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Bevezetés  

Az iskola küldetésnyilatkozata 

„ Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvá-

gya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megta-

nulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”  

     (Szent-Györgyi Albert nyomán) 

 

Célunk a testileg, lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, megfelelő önismerettel, önbizalom-

mal rendelkező fiatalok nevelése, akik korszerű, tovább építhető ismeretekkel, anyanyelvi, 

idegen nyelvi és informatikai képzettséggel, korszerű matematikai gondolkodással, a pályavá-

lasztáshoz, önműveléshez megfelelő képességekkel rendelkeznek. 

 

Az iskola jövőképe 

 

 Az eltelt évek tapasztalatai alapján állíthatjuk, csak minőségi szemlélet lehet intézményünk 

fejlesztésének alapja.  

Az iskola munkatársai, pedagógusok és nem pedagógus munkatársak elkötelezettek munká-

juk, munkahelyük iránt, valamennyien hozzájárulnak, hogy a közösen megfogalmazott és 

elfogadott minőségi célokat megvalósítsuk. 

A minőség folyamatos és tudatos megfelelés egyedi céljainknak és értékeinknek, amelyek 

összhangban állnak a tanulók, a szülők, az iskola dolgozói, a fenntartó és tágabb értelemben a 

társadalom egészének elvárásaival. 

Célunk, hogy belső és külső partnereink elégedettek legyenek az intézmény szolgáltatásaival.  

Akkor lehetünk elégedettek, ha a fentiek után arról értesülünk, hogy mind a középfokon törté-

nő tanulásban, mind a munkába lépést követően tanítványaink döntő többsége megállta a he-

lyét.  

Szilárd alapokon nyugvó pedagógiai hitünket és tudásunkat - korunk által megkövetelt meg-

újulással - közvetítjük, s szolgáljuk a minket választó gyerekek, szüleik, városunk és társa-

dalmunk értékeit. 

 

A minőség elérése érdekében biztosítjuk: 

 a szervezet önismeretének fejlesztését, 

 a belülről fakadó elkötelezettséget, 

 a partneri igények figyelembe vételét a szakmai munkánkban, 

 a megelőzésre irányuló folyamatos javítást, 

 az oktatás magas színvonalához és hatékonyságához szükséges feltételeket. 
 

Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a  

minőség iránt elkötelezett, segítőkész munkatársakkal és a velük együtt működő szülőkkel és 

tanulókkal valósítjuk meg.   
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1. Az iskola nevelési programja 

 

1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai 

 

Nevelő-oktató munkánk alapelvei: 

Oktatómunkánkat, a tanulási-tanítási folyamatot az azonos életkorú gyermekek különböző-

ségét figyelembe véve szervezzük 

A tanulóinkkal való kapcsolat alapja a bizalom, a megértés, a tisztelet 

Nevelő – oktató munkánkban művészeti és esztétikai igényességre, környezettudatosságra, 

ökológiai szemlélet kialakítására, hagyománytiszteletre törekszünk; fontosnak tartjuk a 

gyakorlati tevékenységen alapuló ismeretszerzést 

Tevékenységünk, kapcsolatunk alapja a tanulókkal szembeni igényesség, határozott köve-

telmények támasztása 

A különböző adottságokkal, érdeklődéssel, hajlammal bíró diákjainknak teret biztosítunk 

tehetségük kibontakoztatásához, önmaguk megvalósításához 

Iskolánk méltó képviselete és hírnevének öregbítése mindannyiunk közös feladata 

Kapcsolatrendszerünket a nyitottság, a szülők, pedagógusok, vezetők és a fenntartó egy-

máshoz való viszonyát a kölcsönös tisztelet, a közös felelősség vállalása jellemezze 

A gyermek nevelését a család és az iskola közös feladatának érezzük; a családi nevelés hi-

ányosságaiból eredő hátrányokat felismerve, azok csökkentésére törekszünk 

 

Oktató-nevelő munkánkban a következő értékeket állítjuk középpontba: 

 személyiségközpontúság 

 differenciált fejlesztés, tehetséggondozás és a segítségre szorulókkal való foglalkozás, 

a különbözőségek elfogadtatása 

 türelmesség, egymásra figyelés 

 gyermekvédelem 

 partnerközpontúság, a sokrétű elvárásnak való megfelelésre törekvés 

 

Az iskola nevelési-oktatási céljai 

A testileg, lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, megfelelő önismerettel és önbizalommal 

rendelkező fiatalok mellett a tanulásban akadályozott diákok nevelése, akik: 

- a változó világunkban eligazító, korszerű, továbbépíthető ismeretekkel, anyanyelvi, ide-
gen nyelvi és informatikai képzettséggel, a pályaválasztáshoz, önműveléshez megfelelő 

képességekkel rendelkeznek 

- képesek és készek önmaguk és szűkebb közösségük életének szervezésére, iskolai, 
egyesületi, családi, munkahelyi stb. csoportba való beilleszkedésre, a közösség gazdagí-

tására, fegyelmezett tevékenységre, feladat- és szabálytudatuk erősítésére 
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- képesek az értékteremtő munkára, a megszerzett művészeti képzettségük gyarapítására, 
ízlésük formálására 

- szabadidejük megszervezésére, testi, lelki rekreációt, fejlődést biztosító eltöltésére ké-
szek 

- reális énképpel rendelkeznek 

- a lakóhelyhez való kötődés értékeit gyarapítják 

- a kulturális és a szociális hátrányok, a tanulási akadályozottság ellenére törekednek a 
hátrányok csökkentésére, a felzárkózásra 

- elfogadják önmaguk és társaik másságát, törekednek a fejlődésre, a kompenzáló megol-
dások kitartó végzésére  

- felkészülnek a természet és az épített környezet megóvására  

 

1.2. Iskolánk folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárá-

sai, a pedagógusok, osztályfőnökök feladatai 

Az iskolai nevelés első sorban a tanítás és tanulás folyamatában valósul meg, amelynek so-

rán a gyermek a maga teljes személyiségében gyarapodik. 

A családi nevelés mellett az iskolának törekednie kell a hiányosságokból eredő hátrányok 

csökkentésére, amelyhez a szülők és nevelők bizalomteljes együttműködése szükséges. 

A nevelő-oktató munka során törekedni kell az önálló tanulás képességének kifejlesztésére, 

a tanulók nyitottságának, tanulási kedvének megteremtésére, megőrzésére. 

A tanulók esélyegyenlősége egyéni bánásmóddal, differenciált foglalkoztatással segíthető 

elő, amelynek igazodnia kell az adottságokhoz, a körülményekhez. 

A tanuló az iskolában éli meg először a társadalmi viszonyokat, a saját jogait és kötelessé-

geit, valamint lehetőségeit sorsa és a közélet formálásában. Személyiségének alakulásában 

nagy hatással vannak rá az iskolai értékek, az iskolai élet gazdagsága. 

A pedagógus szerepe igen jelentős a közös emberi értékek tiszteletének, az azokkal való 

azonosulásának a kialakításában, az erkölcsi tudat megteremtésében. 

Az egészség megkívánja a megfelelő testi fejlődést is, ezért a rendszeres mozgás iránti 

igény felkeltése és kielégítése szükséges, amelynek során a fiziológiai, értelmi és akarati 

tulajdonságok, képességek egyaránt fejlődnek. 

Az ember és környezete egységes rendszert alkot, ezért fontos, hogy a tanuló képes legyen 

a természetes és épített környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, a környezet-

barát életvitelre. 

Az ember teljességéhez érzelemgazdagság, esztétikai érzékenység, a szépség iránti fogé-

konyság szükséges, melynek kialakítására minden nevelési helyzetben törekedni kell. 

 

Fejlesztési területek-nevelési célok 

Az erkölcsi nevelés: 

A tanuló erkölcsi gondolkodásának a szintje eleinte konvencionális, rendre és fegyelemre 

törekszik, belátja, hogy teljesíteni kell az elvállalt kötelességeket, a szabályokat minden kö-
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rülmények között be kell tartani, kivéve az olyan szélsőséges eseteket, amikor azok más tár-

sadalmi kötelezettségekkel kerülnek konfliktusba. A szakasz második felében a tanuló erköl-

csi gondolkodása posztkonvencionálissá válik, vagyis belátja, hogy a törvényeket a társada-

lom hozza és alakítja. Tudatosul benne, hogy az emberek különböző értékeket és véleménye-

ket vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos. A tanuló megérti a 

normakövetés fontosságát. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait, valamint több, az ünnepkörök-

höz köthető magyar hagyományt. Egyre rendszeresebben részt vesz szűkebb közösségében 

nemzeti hagyományainak ápolásában, megismer ezekhez kapcsolódó műalkotásokat. Annak 

érdekében, hogy erősödjön benne saját népe és kultúrája értékeihez való kötődés, megismeri 

azok legfontosabb értékeit, kiemelkedő személyiségeit és szimbólumait. Fel tud sorolni né-

hány, lakókörnyezetére jellemző sajátosságot, megismeri a hungarikum fogalmát. Ismeri 

nemzeti ünnepeinket, ezekhez kötődő hagyományainkat, és ezeket tantárgyi ismereteihez is 

kapcsolja. Kialakul benne a szülőföld, a haza és nemzet fogalma, az ezekhez való kötődés 

igénye. Egyre nyitottabb más népek kultúrája iránt, ismeri, hogy Magyarországon milyen 

nemzetiségiek és kisebbségek élnek. Ismerkedik egy-egy magyarországi nemzetiség, kisebb-

ség kultúrájával. Ismeri az általa tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának egy-egy 

jelentős vonását. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló törekszik a konfliktusok feloldására, alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus 

technikáit. Nyitottá válik a társadalmi jelenségek iránt, szert téve az együttműködés képessé-

gére. Ismeri a közösségi élet sajátságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevé-

kenységét. Megismerkedik az alapvető emberi, szabadság-és állampolgári jogokkal, kötele-

zettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel. Alkalmazza a méltányos-

ságot és az erőszakmentességet biztosító technikákat a közösségben való tevékenység részvé-

tele során. 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanuló megfelelő szókinccsel rendelkezik érzelmi árnyalatok kifejezésére, képes dicsérni, és 

egyre több tulajdonságot meg tud nevezni. Megismeri az önmegfigyelés jelentőségét, reakció-

it, viselkedése alapján véleményt tud mondani önmagáról.  

A családi életre nevelés 

A tanuló képes felismerni és megfogalmazni a családban betöltött szerepeket, feladatokat, 

megtalálja és elvégzi a rá háruló feladatokat. Tisztában van a nemi szerepek biológiai funk-

cióival, társadalmi hagyományaival. Felismeri a családi élet és a párkapcsolatok során előfor-

duló problémahelyzeteket, és ezek megoldásához megfelelő segítséget tud kérni. A szakasz 

végére a tanuló értéknek tekinti a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. Tisztában 

van azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos eleme, és érti az ezzel kapcsolatos fele-

lősséget is. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló fel tudja sorolni az egészséges táplálkozás néhány alapvető szabályát. Ismeri a tisz-

tálkodással kapcsolatos alapvető szabályokat, a személyes higiéné ápolásának módjait, majd 

megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. Tudja, hogy a rendszeres testmozgás és 

művészi tevékenység hozzájárul lelki egészségünk megőrzéséhez, így fokozatosan kialakul az 

igénye ezek iránt. A tanuló igyekszik olyan kikapcsolódást, hobbit találni, amely hozzásegíti 

lelki egészségének megőrzéséhez. Ismeri az aktív pihenés fogalmát, meg tud nevezni aktív 
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pihenésformákat. Tisztában van a feltöltődés és kikapcsolódás jelentőségével. Tudatosan fi-

gyel testi egészségére, képes szervezetének jelzéseit szavakkal kifejezni. 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanulóban fokozatosan tudatosul, hogy társaival kölcsönösen egymásra vannak utalva. Bi-

zonyos helyzetekben kérésre képes felelősséget vállalni másokért, vállalásaiért helyt is áll. 

Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben ő képes segí-

teni. A fogyatékkal élőkkel való együttélésről tapasztalatot szerez, amelynek során felismeri a 

segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és a mindennapokban is. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanulóban kifejlődnek a környezet harmonikus, környezetkímélő életvezetéshez szükséges 

szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Érti a mennyiségi és 

minőségi változás, fejlődés fogalmát, valamint, hogy a fogyasztás önmagában sem nem cél, 

sem nem érték. Egyre érzékenyebbé válik környezete állapota iránt, képes annak változását 

elemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező 

anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes társaival együttmű-

ködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az iskola kör-

nyezetét. Nem hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát 

módokat előnyben részesítve a természet, újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyago-

kat. Érzékennyé válik az anyag-és energiatakarékos életvitelre.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló történelmi ismeretei alapján felismeri a gazdasági rendszerek változását, viszonyla-

gosságát, hibáit és fejlődését. Ismeri az unió közös fizetési eszközét, belátja, hogy az egyes 

országok eltérő mértékben és szerepben kapcsolódnak be a világgazdaság folyamataiba. Ma-

tematikai ismereteit alkalmazza pénzügyekkel kapcsolatos feladatokban. Képes összehasonlí-

tani, hogy különböző országokban milyen életszínvonalon élnek az emberek, és felismer né-

hány összefüggést az életszínvonal, a globális problémák és a fenntarthatóság kérdései között. 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló hatékonyan tud keresni a világhálón, kulcsszavak segítségével, majd képessé válik 

elektronikus gyűjtőmunkát végezni. Tisztában van a videojátékok használatának helyes mér-

tékeivel. Egyre inkább tisztában van a közösségi oldalak, valamint a médiatartalmak megosz-

tásának esetleges veszélyeivel. Odafigyel arra, hogy magánszférájába ne engedjen be nem 

kívánatos médiatartalmakat. 

A tanulás irányítása- az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása 

- A jó tanulási környezet megteremtése 

- A gyermek motiválására, a tanuláshoz való pozitív érzelmi viszony biztosítása  

- A tanulás irányításának feladatai: 

 tájékozódás a házi feladatokról 

 a házi feladatokkal kapcsolatos probléma megbeszélése 

 a tankönyveken kívüli ismeret szerző anyagok biztosítása  

 a hatékonyság szóbeli (verbális tanulási technikák) megismertetése 

 az önálló tanulás ideje alatti minimális segítségnyújtás  
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 a házi feladtok ellenőrzése: az írásbeli feladtok mennyiségileg mindig 

és minden esetben zöld színnel, jelölje a pedagógus, még a szóbeli fe-

ladatokat előre elkészített terv szerint néhány tanulónál ellenőrizze 

 

- A tanuló megismer olyan alapvető tanulássegítő technikákat, amelyek segítségével 

hatékonyabbá teszi az önálló felkészülést, például a tanuláshoz szükséges külső és 

belső feltételeket 

- Tud a tanuló tanult témák alapján tájékozódni a könyvtárban és a világhálón 

- Képes gondolatait megállapításért kifejezni, nyelvileg szabatosan indokolni. 

- Elegendő ismerettel, önértékeléssel, önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy megfe-

lelő teljesítményt nyújtson, de tisztában van vele, hogy ehhez megfelelő fizikai álla-

potban kell lennie 

- A hatékony tanulás elsajátításához kötődő feladatok: 

 A figyelmes munkához szükséges objektív feltételek megteremtése, a 

megfelelő tanulóhely felszerelés, a csend, a nyugalom 

 A megfelelő szubjektív feltételek biztosítása pihent állapot, jó mun-

kalégkör, kellő ráhangoltság, tettrekészség, motiváltság 

 Tudatos szervezésre, tervezésre szoktatás 

 A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmé-

lyítése 

 A helyes tanulási sorrend kialakítása, elsajátítása 

 A gyermekek számára legeredményesebb, az ismeretek elsajátításá-

hoz legmegfelelőbb tanulási módszerek megismertetése, alkalmazása, 

gyakoroltatása 

 A figyelem, az akarat irányítása 

 A pontos, esztétikus munka iránti igény kialakítása 

 Megfelelő munkatempó kialakulása, annak fokozatos növelése 

 Az alkalmazásképes tudáshoz, az eredményes feladatvégzéshez szük-

séges kulcskompetenciák kiemelt fejlesztése 

 Szabálykövető képesség 

 Lényegkiemelő képesség 

 Hatékony problémamegoldó képesség 

 A helyes életvezetés képessége 

- A hátránnyal rendelkező, részképességeiben fejletlen, sérült gyermekek következe-

tes fejlesztése, felzárkóztatása, differenciált foglalkoztatása valamint a tehetséges ta-

nulók képességének kibontakoztatása 
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Egységesség és differenciálás 

A nevelési oktatás folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni sajá-

tosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátságok ismeretében az egységes 

oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembe vételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 

feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy ké-

pességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A tanu-

ló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, 

munka-és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az 

egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok 

megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, s az adott sza-

kasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.  

A differenciált –egyéni és csoportos- eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő 

tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, meg-

szüntetését.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a NAT-ban meghatározott és a ke-

rettantervben részletezett kiemelt fejlesztésű feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de 

mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékosságai kategóriákra vonatkozó ajánlá-

sait. Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg és segíti 

a minél teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni 

üteméhez. A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására, 

vagy egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására. 

 

Szabadidős foglalkozások 

A szabadidős foglalkozások a tanulók pihenését, regenerálódását, művelődését szolgálják. A 

gyermek személyiségének fejlődésében a szabadidős tevékenységek fontos szerepet töltenek 

be. A foglalkozások során a tanulók gyakorolják, elmélyítik, megszilárdítják a tanórákon 

szerzett ismereteket, egyéni képességeiknek megfelelően sokoldalúan fejlődnek. A különböző 

tevékenységek során a tanulók olyan új ismeretekkel is gazdagodnak, amelyek a tanórai kere-

tekbe nem férnek bele így a foglalkozások az elsajátított ismeretek bővítését, a különböző 

jártasságok, készségek, képességek fejlődését is szolgálják.  

- A különböző foglalkozások szervezeti keretein belül a tanulók pihenésének, regene-

rálódásának lehetővé tétele, a jó kedélyállapot és hangulat, az otthonosság, a ki-

egyensúlyozottság megteremtése, a mentálhigiéné gondozása. 

- A tevékenységek sokszínűségének gondozása, biztosítása, amely figyelembe veszi a 

tanulók életkorát, nemenkénti különbözőségét, érdeklődését, és az iskolai tanulmá-

nyokkal összhangban művelődésre, önművelésre ösztönöz. 

- A többféle ajánlott tevékenység közül választási lehetőség biztosítása, amelynek ke-

retén belül szabadon, párban, kiscsoportban és egyénileg tevékenykedhetnek. 

- A foglalkozások irányításában a nevelői kezdeményezés tervszerűségének, és az 

adott helyzetnek megfelelő rugalmasságának biztosítása. 

- Az egyes tanulók szabadidős szokásainak megfigyelése, adott esetben egyénre szóló 

differenciált tervezés, a képességfejlődés kibontakoztatása, felzárkóztatás, tehetség-

gondozás. 

- A feladatvégzés sikerességének objektivitására törekvő értékelés, jutalmazás. 
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Az életrend, napirend 

Az életrend kialakításában nagy az intézményben dolgozók felelőssége. A pedagógusok terve-

iket az idetartozó biológiai és pedagógiai szempontok figyelembe vételével alakítják ki, 

egyeztetve a gyerekekkel és a szülőkkel. 

Az életrend kialakításakor döntő szempont a tanulás és a pihenés, a regenerálódás, a kötött és 

kötetlen tevékenységek arányainak pedagógia szempontból helyes kialakítása.  

A gyakorlatban jól bevált napirend: 

 Játék, beszélgetés (lehetőleg a szabadban) 

 Ebéd 

 Szabadfoglalkozás, játék, séta, pihenés, relaxálás 

 Tanulás  

 Uzsonna, rendrakás 

 A szülők igényeinek megfelelően felügyelet biztosítása szabadidős foglalkozással 

A napirend nem válhat olyan sémává, ami megváltoztathatatlan. Érvényesíteni kell a rugal-

masság elvét, figyelembe kell venni a következő nap iskolai terhelését. A fentiek mellett nél-

külözhetetlen az otthonos légkör biztosítása, amely a pedagógus személyiségétől, kompeten-

ciájától függ, de fontos szerepet játszanak benne a tárgyi feltételek is. 

 

Kulturális tevékenységek 

Az iskolai tananyag mélyebb elsajátítása, élményszerű bővítése, a helyes és hatékony tanulási 

módszerek, technikák elsajátítása. 

Az életkornak megfelelő szépirodalmi alkotások megismertetése, az esztétikai érzék, az ízlés 

fejlesztése. 

A hangos és néma olvasás, a beszédkészség, a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, az előadói 

készség, a szókincs fejlesztése különböző gyakorlatokkal. 

Versek, mondókák, nyelvtörők tanítása, a verstanulás technikájának gyakoroltatása, a memó-

ria fejlesztése. 

A magyar néphagyományok, népszokások megismertetése, a hagyományok tiszteletére és 

ápolására nevelés. 

Hazai népmesék, műmesék feldolgozása, eljátszása, a bennük rejlő tanulságok felfedeztetése. 

A gyermek- és játékdalok, népdalok és műdalok tanítása, közös éneklése, a helyes előadás-

mód, a zenei érzék fejlesztése. 

Városunk nevezetességeinek megismertetése, az épített környezetünk funkcióinak tudatosítá-

sa, lakóhelyünk megszerettetése.  

Ünnepeink megismertetése, méltó megemlékezése, közös ünneplések, az ünnepek életünkben 

való szerepének, fontosságának tudatosítása. 

Műsorok betanítása, előadása, vers és mesemondóverseny rendezése. 

Ismerkedés a gyermekenciklopédiákkal, lexikonokkal, segédkönyvekkel. 

Más népek irodalmi és egyéb művészeti alkotásainak bemutatása, az ott élő emberek hagyo-

mányainak, életének megismertetése.  

Beszámolók átélt eseményekről, élményanyagokról, beszélgetés a média által közvetített mű-

sorokról. 



12 

 

Manuális tevékenységek 

A tanulók technikai érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, kielégítése. 

A tanulók kézügyességének, kreativitásának, alkotó fantáziájának manuális tevékenységeken 

keresztüli fejlesztése. 

Különböző kézműves technikák megismertetése, alkalmazása. Különböző sokszorosító tech-

nikák elsajátítása. 

A balesetvédelmi szabályok megismertetése, betartatása. 

Az ünnepekhez kötődően ajándékok, kellékek készítése, érzelmi nevelés. Gyermekjátékok, 

társasjátékok, bábok készítése, közös játékok. 

Részvétel rajzpályázatokon, a tehetséges tanulók versenyeken való bizonyítási lehetőségének 

támogatása. 

 

Játéktevékenységek 

Az időjárásnak megfelelő szabadtéri és tantermi játékok tervezése, szervezése.  

Az egészséges életmódnak megfelelő, az életkorból adódó mozgásigény kielégítése, a moz-

gáskultúra fejlesztése.  

A kulturált közös játék megvalósítása, az ezzel kapcsolatos közösségi szokások kialakítása. 

A gyorsaság, ügyesség, erő, kitartás fejlesztése. 

A különböző, sokféle játékon keresztül a tanulók egyéni képességének, tehetségének a kibon-

takoztatása, az önbizalom erősítése. 

Énekes játékok, népi játékok, kiolvasók tanítása, gyakorlása. 

Ügyességi, mozgáskoordinációs, egyensúlyérzéket fejlesztő feladatok, gyakorlatok végrehaj-

tása. Sor és váltóversenyek szervezése. 

Megfigyelő és fejtörő tanteremi játékok, vetélkedők szervezése. Logikai játékok, tanteremi 

társasjátékok.  

Egyéni és csoportos építő- szerelőjátékok szervezése, mozgásimprovizációk zenére, tánctanu-

lás. Sportversenyek szervezése. 

 

Iskolán kívüli programok 

A tanulók megismerő tevékenységének, érzelmi életének fejlesztése, a kiegyensúlyozottság 

biztosítása. 

A csoportos közlekedés szabályainak megismertetése, elsajátíttatása, a gyakorlatban való al-

kalmazás. 

Tanulmányi séták szervezése, amelyek a megfigyelő és gyűjtőmunkát szolgálják. Séta a par-

kokban, ligetekben, a városi piacra. 

Kiállítások, tárlatok megtekintése a múzeumban, könyvtárban. A könyvtárlátogatások elősegí-

tik a könyvtárhasználatot. 

Művelődési intézmények irodalmi és zenei rendezvényein való részvétel, mozilátogatások. 

Az időjárási viszonyoknak megfelelően ismerkedés a korcsolyázással. 
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Egyéb foglalkozások 

A tanórán kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai foglalkozás, amely a tanulók fejlődését, 

szolgálja. 

Az egyéb foglalkozások célja: 

- biztosítják a tanulók tanórán kívüli gondozását, ellátását a család és az óvodai neve-

lés eredményeire építve segítik, kiegészítik, bővítik az iskola tanórai keretben folyó 

nevelőoktató munkáját 

- az iskola többi nevelési formájával együtt arra törekszik, hogy a tanulók olyan sze-

mélyiséggé váljanak, - akik a kor tudományos eredményein alapuló széleskörű isme-

retekkel és ezzel együtt alkotó és kritikus gondolkodással rendelkeznek, 

- akik számára fontosak az erkölcsi értékek, akik életigenlők, 

- akikben a szellemi értékek testi edzettséggel párosulnak, 

- akik a saját és társaik munkáját, eredményeit megbecsülik, s a másik ember szemé-

lyiségét elfogadni képesek, 

- akik együttműködésre, felelős és önálló feladatvégzésre készek és képesek, 

- akik szeretik családjukat, hazájukat, 

- akik védik, óvják a természeti környezetet, 

- akik egészségesen élnek, 

- akik a problémák megoldására, a konfliktusok feloldására képesek 

Az egyéb foglalkozások nevelésének fő feladatai  

- Járuljon hozzá a gyermek értelmi képességeinek maximális fejlesztéséhez, bizonyos 

többlettudás megszerzéséhez, az ismereteik gyakorlatban történő alkalmazásához. 

- Erősítse a gyermek magatartását és viselkedésformáját. 

- Fejlessze a változatos szabadidős programokkal a gyermek igényes szabadidő-

kultúráját. 

- Segítsen a testileg, lelkileg gazdag ifjúság nevelésében, az egészségtudatosság fej-

lesztésében. 

Az egyéb foglalkozások nevelési rendszerét a következőképpen lehet összegezni: 

- Tanulásirányítás, 

- Egészséges életmódra nevelés, 

- Szabadidő irányítás, 

- Viselkedéskultúra fejlesztése, 

- Játék és sport, 

- Séta és kirándulás 

Ez a rendszer változtatható, továbbfejleszthető. 
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További specialitásaink 

1. Az ÖKO-Iskolai programunk. Ennek szellemében úgy végezzük tevékenységünket, 

hogy közben tiszteletben tartjuk élőkörnyezetünk érdekeit. Ezen foglalkozásunkat se-

gíti a sövény, szelektív hulladékgyűjtés, ÖKO jeles napokról való megemlékezés, az 

udvari játszótér használata. 

2. Az idegen nyelvvel - angol, német - játékos formában már első évfolyamtól ismer-

kedhetnek tanulóink. Az 5-8. évfolyamon csoportbontásban folyik a nyelvtanulás. A 

nyelvtani ismereteken túl, az általunk alkalmazott módszer elősegíti tanulóink idegen 

nyelv használatát. Emeltóraszámban tanulhatják iskolánkban a tanulók az idegen nyel-

veket. Az emeltóraszámú nyelvoktatásunk feladata a középiskolára való felkészítés. 

3. Diákjaink emelt óraszámban is elsajátíthatják az informatikát, melynek feladata a 

legkorszerűbb információáramlás eszközeinek és alapjainak megismertetése. 

4. Természettudományi gyakorlatok tantárggyal igyekszünk felkészíteni tanulóinkat a 

természettudományos szemléletre.  

5. Az erdei iskolai programot, mint tanulásszervezési formát az 1993/94-es tanévben in-

dítottuk, amely biztosítja az alapelveinkben megfogalmazott célkitűzések megvalósí-

tását, és lehetővé teszi a környezetünkben található természeti és épített objektumok 

felhasználását a tanítás- tanulás folyamatában. 

Célja: -  a természet közvetlen megfigyeltetésével szerzett ismeret 

- a természet és természetgazdálkodás formáinak, egymásra hatásának megis-
mertetése 

- rendszeres környezetnevelési foglalkozások tartása 

- természetbarát- gondolkodás kialakítása 

- a mai kor káros hatásai mellett egy tartalmasabb életmódra való igény éb-

resztése 

- az egészséges életmód igényének kialakítása 

- a közösségformálás 

Tartalma: 

Az erdei iskolai program tartalmát és követelményeit a helyi tantervünk tartalmazza a 

különböző tantárgyak keretén belül. A tantárgyak mikro tervezésekor kell figyelembe 

venni az erdei iskolai programok megvalósításának időpontjait. 

A program megvalósítása 

Iskolánkban minden évben megszervezzük az erdei iskolai programot a 4. és a 6. évfo-

lyamok valamennyi tanulócsoportjának. 

A napi foglalkozásokat 8 órásra tervezzük. Naponta három blokkot alakítunk ki, me-

lyeknek időtartama 2-2 óra. Délben 2 órás szabadprogramot biztosítunk.  

A tanulók tevékenységét az osztályfőnökök és esetenként szaktanárok irányítják, akik 

naponta értékelik az osztályközösségek munkáját, és ezzel egy időben meghatározzák a 

következő nap feladatait is.  

6. Iskolánk honismereti programját „Ismerd meg házadat és hazádat!” elnevezéssel 5-

8. évfolyamos tanulóinknak szervezzük. A programban komplex módon jelennek meg 

a városunkhoz, annak környékéhez, Vas megyéhez és a Nyugat – Pannon euró régió-

hoz kapcsolódó ismeretek. Célja, hogy a tanórán kívüli foglalkozáson résztvevő min-

tegy 150 tanuló az irodalmi, történelmi, földrajzi, művészettörténeti ismeretanyagon 
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túl kapjon életre szóló élményt, és kötődjön szűkebb és tágabb szülőföldjéhez, ismerje 

meg legfontosabb értékeinket. 

7. Főfoglalkozású gyógypedagógus és óraadó logopédus gondoskodik a beszédjavítás-

ról. Rászoruló tanulóink számára szakszerű foglalkozásokat biztosítunk első osztályos 

kortól, heti 2-3 alkalommal. Fejlesztő pedagógus foglalkozik a tanulási nehézségek-

kel küszködő diákokkal.  

8. Iskolai könyvtár 

Feladatából adódóan biztosítsa tanulóink munkájához a szükséges könyveket, 

folyóiratokat és egyéb információhordozókat. Kielégíti a tanulók, tanárok pedagógiai, 

szakirodalmi és információs igényét. Segíti az egyéni tanulást, önképzést, tanulóink 

olvasóvá nevelését, könyvtári tájékozódását. 

9. Tanulmányi kirándulások 

Az egyes évfolyamokon szervezett tanulmányi kirándulások szervesen kapcsolódnak 

az adott tanévek célkitűzéseihez, a tanórák anyagihoz: 

 az 1-2. évfolyamon az anyanyelv, a természetismeret, a művészetek és a helytör-
téneti ismeretek tanítását segítik. (Sárvár és környéke) 

 a 3-4. évfolyam a megye kultúrájával, történelmével, nevezetességeivel, népi ha-

gyományaival ismerkedik meg. (Szombathely, Sopron, Fertő-tó, Ják) 

 az 5. évfolyam az Őrség földrajzi adottságait, népi iparművészetét, építészetét ta-
nulmányozza 

 a 6. évfolyam kirándulásai a Balaton és környéke irodalmához, történelmi és föld-
rajzi ismeretéhez, élővilágához kapcsolódnak. (Pápa, Zirc, Nagyvázsony, Keszt-

hely, Tapolca, Sümeg, Veszprém) 

 a 7. évfolyam szintén több területet ölel fel: irodalom, technika, fizika, 

művészetek, történelem, biológia, földrajz. (Nagycenk, Kapuvár, Győr, Zirc, 

Pannonhalma) 

 a 8. évfolyam a távolabbi régió megismerését tűzi ki célul. (Dunakanyar és Buda-
pest vagy Pécs és környéke) 

A tanulmányi kirándulások az osztály szülői közösségének anyagi támogatásával való-

sul meg. 

10. Megemlékezések, ünnepélyek 

Ezek a rendezvények nem csupán hagyományaink ápolására szolgálnak. Jelentős sze-

repük van hazafias, történelmi nevelésünkben, a szűkebb-tágabb közösséghez való tar-

tozás élményének kialakításában, elmélyítésében.  

Az ünnepi műsor szereplési lehetőséget ad, és élményt nyújt a közös próbákon. A ta-

nulók megismerkednek fontos történelmi eseményekkel, irodalmi, zenei alkotásokba 

nyernek bepillantást, tudomást szereznek hagyományainkról, örömet nyújtanak társa-

iknak és tanáraiknak. 

11. Kulturális bemutatóink, szemléink sokéves hagyományra tekintenek vissza. Célunk, 

hogy művészeti csoportjainknak, osztályközösségeinknek bemutatkozási, önmegvaló-

sítási terepet és keretet nyújtsunk. Iskolai szintű fellépésre októberben az elsős avatás 

alkalmával, valamint karácsony előtt kerül sor különböző kategóriákban /néptánc, népi 

játék, bábozás, színjátszás, éneklés, versmondás stb./. Megszervezzük a vers- és pró-
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zamondó verseny iskolai fordulóját, népdaléneklési vetélkedőnket. Diákjaink rendsze-

res résztvevői területi művészeti rendezvényeknek, fesztiváloknak. 

 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartal-

mazza. 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, a helyettesített órák vezetése, 

 különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 



17 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

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

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákönkormányzati vezetőjével, segíti a tanulóközösség kialaku-
lását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osz-
tály szülői munkaközösségével.  

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

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

jeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 
év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcso-

latos 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 moz-
gósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldá-

sát.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 Terveink között szerepel a digitális napló bevezetése. 

 

 



18 

 

1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

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

ink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesz-

téssel kapcsolatos teendőinket. Az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a kulcs-

kompetenciák fejlesztésére. 

Kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti Alaptanterv alapján 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint 

újra fogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú szö-

vegeket biztonságosan elolvasni, értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott szö-

veg felidézésre, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és elektronikus formá-

jú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a szövegelemzés alapvető eljá-

rásainak önálló alkalmazásaira, különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek 

szerkesztésének feltárására, értelmezésére és értékelésére. Korosztályának megfelelő módon 

részt vesz az infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Törekszik az olvasható és pontosan értelmezhető írásbeli kommuniká-

cióra. Képes rövidebb szövegek összegyűjtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézi-

könyvek használatában, törekszik a normakövető helyesírásra. Képes egyes nem verbális ter-

mészetű információk adekvát verbális leírására. 

Az idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami 

tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése 

mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi kul-

túra fontosságát. Elindul a tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és 

használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek 

célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. 

Matematikai kompetencia 

A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egysze-

rű modellek használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai 

kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi életben 

is használt mennyiségek becslésében, azok összehasonlításában. A tanuló képes következte-

tésre épülő problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló már képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb techno-

lógiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóbban használja, illetve alkalmazza az 

alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és 

megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind önállób-

ban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelyek eredményét értelmezni is tudja. Felis-

meri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink 

döntően végesek, és ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a 

környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos döntések meghoza-

talára. 

Digitális kompetencia 

Képes alapvető számítógépes alkalmazásokat felhasználni a tanórán kívüli tanítási tevékeny-

ségek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb biztonsággal és mind önállóbban 
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képes felhasználni a számítógép és az Internet által biztosított információkat, akár megadott 

szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. Ismeri az elektronikus kommunikáció (e-mail, kö-

zösségi oldalak) által nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus 

kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, 

megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az állampolgár-

sághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai és az isko-

lán kívüli életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott közösségek-

ben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó problémák 

megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, ennek fi-

gyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes megfogalmazni 

véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások érvelé-

sét. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanuló-

ban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata. 

Kezdeményező képesség és vállalkozói kompetencia 

Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései kö-

vetkezményeit. Képes a krának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvezőbb 

lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és –esetenként segít-

ségével- meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a vég-

rehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló képes korának megfelelő különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus, képző-

művészeti, fotó-és film-) élmények többszempontú befogadására, élvezetére. Képes szabad 

asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző művészeti 

területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. Képes törté-

netek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc-és mozgástechni-

kai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló ízlése, és ez 

megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, használatában. 

 

A személyiségfejlesztés hangsúlyozott szerepe 

A tankötelessé váló gyermek számára a legnehezebb alkalmazkodást az iskolába lépés jelenti. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében ez fokozottan jelentkező probléma, hiszen 

gyakran a szülő sem tudja elfogadni a különleges nevelés igényét, emiatt nem tudja segíteni 

gyermeke beilleszkedését az új helyzetbe. Az alapító okiratunknak megfelelően az enyhe ér-

telmi fogyatékosokat integráltan oktatjuk felmenő rendszerben a Nemzeti Köznevelési Tör-

vény előírásainak megfelelően. 

Okok: 

 A tanulási kudarcok és/vagy a stigmatizáltság következtében másodlagos 
személyiségsérülések jelentkezhetnek. Ezek a tünetek (bohóc, folyton beszél, provokál, 

agresszív vagy éppen passzív, szorongó stb.) gyakran már idekerülésükkor jelen vannak. 

 Hátrányos, veszélyeztetett helyzetben a nem megfelelő életmódot folytató, elhanyagoló, 

veszélyeztető családokban nincs a gyermekek számára megfelelő szocializációs minta, 

melynek hiánya a személyiség torzulásához vezethet, a társadalmi integráció gátja lehet. 
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 A külső szocializációs hatások miatt a tanulók környezetében a közösségi életminták 

gyakran negatívak, a humanisztikus értékekkel szemben a tárgyi értékek preferálása a 

jellemző. Nem elhanyagolható a tömegkommunikációs eszközök káros hatása sem. A 

speciális helyzetben lévő tanulók iskolán kívüli társai általában maguk is 

peremhelyzetűek. A sérült, fogyatékos tanulókat kigúnyolják, megalázzák. 

Célok: 

Tanulóink a különböző szintű adottságaikkal, eltérő mértékű fejlődésükkel, tanórai és tan-

órán kívüli ismeretszerzésükkel, egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, 

spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben bontakoztathassák ki személyisé-

güket. 

Oktató-nevelő tevékenységünk egész folyamatában szem előtt kell tartanunk, hogy a fo-

gyatékosságot okozó károsodás következményei a tanulók személyiségében sokoldalú fej-

lesztéssel jelentősen ellensúlyozhatók, korrigálhatók. 

Tevékenységek: 

 A tanulók harmonikus személyisége: reális önértékelés, énkép, érzelmi egyensúly, jó 

iránti fogékonyság, fejlődés iránti igény. 

 Konstruktív életvezetés képességének kialakítása: az eredményes életvezetéshez 
szükséges készségek, képességek kialakítása, fejlesztése. 

 A környezetből származó megterhelések, ártalmak következményeinek prevenciója, 
illetve csökkentése, korrekciója. 

 Társas kapcsolatok kialakításának képessége: helyes magatartási, viselkedési szokások, 

megfelelő ítéletalkotás, szabálytudat erősítése, együttműködési készség. 

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiségfejlesztő munkánkban első helyen azoknak a szokásoknak a kialakítása áll, 

amelyek segítségével az iskolába lépést tudjuk segíteni. Jól begyakorolt sztereotípiákat 

alakítunk ki, az iskolai életmódra készítjük fel a gyermekeket. Megnyerjük őket -életkori és 

értelmi szintjük figyelembevételével- a szabályok betartására, mindvégig törekszünk alapozni 

a gyermek tudatosságára, akarati erőfeszítésére. Az 1-4. évfolyamon minden tanítási órának 

része az önismeret, az önbecsülés, a kritikai és önkritikai érzék fejlesztése. A 

személyiségfejlesztésében felhasználjuk a kommunikációs és drámajáték foglalkozások adta 

lehetőségeket. A szocializációs formák elsajátításában, a kötelességtudat, a fizikai és lelki 

teherbírás fejlesztésében van nagy jelentősége az egyéb (napközis) délutáni foglalkozásoknak. 

A tanulók öntevékenységét segíti elő a szervezett szabadidős foglalkozások, amelyeknek egy 

része irányított, másik része kötetlen.  

Az 5. évfolyamtól a viselkedés kultúra fejlesztése, az értékteremtő munka tisztelete, a 

pályaorientáció, a magyar és más népek kultúrájának megismerése, megbecsülése, a helyes 

tanulási módszerek kialakítása fontos feladatunk. Az önkipróbálás, a tervező és szervező 

képességek csiszolása, amelynek megvalósulási tere az osztályközösség és a 

diákönkormányzati élet. Ezek fejlesztik tovább a tanulók önkritikáját, önfegyelmét, miközben 

igényességük is fejlődik.  

 

 

A tanulók személyiségének fejlesztésére számos más iskolai területen is van lehetőség:  
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– a hetesi és ügyeletesi feladatok ellátása, a sportrendezvények (edzések, versenyek), a 
tanulmányi versenyek, művészeti bemutatók, a tanulmányi kirándulások, táborozások, 

megemlékezések, városi és iskolai ünnepségek. 

 Az iskolai szintű feladatok az osztályok foglalkozási terveiben évfolyamokra lebontva 

nyernek lehetőséget a megvalósításra. A feladatok megvalósítását a nevelési 

igazgatóhelyettes koordinálja az osztályfőnöki munkaközösség vezetőinek támogatásával. 

 Károsodás hatásainak korrigálása: A kerettantervben, illetve ennek alapján a helyi 
tantervben rögzített ismeretanyag tervszerű, aktív feldolgozása, az alapvető ismeretek 

elsajátíttatása a tanulókkal, építve a tanórán és az iskolán kívül szerzett tapasztalatokra, 

ismeretekre is oly módon, hogy folyamatosan fejlődjenek jártasságaik, készségeik, 

képességeik, gondolkodásuk, intellektuális érzelmeik; hogy az értelmi funkciók optimális 

fejlődése során enyhüljenek, ellensúlyozódjanak a károsodás személyiségfejlődésre kiható 

következményei. 

Tanulási kudarcok következtében kialakuló személyiségzavarok esetében: 

 A már meglévő, általunk nem kezelhető súlyos személyiségzavarok esetében megfelelő 
szakintézmény illetve szakember bevonása (szakértői bizottság, pszichológus, 

ideggyógyász). Másodlagos sérülések kialakulásának megelőzése, illetve kompenzálása, 

korrekciója: fejlesztéssel, felzárkóztatással, tanórai differenciált, sérülésspecifikus 

foglalkoztatással hosszabb időkeret biztosításával, fejlesztő foglalkozásokon (Ayres-féle 

szenzoros integrációs terápia, Sindeler-Zsoldos részképesség-gyengeségek terápiája, 

GMP, stb.), délutáni foglalkozásokon önálló tanulás képességének fejlesztése. 

 Problémafeltárással, feszültségoldással: dramatikus játékokkal, beszélgetéssel (problémák 
megbeszélésével, tudatosításával, megoldási módok keresésével), csoportközi kapcsolatok 

alakításával (osztályfőnöki órán, rehabilitációs órán, fejlesztő foglalkozáson, a tanulás-

tanítás egész folyamatában). 

Családdal való szoros együttműködéssel: kiemelt az osztályfőnökök és a gyermek- és ifjú-

ságvédelmi felelős szerepe, a családlátogatások. 

Pozitív megerősítéssel, építve az épen maradt pszichés funkciókra, érdeklődési körre. Si-

kerélményt jelentő elfoglaltság, szabadidős tevékenység megtalálásával (szakkörök, sport-

tevékenység). 

A nevelés-oktatás teljes folyamatában:  

Önértékelésre nevelés: reális énkép kialakítása, jól működő képességek, adottságok, érté-

kek felismerése, tudatos fejlesztése. 

Önfegyelem kialakítása: akarati funkciók erősítése, helytelen viselkedési formák leépítése. 

Önálló életvezetés, döntéshozatal, problémamegoldás képességének kialakítása, fejleszté-

se. 

 A hátrányos helyzetből adódó személyiségsérülések megelőzése, illetve korrigálása: 

E feladatok megoldásában kiemelkedő az osztályfőnökök és a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős szerepe, de a gyermekekkel foglalkozó minden nevelő részt kell, hogy vállaljon 

belőlük. 

A biológiai szükségletek figyelemmel kísérése (élelem, ruházat, tisztálkodás, egészségi ál-

lapot, stb.). 
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Érzelmi-lelki támasz (törődés, fokozott figyelem, szeretet, simogatása, stb.). Fontos, hogy 

legyen a rászoruló gyermek számára az iskolában olyan felnőtt, akihez kötődhet, akihez 

problémáival fordulhat. 

Megfelelő szociális minta adása. 

 „Külső” személyiségkárosító hatások ellensúlyozása: 

Elméleti és gyakorlati ismeretek az egészséges életmód normarendszerének kialakításá-

hoz, káros szenvedélyek elutasítása, egészség megőrzése. (Tanítási órán, osztályfőnöki 

órán, vöröskeresztes szakkörön, védőnők, mentősök, szociális munkások bevonásával.) 

Az oktatás egészét átfogóan: 

Állapotot elfogadó, reálisan értékelő, megfelelő viszonyulásokat biztosító magatartásfor-
mák kialakítása. 

Pozitív életminták nyújtása – nevelők személyes példamutatása.  

(Volt diákok meghívása, életútjuk megismerése, a kőszegi Speciális Szakiskola nyílt nap-

jainak látogatása.) 

Szocializációt segítő, illetve feltételező viselkedés- és magatartási kultúra kialakítása (in-

tézményen kívüli rendezvények látogatása). 

Humanisztikus értékek felismerése, elfogadása, helyes ítéletalkotási képesség. 

Emocionális képességek - empátia, tolarencia - fejlesztése. 

Munkabírásra, teherbírásra felkészített fizikai állapot kialakítása. 

(Erő, állóképesség, ügyesség – testnevelés órán, sport szakkörön.) 

 

1.4. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési 

és környezeti nevelési elvek 

 

1.4.1. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

Az egészségfejlesztés célja: 

Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, 

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapo-

tát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi 

állapotot érintő hatásokat és ez által képessé váljon az  egészség megőrzésére, illetve a 

veszélyeztető hatások csökkentésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapotá-

nak elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy 

meg tudja fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazó-

dott szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő optimá-

lis megoldásokat, továbbá környezetével változzék, vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az 

egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt 

kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, 

valamint a testi képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem 

csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége, hanem az egészséges életmódon túl a jól-

létig terjed. 

Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny 

részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges 
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testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű 

szerepe van. 

Az egészségfejlesztő program eredményeként erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások, 

csökkenjenek az ártó tényezők. 

Az iskola befejezésekor a diákok értsék meg, saját életükben tudják alkalmazni az elsajátí-

tottakat. 

Az egészségfejlesztés feladatai: 

− Minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését. 

− Segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a 

kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják. 

− Neveljen az egészséges állapot örömteli megélésére, és a harmonikus élet értékként 

való tiszteletére. 

− Készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek  

képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 

kialakítani, konfliktusokat megoldani. 

− Fejlessze a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és 

segítőkész magatartást. (szociális kompetencia) 

− Ismertesse meg a tanulókkal a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a 

közlekedés, veszélyes anyagok leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető 

tényezőit. (természettudományos kompetencia) 

− Készítse fel a tanulókat a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, 

kezelésére. 

− Készítsen fel az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök hasz-

nálatára, az utasbalesetek elkerülésének módjaira. 

− Hívja fel a tanulók figyelmét a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes 

kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). 

− Nyújtson támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros függősé-

gekhez vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 

helytelen táplálkozás, öltözködési szokások) kialakulásának megelőzésében. 

− A kialakult helytelen szokásokat változtassa meg az ismeret és tájékozottság segít-

ségével. (digitális kompetencia) 

− Foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és fordítson figyelmet 

a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. 

Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 
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Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

Az iskola egészségnevelési elvei 

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit: 

- sajátítsák el az életkorukra jellemző biológiai életmódbeli tennivalóikat, 

- az egészséges életvitelhez szükséges képességeket erősíteni kell, 

- alakítsák ki az emberi érzelmi kapcsolatokat, 

- ismerjék meg az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összete-
vőit, alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drog-

fogyasztás 

- legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló, aktivizáló szerepe az egészség-
érték tudatosításában 

Ezen értékek birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, betegségek megelőzésé-

re, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására.  

 

Célok, feladatok megvalósítása:  

Az oktatási, nevelésit tevékenység közegészségügyi feladatai: 

  egészségügyi normák betartása, napi terhelés, szabadidőigény, mozgás 

 a napközis csoportoknál étkezés utáni fogmosás 

 az iskolai helyiségek (öltözők, tantermek) tisztasága, virágosítása  

 személyi higiénia (kézmosás, fertőtlenítés)  

 az egészséges táplálkozási szokások kialakítása  

 közétkeztetés 

 az ebédlő rendje, tisztasága, kulturált étkezés tanári felügyelettel  

 a fejlődő szervezetnek megfelelő változatos napi, heti menü összeállítása  

 az egészséges táplálkozás jegyében tízórai vásárlásának biztosítása  

 főzési szokások kialakítása a tankonyhán technika és életvitel órákon  

 mentális betegségek megelőzése valamennyi pedagógus segítségével  

 pályaorientáció, tehetséggondozás, családi életre nevelés, szaktanári és osztályfőnöki, 
illetve szakemberek segítségével  

  

Az iskola környezeti nevelési elvei 

A környezeti nevelés alapelvei 

A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását kell elősegítenünk úgy, 

hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályo-

zására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A 

környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel, a természetet, az élő és élettelen 

környezetet tisztelő erkölcsi alapelvek megalapozása, kialakítása a cél. A fenntarthatóság pe-

dagógiája feltételezi az olyan élethosszig tartó tanulást, amely tájékozott, tevékeny állampol-

gárokat nevel. Ezért az iskolai oktatásnak és nevelésnek elengedhetetlen célja a tanulók krea-

tív, problémamegoldó gondolkodásmódjának kialakítása és az önálló ismeretszerzés készsé-

gének fejlesztése. Az emberiség jövőjének biztosítása, a fenntarthatóság érdekében fel kell 

készítenünk a tanulókat arra, hogy megértsék a természet komplexitását, lássák, hogy a társa-

dalom, az egyén, illetve a közösségek tevékenységeinek ezzel összhangban kell lenniük. Kü-

lönös figyelmet kell fordítanunk a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fej-

lesztésére.  
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A környezeti nevelés célkitűzései 

 rendszerszemléletre nevelés 

 az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása 

 a globális összefüggések megértése 

 a létminőség választásához szükséges értékek megmutatása 

 a létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása 

 a természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése 

 a szerves (organikus) kultúra fontosságának megismertetése a fenntartható fejlő-
désben 

 Az önismeret, személyiségformálás, közösségfejlesztés, társas együttműködés, a 

konfliktuskezelés- és megoldás, a döntés technikáinak készségszintre fejlesztése 

szükséges ahhoz, hogy a jövőben képesek legyenek a bonyolultabb természeti, tár-

sadalmi, gazdasági, politikai konfliktusokat kezelni, felelősségteljes döntéseket 

tudjanak hozni a mindennapi életükben.  

 

A megvalósítást segítő iskolai szintű tevékenységek: 

Iskolánk az ÖKO iskolai cím birtokában és megőrzése érdekében tevékenykedik.  

Erdei iskola 4. osztály (szeptember) 

Erdei iskola 6. osztály  

Hulladékgyűjtés (október – február - május) 

Curie Versenyek indulása (október) 

Egészségnevelési nap (november) 

Energia program (február) 

Csatlakozás a „Városi nagytakarítás” programhoz (május) 

Környezetvédelmi verseny  

A Föld Napja vagy Madarak és Fák Napja (április-május) 

Kézműves foglalkozások 
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1.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékeny-

ség 

1.5.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

teendők 

Cél: A gyermekek érdekeinek és jogainak mindenkori képviselete.  

Az iskola minden tanulójára kiterjedő általános prevenciós feladatok: 

 az egészséges életvitel megismertetése, káros szenvedélyek, drogmegelőzési progra-

mok 

 tájékoztatók az ifjúságvédelemről /osztályfőnöki órán, diákönkormányzaton/ 

 fogadóóra biztosítása hetente /tanácsadás, felvilágosítás/ 

 igazgatóval, osztályfőnökökkel való folyamatos együttműködés a programok kidolgo-
zása, megszervezése érdekében 

 a tanulók intézményes ellátása /ügyelet, étkezés, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, 

tehetséggondozás/  

A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókra vonatkozó feladatok: 

 hátrányos helyzet /anyagi/ enyhítése /támogatások, segélyek igénylése/ 

 veszélyeztetettség felismerése, családlátogatás, segítségnyújtási terv készítése 

 kapcsolatfelvétel a Gyermekjóléti Szolgálattal /esetjelzés, együttműködés/ 

 jelzés a Kormányhivatalnak és gyámhivatalnak /krízishelyzetben/ 

 a tankötelezettség teljesítését gátló tényezők feltárása  

 igazolatlan mulasztásoknál /okfeltárás, a szükséges intézkedések megtétele/ 

 az egészségi állapot, fejlődési folyamat figyelemmel kísérése  

 kapcsolatfelvétel a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bi-
zottsággal. 

Kapcsolattartás: 

 a Gyermekjóléti Szolgálattal, 

 a Családsegítő Szolgálattal 

 Járási Gyámhivatal 

 védőnőkkel  

 kisebbségi önkormányzattal  

 a Városi Rendőrkapitánysággal 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Feladatunk segíteni minden szociálisan hátrányos helyzetű tanuló beilleszkedését az iskolai 

környezetbe, segíteni ismeretelsajátítását, egyéni ütemű fejlődését, képességeinek kibontakoz-

tatását.  

Anyagi hátrányok enyhítése: 
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 a hátrányos helyzetű tanulók felmérése, regisztrálása iskolakezdéskor 

 a szülők tájékoztatása a szociális juttatások lehetőségeiről 

 kapcsolattartás az önkormányzatok gyermekjóléti szolgálatainak munkatársaival, 
vagy a jegyzőkkel; segélykérelmek támogatása a polgármesteri hivataloknál 

/rendszeres és rendkívüli szociális segélyek, táboroztatási segélyek/ 

 ingyenes tankönyv biztosítása a törvényi előírásoknak megfelelően. 

 étkezési díj mérséklése a törvényi előírásoknak megfelelően 

 segélykérelmek támogatása a polgármesteri hivatalnál /rendszeres és rendkívüli szo-
ciális segélyek/ 

 pályázatokon nyert vagy iskolai akciókon gyűjtött segélycsomagok osztása 
/karácsonyi élelmiszercsomag, játékok, ruhaneműk stb./ 

 pályázatok az anyagi hátrányok enyhítésére 

Kulturális hátrányok enyhítése: 

 mentálhigiénés programok, egészséges életmódra nevelés 

 drog- és bűnmegelőzési programok 

 egyéb foglalkozások  

 habilitációs, rehabilitációs órák 

 fejlesztő foglalkozások lehetősége 

 pályaorientációs tevékenység 

 a szabadidő hasznos eltöltéséhez iskolai lehetőségek biztosítása /iskolai könyv-

tár, szakkörök, sportfoglalkozások, számítástechnikai terem, mozi- és színház-

látogatás, klubszoba/ 

1.5.2. A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

Azok a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók, akik a szakértői bizottság 

véleménye alapján életkorukhoz viszonyítottan alulteljesítenek, társas kapcsolati prob-

lémákkal, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való beil-

leszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített vagy sajátos tendenciákat mu-

tat, de nem minősülnek sajátos nevelési igényűnek. 

Okok: egy vagy több képesség gyengesége, hibás működése, esetlegesen a mentális 

összprofil gyengesége, az iskolával, a tanulással, a társakkal kapcsolatos negatív ér-

zelmi beállítódás, magatartás 

Teendők: kompenzációs nevelés, tanórai differenciálás, segítő, fejlesztő, felzárkóztató 

oktatás, pszichológiai segítségnyújtás, szükség esetén egyéni haladás, méltányos érté-

kelés és minősítés, tantárgyi vagy tantárgyrészek alóli felmentések. 

 

Fontos feladat, hogy minél korábban felismerjük, kik ezek a gyerekek és milyen segít-

séget kell kapniuk. Iskolába lépéskor 1. osztályosainkkal az alapvető tanulási képessé-
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gek meglétét és minőségét ellenőrző feladatsort végeztetjük el és logopédiai szűrést 

végzünk, hogy a szükséges prevenciós, korrekciós teendőket időben megkezdhessük. 

A segítségnyújtás megnyilvánulási formái: 

- tanórai, egyéb foglalkozásokon differenciált segítségnyújtás 

- az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó sajátos tanulási technikák megismertetése 

- tanítói, szaktanári korrepetálás, felzárkóztató foglalkozások 

- együttműködés a pedagógiai szakszolgálatokkal a tartós tanulási és magatartási 
problémával küzdő tanulók megfelelő „gondozása” érdekében 

- logopédiai és fejlesztő foglalkozások az arra jogosult tanulóknak 

 

1.5.3. Sajátos nevelési igényű tanulók 

Azok a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók, akik a szakértői bizottság 

véleménye alapján egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy 

magatartásszabályozási zavar) küzdenek, értelmi, beszédfogyatékosok, több fogyaté-

kosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok. 

Sajátos nevelési igényűek a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folya-

matban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók (pl.: diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia, mutizmus, kóros hiperkinetikus-, vagy kóros aktivitászavar). Az iskolai 

teljesítménynek jelentős mértékű, tartós eltérései jellemzik őket egy vagy több terüle-

ten. Normál vagy kissé csökkent intelligenciaszint mellett jelentkeznek a zavarok. Jól 

körülírható, viszonylag elszigetelt pszichikus teljesítmény kiesések, eltérések mutat-

koznak náluk. Hajlamosak az „alulteljesítésre”. 

Okok: az agy, az idegrendszer organikus sérülései, működési, integrációs zavarai 

Teendők: integrált oktatás, kompenzációs nevelés, segítő, fejlesztő, felzárkóztató okta-

tás, megfelelő szakirányú gyógypedagógiai ellátás, terápiás eljárások, tanórai differen-

ciálás, egyéni haladás, méltányos értékelés és minősítés, tantárgyi, tantárgyrészek alóli 

felmentések. 

Intézményünkben az eltérő tantervű tagozat megszűnésével felmenő rendszerben, in-

tegráltan oktatjuk az enyhe fokban értelmi sérült, sajátos nevelési igényű tanulókat, 

akik beiskolázási körzetünkből kerültek iskolánkba. 

Enyhe fokban értelmi sérültek azok a tanulók, akiknek fogyatékossága többnyire 

együtt jár a beszéd, a mozgás, az érzékszervi funkciók kisebb-nagyobb zavarával, 

amelyhez gyakran csatlakozik az érzelem, az akarati tevékenység és a viselkedés zava-

ra is. 

Okok: genetikai, fejlődési rendellenességek, örökletes, veleszületett ártalmak, méhen 

belüli károsodások, születési sérülések, betegség, baleset miatt bekövetkezett értelmi 

sérülés, környezet okozta ártalmak 

Teendők: a fogyatékosság típusának megfelelő, speciális nevelő-, oktató-, fejlesztő te-

vékenység, a sérült pszichikus funkciók, a fejletlen gondolkodási műveletek célzott, 

direkt fejlesztése, egyénre szabott fejlesztés, terápiás eljárások és fejlesztő programok, 

habilitáció, rehabilitáció, korrekció, kompenzáció, elfogadó, segítő közösségi magatar-



29 

 

tás, szükség esetén felmentések egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősí-

tése alól 

A segítségnyújtás megnyilvánulási formái: 

- tanórán és egyéb foglalkozásokon differenciált foglalkoztatás 

- habilitációs-rehabilitációs foglalkozásokon a sérült pszichés funkciók fejlesztése 
egyéni vagy kiscsoportos formában 

- egyéniesített haladás és értékelés 

- logopédiai foglalkozások 

- fejlesztő foglalkozások speciális terápiák alkalmazásával (szenzoros-integrációs, 
Sindelar-Zsoldos, alapozó, GMP, téri tájékozódás, diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia terápia) 

- következetesség a bánásmódban és az értékelésben 

- napi visszajelzések 

- együttműködés a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizott-
sággal a tanulásban akadályozott tanulók megfelelő „gondozása” érdekében 

- speciális tankönyvek, taneszközök biztosítása 

 

A normál értelmű, tanulási kudarcnak kitett tanulók csoportjaitól kellő segítség és kompenzá-

ciós eszközök igénybevétele mellett elvárható a helyi tanterv minimum követelményeinek 

teljesítése. 

 

Az integráltan oktatott, fogyatékos tanulók oktatásának ismeretanyagát és tantervi követel-

ményrendszerét (speciális tantervét) az emberi erőforrások miniszterének 32/2012. (X.8.) 

EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve szabályozza. 

 

1.5.4. Tehetséges tanulók fejlesztése, tehetséggondozás  

Szakkörök 

A tanórán kívüli foglalkozások egyik legfontosabb célja, a tehetséggondozás.  

Tanév végén jelentkezhetnek diákjaink szakkörökre, amelyeket kellő számú érdeklődő esetén 

(12-15 fő) indítunk. Ezek egy része kapcsolódik a tantárgyakhoz, a tanórai tudás kiegészítését, 

elmélyítését célozza, másik részük komplex, tantárgyközi ismereteket nyújt.  

Tervezett szakköreink: 

 színjátszó 

 kézműves technikák  

 énekkar 

 tánc  

 természetvédelem, környezetvédelem 

 matematika (középiskolára felkészítő) 

 magyar (középiskolára felkészítő) 

 közlekedési ismeretek 
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 honismereti program  

 igény szerinti felzárkóztatás 

 igény szerinti tehetséggondozás  

 második idegen nyelv igény szerint 

 

Művészeti köreink 

Kiváló tárgyi (égetőkemence, szövőkeretek, fazekaskorong, hangszerek stb.) és személyi fel-

tételeink nagyon széles tanulói és szülői igények kielégítésére nyújtanak lehetőséget.  

Dinamikusan fejlődött az elmúlt években kézműves, képzőművészeti arculatunk. Sokrétű az 

alsóbb évfolyamok ez irányú foglalkoztatása. Idősebb diákjaink rajz, képzőművészeti alkotó 

tevékenységet folytathatnak. E terület kiváló feltételei és az elmúlt évek eredményei iskolánk 

arculatát gazdagító további innováció alapját képezhetik.  

 

Iskolai Sportkör, DSE  

Feladata a testnevelés órákat kiegészítő rendszeres fizikai aktivitás, a hasznos szabadidő-

eltöltés biztosítása, testi erő, ügyesség fejlesztése, játék, edzési, versenyzési lehetőség 

megteremtése, új mozgásformák elsajátítása és gyakorlása a DSE és a házibajnokságok 

keretén belül.  

 

Tanulmányi versenyek  

Minden tantárgyból rendezünk különböző életkorú tanulóinknak tanulmányi versenyeket. A 

háziversenyeken diákságunk legszélesebb körének igyekszünk lehetőséget biztosítani. Az itt 

kiemelkedőket külön időkeretben készítjük fel a területi, megyei, országos versenyekre.  

 

 

1.6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcso-

latos feladatok 

A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok: 

A közösség több, mint egyének halmaza: közös érdekeken alapuló cél eléréséért fennálló 

csoport, melynek tagjai kapcsolatban állnak egymással.  

A harmonikus, tartalmas emberi kapcsolatok kialakításához szükséges készségek, képességek 

fejlesztése. 

Az egyén és a közösség eredményes együttműködéséhez szükséges szabályok ismerete, 

alkalmazása. 

A negatív társadalmi jelenségek helyes megítélése, ellentételezése. 

 

Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

A nevelés-oktatás folyamata segíti a közösségi összetartó erők, a közösséghez, nemzethez, 

hazához való kötődés kialakulását. 

A tanuló képes különbséget tenni a valódi és virtuális társas kapcsolatok természete között, be 

tud kapcsolódni különböző kisközösségekbe. Kialakul benne a személyiségének megfelelő 
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humánus magatartás az önkritika és a környezeti visszajelzések egységében, képes elemezni, 

feltárni és jóra ösztönző, illetve a destruktív csoportok eltérő jellemzőit. 

 

A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

Az új közösségek létrejöttekor - 1. és 5. évfolyamon - az osztálytanítók és az osztályfőnökök 

legfontosabb feladata, hogy minél több olyan lehetőséget teremtsenek, ahol a közösség tagjai 

együtt lehetnek (játékok, klubdélutánok, túrák, kirándulások, közös mozi- és 

színházlátogatások). 

Az 5. osztályosok számára tanév előtt összeszoktató program szervezése az osztályfőnökök 

vezetésével. /A szocializációt jelentősen segíti./ 

A közösség létrejötte után kialakítja közös szabályait, megszervezi az életét. /A tanulók 

életkorának megfelelően a pedagógusok ehhez segítséget adnak./ 

A különböző, nem tanórai csoportok (szakkörök, sportcsoportok, énekkar) kialakítása, 

amelyek sajátos színterei a közösségformálásnak. Itt a közös célok mellett az azonos 

érdeklődési kör, a kedvenc sportág, a közös tanulás, szereplés vagy versenyzés az összetartó 

kapocs. 

Az iskolához való tartozás megalapozása az elsős tanítványok „gárdonyissá” avatásával. 

További lehetőségeink: az iskolai versenyek győzteseinek díjazása, az iskolát városi, megyei, 

országos versenyeken képviselő tanulók elismerése (jutalomkirándulás), ezen tanulók és 

eredményeik megismertetése a tanulók közösségével, iskolai művészeti kiállítások 

szervezése, a Gárdonyi Plakett adományozása.  

A feladatok megvalósítása a nevelőtestületre hárul, amelyet az igazgató koordinál a diákön-

kormányzatot segítő tanár és az osztályfőnökök segítségével.  

 

A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

A demokrácia működésének a gyakorlatban történő kipróbálása a diákönkormányzat 

szervezeti keretében. Ezen keretek között a diákok személyesen vagy választott képviselőik 

által részt vesznek a nagy közösség, az iskola életében. 

A diákönkormányzat legfontosabb feladata egyrészt az iskolai közösségi élet szervezése, a 

nevelőtestület véleményének meghallgatásával, annak mind színvonalasabb segítése, másrészt 

a diákok érdekeinek képviselete.  

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

A diákönkormányzat a diákokra vonatkozó kérdésekben véleményt nyilváníthat, javaslattal 

élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésben: 

a) a tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatalánál 

b) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához 

c) a tanulói pályázatok meghirdetéséhez, megszervezéséhez 

d) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához 

e) tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához 

f) a könyvtár, sportlétesítmények működési rendjének kialakításához 

 

Azokban az ügyekben, amelyeken a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, ille-

tőleg amelyekben egyetértési jogkört gyakorol, továbbá, a diákönkormányzat képviselőjét 

tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztés, meghívót – ha a jogszabály másképpen nem ren-

delkezik- a határidő előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.   
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A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben: 

a) jogszabály meghatározott ügyekben az iskola szervezeti és működési szabályzata megalko-

tásakor és módosításakor, 

b) a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) házirend elfogadásakor.  

 

Az SZMSZ módosítására javaslatot tehet a diákközgyűlés, az iskola tanulóinak 20%-a együt-

tes vélemény alapján, a nevelőtestület és az iskola vezetése. A módosítás elfogadása a közok-

tatási törvény szerint történik. 

 

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

sának formái 

A három tényező eredményes együttműködésének alapfeltétele a párbeszéd. Az iskolában 

alkalmazott közvetlen, és közvetett nevelési módszerek rendszerének alkalmazása, ezeknek 

a szülőkkel való megismertetése segítheti egymás és főként a gyermekek megértését, 

fejlesztésük, fejlődésük közös biztosítását. A nevelő hatások irányításában a közvetlen 

nevelési módszereknek nagy szerepe van. E nevelési módszerek alkalmazása során 

törekedni kell a szélsőségek elkerülésére. Az egyik szélsőség a tevékenység és a 

magatartás túlszabályozása, a másik a szélsőséges spontaneitás. Mind a közvetlen, mind a 

közvetett módszercsoporton belül a szokások kialakítását szolgáló beidegző módszereknek 

a példaképek, az eszményképek kialakítását célzó módszereknek és a tudatosítás 

módszereinek van különösen nagy jelentősége.  

A gyermeknevelésben nem férhet kétség a család elsőrendű szerepéhez .A felnövekvő 

nemzedéke nevelési, nevelődési folyamatában a család által megkezdett, megalapozott 

munkát folytatja az iskola. Ettől kezdve közös hatásnak van kitéve a gyermek. Nem 

közömbös tehát, hogyan egyeznek ezek a hatások. Ezért fontos, hogyan viszonyul 

egymáshoz a szülő és a pedagógus, és hogyan tudnak megfelelő párbeszéd során a 

gyermek érdekében közös nevezőre jutni.  

 

A párbeszéd sikeressége érdekében teendőink a következők: 

 A pedagógus és a szülő kapcsolatában az alapviszony megváltoztatására van szükség. 
Az alapviszonyt korszerűbbé kell tenni, ami alatt azt értjük, hogy hatékony légkört 

kell létrehozni, hogy az egyenlőség uralkodjon a kapcsolatban. 

  

 A pedagógus nem ismerheti – egészen kivételes esetektől eltekintve – elég pontosan 

az egyes családok belső életét, a családtagok kapcsolatát egymással, azokat az érzelmi, 

indulati viszonyokat, amelyek között a család mindennapjaiban él. A pedagógus 

legyen nyitott és forduljon megértéssel a szülői hátér irányába.  

 A párbeszéd során fontos kialakítani azt a légkört, amelyben a pedagógus és a szülő 
azt érzi, hogy kölcsönösen tanulnak egymástól, kicserélik tapasztalataikat, tehát a 

tájékoztatás kölcsönös.  
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1.8.1. A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A diákok a rájuk vonatkozó ügyekben közvetlenül az osztályképviselőkhöz fordulhatnak, akik 

a diákközgyűlésen és a diákvezetőkön keresztül tartják a kapcsolatot az iskola vezetésével. 

A diákok közössége minden tanévben diákközgyűlést tart, amelyre meghívják a nevelőtestület 

tagjait és az iskola vezetését. A meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt az gyűlése-

ken.  

1.8.2. A szülők közösségét érintő együttműködési formák: 

A szülők a jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, 

munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szerveze-

tet, közösséget hozhat létre. Az intézmény vezetője évente egy alkalommal beszámol az in-

tézmény működéséről a szülői szervezetnek, amely az intézmény működésével kapcsolatos 

álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.  

A szülők és a pedagógusok párbeszédének alapvető formái intézményünkben: 

 Az iskolai munkatervben rögzített időpontokban megtartott osztály szülői értekezletek, a 

rendkívüli szülői értekezletek, a rétegcsoport megbeszélése: 

Év elején az iskolai munkaterv megvitatása, az előttünk álló feladatokhoz való 

kapcsolódás tisztázása az elsőrendű feladat. 

Az első félév zárásaként a végzett munka értékelése, az esetleges problémákra való közös 

reagálás /nevelőtestület, szülői közösség/ meghatározása a cél.  

Az osztályfőnök az osztályban tanító pedagógusok közössége esetenként 

kezdeményezheti rendkívüli szülői értekezletek összehívását a felmerült gondok 

tisztázására, bizonyos célok megvalósítására.  

Az úgynevezett rétegcsoport megbeszélések tartása a táborok /sítábor, nyári táborok/, a 

programok /testvériskolai kapcsolatok, erdei iskola, tanulmányi kirándulás, 

osztályrendezvények,/ a környezetünk szépítése érdekében végzett feladatok szervezése 

érdekében.  

 Fogadóórák tartása a munkatervben meghatározottak szerint. 

 Az intézmény beiskolázásához kapcsolódó rendezvények: 

A leendő elsősök szüleivel már a beiratkozás előtt létrejön a kapcsolat, tájékoztatót 

tartunk az iskolai életről, lehetőségeinkről. A szülőknek módja nyílik az alsós osztályok 

munkájának megtekintésére. A nagycsoportosok számára évente vers- és mesemondó 

versenyt, rajzpályázatot rendezünk. A hívogató programunk segítségével a leendő első 

osztályos szülők és tanulók megismerhetik az iskolánk oktató-nevelő munkáját. A 

beiratkozást követően szülői értekezleten találkoznak a pedagógusok és a szülők, ahol 

megismerkednek az iskolás élet első feladataival.  

Az 5. évfolyamba lépők emelt óraszámban tanulhatnak idegen nyelveket, és 

informatikát.  Ennek érdekében tájékoztatót tartunk a negyedikesek szüleinek, amelyen 

ismertetjük a választás lehetőségeit.  

 Évente nyílt napot szervezünk, ami azt jelenti, hogy az iskola foglalkozásai, tanítási órái 
látogathatók az érdeklődő szülők által.  

 Az osztályfőnökök szükség esetén családlátogatásokat kezdeményeznek. 

 Az iskolai életről, az iskola munkájáról a szülők más csatornákon keresztül is 
szerezhetnek információkat.   
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- levelezés, nem a tájékoztató füzetek alkalmazásával 

- telefonbeszélgetések indokolt esetekben 

- interneten /www.gardonyisarvar.freeweb.hu/  

 Közvetlen kapcsolattartás az iskolai szülői szervezettel:  

- igazgatói tájékoztató az intézmény munkaterve alapján 

- képviselőjén keresztül gyakorolja a Köznevelési Törvényben meghatározott 
jogosítványokat 

 

Az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei:  

A szülő-pedagógus párbeszéd fejlesztési eljárási rendszerében döntő a tartalmi 

kérdések középpontba állítása.  

Ennek érdekében nem elégséges az iskolai dokumentumok /pedagógiai program, 

szervezeti és működési szabályzat, házirend/ nyilvánossága, hanem szükséges a 

szülőkkel való párbeszéd, amelynek során meg kell ismertetni az intézmény által vázolt 

nevelési-oktatási feladatok rendszerét.  

A pedagógusok értsenek szót a szülőkkel és a szülők a pedagógusokkal, ami mindenek 

előtt a szülők érzelmi megnyerésén alapszik. Ez a szótértés pedig csak a pedagógusok és 

a tanulók jó viszonyán alapulhat.  

Rendszeresen tájékozódni kell arról, hogy melyek az iskolánkba járó tanulók szülőinek 

igényei az iskolával, a pedagógussal szemben.  

Szélesíteni kell a szülők és pedagógusok párbeszédének formáit intézményünkben: 

– Az igényeknek megfelelően növelni kell a rendkívüli szülői értekezleteket, ha 

nevelési, tanulmányi problémák érzékelhetők az osztályban.  

– Legalább négy évenként minden családot, és évenként – ha szükséges még 

gyakrabban – a hátrányos helyzetű tanítványainkat otthon meg kell látogatni.  

– Törekedni kell a szülők minél szélesebb rétegének bevonására az 

osztályrendezvényekbe.  

 

1.8. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

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

szervez az iskola (magántanulók, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében).  

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

írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezdő idő-

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

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

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

ság ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra vonatkozó köve-

telmények elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező tanár 

véleményezése alapján dönt a minősítésről. 
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- Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-zene, 

vizuális kultúra, testnevelés és sport, informatika. 

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

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

- A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

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

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

A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján 

készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra vo-

natkozó követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti vizs-

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

vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül 

az intézmény honlapján. 

Osztályozó vizsga 

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

ha: 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- tanulmányait magántanulóként végzi, 

- előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból,  

- hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mér-

téket meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélye-

zi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.  

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

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

dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha az elégséges 

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

lyozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele mellett lehet-

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

 Egy osztályozó egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vo-

natkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell meg-

szerezni. 
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Különbözeti vizsga 

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

a május 20-i határnappal, a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. En-

nek feltétele a sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmé-

nyek optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti és készíti fel a tanulót. 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

– tanulmányait a … évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja folytat-

ni, és megelőzően csak középszinten tanulta, 

– átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő tanterv 

szerinti tanulmányokat folytatott. 

Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 

Javítóvizsga 

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

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

osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy 

nem jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító vizsga időpontját a szorgalmi időszak lezá-

rásakor az iskola bejáratára kell kifüggeszteni. 

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

tőséget biztosíthat (június-augusztus).  

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

Pótló vizsga 

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

tele előtt távozott, a vizsgát megismételheti. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

– neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 

– megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 

Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 

megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

 

1.9. A felvétel és az átvétel szabályai 

A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola 

igazgatója dönt. Az általános iskola köteles átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, 
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ennek hiányában tartózkodási helye körzetében található. Az átadó intézmény kiállítja az „Ér-

tesítés iskolaváltoztatásról” című nyomtatványt. 

A Nemzeti Köznevelési Törvény 72.§ (2) bekezdése szerint a szülőt továbbra is megilleti a 

nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga, amellyel élve gyermeke adottsá-

gainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően saját vallási, világnézeti meggyőződésé-

re, nemzeti hovatartozására szabadon választ iskolát, kollégiumot. Az intézményválasztás 

szabadsága azt jelenti, hogy nem tiltható meg a szülői jelentkezés benyújtása, függetlenül 

attól, hogy a köznevelési intézményt a szülő milyen okból és milyen indokkal választotta 

meg. A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni, a szülő ré-

szére írásban közölni kell a döntést. Az ágazati szabályozás szerint a fenntartó biztosítja a 

tankötelezettség teljesítéséhez rendelkezésére álló körzetes iskolát.  

Az NKT 50.§ (6) bekezdése alapján az iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanu-

lót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye körzetében található. (kötelező fel-

vételt biztosító iskola)  

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal él 

b) testvére az adott intézmény tanulója 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található 

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől 1 km-en belül található 

Az EMMI 24.§ (5) bekezdése rendelkezik a kötelező felvétel után szabadon maradó helyek 

betöltési sorrendjéről, a szabadon maradt férőhelyekre továbbra is a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulókat kell először felvenni. Közülük is azokat kell előnyben részesíteni, akinek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyén található.  

 

1.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 az élet megmentése 

 a további egészségkárosodás megakadályozása 

 a gyógyulás elősegítése 
Az elsősegélynyújtás célja a segítség adása, addig, amíg a csökkenteni kell a baleset vagy a 

rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzni a további állapotromlást.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

Tanév elején, az első osztályfőnöki órán általános munka,- tűz- és balesetvédelmi oktatást 

tartunk tanulóinknak. Speciális, a tantárgyaknak megfelelő oktatásban, kémia, fizika, techni-

ka, életvitel és gyakorlatok, informatika és testnevelés és sport tantárgyakból még külön is 

részesülnek. Felkészítjük tanulóinkat a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelő-

zésére, kezelésére. Tanulóink ismereteinek bővítésében az egészségtanon kívül igénybe vesz-

szük a helyi Mentőállomás szakembereinek segítségét, így biztosítjuk számukra az alapvető 

elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítását. Balesetek, sérülések esetén alapellátást, elsősegély-

nyújtást és a sérülésnek megfelelően a szakellátáshoz jutást biztosítjuk.  

- segítség hívása (mentő, orvos)  

- szülő értesítése 

- felnőtt kíséret biztosítása 
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2. Az intézmény helyi tanterve 

 

2.1. A választott kerettantervek megnevezése, jellemzői 

A helyi tantervek a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendeletéről szóló 51/2012. 

(XII.21.) számú EMMI rendelet 1. és 2. mellékletei alapján készültek. 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Fizika B változat 

Kémia B változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 
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Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások óraszámai az egyes évfolyamokon 

 

Tantárgy/ évfolyam  1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 7 7 6+1 6+1 6+1 6+1 

Magyar nyelv         

Irodalom         

Idegen nyelvek (normál és emelt óraszámú)** 1+2* 1* 1+2 1* 1+2* 1* 2+1+2 2+1* 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek         

Erkölcstan v. hit-és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természetismeret         

Biológia-egészségtan         

Fizika         

Kémia         

Földrajz         

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 2 2 

Hon- és népismeret         

Informatika   1*  1*  1*  1* 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1 1 1 

Képességfejlesztő sakk  1  1  1  1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki         

Természettudományi gyakorlat**         

Rendelkezésre álló tanórai időkeret 25 25 25 25 25 25 27 27 

Felhasznált összes órakeret 27 27 27 27 27 27 29 29 

Csoportbontás** 3 3 3 3 3 3 5 5 

Tervezhető további időkeret  

(egyéb foglalkozás, csoportbontás) 
22 22 22 22 22 22 21 21 

Az osztályok számára engedélyezhető időkeret 52 52 52 52 52 52 55 55 

Nkt. 27. § (5) bek. értelmében kötelezően biztosított időkeret tehet-

séggondozásra és felzárkóztatásra 1 1 1 1 1 1 1 1 

A szabadon választható órák terhére. 

Választható órák. (A tantárgyi engedélyezett többlet órakeret terhé-

re.) 

Csoportbontás: (A tervezhető további időkeret terhére.) 
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Tantárgy/ évfolyam 2018. 5. 6. 7. 8. 

Magyar nyelv és irodalom     

Magyar nyelv 2 2 2 2 

Irodalom 2 2 1+1 2 

Nívó magyar** 1 1 1 1 

Idegen nyelvek (normál és emelt óraszámú**) 3+2* 3+2* 3+2* 3+2* 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Nívó matematika** 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2+1 2 2 

Erkölcstan v. hit-és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret     

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   1,5 1,5 

Fizika   1,5 1,5 

Kémia   1,5 1,5 

Földrajz   1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Informatika (normál és emelt óraszámú**) 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 

Technika, életvitel és gyakorlat 1** 1** 1** 1** 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Természettudományi gyakorlat** 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló tanórai időkeret 28 28 31 31 

Felhasznált összes órakeret 33 33 36 36 

Csoportbontás** 6 6 6 6 

Tervezhető további időkeret  

(egyéb foglalkozás, csoportbontás) 
12 12 14 14 

Az osztályok számára engedélyezhető időkeret 51 51 56 56 

Nkt. 27. § (5) bek. értelmében kötelezően biztosított időkeret tehet-

séggondozásra és felzárkóztatásra 1 1 1 1 
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A helyi tanterv készítői: 

Magyar nyelv és irodalom 1-4. évfolyam Bátorfi Árpádné, Erősné Szabó Ágnes, 

Horváth Éva, Leitold Ibolya 

5-8. évfolyam Csóiné Szabó Enikő,  

Rumplerné Jakics Erika 

Idegen nyelv: angol 1-4. évfolyam  Elekné Nagy Tímea  

5-8. évfolyam Fekete Pálné 

Idegen nyelv: német 1-4. évfolyam Némethné Takács Erika 

5-8. évfolyam Németh István 

Matematika 1-4. évfolyam Balka Tiborné, Németh Gézáné 

5-8. évfolyam Baloghné Budai Eszter 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

 Németh Ernőné 

Erkölcstan  Zsámár Csabáné 

Környezetismeret  Némethné Csonka Andrea,  

Tóthné Erős Anikó 

Természetismeret  Pungorné Haraszti Mónika 

Biológia-egészségtan  Tóthné Szabó Katalin 

Fizika  Kovács Károly 

Kémia  Kovácsné Töreki Ildikó 

Földrajz  Tóth Margit 

Ének-zene 1-4. évfolyam Somlai Zsuzsanna,  

Szépné Rubint Gabriella 

5-8. évfolyam Dr. Desits Imréné 

Vizuális kultúra 1-4. évfolyam Takácsné Pintér Éva 

5-8. évfolyam Takács Márta 

Hon- és népismeret  Németh Ernő 

Informatika  Kovács Beáta 

Technika, életvitel és gyakor-

lat  

1-4. évfolyam Simonné Vecsei Katalin 

5-8. évfolyam Kovács Károly, Kovácsné Töreki Ildikó, 

Tóthné Szabó Katalin 

Testnevelés és sport 1-4. évfolyam Talabér Lívia 

5-8. évfolyam Némethné Takács Erika 

Osztályfőnöki 1-4. évfolyam Hóbor István 

5-8. évfolyam Takács Márta 

Természettudományi gyakor-

lat 

 Pungorné Haraszti Mónika 

 

 

2.2. A helyi tanterv tantárgyai, tartalmai 

Lásd az intézmény helyi tantervében.  
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2.3. A választható tantárgyak, foglalkozások  

Választható tantárgyak: 

alsó tagozaton: angol nyelv, német nyelv, informatika, 

 felső tagozaton: angol nyelv, német nyelv és informatika emelt óraszámban,  

  nívó matematika, nívó magyar 

 

2.4. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát, a matematikát, a 

technika, életvitel és gyakorlatokat, valamint a természettudományos gyakorlatokat. Célunk 

ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejleszté-

sére, a tanulók önálló tevékenységére és a tanulók tudásának megalapozására. 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik 

emelt óraszámú tantárgyat szeretnék tanulni. A jelentkezések és az alkalmasság függvényében 

adunk engedélyt emelt óraszámú csoport indítására.  

A tanulók választását a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy e tantár-

gyak esetében az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében a 

kötelező tanórai foglalkozásokra vonatkozó elvek érvényesülnek. 

Projektoktatás 

A projektpedagógia olyan tanulásszervezés, melynek középpontjában valamilyen elvégzendő 

tevékenység áll, a hangsúly nem magára a tanulásra, hanem az ismeretszerzés folyamatára 

kerül. A tanuló egy alkotófolyamat részeként és eredményeként sajátítja el a tudnivalókat. 

Nem passzív hallgató és befogadó, hanem aktív résztvevő. A projekt során lehetősége van 

képességeinek kipróbálására és alakítására. A hierarchikus munkamegosztás helyébe az 

együttműködés fontossága lép.  Ez az irányzat nagyfokú szabadságot ad a gyermeknek, gon-

dolva itt a célok kiválasztására, a feladat végrehajtási módjának kiválaszt ad az ismeretek in-

tegrálására, kapcsolatok alakítására és az iskolán kívüli világ megismerésére. Teret biztosít a 

sikereknek, a tanulás stressz helyébe a magabiztosság és az önbizalom lép.  

Ez a módszer a tanulást indirekt módon biztosítja. A megismerés fő forrása a gyermek tapasz-

talata és érdeklődése. Vagy másként fogalmazva a megismerés forrása a csoportos és az 

egyéni tapasztalás. A munka során szükséges elméleti ismereteket maguk a diákok tárják fel, 

és osztják meg egymással. Fejleszti a kreativitást, hiszen a projekt feldolgozása már önmagá-

ban egy kreatív feladat, hiszen a megvalósítás módját és részleteit a diákok dolgozzák ki. Se-

gíti az önálló ismeretszerzési képesség és az egész életen át tanulás igényének kialakulását.  

Projektpedagógia keretén belül valósul meg iskolánkban:  

 az erdei iskolai programunk 

 az egészségnevelési napunk 

 az energianap 

 a Föld napja 

 a Madarak és fák napja 
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2.5. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának 

elvei 

 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:  

– A tankönyvek feleljenek meg a kerettantervi követelményeknek. 

–  A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

– A taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fej-

lesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására. 

– Legyenek korszerűek: a jól bevált tanítási módszerek mellett érvényesítsék az 

irodalomtudomány és nyelvtudomány újabb eredményeit.  

– Világos, logikus felépítésükkel és igényes, a korosztály számára érthető 

nyelvezetükkel segítsék a tananyag elsajátítását.  

– A tanulnivalót az eredményes elsajátításhoz szükséges részletességgel tárgyalják. 

– Változatos, többféle munkaformát (egyéni, páros, csoportos) alkalmazó feladataik 

tegyék lehetővé a képességfejlesztést és a differenciált oktatást. 

– A tantárgyi integráció megvalósításával fektessen hangsúlyt más kompetenciaterületek 

(pl. idegen nyelvi, digitális, természettudományi, tanulás tanulása) fejlesztésére is. 

– A tantárgyi kereteken belül a korosztály tapasztalatait, jellegzetes problémáit a 

középpontba helyezve, a tanulókat önálló véleményalkotásra ösztönözve adjanak teret 

az önismeret és az érzelmi intelligencia fejlesztésének, az erkölcsi nevelésnek.  

– Kezeljék kiemelten a vizuális elemeket. Képeik, ábráik segítsék a nyelvi információk 

megértését, gazdagítsák azok tartalmát. 

– A taneszközök legyenek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, 

sorozatok tagjai, amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak 

rendelkezésre (pl. munkafüzet, tudásszintmérő feladatlapok). 

– A taneszközöket egészítse ki olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 

órai munkát feladatokkal, valamint olyan digitális hozzáférés, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal 

– a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható;  

– a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és 

igényeinek megfelelő használatra több tanéven keresztül;  

 

Előnyben részesítjük azokat a taneszközöket:  

– amelyek több éven keresztül használhatók;  

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

– amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, feladatgyűjtemény);  
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– amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 

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

programok, interaktív feladatok, számonkérési lehetőségek, játékok stb. segítségével.  

– amelyekhez olyan hozzáférés biztosított, amely az iskolában használt digitális eszkö-

zöket és tartalmakat interneten keresztül a diákok otthoni tanulásához is nyújtani tudja.  

 

2.6. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi meg-

valósítása 

 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

Fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. 

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

hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával. 

Hangsúlyos a tevékenységközpontúság. 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

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

NAT elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

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

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköz-
tárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani 

 fokozatosan kialakítjuk az együttműködésre építő kooperatív-interaktív technikákat  

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástar-

talmak megalapozásának folytatása.  

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejleszté-
sével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatok-

ban, a barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők fi-
gyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő ér-

tékelésük; 

 fokozatosan bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási techni-
kákat és a tanulásszervezési módokat; 
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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 kom-

petenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, va-

lamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

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

zuk 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 a tantárgyak gyakorlati jellegű oktatásával kívá-
nunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők fi-
gyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 alkalmazzuk az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat. 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartás-
formák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 

2.7. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanu-

lók fizikai állapotának mérése 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény sze-

rint szervezzük. Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetősé-

gekből kiinduló, reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának 

egész éven át lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben 

felkínálható iskolán kívüli lehetőségeket is. 

A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges tulajdonságo-

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

tanulással járó idegi és fizikai terhelést. 

 

A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) a fizikai fittség mérésére és értékelésére 
létrehozott, megbízható, tudományos igénnyel kifejlesztett tartalmait, módszereit, értékelő 
rendszerét kutatók fejlesztették ki.  

Küldetése: 

Népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás jelentőségét és az egészség-

tudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a köznevelés szereplői köré-

ben.  

A NETFIT fittségi profiljai a tesztek mérésének és értékelésének módszertana.  

A NETFIT fittségi profiljai és tesztjei: 
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A fittségi profil megnevezése  A fittségi tesztfeladat meg-

nevezése 

Vizsgált terület 

testösszetétel és tápláltsági 

profil 

testtömeg mérése 

testmagasság mérése 

testzsír százalék mérés 

testtömeg index (BMI) 

 

testzsír százalék 

aerob fittségi (állóképességi) 

profil 

állóképességi ingafutás teszt 

(20 m vagy 15 m) 

aerob kapacitás 

vázizomzat fittségi profil ütemezett hasizom teszt 

 

törzsemelés teszt 

ütemezett fekvőtámasz teszt 

kézi szorító erő mérése 

helyből távolugrás teszt 

has izomzat ereje és erő álló-

képessége 

törzsfeszítő izmok ereje 

felsőtest izomereje 

kéz maximális szorító ereje 

láb robbanékony ereje 

hajlékonysági profil hajlékonysági teszt térdhajlító izmok nyújtható-

sága, csípőízületi mozgáster-

jedelem 

 

A tesztek végrehajtása: 

Testtömeg index BMI 

A testtömeg index meghatározása 

A BMI az angol Body Mass Index rövidítése, amely testtömeg indexet jelent magyarul. A 

BMI a tápláltsági állapotról ad általános képet.  

Kiszámítása 

Kilogrammba megadott testtömeg osztva méterben megadott testmagasság négyzetével.  

Testmagasságmérés 

A mérés menete:  

 cipő nélkül (zokniban vagy mezítláb), vízszintes talajon, háttal a falnak kell lehelyezkedni 
a testmagasság mérő alá.  

 A sarkakat a falhoz kell érinteni, a lábfejek legyenek kissé nyitottak. 

 A törzs legyen egyenes, a fej emelt, a tekintet előrenéző.  

Eredmény: 

0,1 cm pontossággal kell leolvasni az eredményt.  

 

Testtömeg mérés 

A mérés menete: 

 A személymérleg elhelyezése vízszintes felületre 

 Mezítláb fellépni a személymérlegre 
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Eredmény: 

0,1 kg pontossággal kell leolvasni a testtömeget.  

 

Testzsírszázalék-mérés 

Mit mér a teszt: 

A testzsírszázalék azt mutatja, hogy mennyi a testzsír aránya a szervezetbe. A testösszetétel 

egyik fontos mutatója.  

Miért fontos?  

A túl kevés és túl sok testzsírmennyiség egyaránt egészségügyi kockázatot rejt magában. Az 

egészséges testösszetételhez optimális mennyiségű izomzatra és testzsírra van szükség.  

A feladat: 

 Állj a testzsírszázalék mérő készülékre.  

 Vedd kezedbe a kézi vezérlőt, amelyen állítsd be az életkorod, nemed és a testmagassá-

god.  

 Tartsd nyújtott karral mellső középtartásban és indítsd el a mérést.  

Az eredmény: 

A kézi vezérlő kijelzőjén megjelenő testzsírszázalék adatot írd rá az egyéni értékelő lapra.  

 

20 m-es állóképesség ingafutás teszt 

Mit mér a teszt? 

A teszt az aerob kapacitást (oxigénfelvevő képességet) méri, ami meghatározó az állóképes-

ség szempontjából.  

Miért fontos? 

A megfelelő szintű aerob kapacitás jelentősen csökkenti számos betegség kialakulásának koc-

kázatát. Ilyen betegség pl. a magas vérnyomás, a szívkoszorúér betegség, a kóros elhízás vagy 

a cukorbetegség.  

A feladat: 

 Egy 20 m vagy 15 m hosszú pályán kell minél több távot teljesíteni, miközben fokozato-
san növekvő sebességet hangjelzés diktálja.  

 A hangjelzés megszólalása előtt kell teljesíteni a 20 m-es távot úgy, hogy a lábbal érinteni 

kell a táv végét jelző vonalat! A következő táv megtételét csak a hangjelzés után lehet 

megkezdeni. Nagyon kell figyelni arra, hogy olyan sebességgel fuss, amellyel éppen el-

éred a célvonalat. Se gyorsabban, se lassabban. Így lehet a legjobb eredményt elérni.  

Az eredmény: 

 A teljesített távok darabszáma, amelyből kiszámolható az aerob kapacitás, vagyis az oxi-
génfelvevő képesség. Ha egyszer nem éred el időben a vonalat, figyelmeztetést kapsz, a 

második esetben vége a tesztnek.  

 

Ütemezett hasizom teszt 
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Mit mér a teszt? 

Ez a teszt a hasizom erejét és az állóképességet méri.  

Miért fontos: 

A megfelelően edzett, megerősített hasizom hozzájárul a helyes testtartás kialakulásához, így 

a gerincbántalmak kialakulásának megelőzéséhez.  

A feladat: 

 Hanyatt fekvésben hajlított térdekkel kell elhelyezkedni úgy, hogy a talp a talajon legyen 

és a fej érintse a talajt. A kart a test mellé kell tenni úgy, hogy a tenyér lefelé nézzen. Az 

újjak nyújtva legyenek és érintsék a mérőcsík közelebb eső szélét.  

 A hangjelzés által diktált ütemet tartva, „fel!” vezényszóra emelni a törzset addig, amíg az 
újjak megérintik a mérőcsík távolabbi szélét.  

 „Le!” vezényszóra vissza kell térni a kiinduló helyzetbe.  

 A fej minden leengedésnél érintse a talajt, és tartani kell végig az ütemet. Ha egyszer nem 
éri el a mérőcsík végét, vagy ütemtévesztés van, figyelmeztetést adnak, a második esetben 

vége a tesztnek. 

 Ha a második ütemben tévesztés van, vagy nem éri el a mérőcsík végét, abba kell hagyni a 

tesztet.  

Az eredmény: 

Szabályosan végrehajtott, ütemezett hasizomgyakorlatok száma, beleszámolva az első hibát.  

 

Törzsemelés teszt 

Mit mér a teszt? 

A teszt a törzsfeszítő izmok erejét méri.  

Miért fontos az egészség szempontjából? 

A felső test, így a törzsfeszítő izmok ereje fontos szerepet játszik a helyes testtartás kialakítá-

sában, derékfájdalmak és a gerincbántalmak megelőzésében. 

A feladat: 

 Filcszőnyegen kell elhelyezkedni úgy, hogy a kéz a comb alatt legyen. A homlok érintse a 
talajt. Lassú mozgással fel kell emelni a törzset, ameddig lehet, s ott kell tartani addig, 

amíg a társ leolvassa az eredményt.  

 30 cm-ig lehet emelni és itt meg kell állni. Fontos, hogy a törzsemelés során a lábfej végig 
érintse a talajt.  

 Tekintet végig lefele nézzen. 

Az eredmény: 

Szabályos végrehajtás mellett a törzsemelés maximális értéke számít, ami 30 cm-nél több nem 
lehet. Az eredmény az állcsúcs és a talaj közötti távolság 0,1 cm-ben megadva.  

 

Ütemezett fekvőtámasz teszt 
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Mit mér a teszt? 

A teszt a felsőtest izomerejét és erő állóképességét méri.  

Miért fontos az egészség szempontjából? 

A felsőtest izomereje és erő állóképessége fontos a csontok és ízületek egészsége miatt, hoz-

zájárul a helyes testtartás fenntartásához, kialakításához. Az erőfejlesztés kedvező hatása ér-

zékelhető a test összetétel változásában, a jobb egyensúlyozásban, anyagcsere problémákkal 

szembeni ellenálló képességben.  

A feladat: 

 Le kell ereszkedni fekvőtámasz helyzetbe vállszéles kéztámasszal.  

 A törzs maradjon végig feszes. 

 A karhajlítást addig kell végezni, amíg derékszögben hajlítottá válik a könyék.  

 Karnyújtáskor teljesen ki kell nyújtani a könyököt.  

 Hangjelzés által diktált ütemben kell végezni a gyakorlatot. 

 Második hibánál, vagy ha már nem bírod a derékszögig hajlítani a könyököt, abba kell 
hagyni a tesztet.  

Eredmény: 

A végrehajtott szabályos ütemezett fekvőtámaszok száma, beleszámolva az első hibát.  

 

Kézi szorító erő mérése 

A teszt a kéz és alkarizomzat maximális szorító erejét méri.  

 

A kéz szorító ereje jól jellemzi a test általános erőszintjét, a megfelelő izomerő pedig a cson-

tok egészségéhez elengedhetetlenül fontos.  

A feladat: 

 Terpeszállásban a jobb kézzel a érőeszközt meg kell fogni.  

 A lehető legnagyobb erőkifejtéssel megszorítani az eszköz markolatát, miközben a gép 

nem ér hozzá a testhez.  

 Rövid pihenő után a feladat megismétlése.  

 A bal kézzel is kétszer elvégezzük a gyakorlatot.  

Az eredmény: 

Mindkét oldal esetében a kéz szorítás közül a jobbik eredményt ráírni az értékelő lapra! (kg) 

A két kéz átlagát kell figyelembe venni a teszt értékelésénél.  

 

Helyből távolugrás teszt 

Ez a teszt a láb dinamikus robbanékony erejét méri.  
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A robbanékony erő megfelelő szintje kapcsolatban van a csontok és az ízület egészségével, 

így például esések következtében kisebb a valószínűsége egy csonttörésnek. Számos sportág 

űzéséhez elengedhetetlen.  

A feladat: 

 Vállszéles terpeszállásban elhelyezkedni a vonal mögött úgy, hogy a lá bújjak a vonal 

mögött legyenek.  

 Enyhe térdhajlítás és karlendítés segítségével lendület vétele és minél messzebbre ugorni 
két lábról két lábra.  

Az eredmény: 

 Három próba közül a legjobb eredményt kell figyelembe venni.  

 A hátrébb lévő sarok és az elugró vonal közötti távolság cm-ben megadva.  

 

Hajlékonysági teszt 

A hajlékonysági tesztben a térdhajlító izmok hatékonyságát, ízületi mozgásterjedelmét mér-

jük.  

A testtartásért felelős izmok kellő ereje és nyújthatósága, valamint a megfelelő ízületi moz-

gásterjedelem fenntartása fontos a mozgatórendszer egészségének megőrzése érdekében.  

A feladat: 

 Elhelyezkedés nyújtott ülésben a doboz előtt úgy, hogy a talp cipő nélkül érintse a mérő-

doboz oldalát.  

 A bal térd behajlítása és a jobb térd mellé tétele.  

 A kar emelése és egymásra téve a kézfejek.  

 Ezután meg kell próbálni messzebb csúsztatni a kezet a doboz tetején négyszer egymás 

után és a negyediknél két másodpercig tartani, amíg az eredmény leolvasható.  

 A hátat végig egyenesen tartani. 

 Ismétlés lábtartás cserével.  

Az eredmény: 

Mindkét oldal eredményét ráírni az értékelő lapra, majd a két érték átlaga 0,1 cm pontosság-

gal figyelembe venni! 

 

Egészség zóna határok: 

Testtömeg index: 

fiúk lányok 

életkor egészség zóna életkor egészség zóna 

7 14,1 – 18,0 7 14,0 – 17,9 

8 14,3 – 18,6 8 14,2 – 18,5 

9 14,6 – 19,3 9 14,5 – 19,3 
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10 14,9 – 20,1 10 14,9 – 20,1 

11 15,3 – 20,8 11 15,4 – 21,0 

12 15,7 – 21,4 12 16,0 – 22,0 

13 16,2 – 22,2 13 16,7 – 22,8 

14 16,8 – 22,9 14 17,3 – 23,5 

15 17,4 – 23,5 15 17,8 – 24,0 

16 17,9 – 24,1 16 18,2 – 24,4 

17 18,4 – 24,6 17 18,5 – 24,8 

18 18,6 – 24,9 18 18,6 – 24,9 
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Testzsírszázalék-mérés:  

fiúk lányok 

életkor egészség zóna életkor egészség zóna 

7 8,3 – 18,8 7 10,1 – 20,8 

8 8,4 – 18,8 8 10,5 – 20,8 

9 8,7 – 20,6 9 11,0 – 22,6 

10 8,9 - 22,4 10 11,6 – 24,3 

11 8,8 – 23,6 11 12,2 – 25,7 

12 8,4 – 23,6 12 12,7 – 26,7 

13 7,8 - 22,8 13 13,4 – 27,7 

14 7,1 – 21,3 14 14,0 – 28,5 

15 6,6 – 20,1 15 14,6 – 29,1 

16 6,5 – 20,1 16 15,3 – 29,7 

17 6,7 – 20,9 17 15,9 – 30,4 

18 7,0 – 22,2 18 16,5 – 31,3 

 

20 m-es állóképességi ingafutás teszt: 

fiúk lányok 

életkor egészség zóna életkor egészség zóna 

7  7  

8  8  

9  9  

10 17,0 – 40,2 10 17,0 – 40,2 

11 20,0 – 40,2 11 20,0 – 40,2 

12 24,0 – 40,3 12 23,0 – 40,1 

13 30,0 – 41,1 13 25,0 – 39,7 

14 36,0 – 42,5 14 27,0 – 39,4 

15 42,0 – 43,6 15 31,0 – 39,1 

16 47,0 – 44,1 16 32,0 – 38,9 

17 50,0 – 44,2 17 35,0 – 38,8 

18 54,0 – 44,3 18 38,0 – 38.6 
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Törzsemelés teszt: 

fiúk lányok 

életkor egészség zóna életkor egészség zóna 

7 15 – 30 7 15 - 30 

8 15 – 30 8 15 – 30 

9 15 – 30 9 15 – 30 

10 23 – 30 10 23 – 30 

11 23 – 30 11 23 – 30 

12 23 – 30 12 23 – 30 

13 23 – 30 13 23 – 30 

14 23 – 30 14 23 – 30 

15 23 – 30 15 23 – 30 

16 23 – 30 16 23 – 30 

17 23 – 30 17 23 – 30 

18 23 – 30 18 23 – 30 

 

 

Ütemezett hasizom teszt: 

fiúk lányok 

életkor egészség zóna életkor egészség zóna 

7 4 < 7 4 < 

8 6 < 8 6 < 

9 9 < 9 9 < 

10 12 < 10 12 < 

11 15 < 11 15 < 

12 18 < 12 18 < 

13 21 < 13 18 < 

14 24 < 14 18 < 

15 24 < 15 18 < 

16 24 < 16 18 < 

17 24 < 17 18 < 

18 24 < 18 18 < 
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Ütemezett fekvőtámasz teszt: 

fiúk lányok 

életkor egészség zóna életkor egészség zóna 

7 4 < 7 4 < 

8 5 < 8 5 < 

9 6 < 9 6 < 

10 7 < 10 7 < 

11 8 < 11 7 < 

12 10 < 12 7 < 

13 12 < 13 7 < 

14 14 < 14 7 < 

15 16 < 15 7 < 

16 18 < 16 7 < 

17 18 < 17 7 < 

18 18 < 18 7 < 

 

Kézi szorító erő mérése: 

fiúk lányok 

életkor egészség zóna életkor egészség zóna 

7 16,5 < 7 13,0 < 

8 17,0 < 8 13,5 < 

9 17,5 < 9 14,0 < 

10 18,0 < 10 14,5 < 

11 18,5 < 11 15,0 < 

12 19,0 < 12 15,5 < 

13 20,0 < 13 16,0 < 

14 23,5 < 14 16,5 < 

15 27,5 < 15 17,5 < 

16 32,0 < 16 19,5 < 

17 35,5 < 17 22,0 < 

18 38,0 < 18 25,5 < 
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Helyből távolugrás teszt: 

fiúk lányok 

életkor egészség zóna életkor egészség zóna 

7 113 < 7 110 < 

8 118 < 8 115 < 

9 123 < 9 120 < 

10 128 < 10 125 < 

11 135 < 11 130 < 

12 148 < 12 133 < 

13 160 < 13 135 < 

14 171 < 14 137 < 

15 180 < 15 139 < 

16 188 < 16 140 < 

17 195 < 17 141 < 

18 201 < 18 142 < 

 

 

Hajlékonysági teszt: 

fiúk lányok 

életkor egészség zóna életkor egészség zóna 

7 20,0 < 7 23 < 

8 20,0 < 8 23 < 

9 20,0 < 9 23 < 

10 20,0 < 10 23 < 

11 20,0 < 11 25 < 

12 20,0 < 12 25 < 

13 20,0 < 13 25 < 

14 20,0 < 14 25 < 

15 20,0 < 15 31 < 

16 20,0 < 16 31 < 

17 20,0 < 17 31 < 

18 20,0 < 18 31 < 

 

 



57 

 

2.8. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 

2.8.1.Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez 

előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

- Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, fej-

lesztése. Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és aktuális 

szükségletének megfelelő – tanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az 

önállóság fokozása. 

- A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása. 

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

érdeklődés és az egyéni képességek kibontakoztatása. 

- Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségei-

nek, képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre ösztönzés. 

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

nő megszilárdítása, kiegészítése, bővítése. 

- A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb ké-

pességűekkel való differenciált foglalkozás. 

- A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése. 

- Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok használatának megismertetése, segítségnyújtó 

szerepének, hasznosságának felismertetése. 

- Önképzésre nevelés. 

- Önálló gyűjtőmunka végzése. 

- Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül. 

- Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés. 

- A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok. 

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

egyik tanóráról a másikra. 

Írásbeli feladatok értékelése 

Az írásbeli beszámoltatások rendje  

 tanév eleji, tanév végi tudásszintmérés 

 írásbeli feleletek  

 témazáró dolgozatok 
A témazárók osztályzatai egy-egy témakör lezárásaként a tanulók félévi és év végi 

értékelésében legfontosabb szerepet játszik. Az írásbeli feleletek egyenértékűek a szóbeli 

feleletekkel. A témazárók, dolgozatok írását a pedagógus minimum egy héttel korábban 

bejelenti. Egy tanítási napon 2 témazárónál többet nem iratunk.  

 

Szóbeli értékelés: 
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Szóbeli felelés: a tanuló számot ad a napi tananyag elsajátítási szintjéről. A pedagógus a szá-

monkérés után értékeli a tanuló szóbeli feleletét. A tanítási óra végén az egész osztálynak a 

magatartását, órai munkáját értékeljük. 

A félévi, illetve év végi osztályzatok megállapítása az első év végén és a második év 

félévekor szöveges értékeléssel történik. A többi évfolyamon érdemjeggyel. A tantárgy 

óraszámaitól függően minimum 3 vagy 4 érdemjegyet kell szerezni félévente a tanulónak. Az 

egyes tantárgyak követelményeit a helyi tanterv tartalmazza, ahol  a minimum követelményt 

félkövér betűtípus jelzi.  

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 

20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

1. A napi felkészülés otthoni ideje nem lehet több 1-1,5 óránál. 

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

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 

3.  

2.8.2. Az írásbeli beszámoltatás formái  

A tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból szintfelmérő dolgozatot 

íratunk. Az 5. évfolyamon a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében az év eleji szintfelmérő 

dolgozat anyagát magyar nyelvből és matematikából a negyedik és ötödik évfolyamon tanító 

szaktanárok együttesen állítják össze. A szintfelmérő dolgozat eredményét felső tagozaton 

érdemjegy formájában fejezzük ki, és tekintetbe vesszük a félévi, év végi osztályzat kialakítá-

sánál. 

A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. A tanulók egyenletesebb 

terhelése érdekében a felső tagozaton a témazáró dolgozatok időpontját a tanári szobában ki-

függesztett táblázat segítségével egyeztetjük.  

A kisdolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában 10–20 per-

cesek, bármelyik tanítási órán írathatók. 

2.8.3. Oktatási eredményvizsgálatok 

„Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, a felada-

tok meghatározása, szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségével. 

„Átmenetkor” a 4. és 5. osztályban tanítók és a szaktanárok közösen összeállított anyagon 

mérik az alapkészségek helyzetét (hangos és szövegértő olvasás, helyesírás, matemati-

ka). 

Országos mérések 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában. 
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2.8.4. A tanulók teljesítményének értékelése 

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

lenni a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire.  

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

évfolyam első félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az osztá-

lyozás eszköze. A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének értékelése 

tanév közben érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal (kitűnő, jeles, jó köze-

pes, elégséges, elégtelen) történik.  

 

2.8.5. Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 

Kiválóan megfelelt 

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

lyam követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai, 

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

összefüggések meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani. 

Jól megfelelt 

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

bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés segít-

séget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni. 

Megfelelt 

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, alkalma-

zása során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. Össze-

függések meglátására csak segítséggel képes. 

Felzárkóztatásra szorul 

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalma-

zására is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud meg-

nyilvánulni, fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 

 

 2.8.6. A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai 

Jeles 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 
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A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni ké-

pes a megoldáshoz. 

Jó 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. 

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.  

Közepes  

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

Elégséges 

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz 

feltétlenül szükséges. 

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

Elégtelen 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

 

2.9. A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának és szor-

galmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elveik  

 

A magatartás értékelésének elvei 

Példás (5) az a tanuló, aki fegyelmezettségével, kulturált viselkedésével, beszédstílusával pél-

dát mutat. A házirendben megfogalmazottak szerint viselkedik. Aktívan vesz részt az osztály, 

az iskola életében. Képességeinek és érdeklődési körének megfelelően hozzájárul az iskola 

hírnevének növeléséhez. 

 

Jó (4) a tanuló, ha tanórai és tanórán kívüli viselkedése ellen jelentős kifogás nem merül fel, a 

házirendet megtartja. Nevelőihez, a felnőttekhez és társaihoz való viszonya jó. A rábízott fe-

ladatokat elvégzi, részt vesz a közösségi munkában.  

 

Változó (3) az a tanuló, aki a házirend előírásait megszegi, tanórai és tanórán kívüli viselke-

dése többször fegyelmezetlen, a közösség és az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, 

nem vesz részt rendszeresen az iskolai munkában, igazolatlanul mulasztott, szaktanári figyel-

meztetése vagy osztályfőnöki intője van. 
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Rossz (2) az a tanuló, aki a házirendet sorozatosan megszegi, feladatait tartósan nem teljesíti, 

fegyelmezetlen, udvariatlan, durva. Viselkedése romboló hatású, több alkalommal hiányzik 

igazolatlanul, szaktanári figyelmeztetői, osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokú 

büntetése van. 

 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

Példás (5) az a tanuló, aki tantárgyi előmenetelétől függetlenül /bukást kivéve/ képességeinek 

legjavát adja. Tanulótársai előtt példát mutat kötelességtudatban, rendszeresen készül minden 

órára. Részt vesz egyéb foglalkozásokon, szaktárgyi versenyeken. Felszerelése hiánytalan, 

rendes, tiszta.  

 

Jó (4) az a tanuló, aki képességeihez mérten viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt 

nyújt, többletfeladatot önként nem vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti. 

 

Változó (3) a tanuló szorgalma, ha teljesítménye elmarad a képességeitől, tanulmányi munká-

ja ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem minden esetben végzi el. 

 

Hanyag (2) az a tanuló, aki képességeihez mérten keveset, vagy semmit sem tesz tanulmányi 

fejlődése érdekében. Felszerelése gyakran hiányos, a tanuláshoz nyújtott nevelői segítséget 

nem fogadja el. 

 

A magatartás és szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek eléréséhez a felsorolt szem-

pontok több mint felének a megléte szükséges 

 

A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 

A versenyeken elért eredmények elismerését az alábbiak szerint egységesítettük: 

- A versenyek iskolai fordulóinak 1-3. helyezettjei 5-ös tantárgyi osztályzatot és oklevelet 

kapnak. Nevük és eredményük kikerül az iskolai faliújságra. Az intézményvezető alkal-

manként szóban is tájékoztatja az iskolaközösséget eredményükről. 

- A régi, nagy hagyományokkal rendelkező tanulmányi, valamint sportversenyek megyei, 

körzeti, területi fordulójának 1-10. helyezettjei, valamint a városkörnyéki kulturális szem-

le kiemelt arany minősítést szerzett tanulói igazgatói dicséretben részesülnek.  

- A versenyek megyei fordulójának 1-10. helyezettjei igazgatói dicséretben, az 1-3. helye-

zettjei jutalomkirándulásban részesülnek, amennyiben az iskolai alapítvány anyagi lehető-

ségei lehetővé teszik.  

- Az országos fordulók résztvevőinek eredményeit figyelembe vesszük a Gárdonyi Plakett 

odaítélésénél. Lehetőség szerint a megyei lapban publikáljuk, a helyi médiában riportot 

készítünk, és a fényképüket tartalmazó tablót az iskola előterében elhelyezzük. 

Példamutató magatartásért és szorgalomért, kiemelkedő tanulmányi eredményért, bármely 

területen nyújtott teljesítményért - az első évfolyamtól a nyolcadik évfolyamig - a tanévzáró 

ünnepségen az igazgató jutalmazza a tanulókat. A többi tanuló az osztály közössége előtt az 

osztályfőnöktől veheti át az oklevelet. 

 

Kitüntetés - Gárdonyi Plakett 

Gárdonyi Plakettel jutalmazzuk azokat a nyolcadik osztályos tanulókat, akik a nyolc év fo-

lyamán példamutató magatartást és szorgalmat tanúsítottak, kiemelkedő tanulmányi ered-

ményt értek el, szaktárgyi, kulturális és sport versenyeken eredményesen szerepeltek.  

A plakett odaítélése a nevelőtestület határozata alapján történik. 

 

Az írásbeli dicséretek fokozatai: 
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- szaktárgyi dicséret 

- napközi vezetői dicséret: tanórán kívüli magasabb teljesítményért 

- osztályfőnöki dicséret: bármilyen közösségi munkáért 

igazgatói dicséret: városi kulturális szemle kiemelt arany minősítése megyei, területi, or-

szágos versenyeken elért 1-10. helyezésekért 

nevelőtestületi dicséret: a huzamosabb ideig tartó /az egész tanéven át/ példamutató maga-

tartás, kötelességteljesítés, valamint kiemelkedő tanulmányi eredmény, nevelőtestületi ha-

tározat alapján bizonyítványba írt dicséretet eredményezhet 

- bármely tantárgyból elért kiemelkedő eredményéért kitűnő minősítést kaphat a tanuló a 

tanév végén a szaktanár javaslata alapján 

 

Fegyelmező intézkedések 

Elvei: 

Azt a tanulót, aki 

-      a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

-      vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 

-      illetőleg igazolatlanul mulaszt, 

fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben lehet részesíteni. 

  

 A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől in-
dokolt esetben – a vétkesség súlyosságára tekintettel – el lehet térni. 

  

 Minden fegyelmező intézkedés  nevelési eszköz, mely nem lehet megalázó. 

 A fegyelmező intézkedések kiszabására bármely pedagógus javaslatot tehet. 
 

A büntetés fokozatai: 

- szóbeli osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztető 

- írásbeli osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztető: a házirend előírásainak megszegéséért 

- osztályfőnöki intő: a házirend szabályait sorozatosan megszegő tanuló kapja 

- osztályfőnöki rovó: a házirendet rendszeresen, tudatosan megszegő tanuló büntetése 

- igazgatói figyelmeztető: súlyos vétséget elkövető tanulónak jár 

- igazgatói intő: a kiemelkedően súlyos vétséget elkövető tanuló büntetése 

- igazgatói rovó a büntetése annak a tanulónak, aki kiemelkedően súlyos vétséget követ el, 

kötelességeit rendszeresen és tudatosan megszegi  

Fegyelmi eljárás lefolytatása a törvényi előírásoknak megfelelően, valamint az SZMSZ-ben 

foglaltak szerint történik.  
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2.10. A tanulók továbbhaladása  

2.10.1.A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei  

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

ladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és 

az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.  

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

osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

- az iskola 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 tanítási óránál többet mulasztott, 

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

- magántanuló volt. 

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

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

osztályzata.  

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

felelt meg. 

Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló a 

megismételt évről kap. 

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a ta-

nulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta 

teljesíteni, vagy a szülő írásban ezt kéri.  

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

nem utasítható évfolyamismétlésre azért, mert a tanulmányi követelményeket nem teljesítette. 

 

 

2.11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

- Elősegítjük az óvodából az iskolába való átmenetet. 

- Segítjük a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók emelt óraszámú 

képzésben való részvételét. 

- A HHH tanulók kompetencia mérését rendszeresen elemezzük. 

- A lehetőségeknek és igényeknek megfelelően bekapcsolódunk az ösztöndíj prog-

ramokba. 

- Tovább növeljük az integrációt támogató pedagógiai módszertani képzettséggel 

rendelkező pedagógusok számát.  
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- Növeljük azon HHH tanulók számát, akik sikeresen teljesítik az évfolyam köve-

telményeit. 

- Törekszünk arra, hogy minél több HHH tanuló végezze el idejében az általános 

iskolát. 

- A lehetőségek keretein belül minél több HHH tanulót juttatunk el érettségit adó 

középiskolába.  

- Biztosítjuk a HHH tanulóknak az egyéni fejlesztési programot.  

- Igyekszünk a HHH tanulókat nagyobb arányban bevonni a tanórán kívüli foglal-

kozásokba.  
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3. Legitimációs záradék 

3.1. A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján mó-

dosította. A módosítások bevezetése …………. év ………………………………… hónap …. 

napjától történik felmenő rendszerben. A bevezetésben nem érintett évfolyamokon a nevelő-

oktató munka a …………. év ………………………………… hónap …. napjától érvényes 

pedagógiai program szerint folyik az alábbi táblázatban foglaltak szerint: 

 

Jelölések: 

Átdolgozott, jelen pedagógiai program: PP(évszám) 

Felülvizsgált pedagógiai program: PP(évszám) 

Tanév/ 

évfolyam 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2013/2014

. 
PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) 

2014/2015

. 
PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) 

2015/2016

. 
PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) 

2016/2017

. 
PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) PP(…) 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot a fenntartó székhelyén, az 

iskola könyvtárában, az intézményvezetői irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető az 

iskola honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén. 
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3.2. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai  

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény diákönkormányzata ......... év .................. 

hó ......... napján tartott ülésén véleményezte, melyet aláírásommal tanúsítok. 

  

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

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

diákönkormányzat képviselője   

 

A pedagógiai programot/módosítását a szülői szervezet (közösség) ......... év .................. hó 

........ napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet 

(közösség)  véleményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

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

   szülői szervezet (közösség) 

képviselője   

 

 

A pedagógiai programot/módosítását az iskolaszék ......... év .................. hó ........ napján 

tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az iskolaszék  véleményezési jogát 

jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak megfelelően 

gyakorolta.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

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

          iskolaszék képviselője   
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A pedagógiai programot/módosítását az intézményi tanács ......... év .................. hó ........ 

napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véle-

ményezési jogát jelen pedagógiai program felülvizsgálata során, a jogszabályban előírtaknak 

megfelelően gyakorolta.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

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

      intézményi tanács képviselője   
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3.3. A pedagógiai program elfogadásáról és jóváhagyásáról szóló záradék 

A pedagógiai programot/módosítását az intézmény nevelőtestülete ......... év .................. hó 

........ napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

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

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

hitelesítő nevelőtestületi tag        P.H.                  hitelesítő nevelőtestületi 

tag 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

………………………………. 

igazgató 

 

P. H. 
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3.4. Fenntartói és működtetői jóváhagyó nyilatkozat 

Jelen pedagógiai programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) 

bekezdése értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő rendelkezések  

……………………………………… 

……………………………………... 

……………………………………... (fejezet és címmegjelölések) 

vonatkozásában a(z) …………………………………………………….. (fenntartó hivatalos 

megnevezése) mint az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt. Aláírásommal 

tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult szerve/vezetője a pedagógiai program fenti ren-

delkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

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

fenntartó képviselője 

 

 

Jelen pedagógiai programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) 

bekezdése értelmében az alábbi, a működtetőre többletkötelezettséget telepítő rendelkezések 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………... (fejezet és címmegjelölések) 

vonatkozásában a(z)  ................................................................... Önkormányzat (működtető 

települési önkormányzat hivatalos elnevezése) ......... év .................. hó ........ napján tartott 

képviselő-testületi ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy működtető döntésre 

jogosult szerve a pedagógiai program fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

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


