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

eljárásai 

 

Általános érvényű előírások: 

 

 bekezdése Nkt. 2011. évi CXC. törvény 26 § (1)-(5) 

Részletes szabályozás: 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet  

 és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII.21.) EMMI rendelet 

 

Az elkövetkező években, az általános iskolában a nevelő-oktató munka két pedagógiai 

program, és két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen 

 

 a köznevelési törvény előírása szerint az iskola a pedagógiai programját vagy 

annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be, illetve a 

Nemzeti alaptanterv bevezetéséről szóló rendelet szabályozása alapján a 2020-ban kiadott 

NAT 2020. szeptember 1-jén az első, az ötödik évfolyamon - majd ezt követően minden 

tanévben felmenő rendszerben – kerül bevezetésre. 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban 

foglaltuk össze: 

 

TANÉV ÉVFOLYAM 

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

2020/2021 2020 2013 2013 2013 2020 2013 2013 2013 

2021/2022 2020 2020 2013 2013 2020 2020 2013 2013 

2022/2023 2020 2020 2020 2013 2020 2020 2020 2013 

2023/2024 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

 

A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi 

változatokat jelentik: 

 

 2013 = a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a 

2012-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől érvényes 

pedagógiai program és helyi tanterv. 

 

 2020 = a 2020-ban felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a 
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2020-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2020 szeptemberétől érvényes 

pedagógiai program és helyi tanterv. 
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Általános nevelési céljaink: 

 
Feladatunk: az egész személyiség, értelem, érzelem, fizikum, jellem harmonikus fejlesztése. 

Az állandó önművelés, önnevelés igényének megalapozása, kreatív, alkotó egyéniség 

kialakítása. A képességek sokoldalú fejlesztése. Hangsúlyt helyezünk az esélyegyenlőségre a 

tudás megszerzésében. Támaszkodunk a családi és óvodai nevelés eredményeire. Hangsúlyt 

helyezünk a pályaorientációra (a továbbtanulás előkészítésére). 

 

Célunk: nevelőtestületünk pedagógiai kultúrájának folyamatos fejlesztése, egységes nevelési 

és oktatási eljárások, követelményrendszerek kialakítása. 

 

Ennek érdekében továbbképzéseken, tanfolyamokon veszünk részt vagy helyben szervezünk 

bemutató órákat. Működtetünk szakmai munkaközösségeket. 

 

 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
A nevelésközpontú iskola célja a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztése. A 

személyiségfejlesztő oktatáshoz figyelembe kell vennünk a tanulók életkori sajátosságait, a 

társadalom igényeit, az iskola céljait. 

 

A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, 

kommunikációs, cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez. 

 

A pedagógiai munkánk akkor lesz eredményes, ha: 

 

 teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a 

munkának; 

 ha fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, edzi 

akaratukat; 

 ha hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékkel történő 

azonosulásuk fokozatos kialakításához. 

 

CÉL FELADAT 

Erkölcsi nevelése. Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: 

készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra. 

Értelmi nevelése. Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való 

törekvés igényének kialakítása. 
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Önismeret és társas 

kultúra fejlesztése 

Az egymásrautaltság felismerése, az egymás iránti tolerancia 

fejlesztése közös programok alkalmával. A gyermekközösség 

sokirányú tevékenységének, a közösséghez tartozás felelősségének 

fejlesztése, a veszélyhelyzetek felismerése, a visszautasítás 

lehetőségeinek elsajátítása. A közösségi élethez szükséges készségek, 

szokások, értékek megtanulása. Hozzá kell segíteni, hogy képessé 

váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a 

kölcsönös elfogadásra. 

Érzelmi nevelése. Az ember alapvető érzelmeinek megismerése, kezelése. Az élő és 

élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása. 

Akarati nevelés Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a 

céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

Nemzeti öntudat, 

hazafias nevelés 

A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A 

nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek 

tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének 

felébresztése. Nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok 

történelmének- és jelenformáló szerepének megismertetése. 

Állampolgárságra, 

demokráciára 

nevelés 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. (pl: a 

XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának 

sokoldalú bemutatása). Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, 

az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

Pályaorientáció, 

munkára nevelése. 

A tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest átfogó kép 

nyújtása a munka világáról. Az emberek által végzett munka 

fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük 

rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

A testi és lelki 

egészségre nevelés 

A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges 

életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges 

életmód iránti igény kialakítása. A lelki egészség, a mentális frissesség 

megőrzése. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható 

fejlesztése és megőrzése. A tanulók ösztönzése. 

Környezettudatosság, 

fenntarthatóság, 

Az erőforrások tudatos, takarékos és felelősségteljes használatának 

megtanítása, gyakoroltatása. A közvetlen és tágabb környezet 

értékeinek megőrzésére, gazdagítására nevelés. 
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Gazdasági és 

pénzügyi nevelés 

Az ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás közötti kapcsolat 

megismertetése (pénzügyi alapismeretek, banki tranzakció és 

fogyasztóvédelem). Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 

következményeit és kockázatát. 

Médiatudatosságra 
nevelés 

A média működésének és hatásmechanizmusainak, a média és a 

társadalom közötti kölcsönös kapcsolatok megismertetése. A valóságos 

és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetése. 

Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség 

A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális 

érzékenység, segítő magatartás kialakítása (együttérzés, 

együttműködés, problémamegoldás,). 

Családi életre nevelés A harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek 

megbecsülése. A felkészítés a családi életre. A felelős párkapcsolatok 

kialakítása, ismeretek közvetítése a családi életben felmerülő 

konfliktusok kezeléséről. 

 

 

Személyiségfejlesztés az oktató munkában: 

 

Az óra mente és a tananyag lehetőséget ad a személyiségfejlesztésre. 

 
Iskolánk állandóan megújuló, szépülő környezete segíti oktató munkánk hatékonyságát és 

tanulóink ízlésének fejlesztését. 

 

Korszerű pedagógiai módszerekkel alakítjuk tanulóink személyiségét: pl. csoportfoglalkozás, 

differenciálás, drámapedagógia, társastánc, számítógépes feldolgozás, digitális tábla célszerű 

használata stb. Bevezetésre kerül a 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerbe a „Sakkpalota” 

játékmódszer alkalmazása az első évfolyamon. 

 

 
Tanár-diák kapcsolat: 

 
A pedagógus személyisége meghatározó a tanár-diák kapcsolat kialakításában. Megjelenése, 

viselkedése, ízlése, példát mutat. Iskolánk pedagógusai arra törekszenek, hogy a tanár-diák 

viszony nyílt és őszinte legyen. A segítőkészség, a türelem, a jókedv jellemzi a pedagógusaink 

tanulóinkhoz fűződő viszonyát. 

 

Diákjainkat, pedig arra neveljük, hogy tanáraikhoz és társaikhoz fűződő kapcsolatuk nyílt, 

őszinte, udvarias, toleráns, segítőkész legyen. 

 

A tanár-diák közötti jó viszonyt erősítheti a szülőkkel való partneri kapcsolat. 
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Az iskolai munka hangulata: 

 
A fokozódó agresszív viselkedés megfékezése, a tanulók játékigényeinek kielégítése érdekében 

törekednünk kell a fenntartóval, a működtetővel együtt játszóudvar kialakítására. 

Az óraközi szünetekben és a délután folyamán használható játékok alkalmasak a pozitív 

személyiségjegyek kialakítására és fejlesztésére (önfegyelem, akarat, tolerancia, udvariasság, 

közösségfejlesztés, társakkal való együttműködés, felszabadultság, jó hangulat). 

 

Iskolánk teret ad a színes iskolai életnek közösen szervezett programjaival (közös iskolai túrák, 

osztálykirándulások, tanulmányi- és sportversenyek, iskolai és községi ünnepélyek, 

megemlékezések, szabadidős programok: színház, uszodalátogatás, nyári táborozás stb.) 

 

 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: a tanulók korszerű ismeretekkel 

és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek egészségük 

megőrzése és védelme érdekében; tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az 

egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát 

viselkedésformákat. 

 

1.3.1. Az egészségfejlesztés iskola feladatai 

. 

Az egészségnevelési program célja 

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit 

 
 az életkorral járó biológiai-pszicho-higiénés tennivalókat; 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait; 

 a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét; 

 az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram, a fittség 

megőrzése, 

 az egészségre káros szokások biológiai – élettani –pszichés összetevőit (pl.: energiaital, 

alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás); 

 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság 

elérésében; 

 a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit. 

 
Cél: Ezen tudás birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására. 

 
Szomatikus nevelés 

 higiénés nevelés (személyi nevelés, környezet-higiénére nevelés) 

 profilaxisra (betegség megelőzésére) nevelés 

 kondicionálás (testedzés, sport) 

 baleset megelőzésre nevelés 
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 pszicho-higiénés nevelés 

 önismeretre, önfejlesztésre nevelés 

 a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság 

elérésében; 

 környezeti hatások feldolgozására nevelés 

 emberi kapcsolatok harmóniájára nevelés 

 abúzusok, devianciák (káros szokás, szenvedély) megelőzésére nevelés 

 érzelmi nevelés 

Szociál-higiénés nevelés 

 kedvező társas miliő működtetése 

 kommunikációs nevelés 

 családi életre nevelés 

 az iskola, mint munkahely pszicho-klímájának alakítása 

 szerepfeszültségek felismerése, feloldása 

 a stressz- és feszültségoldás metódusai 

 társadalmi izolációk megelőzése, közéletiségre nevelés 

 egészségpropaganda 

 
Komplex intézményi mozgásprogram 

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

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 

2. A napközis és tanulószobai foglalkozások programtervébe épüljön be a szabadlevegőn való 

tartózkodás, a mozgásos játékfoglalkozás. 

3. Az egyéb foglalkozások időkeretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások 

(tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.). 

4. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjában – az évszak sajátosságainak 

megfelelően (pl. tél – szánkózás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység. 

5. Az intézmény kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel, más 

sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolát támogató 

alapítvánnyal alakuljon ki együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni 

hivatott programok támogatása céljából. 

6. A tanulmányi kirándulások programok egyik központi eleme legyen a mozgás és az 

egészségtudatos életmódra nevelés. 

7. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a 

testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába. 

8. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabadidős 

és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden tanévben javaslat. 

9. A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves 

munkatervben kerül kidolgozásra. 
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Résztvevők: 

• Nevelők: Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának kötelessége, ill. minden tanórai 

és tanórán kívülifoglalkozás feladata. Az egészségfejlesztési tartalmak közvetítése folyamatos és 

rendszeres legyen. Az egészségügyi felvilágosítás és az ezzel kapcsolatos szokások kialakítása 

mindennapos és folyamatos tevékenységet követel minden pedagógustól. 

• Technikai személyzet: Higiénikus - tiszta környezet biztosítása 

• Tanulók: befogadóképesség, aktív részvétel, DÖK 

• Szülők: Mivel az egészségügyi nevelés - a személyes higiénia számos eleme csak otthon 

gyakorolható a szülői ház megnyerése szükséges, hisz ezek (pl.: fogmosás, tisztasági fürdés, 

helyes táplálkozás, tiszta ruházkodás) csak akkor válnak igazán a tanulók szokásaivá, ha ezeket 

a szülők maguk is elfogadják és biztosítják a feltételeket. 

 
Egészségfejlesztéssel összefüggő egyéb feladatok 

 
Iskolai étkeztetés – a táplálkozás 

 Egy gyermek étkezése - a fejlődő szervezet igényei miatt, különös gondot igényel, ezért 

el kell érni, hogy a gyermekek nagy része különös tekintettel hátrányos és a halmozottan 

hátrányos tanulók - az iskolában étkezzenek. 

 Az étkezést biztosító - mind az ételek minősége, mind mennyisége szempontjából - az 

életkornak megfelelően állítsa össze az étlapot. 

 Higiénikus, kulturált körülmények között történjen az ételek elfogyasztása. 

 
Az egészségnevelési program átfogó céljai: 

• A tanulók egészségük iránti felelősségének erősítése. 

• Az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátítása. 

• Egészséget támogató környezet megteremtése. 

 
Specifikus célok: 

• Cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása. 

• Egészségkockázati tényezők befolyásolása, megelőzési és egészségfejlesztési programokkal. 

• Szülők – gyermekek – pedagógusok együttműködésének erősítése. 

 
Feladataink: 

 
1. Komplex egészségügyi szűrés feltételeinek megteremtése. A tanulságok elemzése 

nevelőtestületi szinten. Pedagógiai program korrekciója. 

• Fogászati szűrés 

• Iskolaorvosi szűrések 

• Szükség esetén pszichológiai vizsgálat 

• Nevelőtestület – Gyermek- és ifjúságvédelem együttműködése 

 
2. A testi és lelki egészség még tudatosabb fejlesztése. 

• Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly megtartása és/vagy 

visszaállítása érdekében programok szervezése. 

• Rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programok. 

• Dohányzás, alkohol és drogfogyasztást megelőző programok. 
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3. A mentális egészség fontosságának középpontba állítása. 

• Életvezetési kompetenciák. 

• Biztonságos szexuális életre való felkészítést támogató programok. 

 
4. Szociális hátrányok kompenzálása az egészséges életmód elemeinek beépítésével. 

• Beavatkozunk az egészséges étrend kialakításába, és folyamatosan 

figyelemmel kísérjük a helyes táplálkozási szokásokat. 

 

Az egészséges életmódra nevelés megvalósítása 

 
Tanórai keretben: 

• osztályfőnöki órák 

• biológia órák 

• etika 

• természetismeret 

• környezetismeret 

 
Tanórán kívüli: 

• szakkörök 

• előadások 

• versenyek, vetélkedők 

• részvétel egészségnevelő programokban (Johson & Johson, Always) 
 

 

Évfolyam Témakör 

1. Test, testápolás, öltözködés 

2. Egészséges táplálkozás, egészségmegőrzés 

3. Betegségmegelőzés, fertőzésveszély, vitaminok, egészséges életmód 

4. Egészségkárosító hatások. Érzelmi és társas kapcsolatok 

5. A serdülőkor higiéniája. Egészséges otthon, egészséges iskola, család. 

Környezetszennyezés 

6. Korszerű táplálkozás. Vitaminok jelentősége, káros szenvedélyek 

7. Serdülőkor problémái, párkapcsolat. Önismeret. Kapcsolatfajták 

8. Család, a korai szex. Szexuális felelősségtudat kialakítása 

 

 

A tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezése 
 

 

Évfolyam Feladat Végzi 

1. 

Oltások ellenőrzése védőnő 

Anamnézis kiegészítés Iskolaorvos, 

Súly, magasság mérés  

Szemészeti szűrés  

Vérnyomás mérés  
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2. 
Súly, magasság mérés Védőnő 

3. 

Súly, magasság, vérnyomásmérés 

Szemészeti szűrés 

Ortopédiai szűrés 

Iskolaorvos, 

védőnő 

4. 
Szemészeti szűrővizsgálat Védőnő 

5. 

Orthopédiai szemészeti, színlátás vizsgálat, 

Vizelet vizsgálat 

Súly, magasság mérés 

RR. mérés 

Iskolaorvos, 

védőnő 

6. 

Vérnyomás ellenőrzés 

DI-TE, MMR oltások 

Védőnő 

7. 

Orthopédiai, szemészeti, 

Színlátás-vizsgálat, 

Vizelet vizsgálat 

Súly-magasságmérés 

RR. mérés 

Hallásvizsgálat 

Iskolaorvos, 

védőnő 

 

8. 

Anamnézis kiegészítés 

Hepatitis-B-l, 

Hepetitis-B-2. Védőoltások 

Montaux próba. 

Védőnő 

 

Iskolafogászat: a tanulók évente egy alkalommal fogászati szűrésen vesznek részt. 

 
 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
A közösség olyan emberi együttélés, amelyet a közös érdek, közös cél, közös értékrend és közös 

tudat tart össze. Fontos az együttes élmény ereje, a közös szokások révén kialakult elvárások 

lesznek a szabályozók. 

 

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

kialakítja, megteremti. Célja, hogy a közösség, mint tevékenységi keret segítse az egyén 

fejlődését, képességeinek kibontakozását úgy, hogy azok egyéni lehetőségeinek maximumára 

jussanak el. 

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

 olyan valódi közösséget formálni, amely képes a közös értékrendet kialakítani, 

elfogadni és eszerint működni; 

 közös célt megfogalmazni és annak érdekében működni; 

 az egyén véleményalkotó, vélemény-nyilvánító képességét fejleszteni; 

 a másságot elfogadtatni, együttérző, harmonikus embertársi kapcsolatokat 

kialakítani. 

 

Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: 

 

 a tanórák; 

 osztályfőnöki órák; 

 szaktárgyi órák; 

 tanórán kívüli foglalkozások; 

 napközi, tanulószoba; 

 séta, kirándulás; 

 szakkörök; 

 diák-önkormányzati tevékenység; 

 szabadidős tevékenység. 

 
Feladataink a közösségfejlesztéssel kapcsolatban 

 
 minden tanuló ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, 

amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához nélkülözhetetlenek; 

 ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti 

kultúránk nagy múltú értékeit; 

 sajátítsa el azokat az ismereteket, tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, 

a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez vezetnek; 

 legyen nyitott és megértő a különböző szokások, kultúrák, vallás és a másság 

iránt; 

 váljon érzékennyé a környezet állapota iránt, kapcsolódjon be a közvetlen 

környezetének értékeinek megőrzésébe, gyarapításába; 

 legyen rá jellemző a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés; 

 tudjon társaival és a felnőttekkel adott témáról anyanyelvén szabatosan 

kommunikálni; 

 ismerje meg a leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőket és 

ezek elkerülési módjait; 

 kapjon kellő mennyiségű ismeretet a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzéséhez; 

 tanuljon meg tanulni; 

 legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére; 

 az azonos érdeklődésű közösségek erősítése. 
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1.4.1. A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

 
 a tananyag elsajátítása, a tanulás tanítása; 

 segítse a tanulók kezdeményezését; 

 járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez; 

 a közvetlen tapasztalatszerzés segítse elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a 

természeti és a társadalmi környezettel; 

 biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának, 

fejlesztésének segítésére; 

 mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet; 

 ösztönözze a tanulókat a környezet hagyományainak feltárására, ápolására; 

 alakítsa ki a tanulóban, hogy a környezetkímélő magatartás maghatározó 

alapelv; 

 ösztönözze a tanulókat abban, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményalkotás 

és kifejezés álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában; 

 adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség 

megőrzésére; 

 fejlessze a beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást; 

 fordítson figyelmet a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő 

felkészítésre; 

 adjon átfogó képet a munka világáról; 

 a változatos munkaformák erősítsék az együvé tartozás, az egymásért való 

felelősség érzését. 

 

 
Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 
 a közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem fejlesztése, az 

együttműködés megalapozása, fejlesztése; 

 a közösségi magatartás erősítése sokoldalú és változatos tevékenységformák 

biztosításával (irodalmi, zenei, képzőművészeti, kézműves, kulturális foglalkozások); 

 képességeik, szociális motívumaik (szociális kompetenciájuk) fejlesztése, hogy a 

gyerekek kapcsolataikat alakítani tudják; 

 képesek legyenek beilleszkedni a különböző szűkebb vagy tágabb csoportokba, 

közösségekbe, ezekben megtalálják helyüket. 
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1.4.3. A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

 
 a diákönkormányzatok a tanulók önirányító közösségei, melynek keretében a 

tanulók pedagógus irányítóval együtt intézik saját ügyeiket. Demokratikus úton 

választja tisztségviselőit, hozza létre megfelelő szerveit, amelyek a közösség 

megbízásából hivatottak az ügyek megvitatására, határozathozatalra; 

 olyan közös célok kijelölése, amelyek összhangban vannak az egyéni érdekekkel; 

 hagyományokon alapuló közösségi tevékenységek fejlesztése; 

 a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése; 

 esztétikai élményeket nyújtó tevékenységek szervezése; 

 a közösség érdeleit szolgáló, tevékenységre késztető tevékenységek szervezése; 

 olyan közösség fejlesztése, mely büszke saját sikereire, s amely értékeli más 

közösségtől megkülönböztető tulajdonságait, 

 a kötelességek és jogok érvényesítése a közösség életében; 

 indokolt esetben iskolagyűlés összehívása. 

 
A szakmai munkaközösségek együttműködése 

 
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása 

előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel 

a szakmai munka alábbi területeire: 

· a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

· iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések, 

· iskolán kívüli továbbképzések, 

· a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken 

belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 
1.4.5.A közösségfejlesztés iskolai rendezvényei 

 
Tanulmányi kirándulások, mint osztálykirándulások: 

 
Az osztálykirándulások úti célját az SZMK az osztályközösség véleményének 

figyelembevételével, dönti el, az éves osztályfőnöki munkatervben, határozzuk meg. Ezt a napot 

naplóba tanítás nélküli munkanapként adminisztráljuk. Anyagi költségek miatt a kirándulás a 

tanuló számára nem kötelező. 
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Az intézmény állandó ünnepélyei, rendezvényei 

 
 Tanévnyitó ünnepség - az elsős tanulók köszöntése 

 Aradi vértanúk napja 

 Megemlékezés Damjanich János születésnapja iskolánk névadójáról 

 Az 1956-os forradalom emléknapja 

 Emlékezés az 1848-49-es szabadságharcra 

 Damjanich-napok 

 Nemzeti összetartozás napján 

 Tanévzáró ünnepség- a ballagó 8. osztályos tanulók búcsúztatása 

 Iskolakarácsony / Karácsonyi műsor a helyi templomban/ 

 Farsang- jelmezes felvonulás 

 Gyermeknap 

 
 

1.5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

 
A pedagógusok alapvető feladatai 

A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban, 

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

adminisztratív feladatok ellátása. 

Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét), azaz 32 órát az intézményvezető 

által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában, azaz 22-26 órát tanórai és tanórán kívüli 

(egyéb) foglalkozásokat tartson. 

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

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

helyettesítést lásson el. 

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

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

Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. A tudomására jutott hivatali titkot 

megőrizze. 

A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. Az iskola 

céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt. 

A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai szakszerűségének 

figyelemmel kísérése. 

A tanulócsoportról statisztikai adatokat szolgáltat az iskolavezetés által meghatározottak 

szerint. 

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

 

Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

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

(tanmenetek, éves programok). 

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

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

Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 

A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, 

szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

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

különféle iskolai foglalkozásokon. 

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási 

órákon. 

Alkalmazza a projektmódszert tanítási óráinak minimum 20%-ban. 

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

közben ellenőrzi tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, 

szülői aláírások). 

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

értesíti. 

 
A tehetséges tanulók gondozása 

 
 

A nevelők feladata a tanulók képességeinek megismerése, fejlesztése – minden hozzájuk kerülő új 

tanulónál, csoportnál. Az átlagosnál magasabb szintű teljesítményre képes (tehetséges) tanulók felismerése, 

képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése, szükség szerint konzultáció tehetséggondozási szakemberrel 

 

Eljárások, módszerek: 

 

 Differenciált tanulásszervezés tanórákon, a délutáni önálló tanulás során.  

 Csoportbontások a tantárgyi specialitásoknak megfelelően. 

 8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozások szervezése.  

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

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

önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

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

bemutatókon. 

 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli 

versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli 

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

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 

tanulók gondozása, eredményes fejlesztése 

 
Az egész napos tanulásszervezés biztosítja az egyéni foglalkozások megszervezését, a minden 

területet felölelő differenciált foglalkoztatást  

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

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

tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

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

valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a 

felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

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

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

segítése. 

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

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

körében. 

 

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

 

Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, múzeumlátogatás, 

kirándulás). 

Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, Mikulás, karácsonyi 

ünnepség, Anyák napja). 

Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

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

szervezése. 

 
Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

 

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

Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok 

szervezésében, részvétel a programokon. 

. 

Munkafegyelem, a munkához való viszony 

 

A munkaköri kötelességek teljesítése. 

Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. Pontos 

adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. Az egyes tanév 

közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 
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Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében 

Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. Részvétel a különféle 

feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. Belső továbbképzések, előadások, 

bemutató órák szervezése, megtartása. 

 
Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

Továbbképzéseken való részvétel. 

A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

 
Az iskolai munka feltételeinek javítása 

Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. Bekapcsolódás az eredményes 

pályázatok megvalósításába. Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

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

 
Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 

Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

 
Aktív részvétel a tantestület életében 

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

beilleszkedésének segítése. 

Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek 

szervezésében, a szervezés segítése. 

Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 

 
Az iskola képviselete 

A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

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

médiában. 

Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

 
A vezetői feladatok ellátása 

Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

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

lelkiismeretes ellátása. 

A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 
Megfelelő munkakapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus 

kollégákkal 

 

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

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

a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

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

segítése a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 
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Osztályfőnökök feladatai 

 

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

rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával. 

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

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

elfogadását. 

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

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

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

· Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

· Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

· Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

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

tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

· Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen tájékoztatja a 

szülőket. 

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

tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

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

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

· Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

· A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

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

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

felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

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

· Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

· Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

· Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával és a szülő tájékoztatása alapján figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotát, és erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. 

tartós betegségek, fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

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

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

szorgalom osztályzatára. 

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

munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

· A Házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót a Házirendben meghatározott 

fegyelmező intézkedésben részesítik. 

· Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a mulasztásokat az 

osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt 

rendelkezések alapján jár el. 

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

előre felkészül. 

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

továbbtanulási lehetőségekkel. 

· A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai jelentkezésével 
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kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

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

tanmenet). 

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

· Az osztályáról statisztikai adatokat szolgáltat az iskolavezetés által meghatározottak szerint. 

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

· Vezeti az e-naplót, ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség esetén gondoskodik azok 

pótlásáról. 

· Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

· Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét. 

 
Az osztályfőnöki munka tervezése 

 
Az osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított osztályfőnöki munkaterv 

alapján végzi. 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

a) A tanév elején (okt.1-ig) összeállított munkaterv 

· Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

· Az osztályközösség jellemzése. 

· Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

· Az osztály diákközösségének vezetői. 

· Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 

· Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 
Osztályfőnöki munka tartalma 

 
a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév első osztályfőnöki óráin 

· A házirend szabályainak megbeszélése. 

· Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

· Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

· Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 

· Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

 

b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

· Félévente egy alkalommal egészségvédelmi téma (helyes táplálkozás; az alkohol- és 

kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia) az iskolai 

egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vételével. 

· Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja. 

· Az osztály félévi munkájának és magatartásának értékelése az első és a második félév végén. 

· Megemlékezés az iskola névadójáról. 

· Osztálykirándulás előkészítése. 

 
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza.  
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A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

 nyolcadikos tanulók év végi vizsgája, osztályozó- javító vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az intézményvezető által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

 
Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza 

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

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

osztály szülői munkaközösségével. 

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

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

terjeszti. 

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, 

ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 
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mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását. 

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

 

1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

 
1.6.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

 
Iskolánkban a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásnak kiemelt szerepet kell kapnia. 

Tanulóink nagy része hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, tanulási és magatartási zavarokkal 

küzdő. A velük való foglalkozás jelentős erőfeszítéseket követel az itt dolgozó pedagógusoktól. 

Ebben a nehéz helyzetben különös gondot kell fordítanunk arra, hogy tehetséges tanítványaink 

– környezeti és szociális adottságok miatt – nehogy elkallódjanak. A sok problematikus tanuló 

mellett kiemelt figyelmet követelnek. 

Tehetséges gyerek az, aki erősen motivált, könnyen és gyorsan tanul, átlagon felüli 

teljesítményekre képes, kreatív: egy-egy tantárgyból (speciális tehetségű); minden tantárgyból 

(általánosan jó intellektusú). 

 
A korai felismerés meghatározó fontosságú. A kiemelkedő képességűek (megfelelő 

foglalkoztatás hiányában) gyakran visszafejlődnek, sérülnek, kirekesztődnek. A korai felismerés 

szakértelmet, körültekintést kíván. 

 

A tehetség felismerésének eszközei: 

 
Konzultáció az óvónőkkel az iskolába lépés előtt. 

 
Szoros együttműködés a Nevelési tanácsadó munkatársaival (tanácsadás, mérések, tesztek, 

szűrések). 

 

Személyi feltételek: a programot végző, vezető pedagógusok át- ill. továbbképzése, a felismerést 

segítő módszerek elsajátítása. 

 

Tárgyi feltételek: a szükséges taneszközök, a szükséges órák biztosítása. 

 
A felismert tehetség fejlesztése: 

 
Tanórán: 

 Osztályon belüli differenciálás. 

 
Szabadidőben: 

 gazdag szakkörválaszték; 

 iskolai, megyei, térségi és levelezős versenyek (fontos személyiségfejlesztő 

hatásuk van: egészséges versenyszellem, önértékelés, sportszerűség, kudarctűrés) 

 napközis, tanulószobás, szabadidős foglalkozások, ahol a gyerekek 
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„kipróbálhatják” magukat (környezeti- és vizuális kultúra, színjátszás, drámajátékok, 

bábozás, emberismeret, illem, kommunikáció, vers- és meseírás, rejtvényfejtés - készítés, 

művelődés, önművelés, barkácsolás, kézművesség, számítógépes és programozói 

ismeretek, sakk, sport, origami, zenei ismeretek, tánc) 

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

vagy csoportos használata; 

 a továbbtanulás segítése, kapcsolat a középiskolákkal. 

 
1.6.2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

 
Kudarcról akkor beszélünk, ha a gyermek teljesítménye a tanuló erőfeszítései ellenére a 

normahatár alatt marad, azaz nem felel meg a követelményeknek. 

Okai: - a feladatnak megfelelő magatartás hiánya (figyelmetlenség, gátlások), 

- tudás- és képességbeli hiány, 

- idegrendszeri, családi, iskolai, biológiai.szociális hátrány 

- beilleszkedési zavar 

 
A pedagógus feladata a tantárgyak adta lehetőségek kihasználása, beépítése, alkalmazása. 

· Az okok feltárása 

· A tanuló munkájának segítése: 

· Játékos ritmusgyakorlatok. 

· Légző gyakorlatok. 

· Artikulációs gyakorlatok. 

· Egyéni elbeszélgetések. 

· Játékos helyzetben (dramatikus eszközökkel), indirekt módon segíteni a 

beszédműködési mechanizmusának fejlődését. 

 
Az iskolai kudarc leküzdése érdekében végzett tevékenység főbb típusai: 

 
· A gyermek szociális és érzelmi fejlesztése. 

· Kapcsolattartó foglalkozások, programok beépítése. 

· A társadalmi kapcsolatok fejlesztése. 

· Az otthon és az iskola közötti együttműködés. 

· A család bevonása az oktatási folyamatba. 

· Egyéni foglalkozás (évfolyamismétlés alkalmával). 

· Szakember (logopédus, pszichológus, nevelési tanácsadó munkatársa, stb.) bevonása a 

probléma kezelésébe. 

· Rendszeres kapcsolattartás az iskolavezetéssel. 

· Nyilvántartás vezetése a tanulóról, feljegyzés készítése (családlátogatás). 

· Egyéni és kis csoportos fejlesztő foglalkozások tartása. 

Fontos tisztában lenni azzal, hogy nincs biztos sikert hozó terápia. Minden gyerek külön 

személyiség, ugyanazok a problémák - ha vannak is – más-más jelleget öltve jelennek meg. Így 

egységes programot létrehozni lehetetlen feladat, azt csak egyénre szabottan tehetjük. 

 

 

 
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 
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Szociális hátrány érzékelése esetén feladatunk a közösségi szellemet egymás elfogadására, 

segítésére, támogatására formálni. A szociális hátrány nem akadályozhatja a gyermekek 

eredményes tanulmányi fejlődését, munkáját. Enyhítése az iskola minden nevelőjének feladata. 

Ennek érdekében: 

· A pedagógus a tanuló képességei szerint differenciál a tanítási órákon és napközis 

foglalkozáson. 

· A tanuló szociális helyzetéből eredő hátrányok ellensúlyozása érdekében képesség- 

kibontakoztató felkészítésen vesz részt. 

· A tehetséges gyerekek szakkörökön is felkészülhetnek tanulmányi versenyekre. 

· Az indulási hátrányokkal küzdőknek korrepetálást biztosítunk. 

 

A tanulási nehézségek leküzdésének lehetőségei: a nehézségek okának feltárása és az egyénre 

szóló fejlesztési terv kidolgozása. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók problémáinak 

leküzdésére használt eszközök a gyakorlatban: 

 

 jól differenciált feladatok, követelmények 

 egyéni haladási tempóhoz való igazodás 

 egyéni motiválás 

 sikerélmény biztosítása 

 megfelelő segítség megszervezése 

 megfelelő képességekre való támaszkodás 

 annak a tevékenységi formának a keresése, amelyben a tanuló sikeres. 

 A tudás megszerzését és alkalmazását szolgáló pedagógiai eljárások mellett 

szükséges az olvasási – számolási- írási problémák /dyslexia, dysgrafia, dyscalculia/ 

gyors felismerése és preventív kezelése. 

 

 
1.6.3. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése  

 

Tünetek, tünetcsoportok megállapítása 

 agresszív (a környezet felé forduló magatartászavar, rendbontás, nyugtalanság, 

hazudozás, bántalmazás, stb.) 

 a szociális fejlődés zavarai (kapcsolatteremtés, alkalmazkodás, beilleszkedési 

problémái) 

 regresszív (önmagára vonatkoztatva: visszahúzódó, passzív, szorongó, félénk, 

érzékeny) 

 szorongások, félelmek, önértékelési zavarok; 

 a kognitív, motoros, figyelmi funkciók zavarai, teljesítményromlás, észlelési 

elégtelenség. 
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A magatartási rendellenesség okainak feltárása 

 
 környezeti (családi, iskolai okok); 

 organikus (idegrendszeri: szakember segítségének igénybevétele); 

 a lefolyás dinamikájának vizsgálata; 

 akut (azonnali, közvetlen segítséget igényel); 

 krónikus (hosszabb távú célokhoz feladatok kijelölése, azok rendszeres 

értékelése, újabb célok, feladatok kitűzése). 

 

A megoldás lehetőségei: 

 kisebb fokú (a pedagógus maga megoldja); 

 középsúlyos (pszicho-pedagógiára van szükség); 

 súlyos (a pszichiátria hatáskörébe tartozik). 

 

1.6.4.Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

 
Az iskolai gyermekvédelem az első és legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyerekek minden 

problémája itt érzékelhető először. 

 

Feladatunknak tekintjük: 

 

 a probléma felismerését 

 az okok keresését 

 segítségnyújtást 

 jelentést illetékes szakembernek. 

 
Célunk: a gyermekek problémáinak minél korábbi felismerése, hatékony kezelése, megelőzve 

súlyosabbá válásukat. Tudatában vagyunk annak, hogy a hatékony gyermekvédelem csak 

professzionális prevencióval érhető el. 

 

Napjainkban a gyerekek egyre kiszolgáltatottabbak, az iskola feladata az ifjúságvédelem 

területén is nő. Egyre több az olyan hátrányos helyzetű tanuló, akik a megélhetési nehézségek, a 

család hétköznapi gondjai miatt elhanyagoltakká válnak. Ezek a problémák befolyásolják a 

gyerekek eredményeit, viselkedését, társaikhoz és munkához való viszonyukat. 

 

1.6.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 
Iskolánk alapvető feladatának tarja a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek segítését. 

 

 az önművelés igényének kialakítása; 

 a tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadása; 

 praktikus ismeretek elsajátíttatása; 

 a mindennapi élethez szükséges készségek kialakítása; 

 családi életre és egészséges életmódra nevelés;  
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Kiemelt célok a HH/HHH tanulók fejlesztésében: 

 tanulóink sajátítsanak el olyan tanulási módszereket, technikákat, amelyekkel 

eredményesek lesznek az önképzésben, szilárd ismereteket eredményeznek a tanulási 

folyamatok során; 

 a helyi tanterv műveltségtartalmának elsajátításával tanulóink feleljenek meg a 

kilencedik évfolyam bemenetei követelményeinek; 

 tanulóink egyéni érdeklődésüknek és képességüknek megfelelően válasszák meg a 

továbbtanulás irányát; 

 tanulóink érdeklődésének fenntartása, hogy a megszerezett ismereteket kreatív módon 

tudják alkalmazni a gyakorlatban; 

 az önművelésre törekvés, az élethosszig történő tanulásra való felkészülés váljon a 

tanulók igényévé; 

 valósuljon meg a HH/HHH tanulók egyéni igényeihez igazodó a 

személyiségfejlesztése, közösségfejlesztésükkel kapcsolatos pedagógiai feladat; a 

tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segítő program; a szociális hátrányok enyhítését 

segítő pedagógiai tevékenység, s ezek megvalósulásával a hátrányos/halmozottan hátrányos 

helyzetük mérséklődjön. 

 

Célrendszer megfogalmazása: 

 
Legfőbb célkitűzésünk, hogy az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink 

együttnevelését-oktatását maradéktalanul megvalósítsuk. 

 

Célunk továbbá: 

 

 időben felismerni a tanulók hátrányos helyzetét, 

 megnyerni a szülőket a tanulók együttnevelésére, 

 elérni, hogy képességük (iskolai eredményességük) úgy változzon, hogy 

eredményesen (tanköteles korban) befejezzék az általános iskolát, 

 sikeresen tudjanak középiskolát választani. 

 
Óvoda-iskola átmenet, szakmai együttműködés kialakítása és folyamatos fenntartása 

 
A lelendő első osztályos tanítók meglátogatják az óvodásokat. A lelendő tanítók részt vesznek 

a nagycsoportosoknak szervezett nyílt foglalkozásokon. Az óvodás gyermekek és szüleik az 

iskolai nyílt napokon meglátogathatják az alsó tagozatosokat, bepillantást nyerhetnek 

munkájukba. 

 

„Suli-kóstolgató”: zenés, játékos, kézműves, mozgásos tevékenységek szervezése a leendő 

elsősök számára. 

 

Együttműködések-partnerségi kapcsolatok kiépítése 

 
Szülői házzal 

 

 családlátogatások 

 szülői értekezletek 
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 fogadóórák 

 egyéni beszélgetések 

 közös programok 

 

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 

 

 rendszeres esetmegbeszélések 

 kapcsolattartás 

 

Szakmai és szakszolgálatokkal: 

 

 fejlesztőpedagógusokkal, gyógypedagógussal  

 szakértői bizottság véleményének kikérése szükség esetén pszichológus segítségének igénybe 

vétele 

 

Középfokú oktatási intézményekkel 

 

 kapcsolattartás az intézmények között: igazgatók, osztályfőnökök 

 nyílt napok látogatásának lehetővé tétele 

középiskolák képviselőinek tájékoztatója a 7-8. osztályos tanulók számára 

 iskolánk volt diákjainak beszámolói az új iskolájukról 

 pályaválasztási szülői értekezlet 

 
Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek a következő területekről 

 
1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés 

 Az önálló tanulási képességet kialakító programok 

 Napközis foglalkozás 

 Tanulószobai foglalkozás 

 Tehetséggondozás 

 Felzárkóztatás 

 Fejlesztő foglalkozások 

 
2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

 Tantárgyi képességfejlesztő programok 

 Tehetséggondozás 

 Felzárkóztatás 

 Fejlesztő foglalkozások 



3. Szociális kompetenciák fejlesztése 

 közösségfejlesztő, közösségépítő programok: 

o kerékpár- és gyalogtúrák 

o kiállítások 

o színházlátogatások 

o iskolai farsang 

o iskolai- és községi ünnepek 

o családi napok 
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Műhelymunka – a tanári együttműködés formái 

 
Az Országos kompetenciamérés eredményeinek kiértékelése nevelőtestület előtt iskolaszinten és 

osztályszinten, osztályban tanítók előtt egyéni szinten, következtetések levonása, tervek 

meghatározása iskolaszinten, osztályszinten, egyéni szinten. 

 

Folyamatos egyeztetések az osztályban tanító kollégák között. Magatartás és szorgalom jegyek 

megállapítása. Azonos követelményrendszer meghatározása. 

 

A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

 
Pályaorientáció 

 
Minden év októberében pályaválasztási szülői értekezletre hívjuk a környék középiskoláinak 

képviselőit. 

 

Figyelemmel kísérjük tanulóink továbbtanulási terveit, segítve őket a reális választásban. 

Fogadjuk a középiskolák beiskolázási felelőseit, akik tájékoztatót és bemutatót tartanak 

intézményükről, az ott folyó nevelő-oktató munkáról. 

 

8. osztály első félévében lehetőséget adunk diákjainknak, hogy a középiskolák nyílt napjait 

felkeressék, s végleges döntésük előtt az ott szerzett tapasztalatokat felhasználják. 

 

Továbbtanulásra felkészítő program: 

 
A felvételi tantárgyakból (matematika, magyar) középiskolai előkészítő foglalkozásokat 

szervezünk tanulóink számára, figyelembe véve az érintett középiskolák felvételi- és 

követelménybeli szokás- és elvárás rendszerét. 

 
 

1.7. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

 
Intézményünkben 4-8 évfolyamon minden osztály maximum 2 - 2 tagot kiküldhet az iskolai 

Diákönkormányzatba. 

 

Ezek a tagok képviselik az osztályok érdekeit, tájékoztatják társaikat az őket érintő fontos 

kérdésekről, társaik véleményének kikérése után gyakorolják a véleményezési jogot és vezetőt 

választanak maguk közül, aki kapcsolatot tart iskolavezetéssel. A Diákönkormányzat évenkénti 

döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló 

programokat szervezhet. 

 

A Diákönkormányzat tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a 

nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. 

 

A Diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt felsőfokú végzettséggel rendelkező és 

pedagógiai végzettséggel rendelkező személy segíti. 
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Az iskolai döntéshozatali folyamatban a Diákönkormányzat véleményét minden esetben ki kell 

kérni: 

 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 

előtt, 

 tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 házirend elfogadása előtt. 

 

A tanulók nagyobb közössége a tanulói létszám minimum 25%- a véleményt formálhat az őket 

érintő kérdésben. Amennyiben egy adott ügy minimum ezt a tanulólétszámot érinti, ki kell kérni 

a diákönkormányzat véleményét a döntés előtt. A véleményeket, észrevételeket minden estben a 

Diákönkormányzat juttatja el az iskolavezetésnek, írott formában a Diákönkormányzat 

vezetőjének az aláírásával. 

 
 

1.8. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus 

kollégákkal 

 
Fontosnak tartjuk a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben 

tartását. 

 

Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílust, a megfelelő hangnem és viselkedés 

tanúsítását a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

 
 

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 
A vizsgaszabályzat hatálya, célja 

Az osztályozó-, javító és egyéb vizsgák lebonyolítására vonatkozó helyi szabályok: 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra 

 nyolcadik osztály tanév végi vizsgáira vonatkozik. 

 
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

 
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő. 
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Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

Osztályozóvizsga 

 
Osztályozó vizsgát tehet: 

 ha felmentést kapott a tanórai foglalkozások alól; 

 ha tanulmányi kötelezettségeinek az előírtnál rövidebb idő alatt tesz eleget; 

 ha igazolt és igazolatlan hiányzása több 250 óránál, és a tantestület lehetőséget 

ad a jogszabályok szerint az osztályozó vizsgára; 

 ha felkészültségről független vizsgabizottság előtt ad számot. 

Az osztályozó vizsga időpontját az igazgató jelöli ki. 

 

Az osztályozóvizsga előírásai: 

 az osztályozó vizsgát bizottság előtt kell tenni 

 tagjai: szaktanár, munkaközösség-vezető, igazgató, illetve igazgató helyettes 

 az osztályozóvizsgákat a tanítási év utolsó napjáig meg kell szervezni 

 a sikertelen osztályozóvizsgát a tanuló a javítóvizsgán a továbbhaladás 

érdekében kijavíthatja 

 

Jellegétől függően írásbeli, szóbeli illetve gyakorlati részből áll. 

Az osztályzatot a bizottság állapítja meg. 

 

Javítóvizsga 

 
Javítóvizsgát az a tanuló tehet, aki 2-8. évfolyamon a tanév végén egy vagy két (legfeljebb 

három) tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 

 

A javítóvizsgák előírásai: 

 a javítóvizsgát az iskola pedagógusaiból alakított bizottság előtt kell tenni. A 

bizottság tagja: szaktanár, osztályfőnök, igazgató, vagy helyettese. 

 a javítóvizsgától jegyzőkönyvet kell felvenni 

 a javítóvizsga időpontja: augusztus 25-31-ig terjedhet 

 az időpontjáról és helyéről a tanulót illetve a szülőt értesíteni kell 

 a javítóvizsga eredményét az osztályfőnök írja be az anyakönyvbe és a 

bizonyítványba, a záradékot az osztályfőnök és az igazgató írja alá 

 a javítóvizsga helye az iskola, ahonnan a tanulót javítóvizsgára utasították. 

Amennyiben más helységbe költözik, új iskolájában is tehet javítóvizsgát. A vizsga 

eredményét az iskolatávozási bizonyítványon jelzi a vizsgáztató iskola 

 a javítóvizsga nem ismételhető 

 azt a tanulót, aki az osztályozó illetve javítóvizsgán nem jelent meg, úgy kell 

tekinteni, mintha sikertelen vizsgát tett volna. 

 

Iskolánk nyolcadikos tanulói a tanév végén vizsgát tesznek öt tantárgyból. Négy tantárgy 

kötelezően választott: a magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem tárgyak. Egy 

tantárgy szabadon választott a nyolcadik osztályban tanult tantárgyak közül. (nem készség 

tantárgy) 
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Vizsgák tárgya: 

 
A vizsgák anyagát a szaktanárok állítják össze évenként, a nyolc évfolyam tantárgyi anyagából. 

A tanulók felkészítéséről a szaktanárok gondoskodnak: 

 tételek kijelölésével, 

 gyakoroltatással, 

 módszertani segítségadással. 

A tanulók szóbeli, írásbeli, ill. gyakorlati vizsgát tesznek. 

 

1.10. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 
A tanuló a 2-8. évfolyamon az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az iskola 

tantervében meghatározott „a továbbhaladás feltételi” című fejezetekben meghatározott 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. A 2. – 8. évfolyamon minden tantárgyból legalább az 

„elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tovább haladáshoz. 

 
Ha a tanuló a 2. – 8. tanév végén „elégtelen” osztályzatot szerez, a nevelőtestület döntésétől 

függően a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgára, vagy 

osztályismétlésre kötelezi. 

 

Ha a tanuló a 2. – 8. évfolyamon a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez „elégtelen” 

osztályzatot, a tantestület évismétlésre kötelezi. 

 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak 

osztályozóvizsgát kell tennie ha: 

 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

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

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, 

 magántanuló volt. 
 

Nem köteles osztályozó vizsgát tenni a tanuló hit- és erkölcstan valamint azokból a tantárgyakból, 

amelyekből szakvélemény vagy egyéb határozat alapján felmentése van. Magatartás és szorgalom 

értékelése nem történik.  

 

Az első évfolyamon - a Köznevelési törvény előírásainak megfelelően a tanuló csak abban az 

esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha az adott tanév során 250 óránál többet mulasztott. 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozóvizsga 

tantárgyai a következők: 

 

 1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, 4. osztályban 

idegen nyelv, valamint ének-zene, technika és tervezés/életvitel- és gyakorlat, vizuális 

kultúra, testnevelés 
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 5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, 

idegen nyelv, természetismeret/természettudomány informatika/digitális kultúra, 

honismeret, valamint ének-zene, technika és tervezés/életvitel- és gyakorlat, 

vizuális kultúra, testnevelés  

 7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, fizika, 

kémia, biológia, földrajz, idegen nyelv, informatika/digitális kultúra, honismeret, 

valamint ének-zene, technika és tervezés/életvitel- és gyakorlat, vizuális kultúra, 

testnevelés  

Az osztályozó vizsga írásbeli, szóbeli, illetve készségtárgyak esetén gyakorlati részből áll. 

 

 

1.11 A tanuló felvételének, átvételének rendje 

 
Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden 

jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

 

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

életévet augusztus 31. napjáig betöltse. 

 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét 

 a gyermek lakcímkártyáját 

 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 

 a gyermek lakcímkártyáját 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét 

 
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző 

tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott 

évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

 

Magántanulók: 

 

 Felmentést a mindennapi iskolába járás alól az igazgató adhat. 

 A magántanulók felkészítéséről, a továbbhaladás elősegítésének formáiról a 

munkaközösség vezetők javaslata alapján az intézményvezető dönt. 

 

Könnyített és gyógytestnevelés ellátása: 

 

 A könnyített és gyógytestnevelési foglalkozásokra besorolás, szakorvosi vélemény 

alapján történik. A foglalkozások megszervezése az igazgató feladata. 
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1.12 Iskolaotthonba, napközibe, tanulószobai foglalkozásokra történő 

felvétel 

 

Az egész napos foglalkozást igénylő tanulóknak igény szerint iskolaotthonos, napközis és 

tanulószobai csoportokat szervezünk. A csoportok szervezését igényfelméréssel kezdjük. 

Igényfelmérés 

 

 az iskolaotthonos csoportokat az elsős beiratkozás alapján hozzuk létre, a 

csoportok a tanulók negyedik évfolyamának végéig tart;  

 minden év májusáig felmérjük az igényeket írásban a napközis és a tanulószobai 

csoportokról 

 a felvételről és az esetleges elutasításról a tanév végén tájékoztatjuk a szülőket. 

 

2. Az intézmény helyi tanterve 
 

Iskolánk helyi tanterve az Emberi Erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az 

alábbi kerettantervekre épül: 

 

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 

1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”, 

valamint 2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. 

évfolyamára”. 

 

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

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek által 

előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven 

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

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

meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az 

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

az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

 

Évfolyam Tantárgy neve Óraszám növekedés 

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

1. évfolyam Matematika 0,5 óra 

1.  évfolyam  Sakk 1 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

2. évfolyam Matematika 0,5 óra 

2. évfolyam  Sakk 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

3. évfolyam Matematika 0,5 óra 

3. évfolyam Sakk 1 óra 
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4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

4. évfolyam Matematika 0,5 óra 

4. évfolyam  Sakk 1 óra 

5. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

5. évfolyam Matematika 0,5 óra 

6. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

6. évfolyam Matematika 0,5 óra 

6. évfolyam Hon- és népismeret 1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

7. évfolyam Matematika 0,5 óra 

7. évfolyam Dráma- és színház 1 óra 

8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

8. évfolyam Matematika 0,5 óra 

8. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 
 

Iskolánk a Hon- és népismeret a hatodik évfolyamon, a Dráma és színház tantárgyat hetedik 

évfolyamon tanítja. 
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A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok 

tartalmazzák. 

 

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai 2020 

Heti óraszám/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom 7 0,5 7 1 5 1 5 1 4 0,5 4 0,5 3 0,5 3 0,5 

Matematika 4 1 4 1 4 1 4 1 4 0,5 4 0,5 3 0,5 3 0,5 

Sakk  1  1  1  1         

Történelem  2  2  2  2  

Állampolgári ismeretek  1  

Hon- és népismeret    1      

Etika/hit és erkölcstan 1  1  1  1  1  1  1  1  

Környezetismeret     1  1   
Természettudomány  2  2  0  0  

Kémia  1  2  

Fizika  1  2  

Biológia  2  1  

Földrajz  2  1  

Első élő idegen nyelv  2  3  3  3  3 1 

Ének-zene 2  2  2  2  2  1  1  1  

Vizuális kultúra 2  2  2  1  1  1  1  1  

Dráma és színház      1    

Technika és tervezés 1  1  1  1  1  1  1   
Digitális kultúra  1  1  1  1  1  1  

Testnevelés 5  5  5  5  5  5  5  5  

Osztályfőnöki  1  1  1  1  

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra  2  2  2  2  1  2  2  2 

Összes tervezett óraszám 22 2 22 2 22 2 23 2 27 1 27 1 29 1 28 2 

Összesített óraszám 24 24 24 25 28 28 30 30 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 
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Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7,5 7,5 5,5 5,5 

Idegen nyelvek    2 

Matematika 4,5 4,5 4,5 4,5 

Sakk 1 1 1 1 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret   1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24  24  24 25 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4,5 5 4 5 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4,5 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem,társadalmi és 2 2 2 2 

állampolgári ismeretek  

Természetismeret 2 2,5   

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Biológia-egészségtan   2 1 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon-és    1   

népismeret   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 1 1,5 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 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontása, illetve 

az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a nevelők szakmai munkaközösségeinek, 

illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok feladata a helyi tanterv 

életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben: 

 

 2020 augusztusára: az első és az ötödik évfolyamon

 2021 augusztusára: a második és a hatodik évfolyamon

 2022 augusztusára: a harmadik és a hetedik évfolyamon

 2023 augusztusára: a negyedik és a nyolcadik évfolyamon.

 
A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, 

illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az egyes 

tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi tantervi 

ajánlásokat használják fel. Ezek elfogadásáról iskolánkban történő alkalmazásáról az előbbi 

ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt. 

 

Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon választás alapján a német, angol nyelvet tanulhatják. 

 

2.2 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 
Taneszközök: 

 
Az iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott 

taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, 

amelyeket az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A 

tankönyvjegyzékben nem szereplő taneszközök beszerzéséhez a szülők jóváhagyását 

előzetesen írásban be kell szerezni. A nyomtatott taneszközökön túl néhány tantárgynál 

(testnevelés, technika, rajz) egyéb eszközökre is szükség van. 

 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének,

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatók,

 a taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni, azaz új 

taneszközöket csak abban az esetben kell bevezetni, ha az lényegesen javítja az 

oktatás minőségét.

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában 

szülői értekezleteken, illetve az iskola honlapján) kell tájékoztatni. A taneszközök beszerzése a 

tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 
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A tankönyv legyen: 

 
 a tantárgyi cél és követelmény elérését legjobban segítő,

 illusztrációkban gazdag,

 tartós, „örökölhető”,

 a többség számára megfizethető,

 a munkaközösség számára elfogadott.



2.3 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

 
2.3.1. Egész napos iskola 

 
Az iskolakezdés, a váltás a családias nevelést biztosító óvodából egy tanintézmény keményebb 

világába sosem volt problémamentes feladat. Ezt a folyamatot minden iskola igyekszik 

megkönnyíteni kisiskolásai számára. Mi erre legmegfelelőbbként az iskolaotthonos formát 

választottuk. Első ilyen osztályunk az 2010/11-es tanévben indult. Tapasztalataink bőségesek, 

és kitartásunk emellett a munkaforma mellett arról tanúskodik, hogy ezek a tapasztalatok jók; 

az iskolaotthon valóban segíti az átmenetet, a beilleszkedést és a helyes tanulási szokások 

kialakítását. 

 

Iskolánkban az első négy évfolyamon dolgozunk ebben a formában. 

 
Melyek az előnyei ennek az oktatási formának? 

 
Minden elsős kisgyerek két tanítóval kezdi tanulmányait, akik a tantárgyakat - szakmai 

tapasztalataik, tudásuk és hajlandóságuk szerint - egymás között megosztva tanítják. Egyikük a 

humán blokkért (magyar nyelv és irodalom, ének-zene, rajz), míg kollégája a matematikai és 

természettudományos blokkért (matematika, környezet- vagy természetismeret, technika, 

testnevelés) felelős. Ez a szisztéma lehetőséget ad a tanítóknak arra, hogy saját tantárgyaikat 

professzionálisan, a korszerű tartalmakat és formákat megismerve, magukat folyamatosan 

tovább képezve tanítsák. 

 

Az iskolaotthon keretében a felzárkóztatás és tehetséggondozás, mint alapvető tanítói feladat 

olyan jól valósul meg, hogy évismétlésre intézményünkben nem kerül sor. 

 
Iskolaotthonos osztályainkban - mivel a gyerekek 08 - 16-óráig az iskolában vannak - házi 

feladataikat is az iskolában végzik el. Matematika és magyar óráikat önálló tanulás nevű 

órarendi egység követi, ami rövidebb, mint egy tanóra - általában 20-25 percig tart. Ekkor a 

gyerekek önállóan, ha szükséges tanítói irányítással végzik el készségfejlesztő, gyakorló, 

felzárkóztató vagy tehetségfejlesztő feladataikat. Ilyen módon levesszük a családokról az 

otthoni gyakorlás terhét. 
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Napirend 

 
Az iskolaotthonos osztályba járó kisgyerek órarendje eltér hagyományos keretek között tanuló 

társáétól. Az eltérés oka az, hogy az órarend összeállításakor figyelembe vesszük a gyerekek 

napi terhelhetőségét. Ezért az órák nem sűrű egymásutánban követik egymást, hanem 

közbeiktatott rövidebb-hosszabb szünetekkel megszakítva tartanak délutánig. Ezt az időt 

rugalmas határokkal a tanító maga osztja be, és minden esetben a gyerekek érdeke szerint kell 

döntenie. A szünetek a szabadban és mozgásos tevékenységgel zajlanak. 

 

Az oktatási forma pedagógiai előnyei 

 
A nap folyamán, mivel a tanítás és a szabadidő váltja egymást, egyenletesebb a tanulók 

terhelése. Több lehetőség nyílik a tanulókkal való beszélgetésre, az egyéni élmények 

meghallgatására, a játék közbeni megfigyelésre, a különböző nevelési helyzetek elemzésére. 

 
A tanítók között a felelősség-megosztás kiegyensúlyozottabb, hiszen mindkét pedagógus tanít 

és napközis tevékenységet is vezet. 

 

Mindkét tanító látja a gyermeket az irányított és az önálló tanulás folyamatában, megfigyelheti 

szabadidőben a társai között, látja a különböző szabadidős foglalkozásokon, így a nevelés is 

lényegesen hatékonyabb lehet 

 

A házi feladatot az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógus végezteti, ami nagyon sok 

előnnyel jár, hiszen a tanító azonnal visszajelzést kap az elsajátítás mértékéről, az esetleges 

hibákról, és ezek alapján azonnal korrigálhat. A gyermekek hét közben nem viszik haza a 

táskájukat. 

 

Szabadidő, mozgás, játék, fejlesztés 

 
A szabadidő eltöltésének számosak a lehetőségei. A levegőn való mozgás, könyvtárlátogatás, 

játék, kreatív manuális foglalkozás, kiállítások látogatása, rövid kirándulások (látogatás 

óvodába, uszodába, stb.). A szabadidős programok során szerzett apró sikerélmények 

megalapozzák a tanulók tanórai aktivitását.  

 

Az órarend lehetővé teszi, hogy a hét egyik napján 3 órát a környezetvédelemmel-környezeti 

neveléssel kapcsolatos foglalkozásokra fordíthatnak az osztályok (látogatások, szennyvíz 

telepre, természet-védelmi területekre, arborétumba stb.). 

 
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Az alsó tagozat első két évében a tanulók között 

tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Az 1-2. 

évfolyam kiemelt feladata az alapozás. Ennek érdekében: fokozatosan átvezetjük a 

gyermekeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás tevékenységeibe 

mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat és problémamegoldáshoz. Az iskolai 

szokásrendet kialakítjuk, megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait a 

gyermekek érdeklődését felkeltjük a tanulás, tudás iránt, kihasználva az életkorukból eredő 
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természetes kíváncsiságukat, elsajátíttatjuk a biztos olvasási, írási és számolási alapokat. 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény- 

elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT 

elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

A személyiségfejlődés folyamatában kiemelt szerepe van a tanulásnak. Fontos olyan szemlélet 

kialakítása, amelyben megbecsülést kap a tanulás. 

 

A gyerekek érdeklődésére, kíváncsiságára építünk, motiválttá téve tanulóinkat. 

Fejlesztjük: 

 tanulási képességeiket és szokásaikat,

 életkori sajátosságuknak megfelelő önálló gondolkodásukat,

 az anyanyelv biztos használatát szóban és írásban,

 önálló tanulásra és ismeretszerzésre való képességüket,

 kitartásukat,

 helyes magatartásformák gyakoroltatásával együttműködésre való képességüket 

és a másikra való odafigyelést,

 mozgásigényük kielégítésével az egészséges életmódra való igényüket,

 személyre szóló, fejlesztő értékeléssel fokozzuk teljesítményüket, tanulási 

kedvüket.

 

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 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával,

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni,

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori 

jellemzők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az 

ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása,

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív- 

interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat.
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2.4 Mindennapos testnevelés 
 

A „mai” gyerekeket a sport felé kell fordítani, mert a mozgásra fordított - fordítható idejük igen 

korlátozott. Sem játékkultúrájukban, sem a közlekedésükben nem mozognak eleget. Mindezek 

mellett jellemző rájuk az egészségtelen táplálkozás is, amely következtében testi fejlettségük 

elmarad az elvárhatóhoz képest. 

 

Nem szabad megfeledkeznünk a sport közösségfejlesztő hatásáról sem. 

 
Ezen a téren is van mit fejleszteni, mert az egyéni - családi nevelés újabb szokásai 

következtében jellemzően egocentrikusak. 

 

Feladatunk tehát, hogy egyre több gyereket vonjunk be az iskola sportéletébe. 

 

A mindennapos testnevelést a törvény által előírt formában kívánjuk megvalósítani. 

 

2.5 A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

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

testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal: október illetve május hónapban. 

 

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

minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az e-naplón keresztül a szülők 

tudomására hozzák. 

 

2.6 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

 
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 

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

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk.

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes 

ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem 

lehet több 1-1,5 óránál.
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2.7 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 
Az eredményesebb oktatás érdekében csoportbontásban tanítjuk a gyermekeket idegen nyelv 

tantárgyakból. 

A csoportok kialakítása a szaktanár/munkaközösség-vezető, intézményvezető /feladata. 

Lehetőség szerint a normál osztályokban is biztosítjuk a csoportbontást. 

A csoportszervezésnél a képesség szerinti, és a létszámarányos bontás egyaránt érvényesül. 

 
Etika, illetve hit és erkölcstan oktatás tantárgyak esetében a tanuló választása alapján 

alkalmazzuk a csoportbontást. 

 

2.8 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 
A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, 

életfeltételeinek javítását szolgálja, amelynek célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi 

állapot javítása, olyan problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének aktív 

részvételére épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat 

rendszeres végzését jelenti a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában 

szereplők ésszerű bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása (lehetőleg a helyi termelés helyi fogyasztás 

összekapcsolásával); 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak (ennek részeként sok más 

szakmai elvárás közt tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

 a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával 

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

 számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 

balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési 

tematika oktatása. 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában:  

- Az egészség fogalma 

- A környezet egészsége 

- Az egészséget befolyásoló tényezők. A jó egészségi állapot megőrzése 

- A betegség fogalma 

- A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata  

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

megelőzés 

- A lelki egészség 

- A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs 
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- A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- energiaital- és 

drogfogyasztás, játékszenvedély, internet- és tv-függés) 

- A média egészséget meghatározó szerepe Fogyasztóvédelem 

- Iskola-egészségügy igénybevétele 

 

2.8.1. Egészségnevelési elvek 

 

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

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

fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő 

egészségfejlesztő tevékenységekben. 

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

képességeinek és viselkedéseinek fejlesztésére hivatott. Az egészséges életmódra nevelést már 

kisgyermekkorban el kell kezdeni és az életfordulókon - serdülőkor - fokozottabban 

megerősíteni. A nevelési folyamatban nélkülözhetetlen - az alapvető értékek mellett – a testi- 

lelki-szociális egészség közvetítése, az élet egészségvédelme. 

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

egyesületek, média stb. 

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

erkölcsi értékekkel, magatartással. 

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

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

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

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

magatartásuk kedvező irányú befolyásolását. 

Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat:  

- az egészséges életvitel kialakításához, 

- a helyes értékrend felépítéséhez, 

- az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez, 

- az életmóddal kapcsolatos - biológiai-pszichés - tennivalók elsajátításához a 

képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez, 

- az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez. 

Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az egészség-érték 

tudatosításában. Ezek birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes egészségmagatartás 

kialakítására. 

A programba beépül a folyamatkövetés és az eredményvizsgálat. Ehhez idő kell, fontos a 

többszintűség, a célok, feladatok követhetősége. 

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

alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen  
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- az egészséges táplálkozás, a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

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

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

- a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,  

- a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,  

- a személyi higiéné területére terjednek ki. 

Az egészségvédő életvitelhez szükséges képességek kialakítása hosszú folyamat, ezért 

elválaszthatatlan a nevelési folyamat egészétől. 

Alapelve, célja: 

 

- az egészségkulturáltság emelése, 

- olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás 

hasznosításához,  

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

egészséges életmód kialakításában és megtartásában,  

- az életvezetési képességek fejlesztése, 

- a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért, a tanulók 

felkészítése a stressz-hatások feldolgozására, 

- a környezeti- és egészség-tudatosság erősödésének előkészítése, a mindennapi 

testedzés megvalósítása a tanulók számára, 

- a mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése. 

Tartalma: 

- az egészségfejlesztéssel összefüggő célok, feladatok, a feladatok végrehajtását 

szolgáló program, 

- az iskola-egészségügyi szolgálat munkája. 

Kapcsolódó szakanyagok: 

- módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának méréséhez és 

minősítéséhez,  

- módszertani anyag a mindennapos testneveléshez,  

- az egész napos iskola programja,  

Az egészségnevelés fő jellemzői: 

- az egészség megtartása, fokozása, 

- az egészség visszaszerzésére irányuló és a személyiség formálását elősegítő 

tevékenység. 

Területei: 

- Egészségmegőrzés, a helyes életmód kialakítása  

- Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség 

- Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében  
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- Öltözködés 

- Higiénia, tisztálkodás 

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

és függőségek) megelőzése 

- Ésszerű napirend kialakítása  

Szűrővizsgálatok 

Iskolánk minden tanulóját a védőnő és a gyermekorvos, egy általuk elkészített, az iskola 

vezetőségével egyeztetett terv szerint szűr a következő területeken: 

Hallás 

Látás 

Gerinctartás 

Lúdtalp 

Fogászat 

Ennek eredményeképpen a tanulók időben szakorvosi ellátáshoz jutnak. 

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

egészségvédelem főbb feladatait: 

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

kölcsönhatásának törvényeit. 

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

megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, buzdítson azok megtartására. 

- Valósítsa meg a személyes testi és lelki higiénia követelményeit. Szorgalmazza a testmozgás, 

aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét. 

- Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetmegoldásokat) a stresszhelyzetek megelőzésére és 

feloldására, a konfliktusok kezelésére. 

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

megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat. 

- Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás elkerülésének módját. 

- Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és 

lehetőségeit. 

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

balesetveszélyek elkerülésének módjára, a lehetőségekhez mérten tanítsa meg az 

elsősegélynyújtás elemi tennivalóit. 

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

 

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei:  

Életviteli feladatok 

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

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

Az általános iskolás korú gyermek és kamasz iskolában eltöltött idejét számtalan tevékenysége 
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közt jellemezhetjük az egészsége megóvása érdekében végzett tevékenységekkel is. A napi 

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

szokások betartására, az életviteli szokások kialakítására, azoknak mögöttes tartalmára. 

Az egész napos iskola keretében számtalan lehetőség és szükség mutatkozik az 

egészségnevelésre. Az életkori sajátosságok figyelembevételével ezeknek a szokásoknak, 

elvárásoknak a beépítése a gyermek személyiségébe elsődleges feladatunk. 

Tanórai feladatok 

Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok és feladatok: 

- járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez, életmódjuk, szokásaik 

értékekkel történő kialakításához, 

- eddze akaratukat mentálisan, fizikálisan, szociálisan, bővítse ismereteiket. 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

- Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológia óra, 

egészségtan modul, természetismeret, irodalom, technika stb. 

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

Tanórán kívüli feladatok: 

- Szakkörök 

- Egészségnevelési akciók (előadás, témanap, témahét, projekt, 

egészségnap)  

- Nyári táborok 

- Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások 

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

 

Mindennapi testedzés megvalósítása: 

 

- Testnevelés órákon 

- Egész napos iskolai foglalkozásokba beillesztve  

- Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 

- Diáksport Egyesület működtetésével, egyedi együttműködési megállapodás alapján 

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

sportolási részvételét 

- Sporttáborok szervezése  

- Sportversenyek lebonyolítása 

Az iskola sportköre tagja a Diák sportszövetségnek. 

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe. 
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Egészségfejlesztést segítő hasznos módszerek: 

- Játékok 

- Foglalkoztató előadások  

- Közösségépítés  

- Művészetek 

- Programok 

- Projektek 

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

 

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

védőnő. 

Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, egészségügyi szolgáltatók 

(pl. fogászati prevenciós csoport), sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők. 

 

Egészségnevelés az iskolánkban: 

Fontos szabály: 

a tájékozottság, a tanulók életkori jellemzői, adottságai, az évfolyamonkénti egymásra épülés. 

 

A témák részletezése: 

- Az egészség fogalma 

- Az egészség, mint érték 

- Az egészségkultúra kialakítása, fejlesztése 

- Testkultúra, testápolás, testünk felépítése, serdülőkori változások  

- Lelki egészségvédelem 

- Az egészséges fiatal életmódja az iskolában, a családban 

- Az egészséget veszélyeztető tényezők:  

- helytelen életmód, kockázatos viselkedés, veszélyes környezet 

- Egészségellenőrző vizsgálatok (testsúlyellenőrzés, vérnyomás-ellenőrzés, edzettségi önvizsgálat, 

mell önvizsgálata stb.) 

- A betegségek megelőzései Orvoshoz fordulás Megelőzés Táplálkozás – mozgás 

- Étkezési kultúra – ízlés, szokások, rendszeresség Az étrend szerepe az egészséges 

táplálkozásban 

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

- - A napi táplálkozás aránya 

- Teljesítmény és táplálkozás 

- Testsúlyellenőrzés 

- Az energiaigény (pihenés, tanulás, olvasás, mozgás) 

- Az egészséges táplálkozás kritériumai: mértékletesség, kiegyensúlyozottság, változatosság  
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- Aktív és passzív pihenés 

A fittség paraméterei: egészséges táplálkozás, optimális testsúly, a szervezet napi edzése 

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

Szabadidő helyes felhasználása – a helyes napirend 

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

- Rendszeresség 

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

- Kifáradás, jelzőrendszer 

- A pihenés szerepe – aktív-passzív  

- Vakáció, szabadidő hasznos eltöltése 

Testápolás – öltözködés – személyi higiéné  

- Testünk felépítése és védelme 

- Változások a serdülőkorban 

- A külső megjelenés: ápoltság, tisztaság, esztétikum 

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

napozás és veszélyei 

- Öltözködés, divat, egészség 

Társkapcsolatok 

- A serdülés hatása a személyiségre 

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

szerelem, bátorság 

- Értékrend: önértékelés fejlődése, nagy igazságérzet Fiúk, lányok barátsága 

- Kirívó magatartás, utánzás  

- Nemi érés tudatosulása 

Káros szenvedélyek – helyes döntések  

- Élvezeti szerek hatásai 

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

hiánytünetek, függőség 

- Dohányzás: hatóanyag, aktív, passzív, hatása, megelőzés 

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

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

- Drogfogyasztó magatartás kialakulása, hatása 

- Egyéb függőségfajták: élvezeti szerek (kávé, csokoládé), szerencsejátékok, 

gyógyszerfogyasztás, PC, TV, videó rabsága 
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Szexuális kultúra 

- Érzelmek, barátság, változások kora  

- Személyiségfejlődés 

- Érettség  

- Kapcsolati kultúra  

- Felelősség, erkölcs 

- Fogamzásgátlás, abortusz veszélyei  

- Nemi egészség, harmónia 

- Nemi betegségek: szifilisz, AIDS 

Egészséges környezet védelme: 

 

- Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet  

- Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme 

- Környezetvédelmi előírások: környezetkímélő, energiatakarékos  

- Új technológiák káros következményei  

- Hulladék csoportosítása 

- Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív, fertőzésveszély  

- Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt 

 

Balesetvédelem – elsősegélynyújtás  

 

- Az emberi test felépítése 

- Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai 

- Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás 

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

- Korunk veszélyforrásai: AIDS, alkoholizmus, kábítószer 

- Elsősegélykészlet 

Az iskola egészségfejlesztési stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet a tanulók 

életminőségében, a romló tendenciák megfékezésében, a javulás feltételeinek 

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

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

örömnélküli kötelességgé mindennapi munkájuk. Tudjanak örülni egymásnak, családjuknak, 

barátaiknak. Több megértéssel és elfogadással éljenek együtt másokkal, így biztosan 

egészségesebb életet élhetnek. 

A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása: 

A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten történik. 

Az osztálytanítók, szaktanárok és osztályfőnökök, a diákönkormányzat és más alkalmanként 

felálló munkacsoportok a napi munka tervezésekor figyelemmel kísérik a program 
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megvalósulását. A megvalósítás során a folyamatokat tervezzük, nyomon követjük, 

ellenőrizzük és értékeljük a megfogalmazott módszerek, értékek mentén. 

A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, 

dolgozója felelős. 

A program megvalósulásának ellenőrzése-értékelése 

Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek: 

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

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

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

fejlődését, érését, és szükség szerint korrigálják azt. 

Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés: 

A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek ellenőrizhetők, mérhetők. Részei a 

tanulási folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, hogy az 

életvitelszerűen rögzítendő elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába. 

Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés: 

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

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

átadott ismeretek, a megtapasztalt egészségnevelési elemek a programok során be kell 

épüljenek a tanuló és adott esetben a családja napi életviteli kultúrájába, annak szerves részévé 

kell váljanak. Ezek a programok igen gyakran versenyeztetéssel együtt valósulnak meg, így az 

eredmények követhetőek. 

Visszacsatolás: 

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

következő tervezési időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismereteknek spirálisan 

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

program- és a foglalkozási tervekben tervezik meg. 

 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek 

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

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

elkészítésében, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az 

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

megtartására. 

A jogszabály által megszabott kötelezettség végrehajtására a tanulók fizikai képességének 

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

mutatják a tanulók fizikai felkészültségének mértékét. 

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

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

helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is. 
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Komplex intézményi mozgásprogram 

 

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

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). A 

mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően 

épüljenek be az óratervi órákba. 

 

2. Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a 

foglalkozási programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős 

tevékenységekben azok időkeretének minimum 40%-ában a testmozgás különféle formái 

domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan. 

 

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

keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, sportszakkör, 

sportkör stb.). 

 

4. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos 

tevékenység rendelve, amely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett 

tevékenységek kiemelt iránya legyen. 

 

5. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel, 

illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi 

szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki 

stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott 

programok támogatása céljából. 

 

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

mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés. 

 

7. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a 

testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába. 

 

8. Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi 

alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre. 

 

9. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 

szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden 

tanévben javaslat. 

 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanéve aktualizált feladatterve az éves munkaterv 

mellékleteként kerül kidolgozásra. 
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2.8.2. Az iskola környezeti nevelési elvei 
 

A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakítása. A környezeti nevelés a 

természet harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza. 

 

A környezeti oktatás és nevelés átfogó célja, hogy elősegítse minden korosztály környezettudatos 

szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakítását. 

 

Nevelési céljaink a hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a társas 

együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését igénylik. A fenntarthatóság pedagógiája 

a környezetért felelős aktív kiscsoportok és tágabb közösségek kialakítására törekszik. 

 

A környezeti nevelés céljai 

 

 Elősegíteni a tanulók környezettudatos megatartásának, életvitelének kialakulását, azaz 

váljanak érzékennyé a környezetük állapota iránt. 

 Legyenek képesek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére, 

értékelésére. 

 Alakuljon ki bennük a környezeti harmóniát biztosító életvitel igénye. 

 Ismerjék meg a környezetet befolyásoló globális és helyi gazdasági és társadalmi 

folyamatokat. 

 

Munkánk legfontosabb állomásai: 

 

 Ősszel és tavasszal hulladékgyűjtést szervezünk. 

 Egész iskolára kiterjedő szemétszedő akciót indítunk a tavaszi időszakban az iskola 

környékének rendbe tételére. 

 Az iskola belső tereinek dekorációját folyamatosan alakítjuk. 

 Technika, rajz órákon, napközis foglalkozásokon felhasználásra kerülnek a háztartásban 

keletkezett hulladékok (parafa dugók, papírdobozok, műanyagflakonok) 

 Növények ápolása a tanteremben. 

 A gyakorlókert, az udvari kis kertek gondozása, virágok ültetése, ápolása. 

 
Pedagógiai Programunkban kiemelkedő szerepet kap: 

 Erkölcsi értékek fenntartása és ápolása. 

 Környezeti világunk megismertetése, megszerettetése, megóvása. 

 Hagyományok ápolása. 

 Környezeti problémák megoldásához szükséges készségek fejlesztése. 

 Élményekben, cselekvésekben gazdag pedagógiai módszerek alkalmazása. 

 
Környezeti nevelés a tanórán és tanórán kívül: 

 A tantermeket, folyosókat növényekkel, tanáraink és diákjaink alkotásaival díszítjük. 

 Törekvés a környezettel harmonizáló játszó- és pihenőhelyek kialakítására: udvari 

játékok, padok, asztalok… 

 Iskolai zöldterületek bővítése, ápolása. 

 Az iskola udvarának takarítása évszakonként, rendjének megőrzése. 



55 
 

 Az osztályok rendjének megőrzése, a környezet virágossá tétele. 

 A környezetvédelmi problémák tantárgyakba való integrálása. 

 Minden tantárgyba beillesztett környezeti nevelés. 

 Helyi természeti- és környezeti értékek megismerése. 

 Figyelemfelhívás jeles napokon: Víz Világnapja; Föld Napja, Madarak és Fák 

Napja… 

 Egészséges életmód vetélkedők. 

 Aktuális pályázatok készítése. 

 Túrák, tanulmányi kirándulások, táborok szervezése. 

 
Ezen alkalmakkor a tanulók olyan megfigyeléseket végezhetnek, olyan tapasztalatokat, 

élményeket gyűjthetnek a természetben megtalálható tárgyakról, élőlényekről, jelenségekről, 

amelyekre a tanítási órák keretében nincs lehetőség. A természeti és társadalmi jelenségeket, 

folyamatokat és változásokat a maguk helyén és idején figyelhetik meg a gyerekek. A 

természettel kapcsolatos élmények, tapasztalatok az ember számára minden életkorban 

fontosak, de gyermekkorban különösen kiemelkedő a jelentőségük. Alkalom nyílik a 

megismerés képességének fejlesztésére, a meglévő tapasztalatok rendszerezésére, 

feldolgozására, a környezethez fűződő érzelmek, magatartásformák, attitűdök formálásra. 

 

Egy tanterem bármilyen optimális körülményekkel is rendelkezik, mégsem nyújthatja sem 

érzelmileg, sem tapasztalatilag azt a hatást, amit a való természet. 

 

Környezeti nevelési program 

 
A környezeti nevelés olyan pedagógiai folyamat, amely a társadalom fejlődése és a természet 

fenntarthatósága céljából elősegíti és erősíti az emberek környezettudatos magatartását, 

életvitelét. 

A környezeti nevelés átfogja a személyiség kognitív és nem kognitív tartományait, alakítja az 

érzelmi viszonyulásokat, értékrendet, megismerési, cselekvési és döntési képességeket fejleszt, 

az embert képessé teszi az együttműködésre, és életvitelének tudatos hangolására, beleértve, az 

önkorlátozást is. 

 
Kiemelt stratégiai céljaink: 

 Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos 

ismeretek átadása. 

 A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a 

természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban. 

 Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása. A fenntartható 

fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 

 Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek 

felismeréséhez szükséges kompetenciák fejlesztése. 

 Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés. 

 A tanulók lakóhelye közelében található természeti értékek megismertetése. 

 A természet szeretetére nevelés, közvetlen élmény kialakítása a természettel. 

 A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra 

nevelés. 
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 A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése. 

 A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés. 

 A kertészkedés, kertészeti munkák megismertetése, örömének megmutatása. 

 A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése. 

 Településünk helytörténeti, értékeinek megismertetése. 

 

Személyi feltételek: 

 

Az iskola környezeti nevelési tevékenységének személyi feltételei: 

 

Iskolánk környezeti nevelési tevékenységében részt vesz valamennyi pedagógus, valamint 

a technikai dolgozók is. Az iskola pedagógusai rendelkeznek a színvonalas környezeti 

neveléshez szükséges ismeretekkel, módszertani kompetenciákkal. 
 

Az iskola technikai dolgozói rendszeres munkaköri tevékenységei közé tartozik több, 

környezeti nevelési programokhoz kapcsolódó feladat. 

 
Módszerek, tanulásszervezési formák: 

Arra törekszünk, hogy a hagyományos módszerek háttérbe szorításával a környezeti nevelés 

szempontjából sokkal hatékonyabb élményalapú, tevékenykedtető, szenzitív, interaktív 

módszerekkel dolgozunk. Környezeti nevelési tevékenységeink során a 

következőmódszereket és tanulásszervezési formákat alkalmazzuk: 

•a tanítási órák klasszikus módszerei 

•osztálykirándulások 

•csoportszintű előadás 

•társ- szervek által szervezett akciók 

 
A környezeti nevelés színterei 

Környezeti nevelés tantárgyi keretek közt: 

Az iskolai oktató-nevelő munka nem szorítkozik a tantárgyak óráira, de a feladatok zömét 

mégiscsak e keretek között valósítjuk meg. Tanórákon történik azon ismeretek 

megalapozása, szemlélet formálása, amely során lehetőség van a helyes értékrend, a 

természethez főződő viszony kialakítására. Ez minden szaktanár feladata, a megvalósítást 

viszont nagymértékben befolyásolja, hogy milyen tantárgyról 

is van szó. Több tantárgy oktatása többé-kevésbé a környezeti nevelés elemeit eddig is 

tartalmazta, de ezek tervszerű alkalmazása, összehangolása gondos tervezést igényel. 

 
Módszerek 

•Játékok: szituációs, memóriafejlesztő, kombinációs, érzékelést fejlesztő, ráhangolást segítő, 

bizalomerősítő kapcsolatteremtést segítő, drámapedagógia 

•Modellezés: hatásvizsgálat, rendszermodellezés, előrejelző, működő 

•Riport módszer: kérdőíves felmérés, direkt riportok, fotó riport 

•Projekt módszer: analízis - akció projektek 

•Terepgyakorlati módszerek: terepgyakorlatok, táborok, térképkészítés, egyszerű megfigyelések, 

célzott megfigyelések, mérések 
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•Közösségépítés: csoportszervezés a környezet-egészségügyi nevelés érdekében 

•Művészi kifejezés: vizuális művészet a környezeti nevelésben, irodalmi 

alkotások, zeneművészet, fotóművészet, népművészet 

 

Erőforrások számbavétele: 

 

A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai 

élet résztvevői egymással, jó munkakapcsolatot alakítsanak ki. A résztvevők közötti 

együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is. 

 
Nem anyagi erőforrások : 

 

Iskolán belüli együttműködés 

•Vezetőség:  

Támogatja a környezeti nevelési programokat. minőségi munka részeként értékeli e 

tevékenységet. Anyagi forrásokat teremt. Ösztönző rendszert dolgoz ki. 

•Tanárok:  

Környezettudatos magatartással, munkával példa érték közvetítése a tanulók felé. Kidolgozzák és 

tantárgyaikba beépítve tanítják az egyes környezeti tartalmakat. 

•Természetismeretet tanítók:  

Programokat dolgoznak ki, vagy fejlesztenek tovább. Elkészítik a környezeti nevelési programnak 

megfelelően az éves munkatervet.  

Dokumentálja és értékeli az éves munkát. Pályázatokat írnak a témában, kapcsolatokat 

teremtenek. 

•Osztályfőnökök: 

Évfolyamokra lebontva foglalkoznak az egészségneveléshez kötődő környezetnevelési tartalmak, 

feldolgozásával. Ösztönzik osztályukat a programokban való részvételre. 

•Szülők: 

Nélkülözhetetlen a harmonikus együttműködés. Fontos a környezettudatos magatartás 

megerősítése. Anyagi források biztosítása. Pályázati lehetőségek. 

•Technikaiak: 

A programok erkölcsi, tárgyi feltételeinek biztosítása. Karbantartás, energiatakarékos, 

üzemeltetés biztosítása. Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés megteremtése, környezetkímélő 

tisztítószerek alkalmazása, zöldítés, virágosítás. 

•Adminisztráció: 

Támogatják a tanárok munkáját, segítik Őket a programok megvalósításában. 

•Diákok: 

Minden diák vigyázzon környezetére, figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. 

A tervezett programban (hallgatóság, tevékeny szerepvállalás, önállóirányító, ellenőrző 

szerepvállalás). DÖK -re fontos szerep vár. 
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2.9 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei 

2.9.1. A tanulók tanulmányi munkája 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 

A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első- 

negyedik évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

felmérő dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz 

ellenőrzésénél: 

 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik; 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó 

témazáró dolgozatot írnak. 

 

A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük. 

 
A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói 

teljesítmény hogyan változott - fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

 

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

 

 az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy 

esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk, 

 a második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon 

a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel 

minősítjük. 

 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. 
 

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:  
 

- Kiválóan megfelelt  

- Jól megfelelt 

- Megfelelt  

- Gyenge 
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A sakk értékelése 1-4. évfolyamon: 

 

Az értékelés során célszerű a szöveges minősítést alkalmazni, mivel a kompetenciafejlesztés 

során elsősorban nem csupán az ismeretek hiányát vagy meglétét vizsgáljuk, hanem a tanuló 

önmagához viszonyított fejlődését, előrehaladását.  

A tanuló értékelésének szempontjai:  

- fogalmak ismertetére  

- készségek  

- attitűdök.  

Az ellenőrzés területei, formái: 

A tanulók – tanító által történő – megfigyelése:  

 önálló tevékenységben;  

 csoportmunkában/páros munkában való részvétel során. 

 

A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év 

végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

jeles (5); jó (4); közepes (3); elégséges (2); elégtelen (1). 

 
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a 

témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy 

érdemjeggyel kell értékelni. 

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az e-

naplón keresztül.  

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

(pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a 

szaktárgyat tanító nevelők: 

 
Teljesítmény Érdemjegy 

0-30% elégtelen (1) 

31-50% elégséges (2) 

51-70% közepes (3) 

71-90% jó (4) 

91-100% jeles (5) 

 

2.9.2. A magatartás értékelésének elvei: 

Példás (5): az, akinek a magatartása, társaihoz és felnőttekhez való viszonya iskolában és 

iskolán kívül is példamutató és követendő. 

Jó (4): az, akivel nincs magatartási probléma. 

Változó (3): az, akivel időnként magatartási problémák vannak. 

Rossz (2): az, akivel gyakran súlyos magatartási problémák adódnak, társaira rossz hatással 
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van, az adott hónapban szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetést kapott. 

 
 

magatartás szorgalom 

5 példás 

– ha a tanuló fegyelmezettsége példás, 

másokra pozitívankiható 

– a viselkedéskultúrája, hangneme 

kifogástalan, példaértékű, 

tisztelettudó, udvarias, 

– a közösségre gyakorolt hatása pozitív, 

jóindulatú, kezdeményező, 

– a tanulmányi munkája céltudatos, , igényes, 

– a munkavégzése kitartó, pontos, megbízható, 

önálló, 

– kötelességtudata kifogástalan 

– tanórán kívül többletmunkát végez, 

érdeklődő 

4 jó 

– ha fegyelmezettsége jó a 

viselkedéskultúrája, hangneme kevés 

kivetnivalót hagy maga után, 

– a közösségre nem ártó, ingadozó hatással 

van, 

– a Házirend betartásában néhahibázik, 

– a tanulmányi munkája figyelmes, törekvő, 

– a munkavégzése rendszeres, többnyire 

önálló, házi feladatátelkészíti 

– a kötelességtudata megfelelő,néha 

ösztönözni kell, 

– a többletfeladatok elvégzésére ösztönözni 

3 változó 

– a fegyelme másokat zavaró, 

kifogásolható, gyenge, ingadozó, 

de igyekszik javulni, 

– a viselkedése udvariatlan, nyegle, 

– a közösségben, az emberi 

kapcsolatokban közömbös, 

– a tanulmányi munkája ingadozó, 

– a munkavégzése rendszertelen, hullámzó, 

önállótlan, 

– többletmunkát ritkán végez 

– a felszerelése gyakran hiányzik, 

rossz 2 hanyag 

– a fegyelmezettsége erősen kifogásolható, 

másokat zavaró, negatív, 

– a viselkedése durva, romboló, közönséges, 

goromba, 

– a közösségre gyakorolt hatása 

negatív, ártó, megfélemlítő, 

– a tanulmányi munkája hanyag, 

figyelmetlenségével gátolja az osztály 

előre haladását 

– a munkavégzése megbízhatatlan, 

– a kötelességtudata szinte nincs, 

– többletmunkát nem végez 
 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

 
A szorgalom minősítése kizárólag a tanulmányi teljesítményt és hozzáállást – házi 

feladat elkészítése, felszerelés ottléte, szorgalmi feladatok végzése – tükrözze. 

 

Példás (5): az, aki képességeinek megfelelően egyenletesen a maximumot nyújtja. 

Jó (4): az, aki képességeihez mérten jó teljesítményt nyújt. 

Változó (3): az, aki hullámzó teljesítményt nyújt (házi feladat, felszerelés hiányzik). 

 
Hanyag (2): az, akinek a tanulmányi munkához való hozzáállása negatív (házi 

feladat, felszerelés rendszeresen hiányzik). 
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Az írásbeli házi feladat meg nem írása a szorgalom jegy lerontását illetve szaktanári figyelmeztetőt 

von maga után az elmaradás gyakoriságától függően. 

 

2.9.4. A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 
 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 
 

 példamutató magatartást tanúsít, 

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 

 

Az iskolai jutalmazás formái: 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 

 szaktanári dicséret 

 napközis nevelői dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév 

végén dicséretben részesíthetők. A szaktanárok, osztályfőnökök, munkaközösség- vezetők 

javaslatai alapján a tanév utolsó napjain számukra szervezett jutalomkiránduláson vehetnek 

részt. 

 

A 8. osztály végén a kiemelkedő közösségi munkát végzett tanuló is kaphat könyvet. 

Jutalomkönyvet kap az a 8. osztályos tanuló, aki az év végi vizsgák során három tantárgyból 

jeles eredményt ér el. 

 

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

könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 

 

Büntetés: 

Azt a tanulót, aki 

 

 tanulmányi kötelezettségét folyamatosan nem teljesíti, 

 vagy a házirend előírásait megszegi, 

 vagy igazolatlanul mulaszt, 

 vagy bármely más módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben kell részesíteni. 
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Az iskolai büntetések formái: 

 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 napközis nevelői figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés, 

 tantestületi figyelmeztetés, 

 

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

esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása, 

 a szándékos károkozás, 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 
Ha a tanuló kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi 

eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

3.A tanuló ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok 

 

3.1 A tanulói hiányzás igazolása 

 
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a 

házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében 

eljárási szabályzatokat rögzítünk az alábbiakban: 

 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az 

osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni. 

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben: 

 

 a szülő írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint engedélyt 
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kapott a távolmaradásra, 

 orvosi igazolással igazolja távolmaradását, 

 a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni. 

 
Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha: 

 

 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt, 

 rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset, 

rendkívüli időjárás stb.) 

A szülő a tanítási napról való távolmaradását szülői igazolással utólag nem igazolhatja. A 

tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély 

megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az 

osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi 

előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. 

 

3.2 Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények 

 
Iskolai versenyen résztvevő tanuló két órával, megyei versenyen résztvevő tanuló a szaktanára 

által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az 

osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről. 

 

Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának meghallgatása 

után – az igazgató dönt. A döntést követően a szaktanár és az osztályfőnök az előzőekben leírt 

módon jár el. 

 

A középfokú intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb egy intézményben 

vehet részt. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni – az osztályfőnök javaslata s az 

igazgatóhelyettes döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban, és 

ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél. 
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4. A pedagógiai program érvényességével, módosításával, 

nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések 

 

4.1 A pedagógiai program érvényességi ideje 

 

 
1. Az iskola 2020. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi 

meg először nevelő és oktató munkáját e pedagógiai program alapján. 

 
2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

 
3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2020. szeptember 

1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig – szól. 

 

 

4.2 A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 
1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulást a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

 
 A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a 

pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények 

megvalósulását. 

 
2. A 2023/2024. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 

teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését és szükség esetén ezen 

pedagógiai programot módosítani kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell 

kidolgoznia. 

 
 

4.3 A pedagógia program módosítása 

 
A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 

 az iskola igazgatója; 

 a nevelőtestület bármely tagja; 

 a nevelők szakmai munkaközösségei; 

 a szülői munkaközösség; 

 az iskola fenntartója. 
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4.4 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető. 

A pedagógiai program elolvasható a www.cibakhaziiskola.hu honlapon. 

 

A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy 

a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

 
A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

 az iskola honlapján; 

 az iskola fenntartójánál; 

 az iskola irattárában; 

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyettesénél; 

 
A Damjanich János Általános Iskola pedagógiai programját a mai napon jóváhagytam. 

 
Cibakháza, 2020. augusztus 31. 

 

Jóváhagyta: 

 

 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cibakhaziiskola.hu/
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2021. május 7-én a tantestület az alábbi kiegészítést fogadta el a Korszerű pedagógiai módszerek 

alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program intézményi adaptálása tekintetében. A kiegészítést az 

5. sz. melléklet tartalmazza. 
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1.sz. melléklet 

 

 

 
 

Cibakházi Damjanich János Általános Iskola 

 
 

Pedagógiai Program kiegészítése 

 

 

Boldogságprogram iskolánkban 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cibakháza, 2018. 08.31. 
 

Hegedűsné Varga Ilona 

intézményvezető 
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Boldogságprogram iskolánkban 

 

Iskolánk, a Cibakházi Damjanich János Általános Iskola a 2018/2019-es tanévben pályázott a 

Boldog Iskola címre. 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdetett 

magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Iskola” és 

„Örökös Boldog Iskola” cím elnyerésére. 

„A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket 

és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály 

számára.” 

A Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti önbizalmukat. Így nem 

csak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek. 

A pályázat egyik feltétele másik feltétele a Boldogságprogram/Boldog Iskola program 

megjelenítése az iskola pedagógiai programjában. 

 
Boldogságprogram és a Pedagógia Program 

Iskolánk pedagógiai és nevelési céljai, a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai 

feladataink összecsengenek a boldogságprogramban megfogalmazott célokkal. 

„A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, 

hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a 

kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki 

egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.” 

 
Céljaink: 

 tolerancia: egymás elfogadása, a közösségi lét, szolidaritás 

 az önismeret fejlesztése 

 a nyitottság, a kíváncsiság, a játék és az öröm jogának biztosítása 

 a problémamegoldás képességének fejlesztése 

 az egymás iránti segítőkészség, tisztelet, együttérzés élményével való gazdagodás a 

mindennapi gyakorlatban 

 olyan személyiségjegyek megalapozása, amelyek segítségével sokoldalú, 

önmegvalósító emberekké válnak, akik érzékenyek, segítőkészek és nyitottak a 

környezetükre 

 a vitakészség fejlesztése, a vitakultúra elemeinek folyamatos alkalmazása 

 minél szélesebb körű önkifejezési lehetőségek biztosítása 

 a közösségi élet és társadalmi szerepek megismertetése 
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 a testi-lelki harmónia megteremtésére nevelés 

 a harmonikus élet értékként való tiszteletére nevelés 

 emberi kapcsolatok pozitív irányú elmélyítése, pozitív töltésű életmód kialakítása 

 az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének kialakítása 

 az alapvető erkölcsi értékek megismerése, felismerése, tudatosítása. 

 

 
A Boldogságórák 

A teljes Boldogságóra program 10 egymásra épülő témából áll, amelyek fokról fokra 

ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit. 

Az egyes témakörök sorrendben: 

1. Boldogságfokozó hála 

2. Optimizmus gyakorlása 

3. Kapcsolatok ápolása 

4. Boldogító jócselekedetek 

5. Célok kitűzése és elérése 

6. Megküzdési stratégiák 

7. Apró örömök élvezete 

8. Megbocsátás 

9. Testmozgás 

10. Fenntartható boldogság 

 
Minden osztály havonta legalább egy boldogságórát tart, ahol feldolgozza az adott témát, ha 

lehetőség van rá, a téma anyagát folyamatosan, több órán keresztül javasolt feldolgozni. Felső 

tagozaton az osztályfőnöki órák, alsó tagozaton beszélgető körök- és zárókörök anyaga lehet. 

A témák feldolgozásánál az iskolára jellemző tanulásszervezési eljárásokat alkalmazzuk. Az 

iskolai munkatervben feltüntetjük a Boldog Iskola Program felelősét, a program és az ezzel 

kapcsolatos módszertani megbeszélések az alsós és felsős munkaközösség munkatervében is 

megjelenik. 
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2. sz. melléklet 

 
 

EFOP 3.2.5-17-2017-00038 „Mi a pálya?” – pályaorientáció a Szolnoki Tankerületi 

Központban 

 
A pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a 

matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának 

népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése az EFOP – 3.2.5 „Mi a pálya” 

Pályaorientáció a Szolnoki Tankerületi Központban pályázat tartalmi elemeinek fenntartása 

segítségével. 

 A „Kíváncsiak Klubja” élménypedagógiai program folytatása 2-5 évfolyamon az egész 

napos nevelés keretei között.(szakköri formában) 

 A 72 órás „Kalandozás a pályaorientációs tenger szigetein” program folytatása az 5. 

évfolyam 2. félévétől – 8. évfolyamon tanórai keretek között, összesen 72 óra 

időtartamban. 

 Tanulói portfólió elkészítése a pályaorientációval kapcsolatos tevékenységek 

összegzésére. 

 A 3 lépcsős tanácsadási folyamat megvalósítása 7-8. évfolyamon. Első lépcsőfok az 

osztályfőnök, második szükség esetén a pályaorientációs felelős, harmadik pedig 

szintén szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat pályaorientációs tanácsadást végző 

szakembere. 

 Intézményenként önálló szervezésben évente 1 pályaorientációs nap megtartása. 

 7. évfolyamon 1 tanműhely és 1 vállalat látogatás. 
 

 

 
 

Cibakháza, 2019. október 17.  

Hegedűsné Varga Ilona 

intézményvezető 
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3. sz. melléklet 

 
Az EFOP-3.3.7-17-2017-00027 „Kreatív közösségi iskolák létrehozása élménypedagógiai és 

projekt módszerekkel” projekt kiemelt célja a tanulás új formáinak elsajátíttatása és annak 

rögzítése a tanulóban. 

 
A projekt hozzájárul: 

 az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az 

egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához; 

 a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez; 

 az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához; 

 a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói 

és a kreatív készségek fejlesztéséhez; 

 az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához;  

 

Modulok: 

 

1. Hívogat az iskola 

2. Megérkeztem, itt vagyok! 

3. Néptáncos leszek! 

4. Nagy sportág választó 

5. Kapcsolj ötödikbe! 

6. Felsős lettem! 

7. Kinyílik a világ 

8. Forog a világ! 

9. A művészetek kezdete 

10. Bölény a falon 

11. Íme az ember 

12. Mátyás udvarában 

13. Új világ 

14. Barokkoló 

15. Modern idők 

16. 15 perc hírnév 

17. Kertész leszek 

18. Kézműves műhely 

19.  Környezettudatosan világunk 

jövőjéért 

20.  Gondolkozz globálisan, cselekedj 

lokálisan 

21. Nyit a tudás kapuja 
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Fő cél: 

A tanulók olyan élményszerű programokban, tevékenységekben vegyenek részt, amely fejleszti 

kreativitásukat, kézügyességüket és erősíti környezettudatos magatartásukat a fenntartható környezeti 

nevelés segítségével, ökokert és ökotermékek létrehozásával. 

Feladat: 

A társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással 

kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató programok alkalmazása. Az iskolai ökokertek fejlesztése, 

gondozása, ökotermékek feldolgozása. 

Fejlesztendő kompetenciák 

- Folyamatokban gondolkodás támogatása a növények gondozása segítségével 

- Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

- Praktikus matematikai ismeretek fejlesztése 

- felelősségvállalás a közvetlen környezetünkért 

- Kreativitás, kézügyesség fejlesztése 

- IKT kompetencia fejlesztése 

- együttműködési kompetencia 

- szociális kompetencia 

- anyanyelvi kommunikáció 

- esztétikai-művészettudatosság, kifejezőkészség 

- természettudományos kompetencia 

- kezdeményező-készség és vállalkozói kompetencia 

- hatékony önálló tanulás 

Eljárás: A modultervek beépítése a környezetismeret és a természetismeret tanmenetekbe. 

Cibakháza, 2019. október 17. 

Hegedűsné Varga Ilona 

intézményvezető 
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4. sz. melléklet: 

 

Lázár Ervin Program 

 
A Kormány a 1042/2019 (II.18.) Kormány határozatában döntött a Lázár Ervin Program (LEP) 

létrehozásáról. A Kormány fenti határozata alapján a Lázár Ervin Program szociális helyzettől 

és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részre 

tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja színházi, tánc- és cirkuszi előadások, 

komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét. 

A kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága meghatározta az 

egyes évfolyamok esetében a lehetséges programelemek körét. 

1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben 

2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 

3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen 

4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben 

vagy koncerttermekben 

5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen 

6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyen (Fővárosi 

Nagycirkusz) 

7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 

8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten 

 
 

Az általános iskolai tanulmányok ideje alatt egy alkalommal egy őshonos állatokat bemutató 

farmot is meglátogathatnak a tanulók, ennek időpontjáról, módjárók az intézmény dönt a 

lehetőségek függvényében. 

Az 1., 2., 4., és 7. évfolyamos diákok részére szervezett programokat helyben, az iskola vagy a 

területileg illetékes tankerületi központ által biztosított, kijelölt helyszínen kell megvalósítani. 

 

 

Cibakháza, 2019. október 17. Hegedűsné Varga Ilona 

intézményvezető 

 

 

 

 

 



74 
 

5.sz. melléklet 

 

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program 

 

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kiemelt projekt keretében fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra építve 

Százszorszép szivárvány elnevezésű projekt megvalósítása során intézményünkben újonnan kifejlesztett 

oktatási és képzési tartalmak kerültek adaptálásra a 2020/2021-es tanévtől kezdődően.  

 

1. Az adaptáció célrendszere 

1.1.  Az intézmény oktatási szervezetének, tanulásszervezési platformjainak továbbfejlesztése a megvalósított 

témamodulokban tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett 

tartalmak, eszközök, kiadványok használatának beillesztésével. 

1.2.  Az egész életen át tartó tanulás kompetenciáinak iskolai fejlesztésének megalapozása és megerősítése a 

témamodulokban megvalósuló tevékenységeken keresztül, mellyel aktívan hozzájárulunk a fejlesztésben 

érintett gyerekek, és ezzel családjaik társadalmi felzárkózásának esélyeihez, a munkaerő piacon való 

helytálláshoz is.  

Az intézményben az alábbi témamodulokban valósulnak meg tábori tevékenységek: 

- Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás 

- Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés 

- Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás 

-   Életvezetés, családi életre nevelés témamodul. 

1.3.  A tanulók alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése a 

- Hagyományőrző és anyanyelvápoló, 

- Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés, 

- Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás, 

- Életvezetés, családi életre nevelés témamodulokban megvalósuló tevékenységeken keresztül.  

1.4.  A köznevelés intézmények hátránykompenzációs szerepének erősítése a hátrányos, valamint a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók számára a tanítási szünetekben elérhető személyiség- és készségfejlesztő 

tevékenységekkel, programokkal, amelyek elősegíthetik az iskolai lemorzsolódás, a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentésének mértékét. A témamodulokat, a fejlesztéseket minden gyerek számára elérhetővé 

tesszük, ezzel is erősítve a társadalmi esélyegyenlőséget, az egyenlő hozzáférés esélyét. 

1.5. A környezettudatos gondolkodás növelése a gyermekeket körülvevő természeti értékek témamodulokban 

történő újfajta szemléletű bemutatásával. Megismerik a tudatos fogyasztói magatartás alapelveit, az ökológiai 

lábnyom fogalmát, az e-számok és a fair trade termékek jelentését, az egészséges életmód és táplálkozás 

jelentőségét, valamint a globalizációban rejlő környezeti hatások veszélyeit. Megismerik a régi helyi 
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népszokásokat, ezzel is erősítve nemzeti és kulturális identitásukat. Megismerik a biztonságos 

internethasználat módját, ezzel is hozzájárulva a digitális világ használatának egészséges megvalósulásához. 

2. Az adaptáció célcsoportjai, hatásterületek 

 

2.1.  Közvetlen célcsoport az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező 1-7. osztályos tanulók. 

2.2.  Közvetett célcsoport az intézmény pedagógusai, önkéntesként együttműködő szülők, iskolai közösségi 

szolgálatot teljesítő középiskolai tanulók. 

 

3. Adaptált témamodulok 

 

3.1.  Hagyományőrző és anyanyelvápoló témamodul 

Tantárgyi illeszkedés (1-7. évfolyam):  

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, 

- Hon- és népismeret, 

- Magyar nyelv és irodalom, 

- Ének-zene, 

- Vizuális kultúra, 

- Dráma és tánc, 

- Technika, életvitel és gyakorlat 

 

A tábor ideje alatt a gyerekek megismerik a régi, helyi népszokásokat, a táborhely környezetének mese és 

mondavilágát. Kipróbálják a hagyományos kenyérsütési technikákat, népi játékokat játszanak, kipróbálják az 

üstben való lekvár főzést. Tájház látogatáson vesznek részt, ahol játékos vetélkedő keretében megismerik a régi 

használati eszközöket, szerszámokat, amit maguk is kipróbálhatnak.  

 

3.2.  Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés témamodul 

Tantárgyi illeszkedés (1-7. évfolyam):  

- Testnevelés és sport, 

- Biológia-egészségtan 

 

A tábor több választott sportág köré szerveződik, játékos foglalkozásokkal, kirándulásokkal és kulturális 

programokkal kiegészítve. A résztvevők megtanulják a kerékpár kötelező felszereltségét, segítő rendőr 

részvételével ismerkednek a közlekedési jelzőtáblákkal, a kerékpáros KRESZ szabályaival. Ügyességi pályán 

kerékpáros technikai, gyorsasági feladatok elvégzésére is sor kerül. 

 

 

3.3. Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás témamodul 
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Tantárgyi illeszkedés (5-7. évfolyam):  

- Informatika, 

- Technika, életvitel és gyakorlat, 

- Erkölcstan 

 

A tábor ideje alatt a gyerekek megismerik a biztonságos internethasználat módját. Szakemberek segítségével 

kereső programok, képalkotó, képfeldolgozó, tájékozódást segítő, tervező és további alkalmazásokkal 

ismerkednek, a fotó- és filmkészítés technikáit sajátítják el. A tábor végére elkészítik saját alkotásaikat.  

 

3.4.  Életvezetés, családi életre nevelés témamodul 

Tantárgyi illeszkedés (1-7. évfolyam):  

- Technika, életvitel és gyakorlat, 

- Magyar irodalom, 

- Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, 

- Hon- és népismeret, 

- Erkölcstan, 

- Etika 

 

A tábor ideje alatt a gyerekek játékos feladatokon át, szerepjátékok alkalmazásán keresztül megismerik a felnőtt 

léttel járó fontos döntési helyzeteket, felelősségteljes viselkedési formákat. Segítséget kapnak önismereti 

foglalkozásokon keresztül saját jövőképük kialakításához. Az előttük álló döntéshelyzetek mérlegeléséhez (pl. 

pályaválasztás).  

 

 

 

Cibakháza, 2021. május 07.       Hegedűsné Varga Ilona 

        intézményvezető 


