segíti a pályaválasztást, pályaorientációt. 
• Nevelő-oktató munkájukhoz tanmenetet készít.  
• Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. 
• Köteles rendszeresen részt venni a részére szervezett fórumokon, illetve 

továbbképzéseken. 
• Elkészíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztési tervét, vezeti a 

haladási naplót (felső tagozatban a szaktanárok véleményének a kikérésével) Elkészíti 
a negyedéves értékelést, megszervezi és lebonyolítja a szülők tájékoztatását a tanulók 
előrehaladásával kapcsolatosan. 

• A relevans pályázat első évében a kimeneti mérések eredményei alapján, a további 
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években pedig a bemeneti mérések eredményeire alapozva készíti el az egyéni fej-
lesztési terveket. A bemeneti mérések összetevői: készségtesztek, tanév eleji 
felmérések matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. A tanulók egyéni és 
közösségi magatartásának, viselkedésének a vizsgálata, szociális kompetencia fej-
lettsége. 

• Munkaidején belül esetenként végezze el mindazokat a pedagógiai, nevelési feladato-
kat, amelyekkel közvetlen felettese, az intézmény vezetője megbízza. 

 
Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki foglalko-
zási terv, amelyet a munkatervben megjelölt időpontban a munkaközösség vezetőnek vélemé-
nyezésre átad. Az igazgató, tagintézmény vezetője a szempontoknak megfelelő foglalkozási 
tervet jóváhagyja. 
 
A foglalkozási tervnek tartalmaznia kell: 

o az osztályfőnöki óra számát, témáját, célját, feladatát, a tanulói tevékenységeket illet-
ve a szükséges eszközöket. 

o  az osztályra vonatkozó helyzetelemzést- mely az előző évek tapasztalataira épül – 
megfigyeléseit, értékelését tartalmazza. 

o A tanórán kívüli programok tervezetét (színház, múzeumlátogatás, kirándulás, stb.) 
 

2.9. 4. Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások 
A pedagógusok, havi vagy napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató 
vagy a tagintézmény vezetője állapítja meg az intézmény órarendjének, a zavartalan működés 
biztosításának függvényében a munkaidő elrendelő és munkaidő nyilvántartási dokumentumok 
alapján, figyelembevételével.  
A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi programja-
inak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. 
A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató mun-
kával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüg-
gő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munka-
ideje két részre oszlik:  

a, kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  
                        b, munkaidő többi részében ellátott feladatokra 
A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak: 
a) a tanítási órák megtartása 
b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 
c) osztályfőnöki feladatok ellátása, 
d) iskolai sportköri foglalkozások, 
e) énekkar, szakkörök vezetése, 
f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkózta-

tás, előkészítők stb.), 
g) magántanuló felkészítésének segítése, 
h) könyvtárosi feladatok. 
Elrendelt kötött munkaidőben ellátandó feladatok különösen a következők 
a) a tanítási órákra való felkészülés, 
b) a tanulók dolgozatainak javítása, 
c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 
e) osztályozó vizsgák lebonyolítása, 
f) kísérletek összeállítása, 
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g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 
h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 
l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányza-

tot segítő feladatok) ellátása, 
m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 
o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 
p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 
q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 
r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 
s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 
t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 
v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 
w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 
x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 
y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
 
 
A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan 
működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének 
tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb 
szempontok, kérések figyelembe vételére. 
2 A pedagógus köteles 10 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munka-
helyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megje-
lenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző 
nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének, 
hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus 
köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazga-
tóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanu-
lók számára a tanmenet szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utol-
só napját követő 3. munkanapon le kell adni a gazdasági irodában.7 
3 Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt 
legalább két nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tar-
talmú tanítási óra (foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az 
tagintézmény vezető engedélyezi. 
4 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség sze-
rint – helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási 
óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles a tanmenet szerint előrehaladni, a 
szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani. 
5 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüg-
gő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető 
adja az tagintézmény vezető és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.  
6 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen osztály-
zatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad-

                                                 
7   Ezt az előírást jogszabály nem rögzíti, intézményvezetői döntésen alapul. 
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jon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról.  
7 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje 
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok munkaideje az intézmény által elrendelt köte-
lező és nem kötelező órákból, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint a nevelő-oktató 
munkával összefüggő további feladatokból áll. 
Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve 
egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama az iskolai 
dokumentumokban rögzített. Az intézményen kívül végezhető feladatok időtartamának és idő-
pontjának meghatározása a nevelő-oktató munkával összefüggő egyéb feladatok ellátásához 
elismert heti munkaidő-átalány felhasználásával történik. Ennek figyelembe vételével a nem 
kizárólag az intézményben elvégezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének fel-
használásáról maga dönt, így ennek időtartamáról – ezzel ellentétes írásos munkáltatói utasítás 
kivételével – munkaidő-nyilvántartást nem kell vezetnie. 
 
Az intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el a munkaidő 
nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően nem bizto-
sítható. Ebben az esetben a munkaidő-nyilvántartás szabályai a következők: 
 

• A pedagógusok munkaidejének nyilvántartására szolgáló adatlapot – a mindenkor hatá-
lyos jogszabályi előírások követésével – a tagintézmény vezető készíti el.  

• Minden pedagógus köteles napi gyakorisággal pontosan vezetni saját munkaidő-
nyilvántartó lapját, a hónap utolsó napján az aláírt nyilvántartó papírokat a gazdasági 
vezetőhöz köteles eljuttatni. 

• A heti munkaidő minden teljes állásban kinevezett pedagógus számára 40 óra, ennek 
túlteljesítésére és alulteljesítésére sincs lehetőség. 

• A hatályos belső rendelkezések szerint munkaidőkeretben dolgozunk, tehát a napi mun-
kaidőnek nem feltétlenül kell minden napon 8 órának lennie, de a heti munkaidő ösz-
szegzésénél 40 órának kell kijönnie. 

• A munkáltatói szabályozás szerint a napi 20 perc ebédidő nem része a munkaidőnek! A 
Mt. szerint biztosítanunk kell 20 perc munkaszünetet minden kollégának, aki munka-
kezdésétől legalább 6 órát munkában tölt. Ebben az esetben a napi 20 perc munkaszünet 
(általában ebédidő) kiadása és igénybe vétele (bejegyzése) kötelező. 

A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása  
Az intézmény pedagógusai heti 40 órás munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti munka-
időkeret első napja (ellenkező írásos hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első munkanap-
ja, utolsó napja a hét utolsó munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti 
munkaideje a munkanapok számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napo-
kon, ünnepnapokon munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a 
rendes munkaidő hossza legalább 4 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát. 
A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi program-
jainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. Az értekezleteket, fogadó-
órákat általában szerdai napokon tarjuk, ezért ezeken a napokon a napi átlagban 8-órásnál 
hosszabb, legfeljebb azonban 12 órás munkaidőre kell számítani. A munkáltató a munkaidőre 
vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése, illetve a hely-
ben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén elő lehet írni 
a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok meghatározott csoportja 
esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a fentiek az irányadók. 
 
 A pedagógusok munkaidejének kitöltése 
A pedagógusok teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve oktató mun-
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kával vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüg-
gő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus-munkakörben dolgozók munka-
ideje tehát két részre oszlik:  

a kötelező óraszámban ellátott feladatokra,  
a munkaidő többi részében ellátott feladatokra. 
 

A kötelező óraszámban ellátott feladatok az alábbiak: 
a) a tanítási órák megtartása 
b) a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása, 
c) osztályfőnöki feladatok ellátása, 
d) iskolai sportköri foglalkozások, 
e) énekkar, szakkörök vezetése, 
f) differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkózta-

tás, előkészítők stb.), 
g) magántanuló felkészítésének segítése, 
h) könyvtárosi feladatok. 
 
 Elrendelt kötött munkaidőben ellátandó feladatok különösen a következők 
a) a tanítási órákra való felkészülés, 
b) a tanulók dolgozatainak javítása, 
c) a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
d) a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 
e) osztályozó vizsgák lebonyolítása, 
f) kísérletek összeállítása, 
g) dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 
h) a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
i) tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 
j) felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 
k) iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 
l) a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányza-

tot segítő feladatok) ellátása, 
m) az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 
n) szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 
o) részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 
p) részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 
q) a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 
r) tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 
s) iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 
t) részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 
u) tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 
v) részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében, 
w) iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 
x) szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 
y) osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
 
Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje  
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával 
az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri 
leírásukat az igazgató és a gazdaságvezető közösen készíti el. A törvényes munkaidő és pihenő-
idő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend összehan-
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golt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására. A nem 
pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg. A 
napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók 
esetében az intézményvezető vagy a gazdaságvezető szóbeli vagy írásos utasításával történ 
 
2.10. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevé-
kenység 
 
A Köznevelési törvény fogalomhasználata szerint: 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
• sajátos nevelésű gyermek, tanuló 
• beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 
• kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

 
Sajátos nevelésű gyermek, tanuló: Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: Az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá sze-
mélyiség fejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelé-
si igényűnek. 
 

2.10.1  A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek  
A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. 
Ezért kiemelt fontosságú a tehetséges gyerekek felismerése és fejlesztése. 
Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy meg-
felelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. 
 
E tevékenység kiterjed az iskolai nevelésre, a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. 
Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetség-fejlesztéssel foglalko-
zó intézményekkel és szakemberekkel. 
 
A nevelők feladata a tanulók képességeinek megismerése, fejlesztése- minden hozzájuk kerü-
lő új tanulónál, csoportnál. Az átlagosnál magasabb szintű teljesítményre képes (tehetséges) 
tanulók felismerése, képességeiknek kibontakoztatása, fejlesztése. 
 
A feltárt képességek alapján a gyerekekkel foglalkozó pedagógus végezzen tudatos fejlesztő 
munkát és működjön együtt a gyermekkel- a gyermekkel foglalkozó más pedagógusokkal. 
 
A nevelők tájékozódjanak a tanulók képességének szintjéről, minden hozzájuk kerülő új tanu-
lónál, tanulócsoportnál. 
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Iskolánk kiemelkedő feladatként kezeli a tehetséges gyermekekkel való foglalkozást, amely 
minden pedagógus feladata. Tevékenységünk két csoportra osztható e területen: 
A tehetség alatt mi elsősorban az iskolai tehetséget értjük (jó tanulmányi munka, a tudás meg-
szerzése és tárolása kiváló, magas intelligencia, kiemelkedő produktum az oktatás területén). 
 
A tehetség felismerése: 
Tantestületünk objektív és szubjektív módszerek kombinációját használja a tehetséges gyere-
kek kiválasztásánál. 
 
a. Szubjektív módszerek: 
Elsősorban a szaktanár, ill. a szülők véleményét, tapasztalatát vesszük figyelembe. Felismer- 
hető jegyek tapasztalhatók az ismeretszerzés, a motiváció, a kreativitás szociális viselkedés 
területén. 
 
b. Objektív módszerek: 
- Iskolai teljesítménye, tanulmányi munkája, osztályzatai. 
-Versenyhelyzetben nyújtott teljesítménye (pl. tantárgyi tesztek eredményei). 
-Pszichológiai és intelligencia tesztek eredményei. 
-A mérések 3. és 5. osztály legelején történhet iskolán belüli és külső szakember segítségével. 
A mérés célja: az általános intellektuális képességek felmérése. 
-A komplex személyiséggondozás érdekében elsősorban külső szakember segítségével szük-
ségesnek tartjuk vizsgálni: 

• A teljesítményhez való viszonyát 
• Szorongását 
• Személyiségvizsgálatát. 

-Az intelligenciateszteket 3. és 5. osztályban minden tanulóval megíratjuk – amennyiben 
rendelkezünk szakemberrel -, és kiértékeljük a tehetségküszöbhöz mérten a felső 25%-ból 
választunk patronált tanulót. 

 
A tehetséges gyermekkel való foglalkozás: 

 
a. A tehetségek kibontakoztatásának területén sokoldalú szakköri kínálatunkkal lehető-

séget teremtünk arra, hogy tanulóink megtalálják azt a területet, amelyben tehetsége-
sek. Iskolánkban a következő szakkörök működhetnek tanévenként az igényekhez iga-
zodva: 

 
• Ének-zene (énekkar, furulya) 
• Testnevelés, sport 
• Történelem 
• Számítástechnika 
• Nyelv 
• Báb 
• A Művészeti Iskola kínálta lehetőségek: képzőművészet és néptánc. 
• Képesség-kibontakoztató programok működése  
 

      b. Iskolánkban a szolnoki Ádám Jenő magán zeneiskolával kötött Közoktatási Megállapo-
dás alapján zeneoktatás folyik különböző hangszereken. A tanulók zeneiskolai bizonyítványt 
is szerezhetnek, ugyanúgy ahogyan a képzőművészet és néptánc tanszakos diákok. 
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       c. A Művészeti iskola, a DŐK, az iskolánk éves programjai, versenyei lehetőséget adnak 
a tehetséges gyermekek bemutatkozására és megmérettetésére. Ilyen versenyek lehetnek pl: 
       - Rajzverseny 
       - Történelem csapatverseny 
       - KI MIT TUD? 
       - Vers- és prózamondó verseny 
       - Tornaverseny 
       - Levelezős versenyek. 
     d. Iskolánk támogatja a körzeti, megyei versenyeken való részvételt egyéni és csoport 
         formában.  Pl: sport, zenei, színjátszó, rajz, matematika stb. 
     e. Igény szerint, önköltséges tanfolyamok indulhatnak (aerobik, középiskola előkészítő). 
     f. Csoportbontással is segítjük a tehetséges tanulókkal való minél eredményesebb  
        foglalkozást. 
     g. Középiskolai előkészítők a felvételi tantárgyakból 7-8. évfolyamon 
     h. Szaktáborok (képzőművészet, folklór stb.) 
     i. Differenciált tanulásszervezés tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon.  
        Lehetőség szerint számítógép, internet használata. 
        Kooperatív tanulási technikák, projektmódszer alkalmazása. 
 
 

2.10.2 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 
 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek: 
 
Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 
jelentős- a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő -
különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok 
ismeretében, személyi higiénia terén, a katolikus vallás szertartásainak a vallásgyakorlási is-
meretében. 
 
Kiemelt feladatunk az egyenlőbánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása, előmozdítása, 
amely személyes törődéssel, speciális felzárkóztató programokkal, beszélgetésekkel, inkluzív 
integrációval, adaptív neveléssel történhet. 

 
A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot kí-
vánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló he-
lyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozá-
sok és a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését. 
Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a korábban 
lemaradott tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra 
való törekvés a tanári munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. Nagyon fontos-
nak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fejlesztését, mert a 
problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. Ennek 
érdekében fejleszteni szükséges a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttműködési-
kapcsolatépítési -, konfliktuskezelő képességét. 

 
A fejlesztés szinterei az iskolai, az osztályközösségi, a hitéleti programok. Az elérendő cél a 
tanulók felelősségtudatának, önfegyelmének, kezdeményezőkészségének, csoportmunkára 
való alkalmasságának kialakulása. 
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Fontos feladatunknak tartjuk időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási prob-
lémákkal küzdő tanulókat. Ez a tevékenység csak akkor eredményes, ha ismerjük a magatar-
tási zavarok megnyilvánulásának leggyakoribb formáit. Fel kell figyelnünk: 

- az agresszív megnyilvánulásokra 
- közönyre és passzivitásra 
- az érzelemszegény, apatikus magatartásra 
- az elkülönülésre, közömbösségre a társak iránt 
- a túlzott félelemre és szorongásra 
- a látszólag ok nélküli sírásra 
- a kifejezett féltékenységre, irigységre 
- a barátok túl gyakori váltogatására 
- a hipermobilitásra 
- a teljesítményromlásra 
- a beszédzavarra 
- a hirtelen romló tanulmányi eredményre stb. 

 
A problémák, a nem elfogadható viselkedés számbavétele után következik a viselkedési za-
vart kiváltó okok feltárása. Szükséges vizsgálni azt, hogy a viselkedési zavart kiváltó ok: 

- a családi környezet hatásaiból ered-e (nevelési hibák, szülők deviáns magatartá-
sa) 

- a család és az iskola ellentétéből fakad-e 
- iskolai ártalmakra vezethető-e vissza (túl magas követelmények, túl szigorú au-

tokratikus magatartás, gúny, megszégyenítés, túlzott engedékenység, irányítás 
nélküli nevelés.) 

- esetleg a kedvezőtlen társas pozíciók (peremhelyzet) következménye-e? 
 
Mindezek feltárásában segítséget nyújthatnak: 

- a szociometriai felmérések 
- a tanulókkal való személyes beszélgetések 
- a szülőkkel való kapcsolatfelvétel 
- a tanulók viselkedésének figyelemmel kísérése 
- a tanulók kapcsolata, interakciója őt előzőleg tanító pedagógusaival 

 
Az okok pontos ismerete sokat segíthet a magatartási problémák hatékony megoldásában, 
illetve enyhítésében. A beilleszkedési, magatartási zavarok megoldását, illetve enyhítését az 
alábbi pedagógiai tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

- békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával 
- konfliktus és agressziókezelő tréninggel 
- a felnőttek és serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé 

teszi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi és kritikus élethelyzeteiben bizalom-
mal fordulhat tanítójához, tanáraihoz 

- személyes, elfogadó, szeretetteljes bánásmód kialakításával 
- teljesíthető, reális követelmények támasztásával 
-  pozitív énkép, önértékérzet kialakulásának támogatásával (dicsérettel, bíztatás-

sal, sikerpont) 
- a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással 
- az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek al-

kalmazásával 
- az osztályközösség segítő erejének mozgósításával  
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- a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók be-
vonásával 

- következetes a fegyelmi vétség súlyával arányos büntetési rendszer kialakításá-
val (lásd házirend) 

- az ifjúságvédelmi felelőssel való együttműködéssel 
- szükség esetén pszichológus illetve más külső szakember segítségének igénybe-

vételével. 
- családlátogatással 

 
2.10.3.A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
A tanulási zavar olyan elmaradás, rendellenesség vagy megkésett fejlődés a beszéd, olvasás, 
írás folyamatban, vagy más iskolai tantárgyban, amelyet lehetséges agyi diszfunkció és/vagy 
emocionális, vagy viselkedés által okozott pszichológiai hátrányt eredményez. 
Ahogy telnek az évek, az iskolában úgy növekednek a követelmények, a játékos tanulást 
mindinkább felváltja a tudatos ismeretszerzés. Vele párhuzamosan egyre nő azoknak a száma, 
akik sikerélmények helyett csak kudarcokat élnek át. Programunk megelőzésre és a hatékony 
segítségre tagolódik. 
 
A tanulási kudarc megelőzése 
Olyan módszertani gazdagsággal kell tanítani, amely magába hordozza a tananyag elsajátítá-
sának célszerű módjait. A tanítás során a tanulók ne passzív befogadók, hanem aktív résztve-
vők legyenek. Így növelhető a tanulás hatékonysága. 
Ki kell bontakoztatni és fejleszteni a megismerési folyamatokhoz szükséges tanulói képessé-
geket: hatékony koncentráló képesség, olvasás, emlékező képesség, gondolkodási képesség. 
Személyiségjegyeket: rendszeresség, alaposság, akaraterő, kitartás, önállóság.  
Ki kell alakítani a tanuláshoz való pozitív viszonyt: érdeklődés felkeltése, motiváció, szemé-
lyes érdekeltség felimertetése. Helyes, önálló tanulási szokások kialakítása.  
Szervezeti keretei: szaktárgyi és osztályfőnöki órák. 
 
A tanulási kudarccal küszködő gyerekek segítése 
Felismerés, az okok feltárása: 
Munkánk akkor eredményes, ha idejében felismerjük a problémás diákokat. Ez csak akkor 
lehetséges, ha tanítványaink tevékenységét rendszeresen ellenőrizzük, így visszajelzést ka-
punk képességeik fejlettségéről, személyiségjegyeik alakulásáról, tanuláshoz való viszonyuk-
ról. Ezáltal feltárulnak előttünk a tanulási kudarcok okai. 
A segítség stratégiája: 
Ki kell dolgozni a felzárkóztatás, egyéni fejlesztés stratégiáját, melynek során sikerélményhez 
juttatjuk a tanulókat. 
Metodikája: a tanulás optimális, egyéhez igazodó feltételeinek biztosítása, a hatékony tanulás 
szokásrendszerének és a célszerű rögzítési módoknak a gyakorlása, deficitet mutató képessé-
gek célirányos fejlesztése, a tananyag minőségi és mennyiségi szelekciója, a tanulók munká-
jának rendszeres ellenőrzése fejlődést támogató értékeléssel, a gyerekek buzdítása, motiválá-
sa. Tudatosodjon a tanulókban a siker érdekében. 
 
Ismertetni kell mindezt a szülőkkel is és fel kell kérni őket is az együttműködésre. 
 
Feladataink: a tanulók órai szereplése, de különösen a tantárgyi felmérések értékelése vezet-
het a hiányosságok megállapításához, amelyek a korrekció anyagát képezik. Ezek mutatják, 
hogy a pótlást az alapoknál kell-e kezdeni, vagy a valamely részterületen. A felzárkóztatás 
nem azonos az alkalomszerű korrepetálással, és nem is póttanítás, annál rendszeresebb szer-
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vezettebb és alaposabb. Ügyeljünk arra, hogy feszültségmentes legyen a légkör, hogy a tanu-
lók gátlásai feloldódjanak, együttműködővé váljanak a reális követelményeket támasztása 
által. Ne tegyünk különbséget gyerek és gyerek között, ne korlátozzuk képességeinek kibon-
takozásában, de ne is tegyünk indokolatlan kedvezményeket. 
 
A korrekciót az alábbi szervezeti keretekben végezhetjük tanórán vagy azon kívül: 

- képességfejlesztő foglalkozás szervezett keretekben 
- differenciált foglalkoztatás 
- egyéni foglalkoztatás 
- kiscsoportos tevékenykedtetés 
- mikro-csoportos foglalkoztatási formában 

 
Tevékenységeink a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásához 
 
A, Az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszában (1-4 évfolyam): 

- a tanév első hónapjában fölmérni, hogy minden hozzánk érkezett elsős gyermek 
elérte-e az iskolakészültség szintjét, be tud-e kapcsolódni az iskolai életbe. 
DIFER mérés elvégzése (óvodai DIFER vizsgálatokkal történő összehasonlítása) 

- indokolt esetben kikérjük a Nevelési Tanácsadó véleményét, és megtesszük az 
általuk javasolt intézkedéseket, súlyosabb a Tanulási Képességeket Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálatát kérjük. 

-  az első évfolyamban szakképzett logopédus felméri a tanulókat, azután megkez-
di a kiszűrt tanulók logopédiai fejlesztését. 

- a nehezen haladó, lemaradást, megtorpanást mutató gyerekekkel szakképzett fej-
lesztő pedagógus foglalkozik fejlesztő foglalkozások keretében. 

- minden osztályban biztosítjuk a korrepetálásokat magyar és matematika tantár-
gyakból. 

- a tanórákon alkalmazzuk az egyéni bánásmód és a differenciálás elvét 
- szorgalmazzuk, hogy a rászoruló tanulók szülei feltétlenül vegyék igénybe az 

egész napos iskolai ellátás, nevelés nyújtotta lehetőségeket. 
- iskolaotthonos tanítási forma bevezetése 1-2 évfolyamon. 
- indokolt esetben az iskolapszichológus segítségét is kérjük. 

Az első évfolyamon dyslexia és dysgraphia megelőzésére, a szótagoló-elemző- összetevő ol-
vasástanítási módszert alkalmazzuk, a Meixner Ildikó Játékház tankönyvcsaládja segítségével. 
(egységes tankönyvek!) 
B. Az alapfokú oktatás-nevelés második szakaszában (5-8 évfolyam): 

- Korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk. 
- 7-8. évfolyamon minden tanuló számára biztosítunk középiskolára előkészítő 

felzárkóztató foglalkozásokat magyarból, matematikából, angol nyelvből, mivel 
ezekből a tantárgyakból a legtöbb középiskolában felvételi vizsgán kell részt 
venniük. 

- A tanórákon eszközökkel, módszerekkel, tevékenységekkel, munkaformákkal 
differenciálunk. 

- A kudarcnak kitett tanulók esetében a készség tárgyakban elért eredények jelen-
tőségét emeljük ki (sikerélmény: rajz, testnevelés, technika, ének stb. órán). 

- A tanulói hiányzások okainak kiszűrése, felszámolása. 
- A helyes tanulási technikákat elsajátítatjuk a tanulókkal (tanulási stratégiák, 

gondolkodási és tanulási módszerek). 
- Speciális, fejlesztőpedagógusi megsegítés. 
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- A Művészeti Iskola hatékony közreműködése a készségek, képességek kialaku-
lásához. 

- Művészetterápia alkalmazása. 
- Kedves- ház pedagógia elviségének beépítése. 

 
Az átmenetek problémáinak kezelése: 
A gyermekek életük során több alkalommal kerülnek új környezetbe, óvodából iskolába, alsó 
tagozatból a felsőbe, illetve általános iskolából a középiskolába. A megváltozott körülmé-
nyekhez sok tanuló csak nehezen tud alkalmazkodni, fejlődésükben megtorpanás, zavar for-
dulhat elő.  
 
Fontos pedagógiai feladat, hogy a változásokra felkészítsük a gyermekeket, minél zökkenő 
mentesebbé tegyük az átmenetet 
            
            Óvoda-iskola 

- folyamatosan bekapcsolódunk az óvodai életbe, játékos előkészítő foglalkozáso-
kat szervezünk az óvodások számára. 

- évente egyszer vendégül látjuk egy-egy tanórán az óvodásokat. 
- az iskolai nyílt napon lehetőséget nyújtunk a leendő elsős szülőknek, hogy meg-

ismerkedhessenek az iskolában folyó nevelő- oktató munkával. 
- a tanévnyitóra érkező elsőseinknek apró ajándékot készítünk 
- a szülői segítséget, együttműködést is igényelve tantermeink barátságos kialakí-

tására törekszünk. 
Alsó és felső tagozat átmenetkor: 
- rendszeressé tesszük a konzultációkat, a hospitálásokat a 4. évfolyamon tanítók, 

illetve a leendő 5. osztályos osztályfőnökök között. 
- folyamatosan egyeztetjük a tananyagokat, illetve a követelményrendszert. 
- a hátrányos helyzetű, gyenge képességű tanulóink számára felzárkóztató foglal-

kozásokat szervezünk. 
- nem szakrendszerű oktatásban a tanítók felső tagozaton tanítanak. 

 
Célunk, hogy a tanulási kudarcnak kitett tanulókat -  a lezárkóztatás biztosítása mellet - a 
olyan tevékenységek felé orientáljuk, amiben megtalálják az érdeklődésüknek megfelelő, 
számukra sikerélményt nyújtó programokat (tömegsport, művészeti iskola foglalkozásai, 
szakkörök)  
 
Minden gyereknél fontos siker átélése, a megfelelő motiváció, a kudarc okozta szorongások 
oldása. Ehhez szükséges, hogy hangsúlyozzuk, hogy mindenki más, mindeni a közösség elfo-
gadott tagja, és jó és kevésbé jó tulajdonágaival együtt vannak elismerésre méltó értékei.  
 
A szervezés elvei és eljárási rendje 
A tanulási kudarcot kiváltó okok sokfélesége jelzi, hogy a kezelés módszerei is sokfélék le-
hetnek. Mindenható módszer nincs. Minden alkalmazott eljárás személyiségfüggő. A beavat-
kozásnál célszerű figyelembe venni az alábbi szempontokat: 

- az intézkedések annál hatékonyabbak, minél korábban kerül rájuk sor. 
- a beavatkozásokat hosszú távra tervezzük, de legalábbis addig, amíg a kiváltó 

tényezők fennállnak. 
- a beavatkozás tervezésénél a tanuló környezetét is figyelembe kell benni (család 

bevonása, együttműködés, tanulópárok stb.). 
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2.10.4.A sajátos nevelési igényű tanulók 
 
 Iskolánk felvállalta a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, melyhez a Nat-ban meghatá-
rozott egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni.  
Ennek során a tanulók lehetőségeikhez, korlátaikhoz és speciális igényeikhez igazodva első-
sorban a következő elvek szerint kell munkát megszervezni: 

- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre 
szükség van. 

- szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kiala-
kítása és teljesítése. 

- az iskola speciális megsegítéssel, differenciáltan, egyénileg támogatja a tanulókat, 
úgy, hogy az az önmagukhoz mért fejlődést értékeli. 

 
A fogyatékosság egyes típusaival összefüggő feladatokról a Sajátos Nevelésű tanulók iskolai 
oktatásának tantervi irányelve ad eligazítást. 
 
Ebben a munkában szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár/terapeuta 
kompetenciája: 

1. A programok, programcsomagok összeállítása. 
2. A habilitációs és rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés. 
3. Közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a konzul-
tációban. 

 
A többségi intézményekben megvalósuló inkluzív integrált nevelés, oktatás. 
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegíthe-
ti integráció. Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, 
mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval 
való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biz-
tosítják: 
 

- az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, a szülők közösségének felké-
szítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadásra. 

- az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 
rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani alkalmazá-
sok. A módszerek, módszerkombinációk alkalmazásában a ,,sérülésspecifikusság” al-
kalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához, 
az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

- a nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi 
az egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai-esetenként egészségügyi-
eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítást-tanulást segítő speciális eszközök 
alkalmazását. 

- a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében 
résztvevő pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hi-
telesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus, 
aki: 

1. Figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak-egyes sajátos nevelési igényű tanu-
lók csoportjaira jellemző-módosulásait. 
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2. Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladá-
si ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális mód-
szereket, technikákat alkalmaz. 

3. A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban 
szereplő javaslatokat beépíti, folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat a 
tanulói teljesítmények elemzése alapján-szükség, esetén –megváltoztatja el-
járásait, az adott szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz. 

4. Egy-egy tanulási nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat 
keres. 

5. Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, példát és 
mintát mutat ezek kezelésére, elfogadására. 

6. Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymuta-
tásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 
 

A fejlesztés alapelvei: 
- a tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése gyógypedagógiai tanár, terapeuta 

közreműködésével rehabilitációs célú órakeretben a tanuló fejlesztése egyéni terápiás 
terv alapján történik. 

- a kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően az iskolai oktatásban érvényesíte-
ni kell a számonkérési, értékelési, esetleg-indokolt esetben, a tanulási képességet vizs-
gáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján-az egyes tantárgyakból, tan-
tárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 

 
Iskolánk az alábbi sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében vesz részt: 
Beszédfogyatékosság, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia iskolai készségek kevert zavara, ke-
vert specifikus fejlődési zavarok, az aktivitás és figyelem zavarai állnak fenn. 
A gyermekek ellátásához a szükséges feltételek részben rendelkezésre állnak, ill. speciális 
igény felmerülésekor Jázs-Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat erre képesí-
tett szakemberi végzik az ellátást. 
 
Dyslexia, dysgrafia, dyskalkulia 
A dyslexia a tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligencia szinttől független olvasási 
és helyesírási gyengeség. Hátterében központi idegrendszer sérülései, organikus eltérései, 
érési késése, működési zavara, örökletesség, lelki és környezeti okok különböző összefonódá-
sai találhatók meg.  
Dysgrafia esetén az írómozgásokban, azok kivételezésében jellemző a rossz kéztartás, az író-
eszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz viszonyítva 
nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. 
Az író mozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor csak 
nagyon lassan valósul meg, ezért fáradékonyabbak a dysgrafiás tanulók. 
A dyskalkulia különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok 
megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, 
a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának ne-
hézsége, más iskolai teljesítmények (olvasás, írás, idegen nyelvtanulás) jó színvonala mellett. 
Hátterében általában valamilyen idegrendszeri sérülés húzódik meg, melynek következtében 
zavart az érzékelés-észlelés folyamata, sérült a gondolkodás. A diskalkuliás tanulóknál általá-
ban hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a mechanikus számlálás képessége, a 
mennyiség állandóság. Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a 
matematikai relációk kifejezésében. 
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2.10.5. Az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazásához, a szociális hátrányok enyhítésé-
hez kapcsolódó feladataink 
 
2.10.5.1.IRR célja, feladatai, az alkalmazásához kapcsolódó elvárások 
 
Iskolai integrációs képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés célja: 
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egy osztályban, csoportban törté-
nő, integrált nevelése, oktatás a többi tanulóval. 
Feladataink az IPR alkalmazása során: 

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer intézményi adaptációja és működtetése intéz- 
ményfejlesztést, pedagógiai, módszertani fejlesztést jelent, amely hatékony együttnevelés 
során a szociális környezetből és a képességek fejlettségéből adódó hátrányok ellensúlyozását 
célzó nevelő-oktató tevékenységben nyilvánul meg. 

Az integrált tanulás-tanítás és gondoskodás során egyénre szabott, a hátránykompenzációs 
elvekre alapozott és a differenciált fejlesztést és fejlődéskövetést segítő módszerek kiválasztá-
sa, alkalmazása.  
 
Elvárás rendszer: 

- hatékony, korszerű és adaptív tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása,  
- tartalomfejlesztő gyakorlatok bevezetése,  
- hagyományos tanulási tér- és időkeretek megváltoztatása,  
- pedagógus szerep, szemlélet, attitűd átgondolása, 
- differenciált, egyéni fejlődést figyelembe vevő értékelési szisztéma alkalmazása 
- A tanulók egyéni előrehaladásának tervezése, nyomon követése, értékelés az osztály-

főnökök, szaktanárok, napközis nevelők, fejlesztő pedagógusok, szülők bevonásával. 
- a nevelésben-oktatásban érintett külső szereplők (család, gyermekvédelmi  

            szervezetek, stb.) bevonása. 
- be- és elfogadó szemlélet, nevelés, tanulás-tanítás folyamatában, 
- változatos, motiváló ismeretszerzési formák  
- az egyéni bánásmód, az optimális fejlesztés, 
- a kapcsolatfejlesztés, párbeszéd, kommunikáció 
- hatékony integrált neveléshez szükséges pedagógiai módszerek, iskolai tanulásszerve-

zési eljárások alkalmazása a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon 
- az infokommunikációs eszközök intenzívebb tantermi használata,  
- a gyermek – és tanulóbarát intézményi környezet kialakítása, 
- a széleskörű, tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős programok biztosítása, 
- a szülőkkel való partneri kapcsolat javítása az intézmény mindennapi életébe történő 

hangsúlyosabb bevonással, 
- a társadalmi, szakmai, szolgáltaó környezettel való együttműködés erősítése (CKÖ*, 

gyermekjóléti szolgálat, óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények, szakmai 
szolgáltatók, szakszolgálatok, civil szervezetek, stb.); 

- az intézményfokozatok közötti átmenet segítése; óvoda-iskola, illetve általános iskola-
középiskola között (közös programok szervezése, egymás munkájának megismerése, 
tanítási tartalmak összehangolása, tanulók felkészítése, nyomon követése intézmény-
váltáskor, eset megbeszélések, közös programfejlesztések), 

- az inkluzív intézményi pedagógiai attitűd kialakítása (szegregáló nevelés- és oktatás-
szervezési formák felszámolása, befogadó szemlélet kialakítása a pedagógusokban, a 
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gyermekekben, tanulókban és a szülőkben az eltérő szociális hátterű, a sajátos nevelési 
igényű és a roma gyermekek, tanulók iránt). 

 
Az általános iskolákban a pedagógiai munka kiemelt feladata az érintett gyermekek 
hátrányainak feltérképezése az alapvető képesség és készségterületeken, az egészséges 
személyiségfejlődés, a szociális fejlettség, a közösségi kapcsolatok és tanulási nehéz-
ségek területén: 

- a feltérképezett hátrányok enyhítésére kidolgozott egyéni fejlesztési tervekbe: 
jelölni a hátrányok okát, mértékét, a kompenzációs feladatokat, a tevékenysé-
geket, a módszereket és a szervezeti kereteket, színtereket, 

- a differenciált tanulásszervezés, valamint a fejlesztő, felzárkóztató, tehetség-
gondozó és az érdeklődési körnek megfelelő foglalkozások biztosításában: en-
nek eredményeként a lemorzsolódási, továbbtanulási, kompetenciamérési 
eredmények az érintett tanulók körében folyamatosan javulnak 

- az iskolán kívüli, továbbtanulást segítő programok megvalósítása,  
- HHH gyerekek és tanulók esetében a háromhavonkénti értékelő megbeszélés, 

amelybe minél több érintett fél bevonása indokolt. 
 
2.10.5.2 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 
(fiatal felnőtt) fogalma és e tény fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi 
gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben került szabályozásra. A szabályozás célja a 
gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése kora gyermekkortól fiatal 
koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. 
A gyermekvédelmi törvény értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
szempontjából meghatározó tényezők a következők: 
- a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége alacsony; 
legfeljebb alapfokú végzettség; 
- a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága; 
- az elégtelen lakáskörülmények; 
- a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára 
nyújtott utógondozói ellátás. 
      a, Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogo-
sult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt 
nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai 
végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes 
nyilatkozattal történik) 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő 
szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény 
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tar-
totta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró ható-
ság ellenőrzi) 
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett kör-
nyezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szük-
séges feltételek- (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált településfejlesz-
tési stratégia, illetve ennek hiányában környezettanulmány által megállapítható.) 
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b, Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; 
alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. 
A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló 
eljárás során- az ügyfél erre irányuló kérelme esetén- megvizsgálja a hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos 
időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan 
hátrányos helyzetű. 
 c, Veszélyeztetett gyermekek, akik testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődését a szülő vagy        
a gondozó nem biztosítja.  
Kialakulásához vezető tényezők: a családjára, szűkebb társadalmi környezetére jellemző el-
hanyagoló nevelés, gondozás, valamint a családban a devianciák halmozott előfordulása (al-
kohol, drog, brutalitás, bűncselekmény). 
Következménye lehet a gyermeknél is megjelenő deviáns magatartási formák kialakulása, 
negatív társadalmi csoportokhoz való csatlakozás, alkoholizálás, kábítószer-élvezet. 
Segíteni tartós, szakemberek által nyújtott támogatással lehet, hogy életesélyeit, fejlődési le-
hetőségeik javuljanak. 

 
Nevelési programunkban elsősorban a távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a helyzetfelmé-
rés után meghatározzuk a tevékenység célját, éves tervet, valamint a lehetőségek számbavéte-
lével a hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat. 
A konkrét tervezést évente meg kell ismételni az elkészített adatlapok alapján. 
Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők 
gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű 
tanulót, de különösen a szociálisan hátrányba levőt képességeinek kibontakoztatásában. 

 
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet új szemlélettel történő meghatározása nem érinti 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő kedvezményeket. Így a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek- függetlenül attól, hogy hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű- továbbra is jogosult az ingyenes tankönyvre, a bölcsődében, 
az óvodában és az iskola 1-8. évfolyamán az ingyenes gyermekétkeztetésre, a szociális nyári 
gyermekétkeztetésben való részvételre és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kap-
csolódó minden egyéb juttatás, kedvezmény igénybevételére. Tájékoztatási kötelezettségünk-
nek eleget kell tenni a szülők felé így biztosítva az esélyegyenlőtlenség, szociális hátrány 
mérséklését.  
 
Tényezők, amelyek hozzájárulnak a hátrányos helyzet kialakulásához: 
            a) családi mikrokörnyezet: 

o A család gazdasági helyzetéből adódó lakásviszonyok 
o A túlságosan alacsony egy főre eső jövedelem 
o A kulturális helyzet (a szülők alacsony iskolázottsága, kultúra megbecsülésének 

hiánya, az önművelődés megbecsülése). 
o A családi hagyományok (hagyományokon alapuló kapcsolatok a családon belül és 

kívül, vallási, erkölcsi, szociális, nevelési hagyományok) 
o A család élete, a családtagok magatartása (kevés közös élmény a szülőkkel, helyte-

len nevelési módszerek, a gyermek nem megfelelő helyzete a családban, a szülők 
kifogásolható erkölcsi magatartása, az iskola munkájának lebecsülése, közömbös-
ség vele szemben, rendezetlen életmód) 
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b) családi házon kívüli környezet: 
o az utca, lakókörzet negatív hatásai 
o helytelen viszony, kapcsolat kifogásolható magatartású, erkölcsű gyermekcsopor-

tokkal, felnőttekkel. 
 

c) iskolai környezetben: 
o az oktatási intézmény hiányos tárgyi, személyi ellátottsága 
o az iskolába naponta távolból bejárás 
o a tanítás hatékonyságának színvonala 
o helytelen nevelői magatartás 
o rossz tanár-diák viszony 
o a tanulók értékelésének, minősítésének merev módszerei 
o a tanulók nem megfelelő helyzete a különböző közösségekben 

 
A hátrányok számbavétele után, amit osztályonként adatlapon regisztráltunk következik az 
éves IPR és Képesség kibontakoztató program elkészítése, majd meghatározása, hogy: 

o a tanulók egyes képességeinek kibontakozását milyen tényezők gátolják leginkább 
o mihez viszonyítva, milyen mértékben van lemaradás 
o milyen módon segíthet az iskola a hátrány enyhítésében. 

 
A program célja segíteni a tanulók: 

o  beilleszkedését az iskolai környezetbe 
o  ismeretelsajátítását 
o  egyéni ütemű fejlődősét. 

 
 
2.10.5.3. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységünk, gyermek 
és ifjúságvédelmi felelős feladatköre 
 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek ke-
rültek. A nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy többsége 
nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzet-
tel megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni. 

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb 
körülmények között élőket.  

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, 
mindennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. 
Megvédi őket az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől.  

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek 
számára nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek 
előtt. Ezekre a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó 
magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott 
törődést a tanulóval, jelezve a problémát a megfelelő, illetékes gyermekvédelmi hatóságok 
felé.  

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma emelkedik. Ezért is indokolt, 
hogy a gyermek és ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket 
megillető jogok érvényesülését, védő-óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében.  

Nevelő munkánkban komoly szerepet kap gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk. 
Ezt a tevékenységet a gyermekvédelmi felelős koordinálja. Az iskola gyermekvédelmi tevé-
kenysége három területre terjed ki: a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, fel-
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tárása, megszüntetése. Minden pedagógus, de különösen a GYIV felelős és az osztályfőnö-
kök közreműködnek a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését 
veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.  
Alapvető feladata, hogy segítse, irányítsa és szervezze a pedagógusok gyermek- és ifjúságvé-
delmi munkáját. Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: 

- folyamatos kapcsolatot tart az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével és 
az osztályfőnökökkel, 

- családlátogatáson vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 
- kapcsolatot tart a különböző gyermekvédelmi szervezetekkel, 
- a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhat-
nak, 

- a veszélyeztető okok megléte esetén a gyermekjóléti szolgálatok értesítése, 
- a gyermekjóléti szolgálat tevékenységének segítése, 
- a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás 

megállapításának kezdeményezése. 
A felelős rendszeres kapcsolatot tart a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a Vá-

rosi Gyámhivatallal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, a Szolnok Megyei Gyógy-
pedagógiai Szakszolgálattal, a ROMA Kisebbségi Önkormányzattal. 

 
 Az ifjúságvédelmi felelős éves feladatai: 

 
 

IDŐPONT 
 

 
FELADAT 

 
1. augusztus- szeptember 
 

 
A hátrányos helyzetű tanulók felmérése, regisztrálása, a hátrány 
meghatározása adatlapon. 

 
2. szeptember 15-ig. 
 

 
A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenység:   
                                  - ingyenes étkeztetés 
                                  - ösztöndíjak 
 

 
3. október 01-ig 

 
Az IPR programban résztvevő tanulók regisztrálása. 
Az IPR programból adódó éves feladatok meghatározása. 
 

 
4. október-június 

 
Tevékenységi formák megvalósítása. 
 

 
5. május 
 

 
Az eredmények számbavétele. 
A fejlesztési tevékenységek tervezése a következő tanévre. 
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2.11. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 
 
A DIÁKÖNKORMÁNYZATTAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK: 
Jogait, mint tanuló általános jogait a Knt. 45. § és 46.§.-a tartalmazza. E jogok gyakorlásának 
bizonyos kérdéseit a házirendünk tartalmazza. 
 
Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 

• A Diákönkormányzat keretében és a diákközösségek képviselői útján részt vegyen az 
érdekeit érintő döntések meghozatalában és az iskola életéről véleményt nyilvánítson. 

• Részt vegyen a DÖK munkájában, a diákönkormányzatba választó és választható le-
gyen. 

• Véleményt mondjon, javaslatot tegyen és ezekre érdemi választ kapjon: 
• nagyobb közösséget érintő kérdések meghozatalában, 
• bármely osztályfőnöki órán, 
• tanítási órán az órát vezető pedagógus által meghatározott rend 

szerint fogalmazhat véleményt, az emberi méltóság és a 
becsület megsértése nélkül, 

• a diák-önkormányzati küldött útján a diáktanácsban, 
• a diákközgyűlésen (a diákönkormányzat SzMSz-ben foglaltak 

szerint) 
Véleményére igényt tart az iskola a következő témákban: 

- tanításmentes munkanapok programjához, 
- tanulmányi, kulturális és sportversenyek szervezéséhez, 
- szakkörök szervezése előtt, 
- szabadidős programok szervezéséhez, 
- az éves munka tervezéséhez, értékeléséhez. 

A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el, 
mely a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.  
 
48. § (1) Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük 
megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben 
meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a 
nevelőtestület segíti. 
Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő, 
illetve a diákönkormányzat vezetője érvényesítheti. Javaslattétel, véleményezés előtt azonban 
az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét ki kell kérnie. 
Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének 
javaslata alapján, a nevelőtestület egyetértésével, az igazgató bízza meg. 
A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzata elkészítésekor, módo-
sításakor a nevelőtestület az iskola működési szabályzatában meghatározott rend szerint nyil-
vánít véleményt.  
 
Az iskola a diákönkormányzat működéséhez a következő feltételeket nyújtja: 

• helység a megbeszélésekhez, 
• a lehetőségekhez mérten a technikai berendezések használata, 
• faliújság felület, 
•             irodatechnikai eszközök használatát. 

 
A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésé-
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ben, tervezésében, önálló programokat is szervezhet. 
A diákönkormányzat évenként egy tanításmentes munkanap programjáról dönt, melyről a 
nevelőtestület az éves iskolai munkaterv elfogadásakor nyilvánít véleményt. 
Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni a diákönkor-
mányzatnak. A diákközgyűlés összehívásáért a diákönkormányzatot segítő tanár a felelős. A 
diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. Az igazgató évente legalább egy 
alkalommal köteles összehívni a diákközgyűlést. A tanulók véleményt és egyetértési jogot 
gyakorolhatnak a törvényben meghatározott esetekben. A fenti szabályozástól eltérően is ösz-
szehívhatja az igazgató a különböző szervezeteket, az iskola munkatervében meghatározottak 
szerint, illetve aktuális esetekben. A diákönkormányzat az iskola működésével kapcsolatos 
véleményezési jogkörökbe tartozó témákat az iskola igazgatója szóbeli tájékoztatója útján 
ismerheti meg. A kialakított véleményükről az elnök tájékoztatja az iskola igazgatóját. 
 
A diákönkormányzat jogai: 
A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény műkö-
désével, és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben: 

• az intézmény szervezeti- és működési szabályzatának elfogadásakor és módosítá-
sakor, 

• a házirend elfogadásakor és módosításakor, 
• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, 
• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

 
 A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: 

• saját működésére és hatásköre gyakorlására, 
• a működéséhez biztosított működtetésére, 
• vezetőinek, munkatársainak megbízására. 
• anyagi eszközök felhasználására, 
• egy tanítás nélküli munkanap programjára, 
• tájékoztatási rendszerének létrehozására 

 
DIÁKKÖZÖSSÉGEK, TANULÓI CSOPORTOK: 

• osztályközösségek 
• szakkörök 
• sportköri csoportok 
• énekkar 
• napközis csoportok 
• tanulószobai csoport 
• művészeti csoport 
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2.12. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattar-
tásának formái 
 
A gyermek nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot, egységet 
kell teremteni. 
Az együttműködés formáit elsősorban a közös nevelési feladatokra kell építeni. A Pedagógiai 
programnak ennek megfelelően elsősorban azokat a kérdéseket kell rendezni, hogy milyen 
módon működhet közre, segítheti a szülő az iskolában folyó nevelőmunkát, illetőleg az isko-
lában milyen módon és formában nyújthat segítséget a szülőnek a gyermeke helyes nevelésé-
hez. 
 
Az együttműködés formái: 

− Családlátogatás  
− Szülői értekezlet  
− Szülői fórumok, családi nap. 
− Fogadó óra (hetente a kijelölt időpontokban) 
− Nyílt tanítási nap  
− Írásbeli tájékoztató (a bejáratnál kihelyezett hirdető táblán, illetve ellenőrző és 

üzenő füzeten keresztül) 
− Előadások szervezése 
− Közös programok (ünnepségek, rendezvények) 
− Közös mise 
− Pályaválasztási tanácsadás 
− Közös lelki nap 
− Közös zarándoklatok 
− Plébániával közös programok 

 
 
A szülők közösségének szervezetei 

o Osztályok szülői közösségei (3fő) 
o Iskola szintű szülői közösség (SZMK és Iskolaszék) 

 
Iskolaszék 
Az igazgató vagy megbízottja szükség szerint, de tanévenként legalább 2 alkalommal tájékoz-
tatja az iskolaszéket a tagintézmény működéséről. Az iskolaszék elnöke tanévenként 2 alka-
lommal tájékoztatja saját működéséről és munkaprogramjáról a nevelőtestületet Egy-egy kép-
viselőt delegálhat az iskolaszékbe az érdekelt  

- fenntartó, 
- települési,  
- területi kisebbségi önkormányzat 
- iskolai diákönkormányzat. 

3-3 képviselőt delegálhat az iskolaszékbe 
- nevelőtestület, 
- szülők képviselői. 

 
Szülői munkaközösség SZMK kapcsolattartása: 
Az intézményben a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, 
kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség (SZMK) működik. 
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Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök közvet-
len kapcsolatot tart. A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményt, javaslatait a 
szülői szervezetek vezetői vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez. A 
Szülői Munkaközösség a tagintézmény-vezető a munkatervben rögzített időpontokban tan-
évenként legalább 2-szer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és felada-
tairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és javaslatait. A Szülői Munkakö-
zösség elnöke közvetlen kapcsolatot tart a tagintézmény-vezetővel, és tanévenként 2- szer 
beszámol delegálóinak a szülői közösség tevékenységéről. 
A szülők tájékoztatása, a szülőkkel való kapcsolattartás: 
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 
iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

o Az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői közösség választmányi ülésén 
vagy az iskolai szintű értekezleten, /SZMK, Összevont szülői értekezlet) 

o Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 
 

A szülők tájékoztatásának további formái: 
Szóbeli: fogadóórák, bemutató foglalkozások, problémamegoldó esetmegbeszélések. Írásbeli: 

iskolai hirdetőtábla, tájékoztató szórólapok, iskolai újság 
 
 
Szülői értekezlet: 
Feladata: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, a szülők 
tájékoztatása: 

o Az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 
o Az országos és a helyi közoktatás – politikai alakulásáról, változásairól 
o A helyi tanterv követelményeiről 
o Az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról 
o Saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról 
o A gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről 
o Az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról 
o A szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az is-

kola igazgatósága felé 
 
Az osztályfőnök csak általános összképet adhat az osztály magatartásáról, tanulmányi helyze-
téről. Az értekezleten nem hangozhatnak el az egyes tanulókat érintő negatív vagy pozitív 
jellemzések. Témái legtöbb esetben elsősorban az átfogó nevelési és oktatási kérdések, szülő-
ket leginkább foglalkoztató problémák, aktuális az egész osztályt érintő események. 
Az értekezlet időpontját a tájékoztató füzet „Meghívó” rovatában 7 nappal korábban be kell 
írni illetve íratni és nevelői kézjeggyel ellátni. 
 
Fogadóórák 
Feladata: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül a szabadidő 
helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb. megbe-
szélése 
Az iskolának lehetővé kell tenni, hogy a fogadóórákon a szülők nyugodt körülmények között 
(osztályteremben) tudjanak beszélgetni a pedagógusokkal. 
A pedagógusok a jelzett időpontban feltétlenül tartózkodjanak a megjelölt helyen. 
A fogadóórán a pedagógus egyedül legyen a szülővel, illetéktelen ne zavarja a beszélgetést. A 
fogadóóra gondos előkészítése, tartalmas levezetése és az őszinte, jó légkör megteremtése 
fontos. 
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A beszélgetéseket kölcsönös tisztelet, megfelelő nyugodt hangnem, a konkrét tények alapos 
elemzése és a megoldási módok közös keresése jellemezze. 
 
Családlátogatás 
Feladata: a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a 
gyermek optimális fejlesztésének érdekében. 
A nevelők sok adathoz juthatnak, amelyek a gyermek testi, értelmi, erkölcsi fejlődéséről tájé-
koztatnak bennünket, és igen fontosak a nevelői munkában. 
Jól bevált gyakorlat, hogy az első és az ötödik osztályban kezdő tanulók családját a tanév fo-
lyamán felkeresi a pedagógus. Egyébként a családlátogatás sorrendjét a nevelő határozza meg, 
de támaszkodhat a szülői közösség véleményére is. A problematikus tanulók családjának fel-
keresése a tanév folyamán több alakalommal is elsődleges szempont. 
 
Nyílt napok, bemutató órák 
Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, 
ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 
osztályközösség iskolai életéről. 
A szülői értekezletek, a fogadóórák, nyílt tanítási napok, művészeti vizsgák és a bemutató 
foglalkozások időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. 
 

Program Gyakoriság Felelős 
Szülői értekezlet 3 havonta (IPR) 

évente 2 alkalommal 
tagintézmény vezető 

Fogadó óra hetente 1 igazgató 
Nyílt tanítási napok évi 2 igazgató 
Családlátogatás minimum 1, egyéb esetben  

szükség szerint 
osztályfőnökök 

Művészeti vizsga évi 2 Műv.ig. 
 
 
A tanulók tájékoztatása: 
A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az isko-
la igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

o Diákgyűlésen évente két alkalommal, 
o A diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül, 
o Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 
o Hetente a hétfői hirdetések alkalmával. 

 
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyama-
tosan (szóban illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 
 
Diákönkormányzat és intézmény közötti kapcsolattartás: 
A tanulók kérdéseit, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 
választott képviselőik, tisztviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a 
nevelőtestülettel vagy a szülői szervezettel. 
A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. 
A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki – a 
diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat a diákok képviseletében. A 
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diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatos kapcsolatot tart 
az intézmény vezetőjével. 
Évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, melyen a tanulókat 
tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés 
összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az 
igazgató felelős. Évente 2 alkalommal diákfórumot kell tartani, ahol az aktuális problémákat, 
teendőket kell megbeszélni. 
 
 
Igazgatóság, nevelőtestület kapcsolattartása: 
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbí-
zott vezetők, és a választott képviselők útján valósul meg. 
A kapcsolattartás fórumai: 

- a tagintézményvezetők ülései 
- az iskola vezetőségének ülései 
- a különböző értekezletek 
- megbeszélések 

A fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. 
Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint 
írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. 
A nevelők kérdéseiket, véleményüket szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezető-
jük illetve választott képviselőjük útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőségével. 
 
A szakmai munkaközösségek kapcsolattartásának rendje 
A szakmai munkaközösségek a pedagógiai programban leírt célok és feladatok alapján végzik 
munkájukat. A célok elérése érdekében rendszeresen együttműködnek egymással. A szakmai 
munkaközösségek vezetői, illetve az intézmény vezetése, az intézményben lezajlott tanulói 
mérések eredményei, illetve, a havi nevelőtestületi értekezleten felmerülő problémák, felada-
tok alapján meghatározzák az érintettek körét. A résztvevő munkaközösségek vezetői egyez-
tetik a megbeszélések időpontjait, az igazgató pedig kijelöli a felelős irányítót. 
 
Pedagógusok együttműködése 
Az intézményi társulás eredményeként a két általános iskola és két óvoda pedagógusainak 
együttműködését fontosnak tartjuk. Ennek formái a következők: 

o közös nevelőtestületi értekezletek évente minimum egyszer, feladat az alapvető do-
kumentumaink közös elkészítése, elfogadása 

o pedagógusok szakmai együttműködése, pl. közös versenyeztetés és felkészülés, gya-
kornokok betanításával stb. 

o közös projektek megvalósítása 
o Üzemi Tanácsban az érdekképviselet 
o kötetlenebb formában közösen szervezett programok 

 
Integrációs rendszer 
Az értékelési rendszerben meghatározott találkozások – negyedéves értékelés szülő, pedagó-
gus, esetleg gyermek részvételével, amelynek célja a gyermek előrehaladásáról való beszélge-
tés, a folyamatos szülő-tanár párbeszéd, a fejlesztendő és kiemelkedő területek feltárása a 
szülők véleményének, személyiség jogainak, szocio- multikulturális helyzetének tiszteletben 
tartásával. 
A képesség-kibontakoztató és integrációs programunkban részt vevő tanulók 3 havonkénti 
árnyalt értékelését a szülők jelenlétében végezzük el. 
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Cél: A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésében (az IPR működtetése során): 

• A tanulóra ható nevelő hatások erősítsék egymást, a tanárok erőfeszítése hatékony 
és hatásos legyen. 

• A tanulócsoportra koncentráló tanári együttműködés lehetőségeinek feltárása, 
tervezése, kialakítása. 

• Az osztályban tanítók lehetőségeinek kidolgozása a tapasztalatcserére, közös 
tervezésre, problémamegoldásra. 

• Közösen dolgozni a nevelés érdemi feladatain. 
• Az adott gyermekről minél sokoldalúbb információ gyűjtése a gyermek egyéni 

fejlesztésének biztosítása érdekében. 
 
 
Iskolai rendezvények 
Például tanévnyitó, záró ünnepség és ünnepi mise, akadályverseny, népdaléneklő verseny, 
karácsonyi koncert, betlehemezés, farsang, alapítványi bál, osztályszintű programok (Mikulás, 
Anyák napja stb.), projektzáró napok, nemzeti ünnepek megünneplése, gyereknap, lelki na-
pok, adventi, nagyböjti időszak ünnepei 
 
Bemutatók, vizsgák 
A művészeti iskolában a diákok előrehaladásáról több formában adhatnak számot. A képző-
művészeti tagozaton pl. kiállításokat szerveznek, a néptánc tagozaton táncbemutatókat. Mind-
két szakterület félévi és év végi vizsgákat tart az éves munkatervben meghatározott időben.  

 
 

Óvoda – iskola kapcsolata, feladatok az együttműködés területén 
 
Az iskolai felvétel és a magasabb évfolyamba lépés feltételei: 
Az általános tantervű osztály első évfolyamába valamennyi gyermeket fogadjuk, aki megfelel 
az iskolaérettség kritériumainak, illetve elfogadja a katolikus hittel, vallással kapcsolatos elvá-
rásokat, elfogadja az iskola pedagógiai programját. A felvételnél előnyt jelent a keresztlevél 
megléte. 
A közös igazgatóság alá tartozó óvodának és iskolának azonosak az alapelvei, amelyek a  

o Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvodai – iskolai élet megte-
remtésére, - a gyermeki személyiség tiszteletére, elfogadására, megbecsülésére, az 
esélyegyelőség biztosítására 

o A gyermeki személyiségfejlődés segítésére, a gyermek egyéni képességeinek kibonta-
koztatására épülnek. 

 
Cél: csökkenteni az óvoda – iskola átmenet nehézségeit 
 
Kapcsolattartás intézményekkel, civil szervezetekkel  
(külső kapcsolatok) 
 
Az intézmény hatékony működése érdekében folyamatos kapcsolatot kell fenntartani más 
intézményekkel, civil szervezetekkel az iskolai feladatok támogatása és a helyi társadalmi 
környezet egyéni bánásmódot, esélyegyenlőségi szemléletet, attitűdöt feltételező érzékenyíté-
sére.  A kölcsönös együttműködés az iskolai munka megfelelő szintű irányítását az intézmény 
által kitűzött célok elérését szolgálja. 
Az iskola állandó munkakapcsolatban áll az alábbi intézményekkel: 



71 
 

Egri Főegyházmegye, EKIF  
Helyi plébánia, egyháztanács képviselője 
Nagykörű, Kőtelek, Csataszög, Hunyadfalva Község Önkormányzata,  
Roma Kisebbségi Önkormányzatok,  
KPSZTI 
Jász- Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Nevelési Tanácsadó 
Jász- Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Oktatási Központ 
Jász- Nagykun Szolnok megyei Kormányhivatal Szolnok Járási Hivatala 
Szolnoki Járási Hivatal – Járási Gyámhivatal 
Gyámügy 
Jegyző 
Községi Könyvtár 
Polgárőr Egyesületek 
Körzeti megbízottak 
Ádám Jenő Zeneiskola 
Szilver Művészeti Iskola 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatok 
Iskola egészségügyi szolgálat / orvos, védőnő/ 
Községi Művelődési ház 
Tájház 
Látogatóközpont 
Cseresznyevirág Óvoda 
Szent Kinga Katolikus Óvoda 
Helyi vállalkozók, termelők, patronálók. 
 
Az egyenlőbánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása, előmozdítása érdekében – társadalmi, 
szakmaközözi együttműködés – még fokozottabban hangsúlyt helyezünk a külső kapcsolatok 
megerősítésére és ápolására. A külső kapcsolatok erősödtek és tartalmukat tekintve gazdagod-
tak a helyi plébániával, gyermekjóléti szolgálattal, kisebbségi önkormányzattal, művelődési 
házzal, családdal, helyi vállalkozókkal, termelőkkel.  
 
Együttműködés a plébániával: 
Célunk: Közös értékrend kialakítása a szülői ház, az egyház és az intézmény között. Erkölcsös 
életre való nevelés. Elvárások egyeztetése. Az egyház bevonása az iskolai programokba a 
hatékonyabb oktató – nevelő munka érdekében. Egyház - szülő – tanuló – család - iskola kö-
zösséggé szervezése, közösségfejlesztése. 
Plébánost partnernek, és segítőnek tekintjük a nevelési feladatok megoldásában. 
Az együttműködés formái: 
A tisztelendő úr meghívása az iskolai rendezvényekre. 
Esetmegbeszélések, szakmai beszélgetések a tanulók erkölcsi, érzelmi nevelése céljából 
Egyházi ünnepek méltó megünneplése: iskolában és a templomban: vízkereszt, gyertyaszente-
lés, virágvasárnap, Balázsolás,  
Gyermek lelki napok megszervezése, lebonyolítása. 
Gyerekeknek ministráns feladatok ellátása. 
Szülő értekezletekre, szülői fórumokra való meghívás. 
Közös ünnepélyek rendezése (Betlehemes műsor, anyák napja)  
Közös, nyílt foglalkozások szervezése.  
Istentiszteleten való részvétel. 
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Együttműködés helyi vállalkozókkal, termelőkkel: 
Célunk: A helyi vállalkozók, termelők munkájának, helyi termékeknek a megismerése. A 
tanulók bevezetése a munka világába. 
Együttműködés formái: 
Iskolai programokra való meghívás. 
Megbeszélésen való részvétel. 
Környezet esztétikumának alakítása, megőrzése 
Egészséges életmódra nevelés 
Helyi termékek megismerése 
Munkára nevelés- tapasztalatszerzés.  
 
Együttműködés a Művelődési házzal: 
Cél: 
Közösen lehetőséget adtunk arra, hogy tanulóink megismerjék és használják ezen intézmé-
nyek szolgáltatásait. Ezeket a lehetőségeket az osztályfőnöki programokban, szabadidős ren-
dezvényekben felhasználtuk. Tanulóinkat ösztönöztük, hogy szervezett vagy egyéni formában 
vegyenek részt a kulturális intézmények által szervezett rendezvényeken, kiállításokon, szín-
házi előadásokon. 
Együttműködés formái: 
Könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat megismerése az alsó tagozatos tanulóknak. 
Szakmai beszélgetések. 
Községi szintű nemzeti ünnepségek megszervezése, megünneplése közösen (56-os forradalom 
és szabadságharc, március 15-i ünnepség) 
Különböző versenyek lebonyolítása. (népmesemondó verseny, versmondó verseny) 
Szülői fórumok lebonyolítása a Művelődési házban. 
Kiállítások megtekintése (baba kiállítás, tűzzománc) 
Kiállítások megnyitása tanulóink fellépésével. (néptánc, énekkar) 
Kézműves foglalkozások. 
Színi előadások megtekintése, koncerteken való részvétel. 
 
Együttműködés a kisebbségi önkormányzattal: 
Cél: Közös értékrend kialakítása a cigány kisebbség és az intézmény között. 
Elvárások egyeztetése. Pályázatok írása. A halmozottan hátrányos helyzetből adódó problé-
mák kezelése. A kisebbségi önkormányzat segítségével próbáljuk aktivizálni azokat a roma 
szülőket, akik eddig távol maradtak a rendezvényinktől. 
Együttműködés formái: 
Esetmegbeszélések. 
Szakmai beszélgetések családok- szülők-gyerekek megsegítése céljából. 
Intézmény által szervezett programokra való meghívás. 
Kisebbségi önkormányzat programjain való részvétel (pl.: Ki mit tud? Romanap) 
Szülői értekezletekre való meghívás. 
Tevékeny részvétel családlátogatásnál. 
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2.13. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
 
I. Fogalom meghatározás és a vizsgafajták szabályai 
A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben a következők lehetnek: 
• osztályozó vizsga: a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó 
vizsgát kell tennie, ha 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
- tanulmányait magántanulóként folytatja, 
- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
- az iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában 

250 tanóránál többet mulasztott, 
- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasz-

tott 
- az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szaka-

szában az elméleti tanítási órák húsz százalékánál többet mulasztott, és 
emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a neve-
lőtestület engedélyezi az osztályozó vizsgát 

- ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 
meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel ér-
tékelhető 

 
Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. 
A tanítási év végén osztályozatlan tanuló nem tehet osztályozó vizsgát, csak javítóvizsgát. Ha 
a szabályosan megtartott javítóvizsgája elégtelen, tanévet kell ismételnie. 
 
• Különbözeti vizsga: Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folyta-
tása feltételeként írhatja elő az Intézmény a különbözeti vizsga letételét.  
Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is. A különbözeti vizsga 
tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény vezető-
jének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. 
 
• Javítóvizsga: a tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha 

- tanév végén elégtelen osztályzatot kapott 
- a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol 

maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le 
- az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

 
Javítóvizsga az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban szervezhető. 
Ha az osztályozó vagy különbözeti vizsgára a tanév közben kerül sor, s a tanuló elégtelen 
minősítést szerez, a vizsgát követő három hónapon belül kell a javítóvizsga időpontot kije-
lölni. 
 
Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanév-
ben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több 
iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett 
évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam va-
lamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett 
évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő 
év végi bizonyítványba be kell írni. 
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• Pótló vizsga: amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan 
távol marad, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban 
kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni. 
 
A Művészeti Iskola Félévi, illetve év végi vizsgáiról való igazolt hiányzást követően a tanuló 
pótló vizsgát kell, tegyen. 
 
FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG ELŐTT ZAJLÓ VIZSGA 
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a közoktatási feladatkör-
ében eljáró oktatási hivatal, szakmai-elméleti és szakmai-gyakorlati vizsgatantárgyak esetén 
pedig a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt intézmény szervezi. 
 
A tanuló - kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját 
megelőző harmincadik napig, a rendelet bekezdésében meghatározott esetben (mulasztása 
miatt a nevelőtestület engedélyezte az osztályozóvizsga letételét) az engedély megadását kö-
vető három napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizs-
gabizottság előtt kíván számot adni tudásáról.  

A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az is-
kola igazgatója a bejelentést öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, 
amelyik az első félév, illetve a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. A tanuló - 
kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül 
kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen.  

Az iskola a kérelmet hét napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek. 
Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a 
vizsgabizottság, illetőleg a vizsgáztató iskola törzslapi bejegyzés céljából értesíti azt az isko-
lát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről - 
figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott, illetve a vendégtanulóként szerzett 
osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

 
II. Vizsgaidőszakok 
A tanulmányok alatti vizsgát a rendes vizsgaidőszakokban lehet letenni. Osztályozó vizsgát az 
iskola tanítási év (szorgalmi idő: szeptember 1-jétől a következő év június 15-éig terjedő 
időszak) során bármikor szervezhet. 
 
A vizsgaidőszakok a következők: 

• Félévi: A félév utolsó napja előtt két tanítási hét, 
• Év végi az utolsó tanítási nap előtti két tanítási hét, 
• Nyári Augusztus 15-31 közötti javítóvizsga időszak 
• 8. osztály záróvizsgái: az utolsó tanítási nap előtti két hónapban elosztva 

 
 
III. A vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje 
A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre vonatkozó tananyag. A 
vizsgák részeit és az értékelés rendjét a helyi tanterv alapján az alábbiak szerint határozzuk 
meg: 

• az elméleti tárgyakból van írásbeli és szóbeli vizsga 
• a művészeti iskola féléves és év végi vizsgáin produktumokat mutatunk be, vagy 

készítünk el. 
 



75 
 

A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉNEK LEGFONTOSABB 
ALAPELVEI 
A vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, a vizsgabizottság az iskola pedagógu-
saiból áll. A művészeti iskola vizsgáin is az iskola pedagógusaiból három fő felügyeli a vizs-
gát. Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli vizsgát tehet, a vizsga kezdete-
kor megállapítják a jelenlévő személyazonosságát, ismertetik az írásbeli tételeket.  
Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapo-
kon, tétellapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával 
kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja írógép, számológép használatát.  
Az íróeszközökről a vizsgázók, a szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik. 
Az írásbeli vizsgán a vizsgázók az íróeszközöket, segédeszközöket a vizsgázók nem cserél-
gethetik. 
A vizsgázó mindegyik átvett feladatlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy meg-
nevezését, vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 
A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 
vizsgatárgyanként 45 perc, magyar nyelv és irodalom, célnyelv esetén 60 perc. 
Egy vizsgázó egy napon legfeljebb három vizsgatárgyból tehet szóbeli vizsgát, a vizsgázónak 
legalább 10 perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban a 
vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 
A vizsgateremben, egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat A vizsgázó vizsgatantár-
gyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges se-
gédeszközt. A segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 
A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 
A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 
Minden vizsgázónak vizsgatárgyanként legalább 20 perc gondolkodási időt kell biztosítani a 
felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad 
előadásban kell elmondania. 
Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama 15 percnél nem lehet több. 
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából a teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alka-
lommal póttételt húzat vagy pótfeladatot biztosít részére. 
Ha vizsgázó a felelet befejezte, a következő vizsgatantárgyból történő tételhúzás előtt leg-
alább 30 perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 
A tanulmányok alatti vizsgán a köznevelési törvény alapján, a vizsga során lehetővé kell 
tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő 
vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott. 
 
Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két má-
sik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - tanárból álló háromtagú bizottság a cse-
lekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntést hozhatja: 

a. a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyil-
vánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán 
nyújtott teljesítményt, 

b. az adott vizsgatantárgyból - a javítóvizsga kivételével - a vizsgázót javítóvizs-
gára utasítja. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell fog-
lalni. 
Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a 
vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de 
ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását, a vizsgabizottság megálla-
pítja, az elért eredményt megsemmisítheti.  
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A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 
A szóbeli vizsgán és a művészeti vizsgán elkövetett szabálytalanság, a felróható, vagy fel nem 
róható okból történő vizsga megszakítás, vagy a vizsgán meg nem jelenés esetében az igazga-
tó a rendeletszám pontjaiban leírtak szerint jár el. 
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény 
nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáz-
tatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan 
befolyásolta. 
 
 
2.14. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 
A Petrovay György Katolikus Általános Iskola célja, hogy felkészítsen a középfokú tanulmá-
nyokra. 
Iskolánk feladatának tekinti a tanulók egészséges testi, szellemi, erkölcsi, érzelmi fejlődésé-
nek biztosítását. 
A pontosságot, megbízhatóságot és a kulturált viselkedést a tanulók iskolai életében, értékelé-
sében is kiemelkedő jelentőségűeknek tartjuk. Az iskolai egyházi jellegéből adódóan nagy 
hangsúlyt fektetünk az erkölcsi (vallási), érzelmi nevelésre. A tanulóink és tanáraink dolgozó-
ink viselkedését, cselekedeteit hassa át a keresztény szellemű nevelésből fakadó szeretet, 
megértés, tisztelet, megbecsülés és a felelősségérzet. 
 
1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 
 
1.1. A felvétel, átvétel feltételei, követelményei, eljárási rendje 
Az iskolában a tanulói jogviszony felvétellel vagy átvétellel létesül. A felvétel és az átvétel 
jelentkezés alapján történik. Az általános követelményeket kiegészítő szempontok az 1. évfo-
lyamon: az iskolaérettség írásos igazolása; idősebb testvér már az iskola tanulója; egyházkö-
zösséghez tartozás.  
A felvételről és az átvételről az iskola vezetője dönt a meghatározott eljárási rend alapján. 
A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény katolikus 
szellemiségét, házirendjét, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, és 
eltökéltek legyenek annak betartására.  
 
1.2. Az átvétel feltételei 
A tanuló átvételéről az igazgató az ügyben érdekelt osztályfőnök véleményének ismeretében 
dönt. Az átvételnél a tanulmányi eredményt, hiányzások mennyiségét, magatartást, hitoktatás-
ban való részvételét, hitéletét, a tanuló és a családja életkörülményeit, életsorsát mérlegeljük. 
A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát, vizsgá-
kat írhat elő, melyet az általa megjelölt határidőig vizsgabizottság előtt teljesítenie kell a tanu-
lónak.  
 
1.3. Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai 
Osztályba sorolás szempontjai: 

- tilos a diákok hátrányos megkülönböztetése bármilyen okból, 
- lehetőleg azonos képességű osztályok jöjjenek létre, 
- az osztályba sorolásnál beleszólásuk van az osztályfőnököknek, 
- az osztályba sorolásról az intézmény vezetője dönt. 

 
A csoportbontás szempontjai: 
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– a nyelvi csoportoknál a közel azonos képességű tanulók kerüljenek egy csoportba, 
– a csoportok lehetőleg azonos létszámúak legyenek. 

 
1.4. A felvétel, átvétel elutasításának rendje 
A felvétel, illetve átvétel elutasításáról az igazgató írásban értesíti a diákot, a gondviselőt. . A 
felvételről szóló elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést 
az iskola igazgatójához kell benyújtani - az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül. 
 
2. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje 
A közoktatási intézményekben a tanulói jogviszony megszűnéséről a Köznevelési törvény 53. 
§-a rendelkezik. 
 
2.1. A tanulói jogviszony megszüntetése (igazolatlan mulasztás, fegyelmi határozat) 
Ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét, és nem végezte el az általános iskola hatodik 
évfolyamát, az általános iskola a tanítási év végén kérelem hiányában is kezdeményezi a tanu-
ló átvételét a kötelező felvételt biztosító szakiskolába. A tanulói jogviszony megszűnik kizá-
rás esetén a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján, áthelyezés esetén pedig az 
átvétel napján. 
 
2.2. A napközis és a tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálá-
sának elvei 
Az intézmény kapacitásától függően lehetőleg minden jelentkező kérelmét elfogadjuk. A szü-
lők igénye alapján biztosítjuk diákjaink számára a felvételt. Amennyiben nem tudjuk az igé-
nyeket kielégíteni az SZMSZ-ben rögzített elvek szerint vannak előnyt élvező diákok. Az 
osztályfőnök szorgalmazhatja a tanulószoba évközi igénybevételét hosszabb hiányzást köve-
tően, valamint akkor, ha gyermekvédelmi szempontok vagy tanulmányi eredmények ezt indo-
kolják. 
A szülők az az egész napos iskolai ellátást évközben is kérhetik. A kérelmet írásban kell be-
nyújtani az iskola igazgatójának. 
 
2.3. Az első tanév megkezdésével járó jogok 
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. Az első tanév megkezdését követően illetik 
meg a szociális támogatáshoz való jogok, a különböző részvételi és választási jogok, az isko-
lai munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogok. 
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3.Az intézmény helyi tanterve 
 
3.1 A választott kerettanterv megnevezése 
3.2 A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező 
tanórai foglalkozások  
 
A választott kerettantervünk a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet által 
kidolgozott tanterv. A választott tanterv tantárgyai és a választható óraszámok felhasználását 
a következő táblázatok rögzítik. A választott kerettantervek alapszíntűek. 
 
Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 
Nagykörű, Rákóczi út 22-24. 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 
Matematika 4 4 4 4 
(Erkölcstan helyett) hittan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 
Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 
Magyar nyelv és irodalom 
(szabadon tervezhető órakeret-
ből) 

0,5 0,5 0,5 1 

Matematika (szabadon tervez-
hető órakeretből) 

0,5 0,5 0,5 1 

Komplex alprogram - ráhango-
lódás 

1 1 1 1 

Angol (szabadon tervezhető 
órakeretből) 

  1  

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
Hittan (nem számít bele az óra-
keretekbe a NAT 9.§ 1a szerint) 

1 1 1 1 

Összesen 26 26 26 28 
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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 
(Erkölcstan helyett) hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 
Természetismeret 2 2     
Fizika     2 1 

Kémia     1 2 
Biológia-egészségtan     2 1 
Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 
Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1       
Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 
Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  
Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Matematika (szabadon tervezhető órakeretből) 0,5 1 1 1 

Magyar (szabadon tervezhető órakeretből) 0,5 1 1 1 

Ének (szabadon tervezhető órakeretből)     

Komplex alprogram - ráhangolódás 1 1 1 1 

Rajz (szabadon tervezhető órakeretből)     

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 
1.a szerint)  

1 1 1 1 

Összesen: 29 29 32 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
Kőtelek, Zrínyi út 3.  
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Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 
Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 
Matematika 4 4 4 4 
(Erkölcstan helyett) hittan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 
Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 
Magyar nyelv és irodalom 
(szabadon tervezhető órakeret-
ből) 

  0,5 0,5 

Népismeret (szabadon tervez-
hető órakeretből) 

1 1 1 1 

Komplex alprogram - ráhango-
lódás 

1 1 1 1 

Matematika (szabadon tervez-
hető órakeretből) 

  0,5 0,5 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
Hittan (nem számít bele az óra-
keretekbe a NAT 9.§ 1.a sze-
rint)  

1 1 1 1 

Összesen 26 26 26 28 
 
 
 
 

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 
(Erkölcstan helyett) hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 2 2 
Természetismeret 2 2     
Fizika     2 1 

Kémia     1 2 
Biológia-egészségtan     2 1 
Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 
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Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1       
Vizuális kultúra 1 1 1 1 
Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  
Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Matematika (szabadon tervezhető órakeretből)  0,5 0,5 1 

Magyar (szabadon tervezhető órakeretből)  0,5 0,5  

Komplex alprogram - ráhangolódás 1 1 1 1 

Roma népismeret (17/2013. EMMI rend. 8.§ 5.d) 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 
1.a szerint)  

1 1 1 1 

Összesen: 29 29 32 32 
 
A szabadon tervezhető órakeret felosztása 
 
 Az iskolánk két tagintézményének egyedi arculatát kívánjuk kialakítani.  
A Petrovay György Tagintézményben, Nagykörűben emelt óraszámban kívánjuk tanítani az 
idegen nyelvet, amellyel célunk a tanulók továbbtanulási esélyeinek növelése, valamint a 
munkaerőpiaci esélyeinek javítása. A mai gazdasági helyzetben sokkal jobb elhelyezkedési 
esélyei vannak annak, aki egy idegen nyelvet tud. Választott idegen nyelv az angol, amelyet 
első osztálytól kezdve tanítunk, 5. osztálytól csoportbontásban, ami 7-8. osztályban heti 4 
órára emelkedik. Célunk az A1 szintű nyelvtudás megszerzése már az általános iskolás kor 
végére. 
 A Szent Gellért Tagintézményben, Kőtelken emelt óraszámban kívánjuk tanítani a 
természettudományos tantárgyakat. Új tantárgyként kívánjuk bevezetni a természettudomá-
nyos kísérletek tantárgyat, amelynek célja a tapasztalati úton való tanulás, a környező világ 
felfedezése, alkotó megtapasztalása. 
 Mindkét tagintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerül alsó tagozaton az 
iskolaotthonos oktatási forma, mellyel célunk a hatékony iskolakezdés biztosítása, amelynek 
keretében megvalósulhat a tanulók egyéni adottságainak figyelembe vétele, illetve az otthoni 
tanulás arányának csökkentése. 
 A Szent Gellért Tagintézményben, Kőtelken bevezetésre kerül a roma/cigány népis-
meret.  

Kizárólag magyar nyelven folyó roma/ cigány nemzetiségi oktatás órakerete 
 

Évfolyam 1 2 3 4 5 6 7 8 
Roma/cigány 
népismeret 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Roma/cigány 
kulturális 

tevékenység 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 3 3 3 3 3 3 3 3 
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CIGÁNY NEMZETISÉGI NEVELÉS-OKTATÁS ISKOLÁNKBAN 
 
 
 
Hosszú évek óta jelentkező igény az iskolánkba iratkozó gyermekek szülei részéről, hogy 
megszervezzük a cigány nemzetiségi nevelést-oktatást. Amennyiben a tanulói jogviszony 
létesítésekor (beiratkozás) ezt legalább nyolc szülő kezdeményezi, továbbra is vállaljuk ezt az 
immár hagyománnyá vált nevelési-oktatási tevékenységet. (1. számú melléklet: Kérelem a 
nemzetiségi nevelés-oktatás megszervezéséhez. 2. számú melléklet: Nyilatkozat a nemzetiségi 
nevelés-oktatásban való részvételről.)  
A nemzetiségi nevelés-oktatás iskolánkban alkalmazott formája a magyar nyelvű ro-
ma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás. Ez a forma biztosítja a cigány tanulók számára a 
cigányság kulturális értékeinek, megismerését, a romák/cigányok történelméről, irodalmáról, 
képzőművészetéről, zenei- és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismeretek ok-
tatását. Ennek irányelveit a 17/2013. (III.1) EMMI rendelet határozza meg. 
 
 
ÁLTALÁNOS FELADATOK 
 
A nemzetiségi nevelést-oktatást folytató intézményekben arra kell törekedni, hogy a tanulók 
számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, és alakuljon ki a 
tanulókban a reális nemzetkép és nemzetiségkép, hogy a tanulók felismerjék az előítéletek és 
kirekesztés megjelenési formáit, és megismerjék a jelenség hátterét, veszélyeit, az emberi, 
állampolgári és nemzetiségi jogok megsértésének jelenségét, és a jelenség elleni fellépés jogi, 
illetve egyéb eszközeit.  
 
 
 
 
A MAGYAR NYELVEN FOLYÓ ROMA/CIGÁNY NEMZETISÉGI NEVE-
LÉS-OKTATÁS 
 
 
A magyar nyelven folyó roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás tartalmazza: 

A roma/cigány népismeret műveltségi terület oktatását, folyamatosan szervezett ro-
ma/cigány kulturális tevékenységeket.  

 
Ennek alapján iskolánkban heti 1 órában oktatjuk a cigány népismeretet, népismeret néven. A 
tanulók teljesítményét érdemjegyekkel értékeljük, osztályzattal minősítjük. A népismeret órá-
kon túl, legalább heti egy órában kulturális tevékenységeket szerveznek az osztályfőnökök a 
nemzetiségi nevelésben-oktatásban résztvevők számára.  
Javasolt tevékenységformák:  

Információkeresés az interneten – zenei együttesek, táncdialektusok, védőszentek,  
Könyvtári foglalkozások – olvasóklub, író-olvasótalálkozó, mesedélután, saját cigány-
magyar szótár készítése,  
Filmklub – beszélgetés, vita a megtekintett filmekről,  
Kézműves tevékenységek – kosárfonás, fafaragás, ajándékkészítés a különböző ünnepekre  
  Képzőművészeti tevékenységek 

Kutatómunka – riportok készítése, családfa készítése, cigány hagyományok Kőtelken   
Irodalmi tevékenységek – mesék feldolgozása, dramatizálása, felkészülés ünnepi műso-
rokra,…   
Közösségépítő foglalkozások – játékok, séták, szórakozás,  
Szülő-gyerek klub – közös tánc, főzés, zenélés, daltanulás, ….  
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Cigány népismeret 

Fejlesztési feladatok 

1. Ismeretszerzés, tanulás 

2. Kritikai gondolkodás 

3. Kommunikáció 

4. Tájékozódás térben -és időben 

5. A reflexiót irányító kérdések 

1. Ismeretszerzés, tanulás 
1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Személyes beszélgetések: 
énkép, szülők, család, roko-
nok - cigány megnevezések 
használata. Távolabbi rokoni 
kapcsolatok megkülönbözte-
tése. A cigány népcsoport 
életmódja, a család és kör-
nyezet nemzetiségi kötődése 

Családfa összeállítása. Gene-
rációk együttélése. Családban 
űzött foglalkozások a múlt-
ban (azok nyelvjárási meg-
nevezése) és a 
jelenben. 
Gyűjtőmunka tanári 
irányítással a 
magyarországi cigány 
népcsoportokról 

Nemzetiségek földrajzi elhe-
lyezkedése, számossága 
életmódja ma Magyarorszá-
gon és Európában. Tömeg-
kommunikációs eszközök 
használata 

Jellemző tárgyak, épületek, 
képek megfigyelése. A ci-
gány családi ház, az utca, a 
telep, a település jellegzetes-
sége. A népcsoportok egy-
máshoz való viszonya. Em-
beri magatartásformák és 
élethelyzetek megfigyelése 

Adott település lakossága, 
élete személyes élmények 
alapján. 
Őshaza elhagyása. Vándor-
lás, letelepedés. Tájékozódás 
Magyarország és India térké-
pén. Felszíni formák, vizek, 
városok, emberek 

A régi cigányházak jellemzői 
(építőanyag, alaprajz, beren-
dezés). Szimbólumok. Szülő-
, tartózkodási-, lakóhely azo-
nossága vagy különbözősége. 
A cigány népvándorlás útvo-
nalainak nyomon követése. 
Tájékozódás Eurázsia térké-
pén 

A cigány meséken, eredet-
mondákon keresztül - az 
életkori sajátosságoknak 
megfelelően - betekintés az 
elődök történelmébe. Jelké-
pek: zászló, himnusz 

Tanári kérdések segítségével 
nevezett történelmi esemé-
nyek elmondása különös te-
kintettel cigány személyek, 
csoportok megnevezésére, 
cselekvéseire. A cigányok 
sajátos igazságszolgáltatási 
módja: a Romani Kris, a ci-
gány törvény. A vajdák sze-
repe 

A cigány történelem 
sajátosságai. 
Cigányok 
- a három részre szakadt or-
szágban 
- a felvilágosodás korában 
- a polgári Magyarországon. 
Törvényi szabályozás, rende-
let a letelepítésről. Informá-
ciók gyűjtése történelmi do-
kumentumok szövegeiből, 
képeiből, idős emberek visz-
szaemlékezéseiből. 
A hazai cigányság politikai, 
jogi, kulturális érdekképvise-
leti szervezetei, a nemzetisé-
gi önkormányzatok szerepe 
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(Országos Roma Önkor-
mányzat), civil szervezetek 

Ismerkedés régi illetve ma 
élő hagyományokkal, szoká-
sokkal: mondókák, mesék, 
találós kérdések, népi játé-
kok, nyelvtörők, gyermek-
versek, népdalok, közmon-
dások, időjóslások kapcsán. 
Szájbőgőzés, pittyegetés, 
csapásolás gyakorlása. 
Cigány ételek elnevezése, 
egyszerű ételreceptek gyűjté-
se 

Mesemondási szokások, 
híres mesemondók és 
meseírók. 
Hazai cigány népviseletek: 
motívumok, színek. 
A legjellemzőbb férfi és 
női öltözék tartozékainak 
megnevezése. 
A műalkotás 
megkülönböztetése: műfaj, 
anyag, technika 

A cigány népdalok, balladák 
témáinak megfigyelése: tör-
ténelmi, hősi, mitikus, ünne-
pekhez, szokásokhoz kapcso-
lódó, mindennapokról szóló. 
Anyaggyűjtés a magyaror-
szági cigányok családi és 
közösségi szokásairól - 
könyvtárban, médiatárban, 
múzeumban. Műalkotások 
felismerése, megnevezése 

Nyelvhasználat a családon 
belül és kívül. Romani 
és/vagy beás nyelv otthon és 
az iskolában 

Nyelvhasználati készség fej-
lesztése (alapszavak és kife-
jezések, köszönések, köszön-
tések, számolás, versmondás) 

Szótárhasználat, fordítási 
gyakorlat. 
A cigány nyelvhasználat sa-
játosságai, nyelvjárások 

2. Kritikai gondolkodás 
1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

A család és a rokonság életé-
nek fontos eseményei (szüle-
tésnapok, ünnepek, évfordu-
lók). Mindennapi élethelyze-
tek elbeszélése, eljátszása 

A család szokásrendszere, 
időbeosztása, iskolázottsága. 
Problémák felvetése, megol-
dási javaslatok 

Szabadidő eltöltése. Egész-
séges életmód (étkezés, 
mozgás, sportolás). Családi 
értékrendszerek összehason-
lítása. Továbbtanulási tervek 

Településtípusok. Különböző 
házak, utcák, terek, cigányte-
lepek cigányközösségek 
egyéni élmények, képek 
alapján 

A régi és mai 
„lakó”hagyományok 
összehasonlítása, a 
cigányságra jellemző jegyek 
felismerése. 
Kérdések, érvek a cigány 
népcsoportok vándorlásával 
és letelepedésével 
kapcsolatban 

Összefüggések keresése a 
cigányok történelme, földraj-
zi elhelyezkedése, nyelve 
között. 
Telepítőtényezők. 
Cigányok Európában. 
Számosságuk 

Híres cigányok régen és ma. 
Cigány népzene, 
és modern irányzatai 
(zenészek, hangszerek, 
énekesek). 
Példaképek 

Történelmi személyek, mai 
közszereplők, hétköznapi 
cigány emberek bemutatása, 
jellemzése. Szerepük a ci-
gány nemzetiségi azonosság-
tudat formálásában (pl. Duna 
és Echo TV dokumentum-
filmjei, magyar-cigány nyel-
vű gyermekfolyóirat: Glinda 
élettörténetei) 

A nemzetiség és a többség 
együttélése, kölcsönös egy-
máshoz viszonyulása. Társa-
dalmi és egyéni lehetőségek, 
nehézségek objektív feltárá-
sa. Vélemények és kérdések 
megfogalmazása 

A hagyományápolás 
fontosságának tudatosítása. 
Nép- és műköltészeti 

A magyar és a cigány szoká-
sok összehasonlítása. A hie-
delem világa és alakjai. Baj-

Alkotói életutak és stílusok 
összehasonlítása. A műelem-
zés legfontosabb módszerei-
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alkotásokban 
pozitív és a negatív hősök 
tulajdonságainak elemzése 
(pl. becsületesség, tisztesség, 
eszesség, ravaszság, 
kapzsiság, hazugság, 
tolvajlás). 
A cigány kultúrkör színeinek 
és motívumainak felfedezése 

elhárítás, gyógyítás, jóslás. 
Babonák. A cigányok vallá-
sossága. Egyházi ünnepek, 
szertartások, viselkedési mó-
dok egyéni élmények feltárá-
sával, filmrészletekkel bemu-
tatásával 

nek elsajátítása. A gondol-
kodásmód, a kulturális kü-
lönbségek és a mű közötti 
összefüggés felismerése 

A cigány nyelvekben rejlő 
azonosságok és különbségek 

A cigány nyelv szókincse. 
Jövevényszavak átvétele 

A cigány nyelv dialektusai 
között fennálló hasonlóságok 
és különbségek érzékelése. 
Hazai cigány nyelvvizsga 
központok 

3. Kommunikáció 
1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Családrajz készítése, képi 
beszámoló. Családtagok, 
rokonok megszólítása. Ci-
gány ragadványnevek. Be-
szélgetések nemzetiséghez 
tartozó személyekkel 

Eszmecsere a cigányok egy-
kori és jelenlegi hétköznap-
jairól. Emlékképek 
felelevenítése (régi családi 
fotók alapján). Gasztronó-
mia: a cigány konyha beren-
dezéseinek, régi konyhai 
eszközeinek, azok használa-
tának bemutatása. A cigány 
és a magyar ételek összeha-
sonlítása 

Források olvasása és értel-
mezése családi, és más kö-
zösségi témákban. Önálló 
gyűjtő-, illetve kutatómun-
kával szerzett Ismeretek fel-
dolgozása, prezentáció ké-
szítése 

Szűkebb és tágabb környe-
zet. Gazdasági élet a ház 
körül, saját termelés. Ma-
gyarországi települések 
adottságainak (munka és 
megélhetés) megismerése 
szülőkkel, idősebb szemé-
lyekkel történő beszélgeté-
sek kapcsán 

Élet a vándorutakon. Nyári 
és téli szálláshelyek. Valósá-
gos vagy képzeletbeli utazás 
(fotók, képek) utáni élmény-
beszámoló olyan területek-
ről, ahol cigányok élnek 
vagy éltek - megfigyelési 
szempontok alapján 

Fogalmazás írása Magyaror-
szág különböző tájain élő 
vallási felekezethez tartozó 
cigányok életéről vagy adott 
település cigány származású 
lakóinak esküvői, kereszte-
lői, temetési szokásairól 

A legfontosabb állami jelké-
pek értelmezése és azokhoz 
viszonyuló helyes magatar-
tás. A cigány himnusz meg-
tanulása 

Népcsoportok (romungrók, 
oláh cigányok, beások) érke-
zése hazánk területére (kü-
lönböző történelmi korok-
ban) - irányított beszélgetés-
sel, szituációs játékokkal 

A nemzetiség fogalmának, 
tartalmának mélyítése. Be-
pillantás cigány és más nem-
zetiségek életébe. Intézmé-
nyi, szervezeti kapcsolatok 
keresése 

A településen gyűjtött ci-
gány dalok, mondókák, ver-
sek, közmondások, játékok 
tanulása. Egyes mesék dra-
matizálása. Ünnepekhez 

Tánctípusok: szóló, páros, 
botoló. 
Hazai és külföldi cigány 
népdalok, néptáncok 
megismerése. 

Cigányokról szóló alkotások 
a magyar irodalomban. 
Egyéni és/vagy csoportos 
kulturális előadások bemuta-
tása (iskolai, települési ren-
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kapcsolódó köszöntők, aján-
dékok. A cigány tánc alap-
elemeinek kipróbálása 

Még élő hiedelmek, 
babonák születéssel, 
kereszteléssel, 
házasságkötéssel, halállal 
kapcsolatosan 

dezvényen). 

Néhány gyermekirodalmi 
mű megtanulása magyar és 
cigány nyelven 

Cigány nyelvek és nyelvjá-
rásaik. Adott település 
nyelvhasználata 

Kiselőadás tartása a cigány 
kulturális élet (nemzetközi, 
országos, helyi szintű) ese-
ményeiről - médiahírek alap-
ján 

4. Tájékozódás térben-időben 
1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata romani, beás és magyar nyelven. Idő-
meghatározások 

A településre jellemző hely-
meghatározások (templom, 
iskola, temető) Viszonyítá-
sok tér-idő gyakorlására 
(előbb, utóbb, előtt, után, 
később, korábban, ugyanak-
kor, most, régebben mellett, 
alatt, felett, mögött). Az idő 
tagolására szolgáló kifejezé-
sek helyes használata: perc, 
óra, nap, hét, hónap, év 

Az idő kifejezéseinek bőví-
tése: év, évtized, évszázad, 
évezred. Az új ismeret elhe-
lyezése már rögzített idő-
pontokhoz viszonyítva (pl. 
Zsigmond király László vaj-
da és népe számára adomá-
nyozott menlevelet) Az idő 
ábrázolása vizuális eszkö-
zökkel 

Kronológiai adatok rendezé-
se: 
- A cigányok Európába érke-
zésük előtt. 
- A cigányok megjelenése 
Európa országaiban, különös 
tekintettel a Balkánon. 
Tájékozódás térben és idő-
ben a történelmi és földrajzi 
atlasz segítségével (esemény, 
hely, idő) 

Helyi tájékozódás gyakorlá-
sa. Egyszerű alaprajzok ké-
szítése. Ismerkedés a térkép-
pel 

Ismert cigány művészek szü-
letési - és temetési helyének 
megkeresése a térképen. 
Távolságok becslése és szá-
mítása. Életszakaszuk beje-
lölése időszalagon 

Az adott település térkép-
ének elkészítése vázlatos 
bemutatással - a cigányok és 
más nemzetiségek által 
tömbszerűen lakott részek 
kiemelése - meghatározott 
korszakban 

Az idő tagolására és múlásá-
ra valamint helymeghatáro-
zásra vonatkozó kifejezések 
gyűjtése és használata 

Magyarországi cigányok a 
feudalizmus korában. A ta-
nultak elhelyezése az idősza-
lagon a kiemelt időpontok-
hoz képest 

Magyarországi cigányok a 
felvilágosodás korában. Eu-
rópai történelmi atlasz ta-
nulmányozása, a cigányok 
vándorlásának nyomon kö-
vetése. Az útvonal kézzel 
történő megrajzolása. A ta-
nult országok, ismertebb 
települések megkeresése a 
térképen 

Hagyományos foglalkozások 
bemutatása és kipróbálása 
(vályogtégla készítése, ko-
sárfonás, fafaragás...) 

Modellezések: szekerek, 
cigány kunyhók, speciális 
használati tárgyak (makett, 
terepasztal...) 

Történelmi helyszínek mo-
dellezése 
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5. A reflexiót irányító kérdések 
1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Hasonlóságok és különbsé-
gek mélyítése csoportokban, 
egyénekben 

Adott település népcsoport-
ok szerinti összetétele (nyel-
vi, kulturális jellemzők). 
Azonosságtudat formálódása 

Az ország népcsoportjai. 
Különböző népcsoporthoz 
tartozó személyek a rokon-
ságban, családban. Identitás 
vállalásának mélyítése 

Fejlődjön a tanuló 
önismerete: Mire vagyok 
képes? Milyen szeretnék 
lenni? 
Tudjanak választ adni kérdé-
sekre: Melyek a családi és 
egyéni (öröklött, szerzett) 
tulajdonságaik? Foglalkoz-
tassák olyan kérdések, hogy 
mennyire fontos a hasonló-
ságok és különbségek elfo-
gadása társaikkal szemben. 
Tisztelje, tartsa be a szabá-
lyokat. 

A tanulókban alakuljon ki a 
felismerés, hogy a cigány 
népcsoporthoz való tartozás 
többletet, kulturális színes-
séget jelent. Érdeklődjön a 
családi gyökerek, népe múlt-
ja iránt. Milyen mértékben 
határozza meg a lakókör-
nyezet az emberek minden-
napi életét és kultúráját? 
Hogyan lehet a hagyomá-
nyokat továbbadni? 

A tanulókban fogalmazódja-
nak meg kérdések, érezze-
nek késztetést a válaszkere-
sésre: Miért nem viselnek 
háborút a cigányok? Miért 
vannak gazdag és szegény 
országok, települések, csalá-
dok, egyének? Miért vannak 
munkanélküliek? Hogyan 
kapcsolódnak, élnek együtt 
különböző kultúrák? Mi a 
hit, a vallás szerepe a cigá-
nyok életében? 

 
Közműveltségi tartalmak 

1-4. évfolyam 
1. Közösségi élet (régen és ma): 
- Énkép, családi kör, rokoni kapcsolatok 
- Élethelyzetek, életmódok, események, ünnepek 
- Településtípusok, utcák, házak, berendezési tárgyak 
- Lakóhely és közvetlen környezete 
2. A cigány kultúrkör elemei 
- Hagyományos cigány mesterségek, gazdasági élet 
- A cigány konyha sajátosságai 
- Dalok, mondókák, versek, mesék, közmondások, köszöntők játékok 
- A cigány tánc alapelemei 
3. A cigány nyelvek (romani, beás) 
 
5-8. évfolyam 
1. Nemzetiségi azonosságtudat, pozitív minták, példaképek 
2. Földrajzi elhelyezkedés 
- Vándorlások útvonala, letelepedések 
- Magyarországi cigány népcsoportok a térképen 
- Cigányok Európában 
3. Történelmi események időszalagon 
4. Alapismeretek a magyarországi és európai cigányok kultúrájáról 
- Cigányzene és tánc típusai, népviselet 
- Irodalmi és képzőművészeti alkotások, életutak, munkásságok 
- Cigány nyelvek eredete, nyelvjárások 
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3.3. A Nemzeti alaptantervben meghatározott köznevelési feladatok helyi 
megvalósítása 

 
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az iskolaotthonos forma könnyebbé teheti az átmenetet az óvoda és az iskola között.  

Az iskolaotthonos formában délelőtt és délután is van tanítási óra, a köztes időben pedig sza-
badidős tevékenységeket biztosít a kicsik számára két – a felelősségben is egyenlően osztozó 
– tanító.  

Az iskolaotthonos időbeosztás a gyerekek életkori sajátosságainak jobban megfelel, hiszen a 
délelőtt és a délután is tartott órák nem jelentenek számukra olyan megterhelést, mintha egy-
huzamban kellene ugyanannyi órát tevékenykedniük. A tanórák között bőven van idő játékra, 
olvasásra, sportfoglalkozásra, különböző szakköri foglalkozásokra, egy kis ebéd utáni relaxá-
cióra, mesére, beszélgetésre. Az előnyök között tartható számon, hogy a két tanító munka-
szervezésének köszönhetően az önálló munka elkészítésénél jelen lehet az a tanító, aki a fel-
adatot előkészítette, így figyelemmel kísérheti az önálló boldogulás útját is, időben korrigál-
hat, ha szükséges. 

További előny, hogy mindkét tanító alaposabban, mélyebben megismerheti a gyermekeket, 
közvetlenebb kapcsolatot alakíthat ki velük, hiszen mindketten megfigyelhetik őket munka és 
szabadidő közben egyaránt. Nem elhanyagolható előny az sem, hogy az osztály, benne az 
állandó társakkal, olyan közösséggé formálódhat az egész napos együttmunkálkodás során, 
amely védelmezi, segíti őt kisiskolás évei alatt. 

• Fokozatosan átvezetjük a gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az 
iskolai tanulás tevékenységeibe, amelynek kiváló formája az iskolaotthonos okta-
tási forma. 

• Lehetőség nyílik az egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelésére. 
• Kialakítjuk az egyéni tanulási módszereket. 
• Törekszünk az iskolai kötelezettségérzet kialakítására. 
• Kialakul az iskolai fegyelem, a gyermek önfegyelme. 
• Kooperatív technikák alkalmazásával fejlesztjük a tanulók együttműködési készsé-

gét. 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesít-

mény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a 
Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 
� mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, meg-

alapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  
� az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia esz-

köztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 
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� fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 
tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 
Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástar-
talmak megalapozásának folytatása. A tanuláshoz szükséges készségek, képességek együttes 
fejlesztése.  

1. mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, meg-
alapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

2. a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusér-
zék és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozá-
sával; 

3. a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusér-
zék és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozá-
sával; 

4. az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 
kívánunk hozzájárulni; 

5. az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 
kívánunk hozzájárulni; 

6. az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia esz-
köztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 

  
A Nat-ban meghatározott kulcskompetencia területek kiemelt fejlesztése: 

- erkölcsi nevelés, 
- nemzeti öntudat, hazafias nevelés, 
- állampolgárságra, demokráciára nevelés, 
- az önismeret és a társas kultúra fejlesztése, 
- a családi életre nevelés, 
- a testi és lelki egészségre nevelés, 
- felelősségvállalás másokért, önkéntesség, 
- fenntarthatóság, környezettudatosság, 
- pályaorientáció, 
- gazdasági és pénzügyi nevelés, 
- médiatudatosságra nevelés, 
- a tanulás tanítása. 

 
 
A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástar-
talmak megalapozásának folytatása. 
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A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a 
változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kom-
petenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, va-
lamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 
1. a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés de-
duktív útjának bemutatása, 

2. a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes maga-
tartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

3. a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készsé-
gek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanu-
lás és az önművelés alapozásával. 

 
3.4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósítása 
  
A Nat célja: a nemzeti műveltség átadása, az egyetemes kultúra közvetítése, a szellemi-érzéki 
fogékonyság és az erkölcsi érzék elmélyítése.  
Feladatunk továbbá a tanuláshoz szükséges készségek, képességek, ismeretek, attitűdök 
együttes fejlesztése. 
A nevelési célok és az új tartalmi elemek megvalósulása elsősorban tantárgyi keretek között 
valósul meg.  
Új elemek a Nat-ban: 

- Gazdasági és pénzügyi nevelés: Cél, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket 
az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fo-
gyasztás területén. E nevelési cél több tantárgyba integrálva valósul meg intézmé-
nyünkben, elsősorban a történelem 8. osztályos tananyagban realizálódik.  

- Médiatudatosságra nevelés célja, hogy a tanulók tudatos médiahasználók legyenek. 
Magyar történelem, informatika keretében, valamint 5. 6. évfolyamon a vizuális kultú-
ra tantárgy keretében.  

- Tanulás tanítása: Valamennyi pedagógus és tantárgy feladata. A tevékenységközpon-
tú pedagógiai módszerek alkalmazásával megtanítjuk gyermekeinket arra, hogy a ta-
nulás saját tapasztalataikra épülve a leghatékonyabb. Új tantárgy bevezetésére kerül 
sor természettudományi gyakorlatok címmel. Az osztályfőnöki órák feladata a helyes 
önismeret kialakítása. 7. osztályban pszichológus vezetésével 10 órás modul keretében 
sajátítják el a tanulók a tanulási technikákat.  

 
A tanulási út Kiegészítő tevékenység 

Alsó tagozat 
1-4. osztály 
Iskolaotthonos oktatási forma 

- fejlesztő pedagógus 
- gyógypedagógus 
- logopédus 
- pedagógus asszisztens alkalmazása 
- művészeti iskola 
- IPR 
- patrónusi rendszer (tehetségesek fejleszté-

se) 
Felső tagozat - csoportbontások: matematika, angol, ma-
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5-8. osztály gyar 
- középiskolai előkészítő foglalkozás: ma-

tematika, magyar, angol 
- korrepetálás: magyar, matematika 
- fejlesztő foglalkozás 
- gyógypedagógiai rehabilitációs órák 
- szakkörök, sportkörök 
- művészeti iskola 
- IPR 
- patrónusi rendszer (tehetségesek fejleszté-

se) 
Pedagógusokat érintő tevékenység: A pedagógus szerepe a komplex személyiségfejlesztés, 
hatékony ismeretek, amelyhez a szükséges a folyamatos szakmai megújulás. Támogatjuk pe-
dagógusaink továbbképzését, annak érdekében, hogy képessé váljanak a Nat által meghatáro-
zott fejlesztési területek megvalósítására.  
 
Külső támogatás tevékenység: A modern pedagógiai eszköztár kialakítása és a pedagógusok 
továbbképzéseinek biztosítása érdekében intézményünk fontosnak tartja a pályázati tevékeny-
séget, amely biztosítja mindezekhez a szükséges feltételeket.  

 
3.5 Mindennapos testnevelés 

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

§ (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  
 
A 2012/13-as tanévtől felmenő rendszerben 1. és 5. évfolyamtól bevezetésre kerül a minden-
napos testnevelés, amelyet minden évfolyamon órarendbe helyezett testnevelés órákkal kívá-
nunk megvalósítani.  
A tornaterem kapacitáshiánya miatt minden évfolyamon heti 1 óra a szabadban kerül megtar-
tásra, amely céljait tekintve alkalmas szabadtéri játékok, séta, hagyományos népi játékok 
megtanítására.  
 
3.6. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásá-
nak elvei 
 
A tankönyvek megrendelése és a tanév kezdetekor a tankönyvek kiosztása az iskolában törté-
nik. A tankönyvek kedvezményekkel csökkentett térítési díját az iskolavezetés által meghatá-
rozott időben – előzetes értesítés után – fizetik a szülők.  
 
A tankönyvek kiválasztásában a következő szempontok érvényesülnek:  
 
A tankönyv 

o szerepeljen a minisztérium által kiadott tankönyvjegyzékben; 
o tartalma illeszkedjen az adott tantárgy tantervéhez; 
o tananyagának elrendezése logikus, szemléletes legyen; 
o adjon lehetőséget a tehetséggondozásra, illetve segítse a felzárkóztatást; 
o alkalmas legyen a tanulók munkájának irányítására a tanulás egy-egy 

szakaszában; 
o gondolkodtató, változatos feladatokat tartalmazzon; 
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o tartalmazzon kompetencia fejlesztő tartalmakat; 
o a különböző tantárgyak sajátosságainak megfelelően segítse a tanulási 

technikák elsajátítását; 
o adjon lehetőséget a differenciált foglalkoztatásra, fejlesztésre; 
o adjon lehetőséget az önálló tanulói munkáltatása; 
o alkalmas legyen a tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására; 
o segítse a megértést, az önellenőrzés képességének fejlesztését; 
o jól látható, esztétikus fotókkal, ábrázolásokkal illusztrált legyen; 
o tetszetős, tartós kivitelű legyen; 
o ára legyen mérsékelt. 
 

A taneszközök és felszerelések beszerzéséről a szülő gondoskodik. 
Ingyenes tankönyvellátásra jogosult, aki  

• a 2001. évi XXXVII. törvény 8.§ (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény 
igénybevételére vonatkozó igényt nyújtott be. 
 

Ingyenes tankönyvellátáshoz benyújtott igényeket - az igazoló iratokat áttekintése után - az 
iskola tankönyvfelelőse bírálja el az iskolatitkárral és a gazdasági vezetővel egyeztetve. 
 
Az ingyenesség létrejöhet: 

• Új tankönyv tulajdonba adásával. (Normatív támogatás) 
• Könyvtárból való kölcsönzéssel.  

 
Külön iskolai szabályzat rendelkezik a tanulói tankönyvellátás és tankönyvtámogatás rend-
jéről. (Melléklet) 
 
 
3.7.A tanulók teljesítményének értékelése 
A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban tör-
ténő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, fejlesztő formái, vala-
mint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 
 
A tanulmányi munka értékelése 
Ahhoz, hogy az alapelvek megvalósulhassanak, a tanév elején az egyes tantárgyak követelmé- 
nyeit világosan meg kell fogalmaznunk és a tanulók tudomására kell hoznunk. Az egyes tan- 
tárgyak egységes iskolai követelményrendszerét minden tanár köteles betartani. 
 
A tanulói értékelés alapelvei: 

• személyre szóló legyen 
• fejlesztő, ösztönző jellegű legyen 
• visszajelzés, értékelés világos, egyértelmű, tárgyszerű legyen. 
• Ellenőrzés, értékelés következetes, objektív, igazságos legyen. 
• Értékelésében pozitív változásokat, értékeket hangsúlyoz a pedagógus. 
• ne legyen megtorló jellegű 
• folyamatosságot biztosítson 
• az iskolai követelményrendszerre épüljön 
• biztosítsa a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát, a tantárgy jellegének meg-

felelően 
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• legyen tárgyszerű (mik az erős pontok, melyek a gyengeségek, hogyan lehetséges a ja-
vítás 

 
Az értékelés funkciói: 
 
Diagnosztizáló értékelés célja információk szerzése a pedagógiai döntések meghozatala előtt. 
Formatív értékelés a nevelés-oktatás folyamata közbeni információnyújtást tűzi ki célul. A 
tanulási nehézségek problémák, feltárását segíti, ezáltal lehetővé teszi a beavatkozást, a kor-
rekciót, másrészt megerősítő funkciót lát el. 
Szummatív értékelés egy nevelési-oktatási folyamat zárásaként közöl információkat a ta- 
nulói teljesítményekről. 
 
 
Az értékelés formái: 
Személyes, szóbeli értékelés történik 

• a tanítási órákon, ahol a tanár folyamatosan megerősíti, korrigál, segít, tanácsot ad 
• a szaktanárok által évközi érdemjegyek és osztályzatok megállapításakor 
• a fogadóórákon 
• a szülői értekezleteken az osztályfőnök által 
• az osztályfőnök által a naplók, ellenőrzők és értékelő lapok felülvizsgálatakor 
• a tantestület előtt 
• az igazgató vagy igazgatóhelyettesek által (kiemelkedő, illetve fegyelmi vétségek kap- 

csán) tanév végén, versenyek és iskolai rendezvények alkalmával 
 
Szöveges értékelés írásban 

• a szaktanár vagy az osztályfőnök által szükség esetén (kiemelkedő teljesítmények, il-
letve problémás tanulók 

• dicséretek, illetve elmarasztalások beírása az ellenőrző könyvbe és az értékelő lapokra 
• szaktanárok, osztályfőnökök dolgozatokra írott véleményei 
• külső felkérésre készített minősítések, vélemények (gyermekvédelem, rendőrség, bíró-

ság, pályázatok) 
• halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szöveges értékelése háromhavonta 

 
Értékelés és minősítés 
A szaktanárok minden tanév első óráján a tantárgy követelményrendszere mellett ismertetik a 
saját értékelési rendszerüket, a hiányzások és mulasztások következményeit, a pótlási és javí- 
tási lehetőségeket. 
A szaktanárok, az osztályfőnökök a tanulók teljesítményét tanév közben érdemjegyekkel érté- 
kelik (1-5), félévkor és tanév végén osztályzatokkal minősítik (jeles, jó, közepes, elégséges, 
elégtelen). 
 
Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 
A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló érté-
kelésére az iskola pedagógiai programjában meghatározottaktól eltérő jelölést, szöveges érté-
kelést is alkalmazunk a szakértői bizottság és a nevelőtestület javaslata alapján. 
Az 1. évfolyamon, továbbá a 2. évfolyamon félévkor- szöveges minősítéssel kell értékelni a 
tanuló előmenetelét az egyes tantárgyak tantervi követelményeinek elsajátításában. 
 
Kiválóan megfelelt A tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeinek kifogásta-
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lanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, és mindazt önál-
lóan is alkalmazni tudja. 

Jól megfelelt Ha a tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeinek megbíz-
hatóan, csak kevés, jelentéktelen hibával tesz eleget. Kisebb bi-
zonytalanságokkal tudja alkalmazni a tudását. 

Megfelelt Ha a tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeit pontatlanul, 
több hibával teljesíti. Tudását csak nevelői segítséggel tudja al-
kalmazni 

Felzárkóztatásra szorul Ha a tanuló az adott tantárgy tantervi követelményeinek súlyos 
hiányosságokkal tesz eleget. A továbbhaladáshoz szükséges mi-
nimális feltételekkel nem minden esetben rendelkezik. 

 
 
 
 
Az összteljesítmény értékelésének fokozatai az első évfolyam végén: 
Kiválóan megfelelt Ha a tanuló az adott évfolyam fő tantárgyainak legalább kéthar-

madából a tantervi követelményeket kifogástalanul teljesítette, 
érti, tudja a tananyagot, és mindazt alkalmazni is tudja 

Jól megfelelt Ha a tanuló az adott évfolyam fő tantárgyainak legalább feléből a 
tantervi követelményeket megbízhatóan, csak kevés, jelentékte-
len hibával elsajátította. Kisebb bizonytalanságokkal tudja alkal-
mazni a tudását. 

Megfelelt Ha a tanuló az adott évfolyam tantervi követelményeit a tantár-
gyak legalább kétharmadából pontatlanul, több hibával teljesítet-
te. Tudását csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni. 

Felzárkóztatásra szorul Ha a tanuló az adott évfolyam tantervi követelményeit a tantár-
gyak egyharmadából súlyos hiányosságokkal sajátította el. E tan-
tárgyakból a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel 
nem rendelkezik. 

 
A tanév végén az egész évben nyújtott teljesítményt értékeljük 
A félévi osztályzat ellenőrző könyvbe, az év végi bizonyítványba kerül beírásra. 
A tanórai aktivitást és a plusz munkákat is értékeljük. 
Az érdemjegyek minimális száma: havi 1. 
 
 

1. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 
 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben előírt tanulmá-
nyi követelményeket sikeresen teljesítette.  
A tanuló az első évfolyamon csak akkor utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi köve-
telményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.  
E rendelkezést kell alkalmazni – iskolatípustól és évfolyamtól függetlenül – az idegen nyelv 
tekintetében is, az idegen nyelv tanulásának első évében. 
A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az esetben is, ha 
egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. Az engedély megadásáról kiskorú tanuló esetén a 
szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. A szülő kérésére az első-negyedik évfolyamon enge-
délyezni kell az évfolyam megismétlését. 
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Első osztályban szöveges értékelést kapnak a tanulók, melyben megjelöljük a fejlesztendő 
területeket, amelyeket a következő évfolyamon erősíteni kell. 
 
A felsőbb évfolyamokon bukásmentességre törekszünk. 
A bukás folyamatos odafigyeléssel, differenciált óraszervezéssel, korrepetálással, megfelelő 
személyre szabott segítségadással elkerülhető. 
A magasabb évfolyamba lépésről a tantestület az év végi osztályozó konferencián dönt. 
 
2 – 8. ÉVFOLYAMON A MAGASABB ÉVFOLYAMBA TÖRTÉNŐ LÉPÉSHEZ, A 
TANÉV OSZTÁLYZAT MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A TANULÓNAK OSZTÁLYZÓ 
VIZSGÁT KELL TENNIE, HA: 
� Az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozáson való részvétel alól 
� Az iskola igazgatója engedélyezte, hogy 1 vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 
� Egy tanítási évben a KT és végrehajtási rendeletében meghatározott óraszámmal többet 

mulasztott, 
� Magántanuló volt. 
 
Ha a magasabb évfolyamba lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak 
osztályozó vizsgát kell tennie, akkor az osztályozó vizsga tárgyai: a kötelező tantárgyak, 
kivéve a készségtantárgyak. 
Az intézmény értékelési rendszere 
Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei 
1.osztályban: az a tanuló, aki az első osztály Helyi Tantervében meghatározott 
követelményeknek nem tesz eleget, iskolalátogatási bizonyítványt kap. 
2 – 8. osztályig: az iskola Helyi Tanterve tartalmazza az adott évben elérendő, teljesítendő 
követelményeket. Az elért eredményeket értékelni kell az ott meghatározott módon. 
Az intézményben továbbra él a pótvizsgázás lehetősége. Az a tanuló, aki egy vagy több 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, jogosult augusztus hónapban pótvizsgát tenni. Jogosult 
a pótvizsga követelményeit írásban megkapni, hogy felkészülését e szerint tehesse meg. A 
szaktanár a vizsga követelményeit összeállítja és a helyben szokásos módon eljuttatja. 
 
Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei, és formái; 
továbbá a tanuló teljesítményének értékelésének és minősítésének formái 
 
A tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése 
biztosítja a pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy  

• figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni előrehaladását,  
• a felmerülő problémákat időben észrevegyék, 
• a jól teljesítők megerősítést nyerjenek, 
• a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak. 

A tanulói teljesítmények mérésének és értékelésének célja: a diagnosztikus visszajelzés. 
 
Feladatai: 

• a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, illet-
ve országos eredményekhez, 

• a következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára, 
• a követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás témái-

nak kijelölése, 
• a tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez, 
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• a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősí-
tése érdemjeggyel. 

 
 
Elvei: 

• Az értékelés, minősítés mindig előremutató legyen, soha ne megbélyegző.  
• Lényeges feladatnak kell tekinteni a tanulói önértékelés rendszerének kialakítását. 
• A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be. 

Módjai: 
• Szóbeli felelet:  

 Az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, önálló
 feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján. 

• Írásbeli beszámoltatás: 
 Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok megoldásán keresztül. 

• Gyakorlati számonkérés:   
 A kísérletek, mérések elvégzésében elért gyakorlottság mérése azokban a
 témakörökben, amelyekben a tanulónak megfelelő lehetősége volt a gyakorlásra. 

• Önálló kiselőadás: 
 Egy adott téma önálló feldolgozása és előadása 
• Óraközi munka: 

 Az órái munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége. 
• Versenyeken való eredményes részvétel 
• Projektekben való részvétel 
• Vizsga:  

 
 
8. évfolyam végén a tanulók szóbeli vizsgát tesznek a következő tantárgyakból:  

» Magyar nyelv és irodalom 
» Történelem 
» Matematika 
» Biológia 
» Angol 

A vizsgabizottság előtt zajlik. Érdemjegye kettő témazáró dolgozattal egyenértékű. 
Minden témakörből maximum 15 tétel kérhető számon, amelyet a szaktanár legkésőbb 
félévkor megismertet a tanulókkal.  

• Művészeti vizsgák:  
Félévkor és év végén a tanulók vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról. A 
vizsgákról jegyzőkönyv készül.  

A Köznevelési Törvény 54. §-a alapján az osztályzatok, minősítések a következők: 
 

• A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél  
 jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen;  
• Magatartásának értékelésénél 

 példás, jó, változó, rossz;  
• Szorgalmának értékelésénél  
 példás, jó, változó, hanyag megnevezést kell alkalmazni. 
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A tanulók osztályzattal történő értékelése félévkor és év végén legalább havonta egy érdem-
jegy alapján történjen. 
 
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 
pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló ma-
gasabb évfolyamba lépéséről. 
 
 
A tanulmányi munka értékelése: 
 
A tanulmányi munka értékelése történhet szövegesen, amelyet a pedagógus számára 
összeállított táblázat segítheti. 1. évfolyam és 2. évfolyam félévéig ez kötelező értékelési 
forma, valamint a szakértői bizottság javaslata alapján a további évfolyamokon is választható 
a szöveges értékelés. 
A 2. évfolyamtól a 8. évfolyam végéig osztályzattal értékelünk, a tantervben meghatározott 
követelményrendszer figyelembe vételével, közösen kidolgozott, egységes értékelési 
rendszerrel 
 

A teljesítmények százalékos meghatározása. 
0 – 30 % - ig   nem megfelelő (1) 
31 – 49 % - ig  elégséges (2) 
50 – 75 % - ig  közepes (3) 
76 – 89 % - ig  jó (4) 
90 – 100 % - ig jeles (5) osztályzatot használunk. 
Ezeket a százalékos értékeket a témazáró dolgozatoknál érvényesítjük, amely a 
következőt jelenti: egy tanítási egységet lezáró, rendszerező, több témakört magába 
foglaló számon kérő dolgozat, amely lehet teszt, központi dolgozat vagy bármi más. 
Egy osztályban naponta 2 db írtatható. A kevesebb óraszámú tantárgyak, előjogot 
élveznek. 

- A zökkenőmentes átment biztosítása érdekében a 4. osztályért felelős pedagógus 
folyamatos kapcsolatot tart a felsős szakatanárokkal. 

- A csoportért felelős pedagógusok a felsős munkaközösséggel közösen állít össze 
mérési anyagot, melyen év végén felmérik a csoport ismeretszintjét. 

 
 
A Művészeti alapiskolában való értékelés 
 
Az előképző I. és II. évfolyamán csak szöveges értékelést alkalmazunk. 
A teljesítmény értékelésére:  - kiválóan megfelelt 
     - jól megfelelt 
     - megfelelt 
     - nem felelt meg kifejezéseket alkalmazzuk. 
Tanulóinknak a tantárgyakban elért teljesítményét Alapfok 1-6; Továbbképző 7-
8. osztályban tanév közben félévkor és év végén a hagyományos ötfokozatú érdejegy 
ill. osztályzati skálán értékeljük. 
 
Az érdemjeggyel történő értékelési rendszerünk a következő: 

5 (jeles): kiválóan, önállóan előadott produkció, logikusan, hiánytalanul megadott válasz 
4 (jó): önállóan előadott produkció, kis esztétikai hibával; logikusan felépített válasz kis 
hibával 
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3 (közepes): bizonytalanul előadott produktum, az ismeretanyag visszaadása kérdések 
alapján elfogadható 
2 (elégséges): nehézkesen és hibásan előadott produktum, a kérdésekre alapján válaszok 
csak részben jók 
l (elégtelen):   elfogadhatatlan,   hibás  produktum,   az   ismeretek   hiánya szembeötlő 

Az iskolai írásbeli beszámoltatásának formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 
értékelésében betöltött szerepe, súlya 

 
Az írásbeli beszámoltatás szerepe: 

• A tanulók tudásának, önálló feladatmegoldásának mérése 
• A hiányosságok felmérése, pótlásuk megszervezése 
• Típushibák feltárása, a tapasztaltak felhasználása a tanulási folyamatban 

Az írásbeli beszámoltatások eredménye nem lehet a tanuló félévi és év végi minősítésének 
(osztályzatának) egyedüli meghatározója, lehetőséget kell adni szóbeli feleletre is, és 
minősítéskor figyelembe kell venni a tanuló egész éves munkáját. 
 
Formái: Tartalma: Megíratás módja, rendje, 

korlátai, súlya: 
Év eleji felmérés Aktuális tudásszint felméré-

se, 
a továbbhaladáshoz szüksé-
ges tudásszint ellenőrzése 

Ha nem előzi meg ismétlés, 
akkor csak a tájékozódást 
szolgálja. Ilyenkor nem osz-
tályozzuk. 

Rövid írásbeli számonkérés Egy adott témában való tájé-
kozottságot, az órára való 
felkészülést ellenőrzi 

15-25 perces,  
bármikor megíratható, súlya 
a szóbeli felelettel egyenér-
tékű. 

Témazáró dolgozat A tananyag egy nagyobb 
témakörének alkalmazás ké-
pes tudását méri 

Terjedelme 45 perc, eseten-
ként 2*45 perc. 
Egy napon legfeljebb két 
témazáró dolgozat íratható. 
A témazáró dolgozatot össze-
foglalásnak kell megelőzni és 
a megíratás időpontját, téma-
köreit a diákokkal előre tu-
datni kell. 
A félévi és év végi osztályza-
toknál meghatározó súllyal 
szerepel, de ki kell, egészítse 
szóbeli felelet. 

Év végi felmérés A tanév tananyagának alap-
követelményeit méri 

Több órás ismétlésnek kell 
megelőznie, előre be kell 
jelenteni. 
Súlya a témazáró dolgozattal 
egyenértékű. 

Az írásbeli dolgozatokat a pedagógusnak két héten belül ki kell javítania, és az eredményeket 
a diákokkal ismertetnie kell. (További szabályozások a házirendünk „Tanulók jogai részben 
találhatók.”) 
 
Az ismeretek számonkérésének az  intézményben folyamatosnak, következetesek kell lennie. 
A folyamatosságot jelenti a következő: 
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Tanítási órákon legyen lehetősége és kötelezettsége a gyermeknek számot adni 
felkészültségéről, tudásáról, a felmerülő hiányok közös pótlására, korrekciójára. Legyen 
lehetősége a meg nem értett összefüggéseknek újbóli magyarázatát hallani, közösen feltárni. 
Ebből következően nem minden számonkérés vonja maga után az érdemjeggyel vagy írásos 
formában megjelenő értékelést. 
A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell adni, kivéve 1. osztályt és 2. 
osztály félévét,ahol szöveges értékelés van. 
A számonkérésnél minden nevelő kötelessége s szóbeli és írásbeli számonkérés megfelelő 
arányú alkalmazása. 
 
 
 
Értékelésnél: 
Minden tantárgyból átlagosan havi minimum egy érdemjeggyel kell rendelkeznie a 
tanulónak.. 
Az első osztályban a szülő számára érthető, a továbblépés segítés lehetőségét konkrétan 
megfogalmazó módon köteles a nevelő a tájékoztató füzetet vezetni. 
Az értékelés formái: érdemjegy, dicséret, elmarasztalás szóban – írásban, egyéb motiváló 
jellegű tevékenység. 
A tanórán a folyamatos nevelői értékelés segítse a gyermekek helyes önismeretének  a 
kialakítását. 
A tanulónak a nevelő testület határozattal lehetőséget biztosíthat beszámolásra, ha a hiányzás 
eléri a 250 órát. 
A tanulók magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, a 
magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formája 
Az értékelés helyi rendszerén belül a magatartás és szorgalom értékelésekor kiemelt fontossá- 
gúnak tartjuk az alábbiakat: 
                              Segítse az iskola nevelési és oktatási céljainak elérését, 
                              segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre, 
                              az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon, 
                              mindig legyen személyre szabott. 
 
A magatartást és a szorgalmat 2. – 8. évfolyamon havonta érdemjeggyel értékeljük. A tanuló 
magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök, az osztályban 
tanító pedagógusok a gyermek személyiségének figyelembe vételével végzik. Első osztályban 
szöveges értékeléssel történik.  
A szorgalom elbírálásánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat, az 
életkörülményeket, a képességeket, az önállóság és otthoni felkészülés szintjét. 
Ezeknek megfelelően: 
A szorgalom értékelése 
Szempontok: 

• motiváltság 
• a tudás szerzésének igénye 
• az egyén képességeinek megfelelő teljesítmény 

Követelmények 
• jó idő és munkaszervezés 
• kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés 
• fegyelmezett, aktív tanórai tevékenység 

 
Az értékelés módja: 
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Kettő vagy több tantárgyi bukás esetén a szorgalom minősítése változónál jobb nem lehet 
Szorgalom értékelése 
Példás értékelés illeti azt a tanulót, aki kötelességtudó, rendszeres a felkészülése, az 
érdeklődése életkorának megfelelő, önellenőrzése pontos, folyamatos, figyelme tartós, önként 
vállal többletfeladatokat. 
Jó minősítés kritériumai: figyel az órán, a házi feladatot rendszeresen elvégzi, segítséget 
elfogadja, munkavégzése rendszeres, kérésre végez plusz munkát, feladatokat. 
Változó a szorgalma a tanulónak, ha a házi feladata rendezetlen, hiányos, munkájában 
önállótlan, csak felszólításra végzi el, önellenőrzése rendszertelen, figyelme nem tartós 
képessége alatt teljesít, felszerelése gyakran hiányos. 
Hanyag minősítést kap az a tanuló, aki a házi feladatát nem készíti el, órákra nem készül, 
érdektelen, közönyös, munkájában önállótlan, önellenőrzésre képtelen, felszerelése 
rendszeresen hiányos. 
 
 
Magatartás értékelése 
Az értékelés szempontjai 
Megfelelés az iskolai követelményeknek 
 
Követelmények: 
 

• a házirend, az iskolai követelmények ismerete, azok betartása 
• szükség esetén aktív kiállás a rendbontók, fegyelmezetlenek ellen, az iskolai viselke-

dés 
• szabályainak megtartásáért 
• a közösséghez és annak tagjaihoz való viszony 
• beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének elősegítése 
• aktív szerepvállalás a közösség előtt álló feladatok megoldásában 
• segítőkészség a problémák feltárásában és megoldásában 
• megfelelés az általános viselkedési normáknak 

 
Példás: tisztelettudó, életkorának megfelelően a közösségért feladatokat vállal, a közösség 
aktív tagja, fegyelmezett, pontos, udvarias, véleményével segíti a közösséget, mások 
véleményét tiszteletben tartja. 
Jó: együttműködő, de nem kezdeményező, társas kapcsolatai rendezettek. 
Változó: a tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások rendjét alkalmanként magatartásával 
zavarja, rendbontó, a közösségnek passzív tagja, illetve nehezen mozdítható bármilyen 
programra, plusz feladat elvégzésére, osztályfőnöki figyelmeztetése van. 
Rossz: viselkedésével szándékosan zavarja mások iskolai életét. Viselkedése, beszéde 
tiszteletlen, többször magatartási vétséget követ el. 
 
2. Szöveges értékelés 

Az alsó tagozaton –az első osztályban tanítóink szöveges értékelést készítenek a tanulók 
tudásszintjéről, a tanuló tanulmányi munkához való hozzáállásáról 
Az szöveges értékelés módjai: 
 

• Negyedévenként a haladási naplóba minden tanulóról szöveges értékelés kerül 
tantárgyanként. 

• Félévente a tantestület által elfogadott zárt értékelési lapon, a tanuló fejlettségi 
szintjét jellemző fogalmak aláhúzásával történik az értékelés. 
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   Ezt az értékelő lapot a szülők a félév zárása után megkapják. 
• Év végén nyílt értékelést készítenek tanítóink, amelyben tantárgyanként részletesen 

értékelik a tanuló éves teljesítményét.  
• Összegzésként a következő minősítést kaphatják a tanuló: 
  Kiválóan megfelelt 
  Jól megfelelt 
  Megfelelt 
  Gyengén megfelelt 
  ………… tantárgyakból dicséretet érdemel 
  ………… tantárgyakból felzárkóztatásra szorul. 
• Az integrációs rendszerbe bevont tanulók értékelése 3 havonta értékelési lapon, 

aláhúzással történik.  
   Az év végi szöveges értékelés a bizonyítvány mellékletét képezi. 

 

 
3.8.A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
 
Célja, feladata:  
Diákok képességei alapján differenciálás, annak érdekében, hogy a jobb képességű diákok 
gyorsabb ütemben tudjanak haladni, a gyengébb képességű diákok lassabban haladhassanak, 
és ők is sikerélményhez jussanak. 
Lehetőséget teremteni a lassabban haladók felzárkóztatására és gyorsabban haladók tudásának 
elmélyítése.  
Módja:  
 
Angol 
4. osztály végén írt dolgozat 
és az órai teljesítmény alap-
ján a szaktanár véleménye 
szerint. 

Magyar nyelv és irodalom 
5. osztály elején írt dolgozat 
alapján, melyet a felsős szak-
tanár állít össze (az alsós 
szaktanár segítsége igénybe 
vehető) 

Matematika 
4. osztály végén írt dolgozat 
alapján, amelyet a felsős 
szaktanár állít össze, az alsós 
szaktanár segítségével, bevo-
násával. A dolgozat írásakor 
mindkét szaktanár részt vehet. 
 

 
Átlépések: 
Beosztások a csoportba évenként változhatnak, ezért minden évben megírják a diákok a cso-
portbontást segítő dolgozatot.  
Évközben másik csoportba való átlépést szülő kérvényezheti, melyhez szükséges a főigazgató 
és a szaktanár engedélye, illetve a két csoport közötti átlépéshez szükséges különbözeti dol-
gozat írása. 
 
Osztályozások: 
 
Angol 
Azonos témájú témazárók 
megírása, amelyek a feladat-
típusokban eltérhetnek.  A 
röpdolgozatok a csoport tel-
jesítményéhez igazodjanak 

Magyar nyelv és irodalom 
Azonos témájú témazárók 
megírása, amelyek a feladat-
típusokban eltérhetnek. A 
röpdolgozatok a csoport tel-
jesítményéhez igazodjanak, 

Matematika 
A témazárókat a csoportok 
együtt írják meg, ahol a dol-
gozatot az egyik szaktanár 
állítja össze, még a másik 
szaktanár javítja és osztá-
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SNI-s, BTMN-es tanulók 
figyelembevételével. 

SNI-s, BTMN-es tanulók 
figyelembevételével. 

lyozza. A röpdolgozatok a 
csoport teljesítményéhez iga-
zodjanak, SNI-s, BTMN-es 
tanulók figyelembevételével.  
 

Csoportbontás:  
Angol és matematika tantárgyból: 5-8. osztályban. 
Magyar nyelv és irodalomból az 5-6. évfolyamon. 
 
Egyéb foglalkozások szervezésének elvei: 
A délutáni foglalkozások (külsős) 15:00 óra után kezdődhetnek, ezáltal biztosítva a diákoknak 
a tanulószobai és napközis részvételt.  
Az egyéb foglalkozások nem kötelezőek így a tanulmányi átlag romlásakor és magatartási 
problémák esetén a diákok eltilthatóak. Egyéb foglalkozások, a tantermeket és tornatermet az 
SZMSZ-ben meghatározott szabályok alapján használhatják. 
 
3.9. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges mód-
szerek. A TESTNEVELÉS FELMÉRÉSI RENDSZERE ISKOLÁNKBAN 
 
I./JOGI HÁTTÉR:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola 
az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési 
időszakban, tanévenként – a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével – 
megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az 
évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik.  
Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát a testnevelés tan-
tárgyat tanító pedagógus végzi.  
 
 
II./ NETFIT FELMÉRÉS:  
Iskolánkban a diákok fittségi állapotát a Magyar Diáksport Szövetség közreműködésével ki-
dolgozott Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszer (a továbbiakban: NETFIT® 
rendszer) segítségével a törvény meghatározása alapján, a testnevelők mérik fel. 
A mérések lebonyolítását és a fittségi méréshez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat in-
tézményünknek, tanévenként a tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet által 
meghatározott időpontokban kell végrehajtani. 
 
III./ A NETFIT FELMÉRÉS LÉNYEGE:  
A NETFIT® rendszer egészségközpontú, és egységes formában kínál komplex, tudományo-
san megalapozott megoldást a tanulói fittségi állapotmérésre. A 2014/2015 tanévben - 2015. 
január 5-től - bevezetett pedagógiai eszköz alkalmazásának célja (1) az egészséghez szüksé-
ges fittségi állapot elérése (2) megőrzése (3) javítása (fejlesztése) (4) a tanulók fizikai aktivi-
tási szintjének növelésén keresztül.  
 
A NETFIT® elsősorban diagnosztikai jelleggel méri és követi nyomon a tanulók fizikai fitt-
ségét a köznevelési intézmények részére rendelkezésére bocsátott útmutató alapján. 
A program egyedülálló jellemzői közé tartozik, hogy lehetővé teszi a pedagógusok számára a 
személyre szabott egyéni értékelést, minden tanuló egészségközpontú fittségi állapotáról.  
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A rendszer értékelési alapja a szükséges minimum teljesítményszint elérésének követelménye, 
amely alapján egyértelmű információ jut el mind a tanulókhoz, mind a szülőkhöz, hogy a ta-
nuló eléri-e az egészség szempontjából meghatározó szinteket. 
 
Az új, országosan egységes alapokra helyezett fittségmérési program használatakor a pedagó-
gusnak minimalizálnia kell a gyermekek közötti összehasonlítást. A program lényege annak 
megállapítása, hogy a gyermek egyéni fizikai állapota hogyan viszonyul az „EGÉSZSÉGES” 
kategóriába tartozáshoz szükséges motorikus teljesítményhez, mint külső kritériumhoz. 
 
További kiemelkedő programcél, hogy megkönnyítse és segítse a tanulók számára a fizikai 
aktivitással és fittséggel kapcsolatos ismeretek elsajátítását, valamint növelje annak valószí-
nűségét, hogy a rendszeres testmozgás beépül a mindennapi életébe, saját egészségének meg-
őrzése érdekében.  
 
A program hangsúlyt fektet a helyes önértékelés, az eredmények interpretálása és a fittségi 
profil alkalmazásának segítésére az egyéni élethosszig tartó fitnesz és testmozgás program 
tervezésében. 
 
IV./ A NETFIT FELMÉRÉS ELEMEI:  
A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 
profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló 
egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok különböző számú tesztet tartalmaznak. 
A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db mérést, az aerob fittségi (állóképességi) profil 1 db 
tesztet, a vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, míg a hajlékonysági profil 1 db tesztet tartal-
maz. 
 
Testösszetétel és tápláltsági profil:  
1. Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 
2. Testmagasság mérése 
3. Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 
 
Aerob fittségi (állóképességi) profil 
1. Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 
 
Vázizomzat fittségi profil 
1. Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 
2. Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 
3. Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 
4. Kézi szorítóerő mérése– kéz maximális szorító ereje 
5. Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 
 
Hajlékonysági profil 
1. Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 
 
 
Mindegyik tesztfeladat esetében nemre és életkorra specifikus kritérium-orientált standardok 
alapján történik az értékelés, amelyek az egészséggel kapcsolatos minimum fittségi értékek 
alapján kerülnek megállapításra. 
 
V./ A NETFIT FELMÉRÉS HASZNOSSÁGA:  
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Az ORSZÁGOS ISKOLAI FITTSÉGMÉRÉSI egy olyan komplex online oktatási program-
csomag, amely magába foglal egy visszajelző rendszert is.  
Minden tanuló nyomtatott formában megkaphatja aktuális fittségi szintjéről és az egészségi 
állapotáról informáló értékelést.  A tanulók és a pedagógusok számára kialakított információ-
felület mellett a program a szülők számára is értesítést küld. 
 
1) A tanulók részére küldött visszajelzés segíthet a saját, személyre szabott fittségi program 
tervezésében.  
2) A pedagógusok meghatározhatják a tanulók erős és gyenge oldalait 
3) A pedagógusok megfelelő információk alapján tervezhetik, alakíthatják a testnevelési órák 
programját, illetve a tanulók egyéni programját  
4) A szülők figyelmét is felhívja a rendszeres testmozgás jelentőségére  
5) A szülő értesítést kap arról, hogy gyermeke nem éri el a megfelelő szintet és közös cselek-
vésre, beavatkozásra van szükség. 
 
 
Az ORSZÁGOS ISKOLAI FITTSÉGMÉRÉSI KUTATÁS magában foglal egy átfogó adat-
bázis-szerkezetet, amellyel egyszerűen nyomon követhetővé válik a tanulók fittségi eredmé-
nyeinek változása. A rendszer alkalmas osztályok, iskolák és régiók eredményeinek átfogó és 
részletes megjelenítésére is. 
 
 
3.10. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 
 
3.10.1. Az iskola egészségnevelési elvei 
 

Az iskolai egészségnevelés általános céljai 
 
Testi, pszichikai, szellemi szempontból egészséges fiatalok nevelése, személyiségfejlődésük, 
a társadalomba való beilleszkedésük segítése. 
Az egészséges életmód, életvitel és közlekedés szokásrendszerének kiépítése, az ehhez szük-
séges ismeretek, készségek, attitűdök elsajátítása, kialakítása. 
A tanulók környezetismeret, természetismeret, biológia és osztályfőnöki órákon szerzett isme-
reteikre támaszkodva, azokat továbbfejlesztve tudatosítsa a 10-18 éves tanulókban az ember 
és a környezet közötti kapcsolatot, hatékony kölcsönhatást. 
Megismertetni a tanulókkal az egészségre kedvező és káros tényezőket, a betegségmegelőzési 
módokat, eljárásokat, tudatosítani a tanulókban az egészséges életmód szabályait, normáit. 
Élethelyzetek, szituációk bemutatásával és elemzésével fejleszteni szemléletüket, viselkedési 
normáikat, erkölcsiségüket, önmaguk és mások iránti felelősségüket. 
A tanulókkal megértetni a rend, a tisztaság, a fegyelmezett élet élethosszabbító szerepét, je-
lentőségét. 
Játékos, egészségfejlesztő testmozgás igényének elősegítése tanulóinál. 
 

Az egészségnevelés fejlesztési feladatai 
 
A tanulók egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteinek, műveltségének fejlesztése a meg-
lévő ismeretekre alapozva. 
A biztonság és veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes döntés meghozatalának elősegítése. 
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Az ember legfontosabb biológiai, pszichológiai, szociálpszichológiai jellemzőinek megismer-
tetése. 
A harmonikus, erkölcsi életvitel szokásrendszerének kiépítése úgy, hogy az a tanulók számára 
értékké váljon, és az ehhez szükséges ismeretek, készségek kialakuljanak.  
Mentálhigiéné, krízis prevenció – önismeret, önkontrol, pozitív életszemlélet elsajátítása, 
stresszoldó technikák megismertetése, alkalmazásának begyakorlása. 
A szabadidő egészséges, kulturált eltöltésének megtanítása. 
Ösztönzés környezetkímélő magatartás és életmód kialakítására, a környezeti higiéné fenntar-
tására. 
 

o Filmvetítés és annak analizáló megvitatása 
o Tanulmányi kirándulások, séták 
o Osztályfőnöki-, környezetismeret-, természetismeret-, biológia óra és testnevelés 

 
1. osztály 

o Tisztálkodó eszközeink és helyes használatuk 
o Napirend kialakítása – tanulás, pihenés – játék – alvás helyes arányok kialakítása 

 
2. osztály 

o Rendszeres tisztálkodás 
o Helyes táplálkozás 
o Gyalogos közlekedés alapvető szabályai 

 
3. osztály 

o Balesetek elkerülése játék és sportolás közben 
o A gyalogos közlekedés szabályai 
o Egészséges életmód és napirend kialakítása 
o Szabadidős tevékenység helyes megválasztása 
o Kulturált viselkedés alapvető szabályai 

 
4. osztály 

o A 3. osztályban tanultak bővítése 
o Elektromosság okozta balesetek megelőzése 
o A kerékpáros közlekedés szabályai 

 
5. osztály 

o Egészséges környezet – egészséges ember – egészséges életmód 
o Felkészülés a serdüléssel járó biológiai és pszichikus változásokra (védőnői program) 

 
6. osztály 

o Baleset megelőzések 
o Előzékenység a közúti közlekedésben 
o A serdülők biológiai és higiéniai problémái (védőnői program) 
o A sport a serdülő életben 
o A szabadidő helyes, hasznos kihasználás / egészségtan modul 18 óra 

 
7. osztály 

o Helyes, kulturált tömegközlekedés 
o A fejlődő szervezet ellenségei (védőnői program), Humán Szolgáltatóval való együtt-

működés 
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o A nemi érés jelei 
o A megjelenés kultúrája 
o A zaj ártalmai 
o Fiúk – lányok társkapcsolat, párkapcsolat 

 
8. osztály 

o Civilizációs betegségek (védőnői program) 
o Egészségügyi kultúra – ismeretek bővítése (Humán Szolgáltató) 
o Közvetlen környezetünk kulturált kialakítása 
o Környezetünk védelme 
o Társválasztás, párválasztás 
o Tájékozódás a világ dolgaiban 
o Folyamatos kulturálódás  

 
A testnevelés órák számát a Knt 27. §. megvalósítása érdekében felmenő rendszerben heti 5 
órára emeljük, amely közül egy órát szabad levegőn mozgásos játékkal, sétával töltenek el a 
tanulók. 
 
Annak érdekében, hogy az egészségfejlesztő testmozgás hatékonyan megvalósuljon, az alábbi 
sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontoknak kell teljesülniük: 

o Minden gyermek minden nap részt vesz a testmozgás-programban, 
o Minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a kerin-

gési- és légző-rendszer megfelelő terhelése, 
o Minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légzőtorna (l. a 243/2003. 
(XII.17.) Kormányrendelet testnevelési alapelveit és céljait), 

o A testnevelési tananyag egészébe a gerinc- és ízületvédelem szabályainak betartása, 
külön figyelemmel a fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző 
testhelyzeteire (l. a 243/2003. (XII.17) Kormányrendelet testnevelési alapelveit és cél-
jait) 

o Minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent 
még az eltérő adottságú tanulóknak is, 

o A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a programban, 
o A testmozgás-program életmód-sportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan 

sportokat, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében), 
o A testmozgás-program játékokat és táncot is tartalmaz. 

 
 

Partnereink: 
 

Az egészségnevelési program megvalósításában a külső és belső partnereink segítségét is fel-
használjuk. 

o Pedagógusok 
o Gyermek és ifjúságvédelmi felelős 
o Védőnő (védőnői program lásd melléklet I.) 
o Iskolaorvos 
o Szülők 
o Tanulók 
o Gyermekjóléti Szolgálat 
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Segítő kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok 

 
Szülők (család) 
A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülők megfe-
lelő tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola 
egészségfejlesztési programjait, közülük jó néhányan szakértelmükkel is jelentősen növelhetik 
az iskolai munka hatékonyságát. 
 
Iskolaszék, szülői munkaközösség, szülői szervezet (ek) 
Az iskolaszék az a jogosítványokkal felruházott szervezet, amely hidat jelent az oktatási in-
tézmények és a tanulók szülei között. Az iskolai egészségfejlesztő program kialakításába be 
kell vonni az iskolaszéket, és szükséges megnyerni támogatásukat is. Ez a „szövetség” garan-
cia lehet arra, hogy a szülők lehetőségükhöz képest minden területen segítsék az iskolai prog-
ram megvalósulását. 
 
Iskolaorvos, háziorvos, védőnő 
Az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen ki-
jelölt orvosa, és védőnője, valamint a tanulók fogászati ellátását (szűrés és ellátás) végző kije-
lölt fogorvosa, akik a jogszabályban foglalt feladatokat az önkormányzattal és az Országos 
Egészségbiztosító Pénztárral kötött szerződés értelmében látják el. Kisebb településeken, ahol 
nincs házi gyermekorvos, az orvosi feladatokat a háziorvos, nagyobb településeken a házi 
gyermekorvos, a védőnői feladatokat a körzet szerint illetékes védőnő (vagy védőnők) látja el. 
A középfokú tanintézetek egy részében főfoglalkozású, vagy részfoglalkozású ifjúsági orvos, 
és ifjúsági védőnő közösen látja el. 
Feladataik a következőképpen csoportosíthatók: (Ez a felsorolás minden tekintetben össz-
hangban van az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, 38.§ (1) és (2) bekezdésével) 

o A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és in-
tellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött szű-
rővizsgálatok a fejlődés követésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások 
korai felismerésére is irányulnak (szekunder prevenció) 

o Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése 
o Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás 

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve 
o Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 

 
Bár a rendelet nem tér ki részletesen, de az iskolaorvos, és különösen a védőnő hagyományos 
feladatai közé tartozik az egészségnevelésben való részvétel (a védőnői működési szabályzat 
ezt részletesebben fel is sorolja). A tanulók és a pedagógusok ismereteinek bővítésén kívül az 
iskola egészségügyi teamnek (különösen a főfoglalkozásban alkalmazottaknak) számos lehe-
tősége van arra, hogy az iskola egészségügyi munka folyamatába illessze be az egészséges 
életmódra ösztönzést, nevelést. 
Az iskola egészségügyi ellátás különösen a következő területeken tud ismereteket nyújtani: 

o Az életmód és betegségek összefüggései 
o Az iskola tanulói egészségi állapota, ennek alapján az „iskolai diagnózis” kiegészítése, 

megoldási javaslatok. 
o A serdülőkori változások ismerete, segítségnyújtás a serdülőkori érzelmi magatartás, 

életmód és szexuális problémák, valamint krízisek megoldásában. 
o Környezet egészségügyi, közegészségügyi és táplálkozás egészségügyi kérdésekben. 
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o Az iskolát övező település olyan lehetőségeinek ismerete, amelyek bevonhatók, segít-
ségül hívhatók, az iskolai egészségfejlesztésben. 

 
Az iskolai pedagógiai és iskola egészségügyi teamek együttműködésének kialakítására, ahol 
ez már működik, ott folyamatossá és eredményessé tételére most kitűnő lehetőség a közösen 
elkészítendő és végrehajtandó egészségnevelési/egészségfejlesztési terv. 
 
Iskolapszichológus 
A pszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tantestületnek. Szakmai 
ismeretei révén, olyan területeken adhat folyamatos segítséget a diákoknak, tanároknak, de 
akár a hozzá forduló szülőknek, amelyek felismerése, problémakezelése speciális szakmai 
felkészültséget követel, és amivel az iskola pedagógusai többnyire nem rendelkeznek. A pszi-
chológiai tanácsadáson túl akár osztályfőnöki órák és társadalomismereti foglalkozások tartá-
sával tudja szakmailag igényesebbé és színesebbé tenni az egészségfejlesztési munka didakti-
kai építkezését. 
Kívánatos bevonni a pszichológust a továbbképzések lebonyolításába is. 
 
Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítők 
Gyermekvédelmi munkában valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak segítséget 
nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok és a települési önkormányzatok más intézményeiben 
dolgozó segítő foglalkozású szakemberek. A hivatalos, jogszabályokhoz kötött kapcsolatok 
részleteit a különböző dokumentumok rögzítik, de a kooperációnak ezen túlmutató szakmai 
szerepe van. 
 
Az ÁNTSZ megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei és más egészségügyi in-
tézmények, szervezetek 
Egészségügyi szakellátást igénylő esetekben a területileg illetékes kórházak és intézmények 
jelentik a segítő kapcsolatok színterét. 
Az egészségügyi intézmények és az ÁNTSZ területileg illetékes intézetei, azon belül is külö-
nösen az egészségfejlesztési munkatársa, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet szakem-
berei konkrét segítséget jelenthetnek az iskolai egészségnevelési munkába. 
 
Rendvédelmi szervek 
A rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bűnmegelőzési programok közös ki-
munkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, közle-
kedési témájú előadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az iskolának. 
 
 
 
3.10.2. Iskolai drogstratégia – egészségnevelési, egészségfejlesztési program része 
 
A drogstratégia a következő dokumentumokat veszi alapul: 
 
 

• Pedagógiai program 
• Köznevelési Törvény 
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 128. – 129.§ 
• A NEMZETI DROG FÓKUSZPONT 2012. évi jelentése 
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A nevelési-oktatási intézmény feladatai a gyermek, a tanuló egészségfejlesztésével 
összefüggésben 

128. § (1) A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben 
eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi 
állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban 
rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 
(2) A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan 
folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben 
végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a 
tanuló és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy 
az a gyermek, a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 
(3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell 
fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű 
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 
a) az egészséges táplálkozás, 
b) a mindennapos testnevelés, testmozgás, 
c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 
szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 
d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 
e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 
f) a személyi higiéné 
területére terjednek ki. 
(4) A nevelési-oktatási intézményekben folyó teljes körű egészségfejlesztés figyelembe 
veszi a gyermekek, tanulók biológiai, társadalmi, életkori sajátosságait, beilleszthető a 
nevelési-oktatási intézményben megvalósuló átfogó prevenciós programokba. 
(5) A nevelési-oktatási intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait 
koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi 
pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében. 
(6) A helyi egészségfejlesztési programot a nevelőtestület az iskola-egészségügyi szolgálat 
közreműködésével készíti el. 
(7) A nevelési-oktatási intézmény saját pedagógus-munkakörben foglalkoztatott 
alkalmazottján kívül csak olyan, a nevelési-oktatási intézménnyel jogviszonyban nem 
álló szakember vagy szervezet programjait, alkalmazásában álló munkatársát 
vonhatja be tanórai vagy gyermek, tanuló részére szervezett egyéb foglalkozás vagy 
egyéb egészségfejlesztési és prevenciós tevékenység megszervezésébe, aki vagy amely 
rendelkezik minőségbiztosított egészségfejlesztési, prevenciós programmal és az 
egészségpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával. 
(8) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az egészségfejlesztési és prevenciós programok 
kiválasztásánál beszerzi 
a) az intézményben dolgozó iskolapszichológus, 
b) az iskola-egészségügyi szolgálat, továbbá 
c) amennyiben működik, a helyi vagy megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum véleményét. 
(9) A nevelési-oktatási intézményekben megvalósuló teljes körű egészségfejlesztés 
minőségbiztosítási keretrendszerét az egészségfejlesztésért felelős országos intézet dolgozza 
ki. 
(10) Az alapfokú művészeti iskolában az (1)-(9) bekezdés rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni. 
129. § (1) Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és 
házirendben előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. 
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(2) A nevelési-oktatási intézmény közreműködik a gyermekek, tanulók 
veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során tevékenyen 
együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez 
kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 
(3) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat 
pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a 
tanulóközösség védelme érdekében indokolt, megkeresi a gyermek- és ifjúságvédelmi 
szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem területen működő szervezetet, hatóságot, 
amely javaslatot tesz további intézkedésekre. 
(4) A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a 
gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról 
szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, továbbá alkohol- és dohánytermék nem 
árusítható. A nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen 
kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken alkohol- és dohánytermék 
nem fogyasztható. 

(5) Az óvoda, az iskola, a kollégium SZMSZ-ében kell meghatározni azokat a védő, óvó 
előírásokat, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az óvodában, az iskolában, a 
kollégiumban való tartózkodás során meg kell tartania. 

 
Intézményünk nevelőtestületei a drog prevenciót az egészségfejlesztés komplex 
kérdéskörében helyezi el. 
A cél az, hogy tanulóinknak irányt mutassunk szabadidejük hasznos eltöltéséhez, megtanítsuk 
őket nemet mondani a rájuk leselkedő veszélyekre, megmutassuk a függőséghez vezető utat, 
és annak következményeit, társas kapcsolataikban a felismerés és a segítségnyújtás módját, 
fokozatait. Mindezt természetesen a szülők bevonásával, támogatásával, együttműködésével. 
 
Az illegális drogok fogyasztásának megelőzése egyrészt nem különíthető el a legális drogok 
(alkohol, nikotin, orvosi javallat nélküli gyógyszerszedés) fogyasztásának prevenciójától-, 
másrészt nem különíthető el az egészség általános- és mentális, pszichés fejlesztésétől.  
 
A legfőbb alapelvünk az, hogy a tanuló megértse a saját egészségvédelmének fontosságát, és 
rendelkezzék azokkal a szükséges ismeretekkel, amelyekkel környezetét, egészségi feltételei-
nek javítását, az egyes emberek, valamint a közösség egészségének védelmét cselekvően segí-
teni képes. 
 
A drogstratégia elkészítése a tantestület egészének, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az 
iskola pszichológus, valamint szakemberek bevonásával történik, figyelembe véve a régió 
egészségparamétereit, valamint az iskola mentálhigiénés kultúráját. 
 
 
 
DROGSTRATÉGIÁNKRA VONATKOZÓ SZAKMAI ELŐÍRÁSOK 

 
Az egészségfejlesztés komplex modelljét alkalmazzuk  
- családok és elsődleges vonatkozási személyek bevonása 
- készségfejlesztés hangsúlyozása, így a cél a droghasználathoz vezető  
 viselkedés befolyásolása (nem pusztán a tudás és az attitűd) 
- foglalkozás a kortárs és a médiahatásokkal  
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- az iskola szervezetének és az iskolát körülvevő helyi közösségnek figyelembe vétele 
 a legszélesebb értelemben vett megelőzés céljait szolgálja 
- a pedagógusok az iskolai drogkérdést a pedagógus erkölcs szellemében kezelik 
- tervszerű, szervezett, és rendszeres tevékenység 
- tudományosan megalapozott 
 

A DROGSTRATÉGIA CÉLJAI ÉS FELADATAI 
 
o Prevenciós munka tervezése 

 
Az iskola a drog prevenció egyik legfontosabb színtere. Ezért a megelőzésben látjuk az in-
tézmény legfontosabb szerepét. Drogstratégiánk kiindulópontja az, hogy az intézményünkben 
a prevenciós munka tervszerű és kulturált legyen. Az elsődleges prevenció módszerei az isko-
lában különböző függőség kezelésére nem, vagy csak korlátozottan alkalmas. Amennyiben 
beavatkozásra van szükség, az külső szakemberek bevonásával történik. 
A tervezés során legfontosabb szempontok: 
 - holisztikus egészségkép (testi, lelki, társadalmi) 
 - a tanulók életkori és környezeti sajátosságainak figyelembe vétele 
 - a foglalkozások interaktívak legyenek 
 - nem ismeretátadásra összpontosít 
 - nem egyetlen szerre, függőséghez vezető dologra irányul 
  
 
o Az iskola védő funkciójának erősítése 

 
Az iskolai élet rendkívül sok védő tényezőt tartalmazhat, másik fő célunk ezek tudatos 
figyelembe vétele a pedagógiai munkában: 

• egyéni védő tényezők: iskolai sikerek, jól fejlett társadalmi és társas, valamint 
megfelelő döntéshozó készségek kialakítása 

• feladat teljesítése 
• a személyes élet fordulópontjainak pozitív felhasználása 
• biztonságos és támogató személyes kapcsolatrendszer 
• segítséget és érzelmi támaszt nyújtó tanárok 
• Kortárshatások, melyek támogatják az iskolai, sportbeli vagy művészeti előrehala-

dást, mint a kortárscsoporton belüli népszerűség forrásait 
 
 

3. Az iskolai közösség problémamegoldó készségének növelése a kábítószer- prob-
léma visszaszorításában  

 
• olyan egészségszemlélet és életmódi szokásrendszer interiorizálása, amelyek hatá-

sára a fiatalok társadalmilag elfogadott stratégiát alakítanak ki a kábítószerek fo-
gyasztására történő csábítási helyzetekre. 

 
A pedagógusnak az érdeklődése, figyelme különösen a gyermek életmód-, magatartásbeli 
változásaira, iskolai teljesítmény- csökkenéseire terjedjen ki. Nagy hangsúlyt kell fektetni az 
empátia mellett a megértés és az elfogadás kinyilvánítására, az előítélet és stigmatizáció 
mentes véleménynyilvánításra.  
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4.  Esélyt teremteni arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy pozitív életstílus 
kialakítására és a drogok visszaszorítására 

 
vagyis a tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit: 

 
• életkorral járó biológiai,- pszicho higiénés-, életmódi tennivalókat 
• társkapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit 
• egészségre káros szokásokat 
• anti humánus szenvedélyeket 
• egészséges életvitelhez szükséges képesség fejlesztésének lehetőségeit 

 
 
 
 

ÁLLAPOTFELMÉRÉS- DROGFOGYASZTÁS A DIÁKOK KÖRÉBEN – PEDAGÓ-
GUSOK, SZÜLŐK VISZONYULÁSA 
Diákok: 
A következő áttekintés célja az, hogy viszonyítási rendszerben helyezhessük iskolánkat a 
drogfogyasztás tekintetében. Mivel helyi adataink nincsenek, országos adatokra támaszkodha-
tunk: 
 
DROGFOGYASZTÁS AZ ISKOLÁS-ÉS FIATALKORÚ POPULÁCIÓBAN8 
 
A szerfogyasztás elterjedtsége: 
  
2011-ben került sor az ESPAD kutatássorozat ötödik felmérésére.  
 
A megkérdezett 16 éves fiatalok 19,9%-a fogyasztott már életében valamilyen tiltott szert. A  
nemenkénti különbségek nem voltak szignifikánsak, fiúknál az arány 20,9%, a 
lányoknálpedig18,9%. Ennél magasabb, 24,9% volt azoknak az aránya, akik biztosan drog-
használati céllal fogyasztottak valamilyen szert 
 
Az első fogyasztás életkora 
 
Az első fogyasztás életkorát a tiltott szerek közül a marihuána, amfetaminok és ecstasy eseté-
ben vizsgálta a kutatás. Az eredményeket összesítve, a szereket már valaha kipróbáltak közel 
fele 14 évesen vagy korábban használta először a három vizsgált szer valamelyikét.  
 
Társadalmi különbségek 
 
Az iskola székhelye szerint vizsgálva a tiltott szerfogyasztás településtípusok szerinti különb-
ségeit megállapítható, hogy a tiltott szereket valaha próbálók aránya a fővárosban volt a leg-
magasabb (23,5%) 2011-ben. 
 A megyei jogú városokban 14,8% volt az életprevalencia érték, kisebb városokban pedig 
20,5%. Hasonló különbségek figyelhetők meg a droghasználati célú szerek fogyasztása eseté-
ben is (főváros:26,5%, megyei jogú város: 22,4%, egyéb város: 25,9%). 
 

                                                 
8 http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/EMCDDA_jelentes_2012.pdf  
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A szülők iskolai végzettsége szerint sem a tiltott szereket, sem pedig a droghasználati célú 
szereket kipróbálók aránya nem mutatott szignifikáns különbséget.  
 
 
A korábbi évek adataival összehasonlítva az első fogyasztás életkorát, úgy tűnik, hogy csök-
kent a nagyon korai életkorban először próbálkozók aránya. 
Az első tiltott szerfogyasztás életkora a fogyasztók százalékában, 1995-2011 között 
A 2007-2011 közötti változásokat Budapest-vidék bontásban nézve azt tapasztalták, hogy a 
tiltott szereket és a droghasználati célú szereket valaha próbáltak aránya is elsősorban vidéken 
növekedett, vagyis a drogfogyasztás jelenségének urbanizációs mintázata a korábbi évekhez 
képest kevésbé markánsan jelenik meg. 
 
Szülők: 
A szülők véleményének megismerésére alkalmas a nyílt nap, a szülői értekezletek, fogadó-
órák alkalmával megfogalmazott problémák, szakmai szempontú értékelése. 
 
Pedagógusok: 
Iskolánkban a pedagógusok többsége elismeri a kábítószer és a szenvedélybetegségek (külö-
nösen a dohányzás, a számítógép és az ehhez kapcsolódó közösségi oldalak) okozta probléma 
növekedését és súlyosságát. 
 
 
ISKOLAI DROGSTRATÉGIA HELYI SAJÁTOSSÁGAI 
 
A drog prevenciós munka nem korlátozódhat egyetlen tantárgyra és nem kötődhet egyetlen 
személyhez. El kell érni, hogy az egész iskola komplex nevelési helyzetben biztosítsa, hogy a 
segítségre szorulók, a támogatást igénylők megkapják a szükséges odafordulást, törődést. 
 
1. Tantárgyi és moduláris feltételek 

A drog-prevenció beépülhet a tananyagba. 
A következő tantárgyak oktatásába integráljuk: 

- biológia (ebben kiemelt blokk: egészségtan) 
- kémia 
- magyar nyelv és irodalom 
- készségtantárgyak (rajz, vizuális kultúra, ének-zene) 
- testnevelés (kiemelt óraszámban) 
- osztályfőnöki óra (tematikus beszélgetés) 

2. Nem tantárgyhoz kötött programok: 
- egészségnap, drogellenes nap, sportnap 
- délutáni szabadidős foglalkozások 
- hétvégi iskolai programok 

3. Személyi feltételek 
3/1. Iskolai drog koordinátorok: 

 
Iskolánkban több koordinátorra is szükség lesz, akik részt vesznek szervezett drog 
prevenciós képzésen, ahol szakemberek irányításával készülnek a segítő feladatra, illetve 
segítséget kapnak, hogy hová és miként fordulhatnak támogatásért. Emellett az 
osztályfőnökök külső szakértők segítségével végzik a tevékenységet. 
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Az iskolai koordinátor feladata: az iskolai kábítószer ellenes stratégia koordinálása, a meg-
felelő információ biztosítása tanárok és szülők felé. Ő tartja a kapcsolatot az iskolán kívüli 

segítő szervezetekkel. 
 

3/2. Munkacsoportok, melyek a drog-stratégia céljait és feladatait teljesítik: 
 
A csoportok drog-prevencióra irányuló munkáját a drog-koordinátorok szervezik és segítik.  
 
3 csoport foglalkozik kiemelten a drog-prevenció, illetve az egészséges életmód kérdésköré-
vel: 

o Munkaközösségek (lásd pedagógiai program): 
o A helyi tanterveken keresztül integrálják az említett tantárgyak oktatásába a drog-

prevencióval kapcsolatos témaköröket. 
 

o Testnevelők közössége: 
o A testedzésen kívül feladata a szemléletformálás, szocializálás (re-szocializálás), sza-

badidő hasznos eltöltésére nevelés 
 

o Pedagógiai munkát segítők köre: pszichológus, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 
fejlesztő pedagógus, DÖK-vezető 

 
o A drogstratégiával kapcsolatos munka fórumai a pedagógusok számára: 

•••• tematikus tantestületi értekezletek 
•••• pedagógus továbbképzés (drog-prevenciós képzés, külső, területi programok, 

egyéb szakmai jellegű programok) 
•••• munkaközösségi értekezletek 

 
4. A diákokra irányuló drog-prevenciós és egészségvédelmi tevékenység 

(lásd pedagógiai program): 
 

4.1.   Az iskolában folyó nevelő- oktató munka  
 

4.2. Személyiségfejlődéssel kapcsolatos feladatok (színterei: osztályfőnöki órák, megbe-
szélések, csoportfoglalkozások pszichológus, illetve erre felkészült pedagógus vezeté-
sével) 

 
4.3. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok (önismereti tréning az új osztályok  szá-

mára, bekapcsolódás országos programokba, diákönkormányzat) 
 
4.4.   Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 
 
4.5. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 
4.6. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
 
4.7.  Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 

5. A drog-prevenciós feladatok megvalósításának módszerei 
o filmvetítés 
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o versenyek, vetélkedők, pályázatok (drog témák tanulói feldolgozása – elbeszélé-
sek, versek, rajzok, plakátok, fotók, filmvázlatok lehetnek a kiírások témái) 

o tematikus előadás  
o Internet (Sulinet információs lehetőség) 
 

6. Segítő kapcsolatok színterei és az iskola kapcsolódási pontjai, partneri csatornáink 
   
 

o egyház 
o család 
o szakmai szervezetek 
o hatóságok 
o szülői munkaközösség 
o iskolaorvos 
o iskolapszichológus 
o helyi, illetve regionális iskolák drogkoordinátorai 
o gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók 
o védőnő hálózat 
o drogkonzultációs központok, megelőzési intézmények 
o mentori hálózat 

 
3.10.3. Az iskola környezeti nevelési alapelvei, céljai, feladatai 
 

A 20/2012. EMMI rendelet 6.§ (1) bm) pontja alapján a Pedagógiai Program része a 
környezeti nevelési program. Ehhez szükséges, hogy ismerjük településünk közvetlen környe-
zetének természeti értékeit is. A nevelési program célkitűzése kell, hogy legyen a tanulók 
környezettudatos nevelése, a helyes értékrend, az erkölcs, a mentálhigiénés – és életviteli szo-
kások formálása. Ebben szerepet kell kapnia a tantárgyak közötti integrációnak, aminek révén 
képesek lehetünk a helyi célok és feladatok megvalósítására. 

 
A NAT kiemelt fejlesztési feladatai között szerepel a környezeti nevelés, lehetőséget 

biztosítva, hogy minden tantárgy nevelési céljaiba beépüljön a tanulók környezettudatos ma-
gatartásának kialakítása. A környezetünkön a természeti, társadalmi és technikai környezetet 
értjük. A NAT megvalósítását a választható kerettantervek, programcsomagok, oktatási prog-
ramok segítik. E kerettantervek környezeti nevelési célja, alapelvei, a NAT közös követelmé-
nyeire épülnek, annak megvalósítását segítik. A környezeti nevelés átfogó céljainak megvaló-
sításához a helyi célok megvalósulásán keresztül vezet az út.  
 
A környezeti nevelés helyi céljai: 

• A tantárgyak környezeti nevelést segítő lehetőségeinek maximális kihasználása – szem-
léletformálása. Ezek a tantárgyak: környezetismeret: 1-4.o., természetismeret 5-6.o., bi-
ológia, földrajz, kémia, technika, történelem és társadalom ismeret 5-8. évfolyam. 

• Községünk, az iskola hírességeinek élete – kutatómunka – falumúzeum, iskolamúzeum. 
• A helyi természeti és épített környezeti értékek megismertetése tanulóinkkal 
• Nagykörű története, ökotúra, kubiktó rendszer, ártéri gazdálkodás / NK/ 
• Hagyományok ápolása:      

� Házi versenyek (akadályverseny, számítástechnika verseny stb.) 
� Iskolanap szervezése a környezetvédelem jegyében Madarak és fák napja 
� Gyakorlókert működése egész évben / NK/ 
� Mestermunka kiállítás /NK/ 
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� Nyári táborok szervezése /NK/ 
� Osztályfőnöki órák a környezetvédelem nevében felső tagozaton minden évfo-

lyam 2 – 2 óra, ahol külső előadó meghívására kerül sor 
� Hulladékgyűjtés /NK/ 
� Falutakarítás a Föld napján /NK/ 
� Osztálykirándulások 
� Kerékpár és gyalogtúrák /NK/ 
� Történelem órák a tájházban 
� Osztályfőnöki órák, ahol Nagykörű története, az ártéri gazdálkodás bemutatása a 

téma. /NK/ 
 

Fontosnak tartjuk, hogy a tantárgyak keretén belül nyújtott ismeretekből tanulóink va-
lamilyen módon számot adjanak. Ennek a formáját a szaktanár választja meg. Lehet vetélke-
dő, kiselőadás, tablókészítés, valamilyen gyakorlati tevékenység stb. 
 
Együttműködés a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesülettel. Az aktivistái szakkört vezetnek, 
rendhagyó órákat tartanak, az iskolai szintű projektbe bekapcsolódnak. /NK/ 
 
1.1. Az iskola környezeti nevelés általános céljai: 

A környezeti nevelés célja: a világ népei számára tudatosítani kell azt, hogy a környe-
zet és a hozzá kapcsolódó problémák megoldása, illetve az újabbak megelőzése megfelelő 
tudást, felkészültséget, készségeket, attitűdöket, indítékokat és együttműködési szándékokat 
igényel. A környezeti nevelés feladata mindezek kialakítása és biztosítása. A hétköznapi élet-
vitel megváltoztatására irányul, ebben is különbözik a nevelés egyéb területeitől. 
Célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése, hogy fenn-
tartsuk és javítsuk az emberi élet minőségét. Tágabb értelemben a globális bioszféra megőrzé-
se és fenntartása. 
 
 
2.      Helyzetkép: az iskola belső helyzetképe, előélete 
 
2.1. Előélet, hagyományok: 

� Fejlődő, sikeres községeink ideális feltételekkel rendelkező óvoda és általános iskola 
várja a tanulókat. A csendes, nyugodt, tiszta környezet, a tudatosan kialakított feltétel-
rendszer, a diákközpontú, lelkiismeretes, felkészült tantestület, az iskola eddigi neve-
lési eredményei a sikeres iskolai évek esélyét, a nyugodt, csendes községben működő 
kis iskola nagy előnyeit kínálják. Intézményünk hosszú ideje a nevelést a középpontba 
állító és megvalósító programjával emelkedik ki az iskolák közül. 

� Iskolánk kicsiny, emiatt átlátható, otthonos, családias, gyermekközpontú, ugyanakkor 
jellemzője a sokrétűség, a folyamatos változás. 

� Törekszünk az emberi értékek, a magyar történelem megismerésére, a kultúra és a 
környezet ápolására. Hagyományainkat a fentiek alapján, tudatosan ápoljuk, fejleszt-
jük. 

� Valljuk, hogy „csak akkor álljuk a versenyt, ha a legjobbak vagyunk”- ezért igyekszik 
tantestületünk lehetőségeihez mérten a legtöbbet biztosítani tanulóink számára. 

� Intézményünk az elmúlt évtizedek alatt tudatosan fejlesztette erősségeit: a gyermek-
központúságot, a személyes bánásmódot, a kis iskola által még biztosítható, családias 
hangulatot. 

� Adottságaink: az óvoda, iskola, a sportlétesítmények együttese, létesítményeink ottho-
nossága és komfortossága, a község által biztosított egészségügyi és kulturális létesít-
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mények, maga a fejlődő, ám mégis csöndes, nyugodt, biztonságos, tiszta település pél-
dás rendezettségével kitűnő lehetőséget ad az itt tanuló fiatalok számára. 

 
2.2. Az iskola épülete és berendezései: 
EAOP pályázat segítségével felújítás alatt az épületek, illetve jelentős eszközbeszerzés zajlott. 
 
2.3. Étkeztetés 
Iskolánk nem rendelkezik önálló konyhával. A vállalkozóval szemben fontos elvárásnak tart-
juk az egészséges táplálkozás biztosítását a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 130.§ előírásai 
szerint.    
 
2.4. Az iskola udvara 
o       Az intézmény a Tiszához közel található. 
o       Az udvaron több fa található, folyamatos a törekvés az udvar otthonossá tételére: padok, 
játékok, stb.. 
o       A sportudvar alkalmas szabadtéri sportolásra, amíg az időjárás ősszel és tavasszal enge-
di. 
 
2.5. Egyéb: 

Az intézményben alkalmazott tisztító és egyéb vegyszerek az ANTSZ előírásoknak 
megfelelnek. A képződött veszélyes hulladékok tárolása a törvényi szabályok szerint történik. 
 
3. Erőforrások 
 
3.1. Belső erőforrások 
Az iskolavezetőség támogatja a környezeti nevelési programokat. A minőségi munka része-
ként értékeli az ilyen tevékenységet. Anyagi forrásokat teremt. Ösztönző rendszert dolgoz ki. 
Aktívan részt vesz az egyes programokban. Hiteles személyiségek a pedagógusok és a diák-
ság számára. Hasznosítható kapcsolatrendszer. 
Tanárok Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve tanítják az egyes környezeti tartalmakat.       
Valamennyi szakos belátja, hogy minden tanár feladata a környezetei nevelés. 
Osztályfőnöki közösség  Évfolyamokra lebontva foglalkozik az egészségneveléshez kötődő 
környezeti nevelési tartalmak feldolgozásával.   Lehetőség van az aktualitások azonnali meg-
beszélésére osztályközösségi szinten. 
Diákönkormányzatot segítő tanár Lehetősége van a környezeti nevelés egészségnevelési 
területeinek erősítésére.  Napi kapcsolat a diákokkal, az egyedi problémák azonnali kezelése. 
Iskolavédőnő    Előadások tartása az egészséges életmódról, a környezeti ártalmakról. Segíti a 
tanárok munkáját.        Szakmai kompetencia, személyes ráhatás. 
Adminisztratív dolgozók Támogatják a tanári munkát az egyes programok hátterének bizto-
sításával.        Részt vállalnak a szelektív hulladékgyűjtésben, takarékosságban. 
Technikai dolgozók      A programok tárgyi feltételeinek biztosítása, vizesblokkok, világítási 
hálózat karbantartása, hőszigetelés, stb.        Szelektív hulladékgyűjtés, komposztálás. 
Diákok  A tervezett éves programban sokoldalúan vesznek részt (hallgatóság, tevékeny sze-
repvállalás, önálló kezdeményezések).   Valamennyi diák érintett, nagy a jelentősége a helyi 
értékek felkutatásának. Partnerség a felnőtt résztvevőkkel. A fő hangsúly a szemléletformálá-
son van. 
Szülők  Előadások tartása, szemléltetőeszközök gazdagítása, anyagi támogatás, külső erőfor-
rások felkutatása.    Tevékeny részvétel a programokban, az ő szemléletük is formálódik, a 
környezeti nevelés túlmutat az iskola falain. 
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3.2. Külső erőforrások 
• Más közoktatási intézmény 
• Önkormányzat 
• Közművelődési intézmények 
• ÁNTSZ 

 
4.      Jövőkép – alapelvek és célok 
 
4.1. Általános, hosszú távú cél 

� Elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, 
hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének meg-
akadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntart-
hatóságát (NAT) 

� Kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 
magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a tanulók életvitelét 
meghatározó erkölcsi alapelvvé 

� Érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt 
� Bekapcsolni az intézmény a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapítá-

sába 
� Képessé tenni a tanulókat arra, hogy – személyes tapasztalataik alapján – együtt tudja-

nak működni a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 
 
4.2. Az iskola jövőképe 
Szeretnénk, ha iskolánk olyan intézménnyé válna, ahol diákjaink és dolgozóink figyelnek az 
intézmény energia és vízfelhasználására, csökken a keletkezett hulladék mennyisége, melynek 
java részét szelektíven gyűjtjük. Diákjaink aktív kezdeményező szerepet játszanak az iskolá-
ban kialakult környezettudatos szemlélet elterjesztésében a településen. 
 
4.3. Alapelvek, értékek, szemlélet 

� Fenntarthatóságra nevelés 
� Érzelmi és értelmi nevelés 
� Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 
� Tolerancia és segítő életmód 
� A környezettudatos magatartás és életvitel segítése 
� Az állampolgári – és egyéb közösségi – felelősség felébresztése 
� Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 
� Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 
� Fogyasztás helyébe életminőség 
� Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák 

 
4.4. Rövid távú célok, feladatok 
A rövid távú célok között kell megfogalmazni, hogy mit szeretnénk elérni a környezeti neve-
lési program végrehajtásának ideje alatt. Célszerű rögtön megtervezni a cél megvalósítását 
szolgáló feladatokat, tevékenységeket, és hogy az időszak végén, mi alapján döntjük el, hogy 
a célt elértük-e vagy sem. Az alábbi táblázat egy jól használható példa és eszköz ehhez a ter-
vezéshez. 
 
A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg!   A helyi tan-
tervben műveltségi területenként és a tanmenetekben is konkrétan jelöljük meg a feladatokat 
és az alkalmazni kívánt módszereket.      
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Az iskolai élet egészét átfogó környezeti nevelés valósul meg: 

� átdolgozott tanmenetek 
� több környezeti nevelési tartalom a tanórákon 
� változatosabb tanítási tanulássegítési környezeti nevelési módszerek. 

 
Erősítsük a tantárgyközi kapcsolatokat, hogy a tanulók egységben lássák az egy témához 

tartozó ismereteket!             A széttagolt ismeretek rendszerszemlélettel összekapcsolódnak, 
egyre több tanuló vesz részt tanulási projektben, a gyerekek örömmel készülnek a következő 
projektre. 
 

A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes példájukkal legyenek a környe-
zettudatos életvitel hiteles terjesztői!   Képzések, továbbképzések, szülői értekezletek tartása 
az adott témában. A felnőttek rendelkeznek mindazon ismeretekkel, szakmai hozzáértéssel és 
személyiségvonásokkal, amelyek a környezettudatosság alakítása során mintaként szolgálnak. 
 

Az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése.   Tanulói és tanári 
ügyelet szervezése (diákönkormányzat). Szelektív hulladékgyűjtés – egyelőre csak a papír 
folyamatos gyűjtése, tárolásának és elszállításának megszervezése. A helyes vásárlói szoká-
sok kialakítása.   Javul az iskola tisztasága. A tanulók és az iskola dolgozói szelektíven keze-
lik a papírhulladékot. Csökken az elszállított szemét mennyisége. Kevesebb a csomagolási 
hulladék a szemetesekben. 

Takarékoskodás a vízzel és a villannyal.        Rendszeres, majd alkalmankénti ellenőrzé-
sek, Mérések, számítások, következtetések – és ezek közlése.    Nem lesznek nyitva felejtett 
vagy csöpögő csapok, égve felejtett villanyok. Észrevehetően csökken az iskola víz- és vil-
lanyszámláján szereplő összeg. 
 

A tanulók ismerjék meg szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, problémákat, ápolják 
a hagyományokat!        Részvétel pályázatokon, a természetben, környezetben végzett szemlé-
lődés, vizsgálódás, kiállítások, vetélkedők, előadások szervezése.   Ha ismeri környezetét, 
jobban szereti, kötődik hozzá és megóvja. 

 
Legyenek a tanulók környezetük, szülőföldjük védelmezői!        „Örökbefogadási” akciók: 

egy-egy fát, területet, szobrot, patakszakaszt, állatkerti állatot, stb., amihez rendszeresen visz-
szajárnak, figyelik változásait, gondozzák. Faültetés, téli madáretetés.      Változik az osztály 
közvéleménye, morálja. Beszélgetéseken, osztályfőnöki órákon, kirándulásokon egyre több-
ször téma a szülőföld értékei. A tanuló kötődik környezete egy darabkájához, és ezen keresz-
tül átérzi környezetünk megóvásának fontosságát. 

 
Fejlesszük a tanulók problémamegoldó gondolkodásmódját, az önálló ismeretszerzés ké-

pességét – megalapozva az élethosszig tartó tanulást!        „Zöld sarok” kialakítása, szakköny-
vek, folyóiratok, videó-anyag és CD-k beszerzése. Internet-hozzáférés biztosítása.    Egyre 
több gyerek kér feladatot, tart kiselőadást, „sürög-forog” a könyvtárban, tudja használni a 
szakirodalmat. Szép eredményeket értünk el különböző versenyeken. 
 
5.      Hagyományos tanórai foglalkozások 
 
5.1. Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei 
Testnevelés 
A tanulók 
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• Fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják, 
egészséges testi fejlődésüket, 

• Legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű 
tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia fej-
lesztésében, 

• Értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezet-
szennyezés az egészségre veszélyes, 

• Igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek 
az eszközök, és a tornaszerek, 

• Sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat (pl. méta, karikahajtás, gó-
lyalábazás, zsákban futás) 

• Tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását. 
 
Magyar nyelv és irodalom 
A tanulók 

• Legyenek képesek lényeges és lényegtelen információk közötti különbségtételre, 
• Ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, 

harmonikus kapcsolatokat, 
• Legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, vélemény-

alkotásra, érvelésre, 
• Tudjanak hivatalos iratokat (petíciókat, kérvényeket, javaslatokat) készíteni, 
• Tudatosan készüljenek a „nyelvi környezetszennyezés” elkerülésére 
• A tanulókban: 
• Fejlesszük az esztétikai, erkölcsi érzékenységet. 

 
Történelem 
A tanulók 

• Értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a 
természet, 

• Tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az élet-
módra, a közösségi normák alakulására, 

• Ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tiszte-
lete, 

• Értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan 
az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításá-
ban, csökkentésében. 

 
Idegen nyelv 
A tanulók 

• Váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek feldolgozá-
sának segítségével, 

• Legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv segít-
ségével más országok hasonló problémáit 

• Ismerjék meg más népek ilyen irányú tevékenységeit, valamint az idegen országok 
környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit, 

• Legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, pro-
jektmunkában választ keresni, 

• Állampolgári felelősségtudata fejlődjön. 
• A tanulókban 
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• Alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben 
• Fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképessége és fedezzék fel ennek lehetősége-

it. 
 
Matematika 
A tanulók 

• Váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 
matematikai módszerekkel demonstrálják, 

• Legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 
statisztikai módszerek alkalmazásával, 

• Tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni, 
• Logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejődjön, 
• Tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait, 
• Váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására, 
• Ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemez-

ni, tudjanak megfelelő következtetések levonni, 
• Legyenek képesek reális becslésekre, 
• Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni. 
• A tanulókban 
• Alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás, 
• Alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolás készsége-

ket. 
 
Fizika 
A tanulók 
o       Váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára, 

• Ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) egész-
ségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit, 

• Ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógi-
ákat, valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat, 

• Tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában 
legyenek képesek megoldás keresni a globális környezeti problémákra, 

• Mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad 
csak felhasználni, 

• Ismereteik birtokában, tetteik következményeit látó, távlatokban gondolkodó állam-
polgárrá váljanak. 

 
Földrajz 
A tanulók 

• Szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környe-
zetükről, 

• Érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és tár-
sadalmi folyamatok hatásainak eredményeit, 

• Ismerjék meg a világ globális problémáit, 
• Ismerjék meg és őrizzék a természeti és az emberalkotta táj szépségeit. 

 
Biológia 
A tanulók 
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• Ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési 
lehetőségeit, 

• Ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet, 
• Ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok 

között az ok-okozati összefüggéseket, 
• Ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat, 
• Legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére, 
• Sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat. 
• A tanulókban 
• Alakuljon ki ökológiai szemléletmód. 

 
Kémia 
A tanulók 

• Rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel, 
• Törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására, 
• Legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelme-

zésére, 
• Értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, va-

lamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait. 
 
Ének-zene 
A tanulók 

• Ismerjék fel a természeti illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát, 
• Ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait, 
• Fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban, 
• Vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét, 
• Tudják, hogy az élő, illetve élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban 

egyaránt akusztikus élményt jelentenek, 
• Fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni. 

 
Etika 
A tanulók 

• Legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a le-
hető legkevesebb károsodást okozzák, 

• Tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni, 
• Mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő élette-

ret kell hagyniuk. 
• A tanulókban 
• Alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától 

függetlenül is értéket képviselnek, 
• Alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel kapcso-

latban, 
• Fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges 

környezetért. 
 
Rajz és vizuális kultúra 
A tanulók 

• Ismerjék fel a természeti illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát, 
• Ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit, 
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• Ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére, tud-
janak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira, 

• Ismerjék a természetes alapanyagok használatát, 
• Legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően 

elemezni, 
• Legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfe-

lelően, 
• Ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit,  a tartalom és a forma összefüggését, 
• Tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre, 
• Kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket. 

 
Tánc és dráma 
A tanulók 

• Tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel, 
• Legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és mozdulatsorok 

segítségével (árvíz, erdőtűz, stb.) 
• Sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket. 

 
A tantárgyak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel 

 
A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a 

különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló iskolarendszer-
ben az osztályfőnöki feladatok bővülnek, e tennivalók körül is egyre több a bizonytalanság. 
Az osztályfőnök személyisége, és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyerekekben kialaku-
ló, formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé 
a szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. A tanulók 
számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja igényessége, érték-
rendje. A környezeti nevelés szempontjából nem meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi 
hovatartozása. Az általános tájékozottsága, problémafelismerő- és feldolgozó képessége se-
gítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben 
pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja. A környezet megóvására, szépítésére, ottho-
nossá tételére, igényes gondos alakítására való nevelésen túl a mindennapi problémák felis-
merése, életmódminták elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együt-
tes tevékenységek során a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyíté-
sére. 
Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket meg-
bontó tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom problémáinak felismerését és megoldá-
sát segíti az iskolában. Ilyenek a táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a szükségte-
len túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság. A közös tanulmányi 
kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is kiegészítheti és össze-
fűzheti az egyes szaktárgyakat. 
Az osztályfőnöki órák témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, de inkább négy 
évre tervezett sokszínű szocializációs programnak felel meg. Tervezése az osztályban tanító 
valamennyi pedagógus együttgondolkozását kívánja meg. 
 
5.2. Tanórán kívüli környezeti nevelési módok 

• Az osztályok alkalmanként részt vesznek (kapával, gereblyével, lapáttal, söprűvel) az 
iskola udvarának, kertjének szépítésében. 
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• Alkalomszerűen meghirdetjük a tanterem dekoráló versenyt, ahol kiélhetik fantáziáju-
kat. Élősarkot, zöldfalat és faliújságot készítenek, melyet a diákönkormányzat és az 
iskolavezetés értékel. 

• A diákok a szabadidő-felelős és osztályfőnökök szervezésében az egészséges élet-
módhoz kapcsolódó filmet tekintenek meg, melyet osztályfőnöki órák keretén belül 
elemeznek 

• Drogprevenciós programokat szervezünk, szakelőadók és kortárscsoportok bevonásá-
val. 

• Osztálykirándulások programjában lehetőség szerint nemzeti parkok megtekintését is 
betervezzük. 

• Tanulmányi és egyéb versenyek 
• Vetélkedők szervezése 
• Jeles napok megünneplése 
• Éves munkatervünkben szerepel a Föld napjának és a Madarak és Fák napjának meg-

ünneplése, vetélkedő, kirándulás és alkotópályázat formájában. 
• Információbővítés 
• Iskolánkban rendelkezésre áll diákjaink részére az internetes hálózat, valamint a köz-

ségi könyvtár, ahol böngészhetnek a tájékoztató- és szakirodalomban. A tantestület 
tagjai közül több embernek szívügye a környezettudatos szemlélet propagálása. 

 
5.3. A községi környezeti nevelés gondolata 

• Természeti környezet vizsgálata a parkokban, az előkertekben, stb. (pl. „háztűznéző”, 
a községi fák örömei és bánatai, rejtőzködők felfedezése, galambnéző, hogy használ-
ják a lakosok a zöld területeket?) 

• A községi környezet zöldterületei, és természetszerű élőhelyei segítségével ismerteti 
meg a természetet és tanítja annak megbecsülését. 

• Az épített környezet tanulmányozása (pl. milyen volt a községkép 50, éve, milyenek 
az épületek, a község fényei, milyen a közlekedés, hova kerül a szemét, honnan érke-
zik energia?) 

• A hangsúlyt arra helyezi, hogyan hat az ember a környezetre, beleértve a község építé-
szetét, tervezését és infrastruktúráját. 

• Környezetvédelmi akciók, közösségfejlesztő programok (játszóterek, parkok gondozá-
sa, védelme, tanulmány készítése a közlekedésről, ajánlás a problémák megszüntetésé-
re, stb.) 

• Egyesíti a környezettudatos és öntudatos polgári ismereteket és készségeket 
 
 
3.11.A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A köznevelésben kiemelt feladat az egyenlőbánásmód és az esélyegyenlőség elvének érvé-
nyesítése. Különösen a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, roma nemzetisé-
gi, sajátos nevelési igényű gyerekek esélyegyenlőségének előmozdítása elengedhetetlen. Jo-
gos elvárás az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, szolgáltatások 
tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik a meglévő – indokolatlan -hátrányaikat és 
javítják iskolai sikerességüket. 

Egyre nagyobb arányban vannak intézményünkben azok a gyermekek, akiknek családja prob-
lémákkal küzd. Egy részük anyagi okokból, más részük családi körülményei, életvitele miatt 
szorul segítségre. 
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Tanulóink közül egyesek jelentős hátrányban vannak a szociális háttér, a szocializáció fejlett-
ségi szintje, viselkedésmódjuk és az udvariassági szabályok ismeretében, személyi higiénia 
terén például. 

Elsődleges feladatunk a tanulók szociális hátrányainak felderítése és a családdal konstruktív 
kapcsolat kialakítása. 

Intézményünkben a leggyakoribbak a következők: 

• ingerszegény környezet 
• helytelen nevelési eljárás 
• elhanyagoltság 
• rossz családi körülmény (munkanélküliség: rossz anyagi helyzet, jelentős gyermekeink 

közül a nagycsaládban élők száma)  
 
Az iskoláskorú gyermek életének színtere nagy részben az iskola. A hátrányos helyzet kom-
penzálásának is itt kell megtörténnie. Ehhez a munkához meg kell nyerni a szülőt, javítani a 
velük való kommunikációt, erősíteni együttműködésüket a gyermekük előrehaladásával, isko-
lai teljesítményével, majdan pályaválasztásával kapcsolatosan 
 
A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
- Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személy és társadalmi körülmé-
nyek, társadalmi gazdasági helyzet, etnikai származás- ne jelentsenek akadályt az oktatási 
lehetőségek kihasználásában.  
- A befogadás, amely azt jelenti, hogy mindenki számára biztosított az oktatás.  
- Célunk, hogy biztosítsuk az intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 
érvényesülését, figyelembe véve a szülők igényeit és a törvényi előírásokat.  
- A tantestület minden tagjának kötelessége betartani az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlő-
ségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítani a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a be-
fogadó és toleráns légkör kialakítását.  
- Az intézmény szolgáltatásaihoz való egyenlő hozzáférés mellett, törekszünk az esélyterem-
tést a nevelés-oktatás szinterein is biztosítani. A támogató lépések, szolgáltatások megvalósí-
tását, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását és az esélyegyenlőség elő-
mozdítását az iskola minden tevékenysége során figyelembe veszi és gyakorolja:  
- az átmeneteknél 
- a beiratkozásnál  
- a tanításban, ismeretközvetítésben  
- a gyerekek egyéni fejlesztésében a tanórákon, valamint a felzárkóztató foglalkozásokon, így 
lehetőséget teremtve tanulóink számára a folyamatos haladásra, az évvesztés elkerülésére 
- az értékelés gyakorlatában 
- tanulói előmenetelben,  
- a fegyelmezés, büntetés gyakorlatában 
- a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében  
- a továbbtanulásban, pályaorientációban 
 - után követésben,  
- a humánerőforrás-fejlesztésében  
- pedagógusok szakmai továbbképzésében  
- a kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel.  
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Különös figyelmet fordítunk azon tanulókra, akik viselkedésében magatartászavaros jegyeket 
fedezünk fel. Igénybe vesszük a családsegítő szolgálat és kisebbségi önkormányzat munkáját.  
Az iskola változatos, színes programokat kínál a tanítványai számára a tanítási órákon túl a 
délutáni órákban. Ezek a foglalkozások minden tanuló számára elérhetőek. Tanórán kívüli 
foglalkozások: - differenciált képességfejlesztő foglalkozások, - felkészítő foglalkozások, - 
énekkar, - kungfu, - szakkörök, - kosár-labda, hitéleti programok- versenyek, vetélkedők, házi 
bajnokságok, ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápolás, könyvtári foglalkozások, osz-
tályfőnökök és munkaközösségek által szervezett szabadidős programok, - kirándulások, uta-
zások - színházlátogatások, - múzeumi programok. 
Alapelvünk a családi szocializáció értékeire épülő pedagógiai gyakorlat. (híd-építés a család 
és iskola között, együtt tanulás) 
 
 
Az esélyegyenlőség megteremtését támogató feladatok: 
            

- Gyermekek, tanulók egészséges fejlődését biztosító nevelési légkör megteremtése. 
- Az indulási hátrányok csökkentése, zökkenőmentes átmenetek támogatása, 

az alapozó időszak megnyújtása, óvoda-iskola átmenetet segítő program alkalmazása,    - -
- Után követések. 

- Integrációs Pedagógiai Rendszer működtetése. 
- Egyéni fejlesztési tervek készítése, haladási naplók folyamatos vezetése-értékelése. 

- kompetenciaalapú programok, projekt, témahét szervezése  
- a HH, HHH, BTMN és SNI gyermekek integrációjának segítése 
- kooperatív technikák változatos alkalmazása 
- egyéni képességekhez igazodó foglalkozások szervezése, differenciálás, 
- tehetséggondozó foglalkozások (zene, tánc, táblás játékok) 
- felzárkóztató foglalkozások (magyar, matematika tantárgyakból, kognitív képességek 

fejlesztése) 
- Élményközpontú pedagógia biztosítása 
- Tevékenységközpontú pedagógia. 
- iskolaotthon 
- tanulószoba 
- tanulmányi munka ahol a pedagógus egyéni bánásmóddal fejleszti a    
- Gyermek képességeit és segíti fejlődését 
    gyógypedagógiai, pszichológiai, logopédiai, gyógytestnevelési ellátás       
     lehetőségének biztosítása 
- pályaorientációs programok szervezése szülők és tanulók részére: 

- pályaválasztási kiadványok ismertetése,  
     - Arany János Tehetséggondozó program ismertetése, 
     - részvétel biztosítása információs tanácsadáson ( FIT) 
     - I. félév felvételi előkészítők biztosítása, II. félév tanév végi vizsgára való     
       felkészítő foglalkozások a 8. osztályban 
     - középfokú iskolai nyílt tanítási napok látogatása 
     - középfokú iskolák delegált tanulóinak, tanárainak fogadása, volt diákok beszámolói 
     - pályaválasztási szülői értekezlet 
- pályaválasztási kirándulások szervezése 
- -tanulói szűrők, érdeklődési körök felmérése,  
- pszichológus egyéni beszélgetése a szülőkkel 
- szabadidős tevékenységek, szakkörök szervezése  
- az iskolai könyvtár használata 
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- az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 
- családi életre, egészséges életmódra nevelés, mentálhigiénés,    
-   személyiségfejlesztő programok szervezése (felvilágosítás, drog és   
     bűnmegelőzés) 
- az iskolai gyermekvédelmi felelős tevékenysége 
- diákétkeztetés 
- a nevelők segítő szándékú odafordulása a gyermekek felé 
- a tanulók segítő személyes kapcsolatai  
- családlátogatások: a szülők nevelési gondjaiban tanácsadás, valamint     

          segítség nyújtása a tanulás segítő otthoni környezet kialakításában, 
     életvezetési gondjaik megoldásában 

- Leghangsúlyosabb feladatunk a családdal való jó kapcsolat kialakítása és erősítése. 
Az együttműködés, partneri kapcsolatok kialakítása során a célunk a szülők bevo-
nása általunk kínált változatos, gazdag programokba, a szülői szerepek megerősí-
tése. 

- Szülői fórumok szervezése. 
- szociális juttatások (étkezési díjak, tankönyvvásárlás, tanulmányi  
     kirándulás, színházlátogatás) lehetősége 
- iskolán kívüli programokkal, intézményekkel való együttműködés 
     civil szervezetek bevonása 
- forrásbővítést szolgáló pályázatok benyújtása. 

 
3.12. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelé-
si elvei  
 

A magatartás és a szorgalom értékelésének elvei 
 
Alapelveink: 
 
- mindig az életkornak megfelelő követelményeket állítsunk 
- mindig a tanulók egyéni képességeinek és körülményeinek figyelembevételével történ-

jék 
- olyan követelmények, amelyek önmagukban is mérhetők 
- vegyük figyelembe tanulóink önmagához mért pozitív vagy negatív elmozdulását 
 
 

      Magatartás terén          Szorgalom terén 

                
 
 - kulturált viselkedés     - tanuláshoz való viszony 
 - beszédkultúra     pl. - felszerelés 
 - társakhoz való viszony     - házi feladat 
 - felnőttekhez való viszony     - gyűjtőmunkák 
 - közösségi normák elfogadása, betartása   - szorgalmi feladatok 
 - Házirend pontjainak betartása    - felkészülés az órákra 
 - közösségért végzett munka     - órai munka 
 - közösségben végzett munka    - a tanuló képességeihez mért  
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 (osztályszinten, iskolai szinten)     fejlődése   
         - a tanuló képességeihez mért  

          eredménye 
        - versenyzés 
 
 
- Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanulóink teljesítményének, szorgalmá-

nak értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 
- Tanulóink teljesítményének, magatartásának, szorgalmának félévi osztályzatai a tájé-

koztató füzetbe, év végén bizonyítványba és az anyakönyvbe kerülnek. 
 

Formái:   
 
2. évfolyam félévéig   Magatartás   Szorgalom 
     példás     példás 
     jó    jó 
     változó    változó 
     rossz     hanyag 
Átváltása osztályzatra 
 
példás = 5 

jó =4 
változó =3 
rossz  =2 
hanyag =2 
 
 

2. év végétől    Magatartás   Szorgalom 
     példás (5)   példás (5) 
     jó (4)    jó (4) 
     változó (3)   változó (3) 
     rossz (2)   hanyag (2) 
 
3.12.1 A magatartás értékelésének elvei 
 
PÉLDÁS: 
- Az a tanuló, aki a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, 

véleményével, példás viselkedésével elősegíti, társait ösztönzi; 
- Az iskolai feladatokból önként részt vállal, azokat teljesíti; 
- A házirendet betartja, s ezzel társainak példát mutat; 
- Felnőttekkel, társaival szemben udvarias, segítőkész, tisztelettudó, megértő és jóindu-

latú; 
- Fegyelmező intézkedés nem volt vele szemben; 
- Munkavégzése megbízható, pontos, lelkiismeretes; 
- Megnyilvánulása őszinte. 
 
JÓ: 
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-  Az a tanuló, akinek neveltségi szintjében, emberi kapcsolataiban apróbb hiányosságok 
tapasztalhatók, de törekszik kijavításukra; 

- Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi; 
- A házirendet igyekszik betartani; 
- Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő, ezek kismértékűek; 
- Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés. 
 
VÁLTOZÓ: 
- Az a tanuló, aki a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs 

befolyása; 
- Viselkedésével szembeni kifogás merül fel; 
- Többször vét a házirend és a közösségi magatartás szabályai ellen; 
- Társaival szemben időnként durva, goromba, nem segítőkész; 
- Önértékelése irreális, felelősségérzete, rendszeretete ingadozó; 
- Fegyelmezési fokozata: írásbeli osztályfőnöki megrovás; 
 

ROSSZ: 
- Az a tanuló, aki fegyelmezetlen magatartásával a közösség fejlődését hátráltatja, rossz 

példát mutat társainak, hibáit nem látja be, szándékosan árt a közösségnek; 
- A nevelési ráhatásokat tudatosan elutasítja; 
- A felnőttekkel szemben gyakran neveletlenül viselkedik, tiszteletlen, társaival durván 

beszél, verekszik; 
 

 
3.12.3. A szorgalomjegyek megállapításának elvei 
 
PÉLDÁS: 
- Annak a tanulónak a szorgalma, aki a tanulmányi munkában kitartó, a tőle telhető leg-

jobb eredményre törekszik; 
- Munkája pontos, megbízható, precíz, törekszik a hibátlan munkavégzésre; 
- Többletfeladatot vállal, feladatait maximális önállósággal és megbízhatóan végzi el; 
- Kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, mindig készül, figyel, érdeklő-

dő; 
- Érdeklődése sokirányú, egyes tantárgyakban a tananyagon felül is produkál, ismeret-

anyaga a tananyagon kívülre is kiterjed. 
 
JÓ: 
- A tanuló szorgalma, ha figyel az órákon, a házi feladatot elvégzi, az órákra képessége-

ihez mérten lelkiismeretesen készül, az órán megfelelően dolgozik, de többre nem tö-
rekszik; 

- Ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik és ellenőrzi munkáját, önmagát; 
- Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem mutat, órai aktivitása, a munká-

hoz való viszonya nem az elvárható szintű; 
- Érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 
 

VÁLTOZÓ: 
-  Annak a tanulónak a szorgalma, akinek munkája ingadozó, hanyag és jó munkák vál-

togatják egymást; 
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- Önállóan csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát; 
- Munkája változékony, gyakran dolgozik képességszintje alatt; 
- Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. 
 
HANYAG: 
- A tanuló szorgalma, ha fegyelmezetlenül dolgozik, megbízhatatlan, a munkáját nem 

végzi el; 
- Képességeihez, a körülményekhez képest csak vonakodva és keveset tesz tanulmányi 

előrehaladása érdekében, munkavégzése megbízhatatlan, pontatlan; 
- Gyakran mulasztja el kötelességeit, munkafegyelme rossz; 
- Érdektelenség, teljes közömbösség jellemzi. 
 
 

3.12.4. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 
 
1. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, kitartó 
szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, kiemelkedő sporteredménye, 
tartósan végzett sportmunkája van, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, az iskola 
dicséretben részesíti, jutalmazza. 

 

2. Ezen jutalmazási formák: 
- tanítói 
- szaktanári 
- osztályfőnöki 
- igazgatói 
- nevelőtestületi 
- napközi-vezetői 
- diákönkormányzati 

 
 
3. Ezek a tanulók tanév végén könyvvel, oklevéllel, emléklappal jutalmazhatók. A jutalmak 
odaítéléséről a nevelőtestület véleménye alapján az osztályfőnök, illetve az igazgató dönt. 
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3.13. Belső mérések rendszere: beszámoltatások, ellenőrzések, mérések 
Belső mérések rendszere 

Mérési-értékelési 
feladat 

Mérésmód Idő Sikerkritérium Felelős Nyilvánosság Ellenőrzés 

Bemeneti mérés 
 

DIFER 
- Írásmozgás koordinációja 
- beszédhang, hallás 
- reláció-szókincs 
- elemi számolási készség 
- tapasztalati következtetés 

Minden év szeptember 30. A mérés elvégzése, dokumentálása 
- elsős tanító 
- fejlesztő pedagógus 

Szóban 
Írásos formában 
Fejlesztési napló 
Egyénre szabott 
fejlesztési terv 

Alsós munkaközösség 
vezető 
Intézményvezető 
 

Minimum mérések 4. 
(belső mérés)  

- Matematika számolási alapműve-
letek 
- Olvasáskészség 

Minden év szeptember, 
január és június 

55% +-10% 
 
50% +-10% 

- szaktanár 
írásban 
 
szóban 

Tagintézményvezető 

Minimum mérések 5-
8. 
(belső mérés)  

- Matematikai képesség vizsgálata 
- Olvasáskészség 
- Szövegértés 

Minden év  
január és június 

50% +-10% - szaktanár 
írásban 
szóban  
írásban 

Tagintézményvezető 

Szövegértő olvasás, 
helyesírás, íráskép 
2. és 3. osztályokban 

- Szépirodalmi szöveg 
- Ismeretterjesztő szöveg 

Minden év félév (január) és 
év vége (június) 

A mérés megtörténte Az országos 
átlag megközelítése (azonos típusú 
települések tekintetében). 

- szaktanárok 

Szóban és írásban 
munkaközösségi 
megbeszélésen, neve-
lőtestületi értekezleten 

Intézményvezető 

Próba kompetenciamé-
rés 3., 4., 5. és 7. 
osztályokban (mate-
matika és magyar) 

Szaktanárok által összeállított 
mérőlap 

Minden év májusa (OKM  
mérés ideje) 

A mérés megtörténte Az országos 
átlag megközelítése +-10%,  (azo-
nos típusú települések tekintetében). 

- szaktanárok 

Szóban és írásban 
munkaközösségi 
megbeszélésen, neve-
lőtestületi értekezleten 

Intézményvezető 

OKÉV mérés  
5. és 8. osztályban 
(matematika és ma-
gyar) 

OKÉV mérőlapon 
Minden év májusa (OKM 
mérés ideje) 

Az országos átlag megközelítése +-
10% 

- szaktanárok 
Szóban és írásban 
Fejlesztési tervek 
Online 

Intézményvezető 

Idegen nyelvi mérés 6. 
és 8. osztályban 

OKÉV mérőlapon 
Minden év májusa (OKM 
mérés ideje) 

Az országos átlag megközelítése +-
10% 

- szaktanárok 
Szóban és írásban 
Fejlesztési tervek 
Online 

Intézményvezető 

Bekapcsolódás külső 
mérésbe (Szeged) 

SZTE által összeállított mérőanyag 
Minden év november és 
április 

A tanulók képességeinek vizsgálata, 
fejlődésük nyomon követése. 

- szaktanárok 
Online teszt 
Szóban és írásban  
Fejlesztési tervek 

Intézményvezető 

Tanulók állóképessé-
gének vizsgálata 
(NETFIT) 

Törvényi előírásoknak megfelelő 
mérőanyag 

Minden év október és 
május 

Előző méréshez viszonyított 5%-os 
fejlődés 

- testnevelést tanítók 
Táblázatos formában 
Fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 

Testnevelést tanító 
nevelők 
Intézményvezető 

       
Mérési-értékelési 

feladat 
Mérésmód Idő Sikerkritérium Felelős Nyilvánosság Ellenőrzés 

Tantárgyi vizsgák 8. 
osztályban (matemati-
ka, biológia, magyar, 
történelem) 

Tételsor elmondása szóban Minden év május 33% teljesítése - szaktanár 
Szóban a nevelőtestü-
leti értekezleten 

Intézményvezető 

Művészeti vizsgák 
A tanulók vizsgabizottság előtt 
adnak számot tudásukról. 

Minden év félévkor és év 
végén 

33% teljesítése - szaktanár 
A vizsgák nyilvánosak 
(szülők, pedagógusok 
megnézhetik) 

Intézményvezető 
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3.14. Iskolánkban alkalmazott, a hatékony tanulást elősegítő sajátos pedagógiai 
módszerek 
 

A kompetencia alapú oktatás elterjesztése megkívánja a pedagógusok módszertani kultúrájának 
megújulását, folyamatos frissítését. 
Iskolánkban a hagyományos pedagógiai módszerek, a jellemzően frontális és zömmel lexikális ismere-
teket közlő tanítási órák mellett számos, az iskolarendszer egészére kiterjedő un. kompetencia alapú, 
hatékony, munkáltató, tevékenykedtető nevelési oktatási módszertani eljárást alkalmazunk: 
 

� projektoktatás, Témanap, Témahét, Három hetet meghaladó projektek 
� kooperatív oktatási módszer 
� tevékenységközpontú pedagógia 
� IKT alkalmazása 

 
3.14.1.Projektoktatás 
A projektoktatás egy olyan oktatási stratégia, mely kiválóan alkalmas a tanulás tanulására és ezáltal, az 
élethosszig tartó tanulás megalapozására. A projektoktatás olyan célközpontú oktatási stratégia, mely 
egyrészt a sajátos célok elérését, a valós életet integráló és reprezentáló tanulási tartalommal, a komp-
lex szemléletmódot segítő, tevékenységközpontú, feladatorientált tanulói tevékenységet biztosító szer-
vezési formákkal, módszerekkel, technikákkal, eszközökkel, az iskolai keretet kitágítva természetes 
tanulási környezetben valósítja meg; másrészt a stratégia eredményeként létrejött projekt további tanu-
lási célok spirálisan fejlődő modelljét valósítja meg. A passzív befogadó és feldolgozó magatartás he-
lyett a diáknak lehetősége van saját meglévő képességeinek, viselkedési formáinak kipróbálására, és 
újak kialakítására. A projektmódszer alkalmazásakor hierarchikus munkamegosztás helyett, a koopera-
tivitás, az együttműködés kerül előtérbe. Mindenki saját élményei, képességei, tapasztalata alapján 
járul hozzá a csoport eredményességéhez, így a diákok bekapcsolódhatnak a célorientált mozzanatok-
ba, és személyiségfejlődésük adott szakaszában meglévő ambícióik, tehetségük függvényében találják 
meg és végzik a projektfeladatokat. Minden tanuló az egész részeként cselekedve, csoportjának hasz-
nos tagjává válik, és saját képességeinek kibontakoztatásával a társadalom keretein belül zajló életére 
is felkészülhet. 
A projektek időtartama különböző lehet.  
- Amennyiben 1 napos, akkor Témanapnak nevezzük. 
      Hagyományos témanapjaink: Egészségnap, Sportnap, Határtalanul-témanap. 
- Amennyiben 1 hetes, Témahétnek nevezzük: 

Rendszeresen megtartott témaheteink: A víz, Határtalanul-témahét 
- Háromhetet meghaladó projektek, iskolai szinten: Advent, Nagyböjt  
 
 
3.14.2.Kooperatív oktatási módszer 
A kooperatív oktatási módszer a tanulók kis csoportokban (4-6 fő) való együttműködésen  
alapuló, tevékenységorientált foglalkoztatása. A csoportmunka során megtanulják tanulóink egymást 
elfogadni, együttműködni, együttdolgozni. Ez a módszer sikerélményt biztosít minden csoporttagnak, 
hiszen mindenki jó valamiben, és így kiegészítik egymás munkáját. Ebben a munkaformában a peda-
gógus szerepköre is megváltozik, partnerként támogatja diákjait. A konstruktív tanulási elméletre épül, 
vagyis az ismeretek elsajátítása nem befogadó, hanem alkotó módon történik. A hangsúly a közös 
munkán, az együttműködésen van. A csoportok általában heterogének. A gyengébben teljesítő tanulók 
esélyt kapnak, hogy ne maradjanak le, a jobb képességűek tanítva tanulhatnak, így tudásuk mélyebbé 
válik. Mivel a tanulás tevékenységhez kötődik, a motiváció erős. A diákok megtanulják, hogyan vi-
szonyuljanak egy-máshoz. Ez növeli önbizalmukat, erősíti kritikai érzéküket, elősegíti a szocializáci-
ót.  
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Célja: az intellektuális- szociális-, személyes kompetenciák fejlesztése, az együttműködési képesség 
kialakítása az egyidejű és mindenkire kiterjedő párhuzamos interakció, építő és ösztönző egymásra-
utaltság, egyenlő részvétel, egyéni felelősségvállalás és számonkérés alapelveinek érvényesítésével, 
ami eredményesen támogatja a egyelő bánásmódot, esélyegyelőséget is. 
 
3.14.3.IKT alkalmazása intézményünkben 
 
A digitális pedagógiai módszertan 3-as célú kompetenciafejlesztés: 

• Tantárgyi ismeretek bővítése, rendszerezése 
• IKT eszközök készségszintű alkalmazásának fejlesztése 
• A konstruktív munkaformák alkalmazásával a szociális kompetenciák fej-

lesztése 
 
Az IKT által támogatott tanulásszervezési módok: 

• Csoportmunka 
• Pármunka-tanulópár 
• Egyénre szabott munka 
• Részben egyénre szabott munka 
• Önálló munka 

A digitális pedagógiai módszertan többszintű differenciálásra is lehetőséget biztosít, amelynek a 
következők a megvalósulási formái: 

• Mennyiségi differenciálás 
• Minőségi differenciálás 
• Tanulási követelmények differenciálása 

Óratípusok: 
• Új ismeretanyag feldolgozása 
• Alkalmazás-gyakorlás 
• Összefoglalás, ellenőrzés-diagnosztikus mérés 

 
 
Alkalmazására szánt feladattípusok: 

• Problémamegoldó csoportfeladatok 
• Alkotó feladatok 
• Felfedező, kutató feladatok 
• Érvelésre-vitára alkalmas feladatok 
• Ellenőrzés, értékelés 

Digitális tartalmak: 
• az iskola saját honlapja, diákoknak, szülőknek, tanároknak szóló információkkal,  
• az intézmény saját belső hálózatán tárolt digitális oktatási anyagok, 
• multimédia tartalmak (pl. képek, mozgóképes állományok, animációk, hangállományok), 
• multimédia CD-k, DVD-k, egyéb tömegtároló eszközök. 

 
IKT-val támogatott mérés-értékelési tevékenységek 
A tanórán alkalmazott diagnosztikus, fejlesztő-formatív és szummatív célú pedagógiai ellenőrzési, 
értékelési, mérési eljárások és feladatok IKT eszközök és szolgáltatások alkalmazásával, támogatá-
sával történő megvalósítása, elősegítve ezzel a NAT célkitűzéseinek megfelelően az egyénre sza-
bott tanulási követelmények érvényesülését, a differenciált tanulásszervezési eljárások elterjedését, 
valamint a hatékony és önálló tanulás kialakulását. 
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Az IKT-val támogatott mérési, értékelési módszerek alkalmazása a tanár és tanuló számára azonna-
li, egyénre szabott visszajelzést tesz lehetővé, támogatja a tanulók egyéni tanulási stratégiáinak ki-
alakítását, illetve elősegíti a tanulók aktivitásának optimális kibontakozását, a digitális kultúra el-
terjedését. 
Lehetőségek: 

• számítógép segítségével kitöltött tesztek, más, értékelésre alkalmas feladatok megoldása 
(önértékelési, központi kiértékelési lehetőséggel) 

• bemeneti (a tanóra elején) mérés (pl. annak megállapítására, hogy a tanulók felkészültsége 
megfelelő szintű e az új tartalom befogadására, elsajátítására) 

• fejlesztő célú mérés, értékelés (a tanóra során ellenőrző feladatok megoldása a továbbhala-
dás, illetve a megértés, elsajátítás szintjének ellenőrzésére) 

• összegző, szummatív értékelési eljárások alkalmazása a tanulók teljesítményének, tudás-
szintjének mérésére 

• számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy multimédia eszközök (projektor, hango-
sítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép, stb.) igénybevétele a tanórán a mérési-
értékelési folyamatban 

• interaktív tábla alkalmazása 
• csoportos feladatmegoldás esetén egyéni teljesítmény értékelését lehetővé tévő eszközök, 

eljárások alkalmazása (szoftverek, hálózati megoldások, stb.) 
• mérési, értékelési eljárásban internet, elektronikus kommunikáció igénybevétele (SDT, in-

ternetes feladatbankok, házi dolgozat, projektfeladat megoldása, távoli elérés, stb.) 
 
 
3.14.4.Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása: 
Tanítási órákba beépítve. 
A sikertelenségek leküzdéséhez olyan iskolai környezetet, módszertani kultúrát kell kialakítani, mely 
illeszkedik és alkalmazkodik a diákok sajátosságaihoz, függetlenül attól, hogy milyen kulturális kö-
zegből érkeztek. Célja, hogy sikerélményeken keresztül hozza felszínre a meglévő tudásukat és gyara-
pítsa azokat tovább; hogy olyan tanítási-tanulási folyamatot biztosítson, amelyben a kognitív és az 
érzelmi intelligencia egyaránt fontos szerepet játszik, amelyben a csoport bizalommal teli légkörében 
együtt és egymástól is tudjanak tanulni, ahol nemcsak a tananyag kerül előtérbe, hanem a különböző 
készségek, képességek fejlesztése, a szociális viselkedés, a mások elfogadása, megértése is. Tehát a 
gyerekek személyes megszólítására, az egyéni bánásmódra törekszünk úgy, hogy ez a megközelítés a 
hátrányos helyzetet kezelni tudja. A tevékenység-központú pedagógiák gyűjtőfogalom alatt azokat a 
nevelésfilozófiákat, reformpedagógiai irányzatokat, alternatív iskolák neveléselméletét és gyakorlatát 
értjük, amelyek arra irányulnak, hogy a gyermek saját cselekvésein, tevékenységein keresztül és a má-
sokkal való együttműködésben jut új ismeretek birtokába, sajátítja el a különböző készségeket és ké-
pességeket, melyek egyaránt szolgálják saját személyiségének szabad fejlődését és szocializálódását a 
társadalomba. A tevékenység-központú pedagógiák alapvető törekvése a gyerekek autonómiájának 
fejlesztése, erősítése; a tanulás, a tevékenység önállóságának kialakítása, az ön-irányított nevelés fel-
tételeinek és működésének biztosítása. 
 
 
3.14.5.Kedvesház pedagógiájának alkalmazása 
 Tantárgyak tanítása mellett a szociális-és tanulási képességek fejlesztésére fekteti a hangsúlyt: játéko-
san, tevékenykedtetve, a hozott tudásra és az erősségekre építve, az egyéni- és a közösségi értékek 
folyamatos erősítésével, a szülőket is bevonva mindennapos sikerélményhez jutatja a gyerekeket.  
Célok: 
A Kedvesház program közvetlen célja olyan feltételek megteremtése, és pedagógiai gyakorlat prog-
ramszintű megvalósítása, ami elősegíti a roma és/vagy hátrányos-, ill. halmozottan hátrányos helyzetű 
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gyerekek iskolai sikerességét. Alapvető cél, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, az általános iskola 
eredményes befejezése, valamint az iskolarendszerben való továbbjutás.  Tanulmányi/iskolai sikeres-
ség; tanulásszervezés; az egyén- és a közösség megerősödése; céltudatosság, tervezés képességeinek 
erősödése; tanulási motiváció erősödése. 
Személyre szabott, olyan tevékenységek biztosítását jelenti, melyek során megvalósul az egyéni fejlő-
dési szinthez és a saját tanulási stílushoz való alkalmazkodás. A tevékenységek során személyiségfej-
lesztés, képességfejlesztés és tehetséggondozás történik. Kiemelt szempont az erősségekre, a pozití-
vumokra és a hozott tudásra való támaszkodás. A fentieken túl a kulturális mássághoz való alkalmaz-
kodást is jelenti. 
Olyan közösség kialakítását és működtetését jelenti, ahol a gyerekek folyamatosan tapasztalják a kü-
lönbözőségek elfogadását, a kölcsönös tiszteletet és megbecsülést, a közös munka során szerzett tudás 
értékét és örömét, a kölcsönös felelősségvállalást és segítségnyújtást. A közösségépítés eszközrendsze-
re a Kedvesház-pedagógiában használatos KETHANO-szabályok, melynek bevezetése és alkalmazása 
minden szinten (gyerekek és dolgozók) alapvető. 
Hídépítés a család felé 
A szülői támogatottság elérésére, a szülők bevonására irányuló együttműködő partnerkapcsolat kiala-
kítását és fenntartását jelenti az intézmény és a szülők között. A Kedvesház-pedagógiában a "hídépítő 
szerep" egyike a megváltozott pedagógus szerepeknek, így a hozzá kapcsolódó tevékenységek a peda-
gógiai gyakorlat részét képezik. A kapcsolat kialakításáért és folyamatos fenntartásáért a pedagógus a 
felelős. A folyamatban legalább három tényezőnek kell érvényesülni: 1) elfogadás, tolerancia; 2) meg-
ismerés és megértés; 3) együttműködés, megoldási módok találása. A hídépítés a család felé módszer-
tanát és technikáit a Kedveskönyv részletesen tartalmazza. 
A pedagógiai gyakorlat alapelvei:  
Az egyéni-és kulturális másság (eltérő családi szocializációs minta) megismerésen alapuló személyre 
szabott személyiség fejlesztés (szociális-, tanulási-, fizikai-, művészeti képességek fejlesztése); Én-
erősítés (a hozott tudásra építés; támaszkodás az erősségekre; elismerés értékelés), Közösségépítés 
(KETHANO- szabályrendszer); hídépítés a család felé (pozitív üzenet a család felé a gyereken keresz-
tül; együttműködő partnerkapcsolat; a szülők bevonása; megerősítés a szülői szerepekben). 
 
3.14.6.Személyiség-, és képességfejlesztés a vizuális-művészeti nevelés eszközeivel 
Sándor Éva művészeti pedagógiai terápiája 
,,A Művészetek műveltségi terület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint minden-
napi életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet esztétikai jelentésekkel is bíró tartománya. 
E tág kultúraértelmezésből következően sokféle lehetőség adódik a tanulók sajátos megismerési mód-
jainak, tevékenységeinek érvényesüléséhez. 
E területek közös jellemzője értékközvetítő és értékőrző mivoltuk, továbbá az, hogy aktív befogadásra, 
sőt alkotásra is késztetnek. A művészetek műveltségterület tehát egyaránt fejleszti a teremtés és a lét-
rehozás, valamint a megismerés, a befogadás és a művészettel való élés képességeit.”(1995-Nat, 176.) 
A NAT által rögzített elvek azt bizonyítják, hogy napjaink pedagógiája korszerű, komplex szemlélettel 
rendelkezik a művészetekkel kapcsolatban. 
A művészetterápia tartalma: 
,, A művészeti tevékenység olyan alkotó folyamat, amely során szinte minden képességünket mozgósí-
tanunk kell, és amelyet intenzív érzelmi motívum kísér. Az érzelmeket a kreatív folyamat eredménye-
képpen megjelenő alkotás esztétikai értéke váltja ki.  A saját alkotás esztétikai átélése olyan motiváló 
erő, ami az egyént újabb és újabb alkotásra sarkallja, ez pedig lehetővé teszi, hogy az alkotó tevékeny-
ség önfejlesztő folyamattá váljon. Ezért mondhatjuk, hogy az alkotó tevékenység különösen hatékony 
lehetőség a tanulási képesség fejlesztésében.”* 
Sándor Éva terápiás rendszerében az alapképességeket célzottan fejlesztő, szisztematikusan felépített 
vizuális-művészeti munka lehetővé teszi a sajátos nevelési igényű és az atipikusan fejlődő tanulók ha-
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tékony fejlesztését. Az alkotó munka olyan képességekre épít, amelyek az említett csoportokba tartozó 
gyermekeknél kevésbé sérültek (érzelmek, színekkel való foglalkozás, komponáló képesség, stb.) 
 
 
 
Tekintettel arra, hogy iskolánkban sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátunk, valamint a nem 
ebbe a körbe tartozó gyermekek között is számos magatartási problémával, ill. átmeneti tanulási ne-
hézséggel küzdő tanuló is megfordul, ez az örömöt adó eszköz a tanulási képesség fejlesztését hatéko-
nyan fejleszti. 
A terápia egy komplex rendszer. amely célja a személyiség és képességfejlesztés bármely korosztály 
számára. Az iskolánkban tanuló gyermekek esetében, azokra vonatkozik, akik a víz kifejezésre hajla-
mosak és érzelmi, tanulási, magatartási problémával küzdenek. Eszköze a művészeti nevelés, amely 
olyan terápiás rendszerben valósul meg, amely leglényegesebb összetevői a védő tér, védő személy és 
a terápiás attitűd. Ez a komplex rendszer teszi lehetővé, hogy a gyermek alkotásokat hozzon létre. A 
megjelenő kép esztétikumának köszönhetően a gyermek önbizalma nő, én ereje erősödik. Ezáltal ez a 
gyakorlat önfejlesztő illetve öngyógyító gyakorlattá válhat, amely a gyereket újabb és újabb alkotásra 
sarkallja. 
A terápiának két típusa van: 

� ,,Szabad festés védelem alatt”- feszültségoldó terápia kisiskolások részére. 
� Vizuális művészeti képességfejlesztő terápia. 

A Sándor Éva által felépített módszerre megkaptam azt a képzést, aminek segítségével egy olyan terá-
piás rendszert tudok felépíteni, amely a gyermekek fejlesztését szolgálja. 
Szervezési feladatok: 
 

• A terápia a gyermek szükségleteitől függően min. egy tanévig tart. 
• A gyermekeket egy nevelő-segítő team választja ki a tanév elején (osztályfőnök, tanító, gyer-

mekvédelmi felevős, igazgató, terapeuta, a gyermeket oktató tanárok, munkaközösség veze-
tők.) 

• A terápia megvalósításához min. heti egy alkalom szükséges. 
• A csoportok létszáma 5-8 fő. 
• A terápia megvalósításához bizonyos anyagköltséget is tervezni kell. 

 A művészeti pedagógiai terápia bevezetésével azt reméljük, hogy a pedagógusok és gyermekek olyan 
közös, örömteli munkára tehetnek szert, amely a kölcsönös alkotás révén a tanulók képességeinek fej-
lődését és szocializációját eredményesen segítik. Egyben erősíti a hitet a tanulóban, pedagógusban és 
szülőben egyaránt az integrált nevelés lehetőségében. 
 
3.14.7.Delecato – A tanulás öröm is lehet -mozgásterápia 
Mozgásterápia a tanulási, beilleszkedési és magatartási zavarok kezelésére. 
A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer érésével, hiszen a gyermek mozgásának 
fejlődése egy-egy életszakaszban a központi idegrendszer egy-egy meghatározott területének irányítá-
sa alatt áll. Éppen ezért ha a mozgásfejlődés bármelyik szakasza kimarad, vagy nem gyakorlódik be 
eléggé (pl. túl korán feláll, vagy jár a gyermek), akkor az ehhez kapcsolódó érzékelő és irányító köz-
pontok sem fejlődnek megfelelően. Ez pedig tanulási és viselkedési problémákhoz vezethet. 
Erre alapozva dolgozta ki Carl Henry Delacato mozgásterápiáját. Magyarországon Kulcsár Mihályné 
fejlesztett ki Delacato módszerére alapozva egy elemi mozgásokon alapuló terápiát. Gyakorlatsorokat 
dolgozott ki a térérzékelés, az egyensúlyérzékelés és a finommozgások fejlesztésére. 
A terápia lényege 
Állapotfelmérés: 
A hiányok és éretlenségek felderítésére összetett vizsgálattal kezdődik a terápia. A kiértékelés után 
fény derül azokra a területekre, ahol szükséges a fejlesztés. 
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Gyakorlatsor összeállítás és betanítás: 
A vizsgálati eredmények alapján egy 8-10 feladatból álló gyakorlatsort dolgozok ki. A gyakorlatokat 
naponta kell végezni a megadott ismétlésszámban, vagy időtartamban. Egy feladatsor elvégzése 20-30 
percet vesz igénybe. Mivel a gyakorlatoknak nincs különleges eszközigénye, ezért otthoni körülmé-
nyek közt, a szülők vezetésével is végezhető a gyakorlás. 
Kontrollvizsgálat, új gyakorlatsor összeállítás és betanítás: 
Havonta egy ellenőrző vizsgálat után kapja meg a gyermek ez előző feladatokra épülő új gyakorlatsort. 
Mikor lehet szükség a terápiára? Figyelmeztető jelek: 
Bizonytalan mozgás, rossz egyensúlyérzék 
Lemaradás a mozgásfejlődésben 
Rossz téri tájékozódás 
Mozgáskoordinációs problémák 
Ügyetlen kézmozgások 
Figyelem és koncentráció zavar 
Megkésett beszédfejlődés 
Beszédhibák 
Észlelési problémák 
Beilleszkedési és magatartási zavar 
Szocializációs problémák 
Dyslexia, dysgrafia, dyscalkulia, vagy ezek gyanúja 
 
3.14.8.Táblajátékok 
Logikai Táblajátékok alkalmazásának célja: 

- A gyermekek értelmi képességének fejlesztése 
- Önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás kialakítása 
- A tehetséggondozás 
- A szabadidő igényes, tartalmas eltöltése  
- A társas élet erősítése 
- A rendszeres megmérettetés 
- Problémamegoldó képességük erősítése 
- Különböző viselkedésformák kialakítása, pl. a kitartás, az elszántság, a kockázatvállalás, a 

megfontoltság, a felelősségvállalás. 
Logikai táblajátékok fejlesztő hatása: 

- intellektuális képességek fejlesztése 
- viselkedésformák kialakítása (pl. a nyerő és vesztő helyzetek, a kitartás, az elszántság, a célori-

entáltság, a merészség, a kockázatvállalás és megfontoltság, a határozottság, a felelősségválla-
lás, a szabályok betartása. Ide soroljuk a kudarctűrés, türelem, kapcsolatteremtés, empátia, 
együttműködés, szociabilitás, udvariasság, fegyelmezettség, rendszeretet és nem utolsó sorban 
a sikerorientáltság, talpraesettség fejlesztését is.) 

- A táblajáték a tanulás, a gondolkodásfejlesztés kiváló eszköze. 
- Figyelemre, kitartásra késztet. 
- Pillanatról pillanatra döntéseket kell hozni. 
- A gyermek, játék közben gondolkodik, tervez, szituációkat old meg. 
- Megtanul tanulni. Ha a játék közben képes gondolkodni, akkor azon kívül is képes lesz rá. 
- Nagyban hozzájárulnak a lelki egyensúly megszerzéséhez, fenntartásához, erősítéséhez 

A gyerekek a táblajátékon keresztül képessé válnak a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, töreked-
nek az önellenőrzésre, és képesek lesznek a várható eredmények becslésére, továbbá megértik a sza-
bálytartás fontosságát, de alkalmat kapnak a szabálymódosításra is. 
 
Táblajátékok alkalmazásának lehetőségei a nevelő-oktató munkában: 
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- Tanórán kívüli szakköri foglalkozás keretein belül 
- Tehetséggondozó patrónusi foglalkozásokon 
- Óraközi szünetekben 
- Délutáni szabadidei tevékenységek végzése során 
- Napköziben  

 
 
3.15. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli fel-
adatok meghatározásának elvei és korlátai 
 
Bármely tantárgyból a másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés erősítését, a gyakorlást, a 
tananyag mélyítését szolgálja. 
 
A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák mennyiségénél és minőségénél figyelembe kell 
venni a következőket: 

• a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy 

terhet,  

• Lehetőleg legyen differenciált, a tanulók képességeinek, családi hátterének figyelembe vételé-

vel, 

• mérlegeljük, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot, 

• a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek, 

• a szaktanár határozza meg a mennyiségét és a minőségét, 

• kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi feladatokat. 

• Az írásbeli házi feladatokat a következő órán közösen, vagy egyénileg mindig ellenőrizzük le, 

javítsuk a hibákat, rögzítsük a helyes megoldást. 

 
A felsős tanulószobai foglalkozás ideje alatt megfelelő szervezéssel és foglalkozás-vezetéssel biz-
tosítani kell, hogy a tanulók másnapra felkészüljenek. A foglalkozásokat vezető pedagógus ellen-
őrzi az írásbeli feladatok elkészítését és segíti a szóbeli felkészülést. 
Törekedjünk arra, hogy a tanulók az aktuális napon feladott házi feladatokat maradéktalanul elvé-
gezzék. 
Ehhez a nyugodt, tanulást segítő légkör megteremtése a foglalkozást tartó pedagógus feladata. 
 
 

 
 
 
 

3.16. Komplex Alapprogram 
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A Komplex Alapprogram az 1−4. évfolyamon 2018/2019-es és 5-8. évfolyamon 2019/2020-as tanév-

ben kerül bevezetésre. 

 

I. ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

 

 1.Célok: 

• A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia 

prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása; 

• A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása. 

• Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve hozzájá-

ruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakoztatásához. Segítse a 

szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz 

szükséges alapvető készségeket, az önművelés képességét. 

• Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, kezdeményezőkészség, 

problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése).  

• Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme a heterogén 

tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsopor-

tokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az 

eredményes tanulásra. 

 

2. Alapelvek: 

 

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát biztosító, a 

célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok egységes rendszerét.  

A program legfontosabb alapelvei:  

1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság 

 

Komplex Alapprogram 

• egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált fejlesztést 

támogató módszereket; 

• alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási motivációt 

növelő Komplex Instrukciós Programot; 
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• különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az al-

programok segítségével. 

 

 

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény!, amely magával hozza az élményalapú tanulást, 

ami nem valósulhat meg máshol, mint az Élménysuliban. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai 

részvételének támogatása, mely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója 

az interaktív, a tanulók bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

 

II. FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

 

1. Fejlesztési feladatok: 

Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő elképzelések) 
és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)! 

• A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak 

• A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag 

mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják 

• Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoz-

tatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

• A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő 

stratégiájának kialakításában és megvalósításában 

• Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási 

órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus csak 

facilitáló szorongásszintet tart fenn. 
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• Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a belső kontrol-

los beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!  

• Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 

• Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

• Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás 

(attitűd) kiépítése 

 

2. Kiemelt fejlesztési feladataink: 

o énkép, önismeret, 

o hon-és népismeret, 

o európai azonosságtudat 

o egyetemes kultúra, 

o aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés 

o gazdasági nevelés, 

o környezettudatosság, fenntarthatóság 

o művészeti nevelés, 

o művészeti eszközökkel történő nevelés 

o a tanulás tanítása, 

o testi és lelki egészség, 

o felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe 

o testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak 

 

3. További feladatok: 

A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési 

eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

 

• A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási gyakorlatot 

honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények és tapaszta-

latok gyűjtésére; 

• Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, 

új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drá-

mapedagógia stb.). 

• Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terheléssel. 
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• Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 

• Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket! 

• A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása. 

• Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi problémák me-

goldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. 

• A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer központi eleme; a 

konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. 

• Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során szerzett kompe-

tenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. 

• A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend szerint funk-

ciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket. 

• Emberléptékű következetes követelés. 

• Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 

• Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a tanuló, ami 

kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben reálisan képes megol-

dani. 

 

4- Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök: 

A program szakmai anyagai: 

• Nevelési- oktatási program - KAK 

• Tanítási stratégia - DFHT 

• Alprogrami koncepciók (5 db.) 

• Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.) 

• Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.) 

• Óraillusztrációk, példák 

• Foglalkozástervek  

• Tankockák 

 

 

5. További tanulást segítő eszközök: 

- Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 

- A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 
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- Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az aktivizáló 

módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat. 

- A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem 

szélsőséges) alkalmazása. 

- Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs technikák al-

kalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben 

tartása, a konfliktusok kezelésére. 

- Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális 

kapcsolatok építése. 

- A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 

- A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott életkorban 

célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő munkaformák al-

kalmazása. 

 

6. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

 

6.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 

• a rend és fegyelem fenntartása 

• tanuló szabadságának biztosítása 

• tanulói viselkedés szabályozása 

• pozitív tanulási légkör biztosítása 

• csoportfolyamatok elősegítése 

 

6.2. Alkalmazott módszerek:  

 

6.2.1. A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint a 

Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. 

A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált fejlesztés hete-

rogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.  

 

A DFHT célja: 

 

• A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.  
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• A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 

• Az alulmotiváltság mérséklése.  

• A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.  

• A tanulók közötti együttműködés elősegítése.  

 

DFHT koncepciója, módszerei: 

 

Egyénre szabott differenciálás  

• egyedül végzett munka 

• rétegmunka 

• teljesen egyénre szabott munka 

• részben egyénre szabott munka 

Párban folyó munka 

• páros munka 

• tanulópárok munkája 

Csoportban végzett munka 

• A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka 

• KIP 

Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.  

 

6.2.2. Alapmódszerek: 

 

� tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés 

� munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat 

� individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

 

 

 

6.2.3. Motiváló módszerek: 

� páros munka 

� csoportmunka 

� játék 

� szerepjáték (drámapedagógia) 
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� vita 

� kutató-felfedező módszer  

� kooperatív módszerek 

� projekt módszer 

� szituációs játékok 

 

 

III. A Komplex Alapprogram sajátosságai: 

 

1. A Komplex Alapprogram alprogramjai: 

 

Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy órában. Az 

alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti iskolák, sportiskolák stb.) 

 

A testmozgásalapú alprogram (TA) 

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélmény-szerzést 

biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és szemléletét: 

• testnevelés óra 

• mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

• szabadidős mozgástevékenységek 

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, tanulástámo-

gató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. 

Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával teszi az 

alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni felelősség élet-

gyakorlatává.  

Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása. 

Az alprogram tartalma: 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi tartal-

mak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra építve. 

Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása osztály-

termi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú támoga-

tása iskolai környezetben 
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Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA) 

Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely hozzájárul az 

egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és felelős alakításához. 

Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek függvényé-

ben eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. 

 Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához igazít-

ható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.  

Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a gyer-

mek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.  

Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló felelősségválla-

lást. 

Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az egész-

séges énkép kialakítása.  

A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így az 

életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően - kidolgo-

zásra kerülnek. 

Az alprogram tartalma: 

• egészséges életmód, életvezetés 

• környezettudatosság (fenntarthatóság) 

• állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 

• életút-támogató pályaorientáció 

• család, párválasztás 

• érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés) 

 

A művészetalapú alprogram (MA) 

• Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként 

felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén nevelő/oktató pe-

dagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklésének 

irányába. 

• A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás megvalósítá-

sára. 
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Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős foglalkozások biz-

tosítása a tanulók számára. 

 

Indirekt célok: 

• Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén 

• Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása 

• Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között 

tanulásfejlesztés a művészetek révén 

• (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú  gyakorlatokon 

keresztül 

• Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén. 

• A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni 

sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek alkalmazására, 

ezáltal az adaptivitás biztosítására. 

Az alprogram tartalma: 

A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe sorolha-

tók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel alprogramjaik is.  

 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi tartalmak 

megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, a differenciálásra 

épülve. 

Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálá-

sa osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú támogatása 

iskolai környezetben. 

 

 

 

A logikaalapú alprogram (LA) 

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és stratégiák 

megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az iskolai élet területein. 
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Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen az 

sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud használni mind az 

általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.   

 

Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek segítségével a 

tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben fejlesztő hatásúvá tehe-

tő. 

Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra építve, 

hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.  

 

 A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető. 

Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, hanem a 

tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a megtanulandók-

hoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 

A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális képessé-

gek fejlődése is várható. 

 

Az alprogram tartalma 

 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és algoritmusok. 

• A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 

• Játék alapú megközelítések: 

• Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése  

• Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése 

• Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba 

• Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása  

• Játékstrukturált megközelítések: 

• Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.  

• Logikai játékok, logisztorik  

• Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok 

• Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok 

A digitális alapú alprogram (DA) 
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A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális megközelítés-

ben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű fejlesztését tekinti felada-

tának.  

Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük irányadó-

nak. 

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan korszerű 

digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet kialakításához, fel-

gyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a digitális eszközök alkalmazá-

sával a tanulás élményszerűvé váljon. 

Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket értő és 

kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett problémák 

megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 

Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális alkalma-

zások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik színvonalát, tanulás 

módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns ismereteiket, (inter)diszciplináris 

ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók személyiségformálásához is hozzájáruljon. 

Az alprogram tartalma 

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 

• Játékalapú megközelítések 

• Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat 

• IKT-műveltség 

• Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és eszközhasználat 

• Digitális írástudás  

• IKT alapú óratervezés 

• Személyes tanulási környezet menedzselése 

 

 

 

 

2. Komplex óra 

 

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális képességek együt-

tes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, amelyekben a tudástartalom 
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(a tananyag kereszttantervi része) kb. 30%-át hordozzák. A „Komplex órák” tekintetében a tudástar-

talmak kereszttantervi kapcsolatai mellett a DFHT tanítási-tanulási stratégia, valamint az alprogrami 

kapcsolódások jelennek meg. Ez utóbbi órák esetében a tantárgyakon átívelő transzverzális készségek 

fejlesztése is megvalósítható.  

Tartalmi fejlesztési pontok: 

- legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne 

- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári kézikönyv-

ben megjelenített órához 

- minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg (össz. 

komplex óraszám) 

 

3. Ráhangolódás 

 

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az iskolában, és 

érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 alkalommal javasolja a 

Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A tanulási környezetet célszerű áta-

lakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kom-

munikáció feltételeit.  

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:  

• Üdvözlés 

• Beszélgetés 

• Közös tevékenység/játék 

• Zárás 

A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején,  javasolt időtartama 25-45 perc, helye a nap 

kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején. Témái 

megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv. 

 

 

 

4. „Te órád” 

 

„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon az 

osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti. 
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5. Házi feladata 

 

Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez nem azt 

jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a pedagógusnak az isko-

lai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell a mindennapokban terveznie 

és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a szükséges gyakorlásra és az új ismeretek 

rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak módosítania kell tervezési szokásain: legyen a 

tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen szükség otthoni tanulásra. 

 

6. Értékelés 

 

Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.  

Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami foglal-

kozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a pedagógusok.  

 

A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van   

1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 

2. a minősítő (szummatív értékelés) 

3. a fejlesztő (formatív értékelés). 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja a pe-

dagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját.  Ez határozza meg az oktatá-

si tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév elején javasoljuk, ajánlott 

a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A tanév közben végzett diagnosztikus 

értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév 

végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tan-

anyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, hogy mennyire sajátította el a követelményeket. 

A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró dolgozat 

írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot. A minősítő ér-

tékelés igen gyakori a hazai iskolákban.  

A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, fejlesztő 

(formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás támogatása. A pedagó-

gus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási cél kitűzésében, támpontokat 

ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni haladását, és személyre szabottan 
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segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához 

mértfejlődésétveszi figyelembe. Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányossá-

gairól, megbeszéli vele a tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határ-

idejét.  A tanuló egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének 

mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további fejlesz-

tést igénylő területeket és a teendőket. 

Az értékelésnek fontos része legyen  

- az önértékelés 

- a társak értékelése. 

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. 

Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. 

 

IV. A pedagógusok helyi intézményi feladatainak áttekintése, illesztése a Komplex Alapprog-

ramhoz 

 

A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó dokumentumok 

(óraillusztrációk) elkészítésével.  

A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása, foglalkozás il-

lusztrációk készítése. 

Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a kollégákkal. 

Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, 

közreadása. 

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

 

V. A szülők és a tanulók tájékoztatása 

 A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről, az iskola 

igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet segítségével. 

 

 

VI. Az iskolában folyó munka időkeretének 
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1. A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása tekintetében nem tér el a 

törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka továbbra is két markánsan elkülönülő egy-

ségre oszlik:  

a délelőtti időkeretben megvalósuló tanórák során  

• kötelező és szabadon tervezhető, nagyobb részben délelőtt szervezett foglalkozásokra, amely-

nek 80%-át a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát tekintve nem 

szabályozza. A tanítási órák 20%-ában ellenben kívánatos a Komplex Alapprogram tanítási-

tanulási stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált 

egyéni munka, a rétegmunka, a pármunka, a kooperatív módszerek, a csoportmunka, a dráma-

játék és a projektmunka).  

• A kötelező és szabadon választható időkeret része a „Komplex órák”, a kereszttantervi tartal-

mak kb. 30%-ának feldolgozása történik ilyen módon.  

 

b. a délutáni időkeretben megvalósuló tanórák során  

• a Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások a délutáni idősávra húzódnak;  

• zajlik a „Te órád”. 

 

2. Időkeretek: 

Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT-módszertant alkalmazó 

órák arányait alsó tagozaton és felső tagozaton az alábbi táblázatok mutatják be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minta óraterv 1. osztály/optimum 



154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minta óraterv 1. osztály/minimum 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00-8.45 Ráhangolódás Ráhangolódás Ráhangolódás Ráhangolódás Ráhangolódás 

8.55-9.40 Magyar Matematika  Matematika Magyar Matematika  

9.40-10.00 20 perces  szünet 

10.00-
10.45 

Ének-zene Magyar Testnevelés Magyar Magyar 

10.55-
11.40 

Környezetismeret Magyar Víz. kult. Matematika Magyar 

11.50-
12.35 

Technika Testnevelés Víz. kult. Testnevelés 
Szabadon 
terv. 

12.35-
13.40 

Ebéd és játék 

13.40-
14.25 

Testnevelés Ének-zene Erkölcstan 
Szabadon 
terv. 

Testnevelés 

14.35-
15.20 

AP foglakozás 
AP-
foglakozás 

AP-
foglalkozás 

AP-
foglalkozás 

AP-
foglalkozás 

15.30-
16.15 

A te órád 
AP foglalko-
zás 

A te órád 
Játék-
szabadidő 

A te órád 

16.15-
17.00 

Játék-felügyelet 
Játék-
felügyelet 

Játék-
felügyelet 

Játék-
felügyelet 

Játék-
felügyelet 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00-8.45 Ráhangolódás Magyar Magyar Ráhangolódás Ráhangolódás 

8.55-9.40 Magyar Magyar Matematika Matematika Matematika  

9.40-10.00 20 perces  szünet 

10.00-10.45 Ének-zene Matematika Testnevelés Magyar Magyar 

10.55-11.40 Környezetismeret 
Szabadon 
terv  

Víz. kult. Erkölcstan Magyar 

11.50-12.35 Technika Testnevelés Víz. kult. Testnevelés 
Szabadon 
terv. 

12.35-13.40 Ebéd és játék 

13.40-14.25 Testnevelés 
Játék-
szabadidő 

Játék-
szabadidő 

Ének-zene Testnevelés 

14.35-15.20 AP foglakozás 
AP-
foglakozás 

AP-
foglalkozás 

AP-
foglalkozás 

AP-
foglalkozás 

15.30-16.15 Játék-szabadidő A te órád  A te órád 
Játék-
szabadidő 

Játék-
szabadidő 

16.15-17.00 Játék-felügyelet 
Játék-
felügyelet 

Játék-
felügyelet 

Játék-
felügyelet 

Játék-
felügyelet 
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Minta óraterv 4. osztály/optimum 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00-8.45 Ráhangolódás 
      Ráhango-
lódás 

Ráhangolódás Ráhangolódás Ráhangolódás 

8.55-9.40 Magyar Magyar Matematika Magyar Matematika  

9.40-10.00 20 perces tízórai szünet 

10.00-
10.45 

Magyar Matematika Magyar Szabadon terv. Magyar 

10.55-
11.40 

Környezetismeret    Testnevelés Víz. kult. Matematika Szabadon terv. 

11.50-
12.35 

Szabadon terv. Idegen nyelv Víz. kult. Idegen nyelv Testnevelés 

12.35-
13.00 

Ebéd 

13.00-
13.45 

Testnevelés Erkölcstan Testnevelés Ének-zene Technika 

13.55-
14.40 

Ének-zene Játék Játék Testnevelés Játék 

14.40-
15.25 

AP foglakozás 
AP-
foglalkozás 

AP-
foglalkozás 

AP-
foglalkozás 

AP-foglalkozás 

15.25-
16.20 

A te órád 
AP-
foglalkozás 

A te órád Játék A te órád 
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16.20-
17.00 

Játék-felügyelet 
Játék-
felügyelet 

Játék-
felügyelet 

Játék-
felügyelet 

Játék-
felügyelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minta óraterv 4. osztály/minimum 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.00-8.45 Ráhangolódás        Magyar Ráhangolódás Ráhangolódás Idegen nyelv 

8.55-9.40 Magyar Magyar Matematika Magyar Matematika  

9.40-10.00 20 perces tízórai szünet 

10.00-10.45 Ének-zene Matematika Magyar Szabadon terv. Magyar 

10.55-11.40 
Környezetis-

meret 
   Testnevelés Víz. kult. Matematika Szabadon terv. 

11.50-12.35 
Szabadon 

terv. 
Idegen nyelv Víz. kult. Testnevelés Testnevelés 

12.35-13.00 Ebéd 

13.00-13.45 Testnevelés Erkölcstan Testnevelés Ének-zene Technika 

13.55-14.40 Játék- Játék-szabadidő Játék- Játék- Játék-
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szabadidő szabadidő szabadidő szabadidő 

14.40-15.25 
AP fogla-

kozás 
AP-foglalkozás 

AP-

foglalkozás 

AP-

foglalkozás 

AP-

foglalkozás 

15.25-16.20 A te órád Játék-szabadidő A te órád 
Játék-

szabadidő 

Játék-

szabadidő 

16.20-17.00 
Játék-

felügyelet 
Játék-felügyelet 

Játék-

felügyelet 

Játék-

felügyelet 

Játék-

felügyelet 

 

 

 

 

Napirend illusztráció 1-3. osztály 

8.00-
8.25  

  Ráhangolódó beszélgetés  8.00-8.25  

8.25-
8.45  

Tízórai szünet  8.25-8.45  

8.55-
9.40  

Magyar irodalom  8.55-9.40  

9.40-
10.00  

Játék, mozgásos szünet, udvar  9.40-10.00  

10.00-
10.45  

Magyar nyelv  10.00-10.45  

10.55.-
11.40  

Matematika-„Komplex óra”  10.55.-11.40  

11.50.-
12.35  

Testnevelés  11.50.-12.35  

12.35-
13.30  Ebéd  

Játék - strukturálatlan szabadidő  

12.35-13.30  

13.30- 13.30-14.30  
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14.30  

14.30-
15.15  

AP foglalkozás - LA -osztálykeretek között  14.30-15.15  

15.15-
15.40  

Uzsonna  15.15-15.40  

15.40-
16.25  

A Te órád –fakultatív módon, egyéni elhatá-
rozás alapján (Természettudomány, angol 
nyelv, német nyelv, művészet, sport, olvasó-
kör, beszélgetőkör)  

15.40-16.25  

16.25-
17.00  

Játék - strukturálatlan szabadidő, ügyelet  16.25-17.00  

 

 

 

 

Napirend illusztráció 4. osztály 

Péntek 

8.00-8.45 Magyar irodalom 

8.55-9.40 Angol nyelv 

9.40-10.00 Tízórai szünet 

10.00-10.45 Matematika 

10.55.-11.40 Testnevelés 

11.50.-12.35 Könyezetismeret-komplex óra 

12.45-13.30 Reflektáló beszélgetés-heti értékelés 

13.30.-14.00 

Ebéd  

Játék - strukturálatlan szabadidő 14.00-14.30 

14.30-15.15 AP foglalkozás - DA -osztálykeretek között 
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15.30-16.15 
A te órád –fakultatív módon, egyéni elhatározás alapján  (Természettudo-
mány, angol nyelv, német nyelv, művészet, sport, olvasókör) 

16.15-17.00 Játék - strukturálatlan szabadidő, ügyelet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Jelölések az osztálynaplókban 

A digitálisnaplóban az alábbi jelölések szolgálnak a program megvalósításának jelölésére: 

DFHT –DFHT –val megvalósított tanóra 

TA – testnevelés alapú alprogram 

ÉA – életgyakorlatalapú alprogram 

DA – digitális alapú alprogram 

MA – művészetalapú alprogram 

TÓ – „Te órád” 

RÁ – ráhangolódás 

 

 

 
 
 
 
 
 








