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Mottó: 

"Az iskola dolga, 

hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 

és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

 

 Szent-Györgyi Albert 
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Az iskola emblémaszerű leírása 

 

1909-ben nyílt meg az egy tanerős elemi iskola, az un. Hőgye-féle házban, Rákóczi-

ligeten. 1912. szeptember 1-jén került sor ünnepélyes keretek között a négy tantermes, 

baglyos iskola átadására a Rákóczi 28. számban, majd 1928-ban emeletráépítéssel újabb négy 

tanteremmel bővült iskolánk. 1958-ban épült a jelenlegi fő épület, mely nyolc tantermet 

foglalt magába. A hetvenes években a technika épülete, majd a nyolcvanas évek végén a 

napközi és sportudvar kialakítása következett. 1990-ben korszerű tornaterem átadásával 

kialakult az iskola mai épületegyüttese. Iskolánk 1991. május 24-én vette fel II. Rákóczi 

Ferenc nevét. Névadónk büszke magyarságát, hazafiságát felvállalva törekszünk tanulóinkat 

is magyarnak nevelni. Pedagógiai programunkat, helyi tantervünket is e szellemben 

készítettük. Évente márciusban megemlékezünk névadónkról Rákóczi-nappal. Ezen a napon 

szakmai, és játékos programokat szervezünk, melyek keretében a névadónk életével, 

valamint a kor történelmi, művészeti eseményeivel ismerkedünk meg. Ezen a napon a tanórai 

és tanórán kívüli események egységet alkotva fejlesztik tanulóinkban az iskolai identitást, a 

büszkeséget, a hazafiságot. Legjobb tanulóink és pedagógusaink részére Rákóczi érmet 

alapítottunk, melyet 2003 óta az évzárón adunk át. A 90 éves évforduló, valamint a 100 éves 

évforduló alkalmából évkönyvet jelentettünk meg. 2005 szeptemberétől az egyik elsős 

osztályban emelt óraszámmal angolt tanulhatnak a gyerekeink, a másik párhuzamos 

osztályban, alsó tagozatban számítógéppel segített készségfejlesztés folyik, melyet felső 

tagozatban emelt óraszámú matematika, számítástechnika oktatás, és normál nyelvoktatás 

egészít ki. Komoly felszereltség jellemzi a klimatizált informatika termünket. Pentium 

négyes tanulói gépek, kivetítő, 5.1-es hangrendszer, korszerű csillagpontos hálózat biztosítja 

a magas szintű oktatás feltételeit. 2009 novembere óta ECDL vizsgaközpontok lettünk. 

Tanárainknak ECDL, illetve tanulóinknak ECDL START felkészítő oktatást tartunk. Ma már 

minden szaktantermünk alkalmas multimédiás oktatásra. Számítógép, kivetítő, hangrendszer 

van telepítve. Az oktatás rendelkezésére áll egy digitális fényképezőgép.  

Enyhefokban értelmi fogyatékos, új értelmezés szerint sajátos nevelési igényű 

gyerekek oktatása-nevelése is alapfeladataink közé tartozik. A többi tanulóval együtt 

nevelhető, integrálható tanulókat az általános iskolában, a többi tanulóval nem integrálható 

enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatását két összevont osztályban végezzük. 
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BEVEZETÉS 

 
Az iskolának ma a 21. század gazdasági és társadalmi életében betöltendő szerepekre 

kell felkészíteni tanítványait, ez a feladat gyökeresen más, mint az eddig megszokott, 

hagyományos iskolai szerepek. Egyre gyorsuló ütemben haladunk a hirtelen változó, 

információ-bázisú csúcstechnológia és az erre épülő minden elemében összefüggő gazdaság 

korszakába. „A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes 

hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve a felnövekvő 

nemzedékek hazafias nevelése és minőségi oktatása érdekében az Alaptörvényben foglalt 

művelődéshez való jog, továbbá a korszerű tudást biztosító köznevelési rendszer irányítása 

és működtetése céljából alkotja a törvényt. Az új köznevelési törvény hatálybalépésével 

előtérbe került a nevelés, mely a törvényt megelőzően is kiemelkedő helyet foglalt el 

iskolánkban. Az iskolára új szerep hárul, ugyanis azon kívül, hogy növendékeit alapvető 

ismeretekkel és készségekkel látja el, magas szintű gondolkodást, fejlett kommunikációs 

készséget és társas viselkedést is ki kell alakítsa diákjaiban. Ahhoz, hogy a gyorsan változó 

munkaerőpiacon hasznosítható, versenyképes tudással rendelkezzünk, folyamatosan 

fejlesztenünk kell képességünket, bővítenünk kell ismeretünket. Tanárként elsődleges 

feladatunk, hogy diákjainkban a boldogulásukhoz leginkább szükséges készségeket 

fejlesszük, ezért gondosan szemügyre kell vennünk társadalmunk szociális, gazdasági és 

demográfiai viszonyait, hogy a jelenlegi szocializációs és nevelési gyakorlat alapján 

megítélhessük, növendékeinknek milyen készségekre lesz szükségük, illetve, hogy melyeket 

kell kialakítani, fejleszteni. A tudás hagyományos úton történő közvetítése, a frontális 

óravezetési gyakorlat nem biztosítja az elvárt eredményeket. Ha sikeres pedagógusok 

szeretnénk lenni, az a feladatunk, hogy diákjainkat olyan világra készítsük fel, amelyben az 

ő sikerességükhöz szükséges készségekkel rendelkeznek:  

- saját boldogulásuk érdekében meg kell tanulniuk kommunikálni  

- másokkal többféle társas helyzetben sikeresen együttműködni.  

A fenti elvárásoknak a kompetenciaalapú oktatás módszertanának széleskörű 

alkalmazásával tudunk megfelelni. Olyan új pedagógiai módszereket kell alkalmaznunk 

tanításaink során, amellyel - módunkban áll, ha csak kis időre is megtapasztaltatni, hogy 

igenis vannak olyan helyzetek, amelyekben az egymás segítése gyümölcsöző és nem 

hátráltató lehetőséget biztosítunk diákjainknak a demokrácián alapuló oktatásra Nagyon 

fontos a tantestület módszertani megújulását szolgáló kooperatív tanulási technikák 

megismerése, és alkalmazása. A kooperatív tanulás korcsoportokra, tantárgyakra és 

feladatokra való tekintet nélkül jobb eredményeket szül, mint a versenyeztető és az egyéni 

módszerek. A diákok képessé válnak az együttes problémamegoldásra, hatékonyabban át 

tudják vállalni egymás szerepeit, sokkal kooperatívabbak, segítőkészebbek hajlamosabbak 

lesznek mások elismerésére. Közben a diákok önbecsülése jelentős mértékben nő, felébreszti 

a diákokban a belső motivációt és a tanórák hangulata is kedvezőbb. Cél tehát, hogy a 

tanulóink a lehető leggazdagabb tanulási tapasztalatokkal rendelkezzenek, hogy minél 

megfelelőbben alkalmazkodjanak és változtassák meg társadalmi és fizikai környezetüket. A 

gyerekek tanuláshoz való viszonyának alakulása az iskolába lépés percétől a tanári testület, a 

gyerekeket tanító egyes tanárok kezében van. Nagy változás történt a pedagógus szerepben, 

melyben a tanulási-tanítási stratégia keretein belül nem a megtanítandó tananyagot helyezi a 

nevelés középpontjába, hanem a tanulói aktivitásra támaszkodó tanulást. A tanulás, a szellemi 

munka módszertanát tanítva a személyiség egészére kell hatnunk. Olyan tulajdonságok 

fejlesztésére adódik alkalom, mint a tervszerűség, tudatosság, rendszeresség, kitartás, 

alaposság, önállóság, akaraterő, rendszeretet, szorgalom.  

Olyan tanítási légkört kell teremteni, melyben a személyiség harmonikusan fejlődhet.  
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Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 Énkép, önismeret 

 Hon- és népismeret 

 Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 Gazdasági nevelés 

 Környezettudatosságra nevelés 

 A tanulás tanítása 

 Testi és lelki egészség 

 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 

 Lemorzsolódás csökkentése 

Oktató-nevelő munkánk fejlesztésének legfrissebb eredménye: a témahetek, a projektek, 

valamint a komplex órák.  

Komplex órákon vagy integrált napon mutatjuk be tanulóinknak, hogy a tantárgyakban tanult 

tartalmak, témák túlnyúlnak a tantárgyi kereteken. A komplex szemlélet érvényesítése a 

tanítás-tanulás folyamatában új tanári módszerek bevezetését is szükségessé teszi, melyben 

egyre több tanulói cselekvés mutatkozik meg. A tantárgyköziség (interdiszciplinaritás) 

bemutatása segíti a fogalmi rendszerek egymásra épülésének kialakulását a tanulóban. 

 

Helyzetelemzés 
 

Az iskola helyzete a tágabb környezetben 

 

Földrajzi környezet 

 

Dunaharaszti Pest megyében, Budapesttől délre, azzal határosan helyezkedik el. Adatai: É.Sz. 

47 21 és K.H. 19 06. Városunk északon Budapesttel határos, keleten Alsónémedi községig 

húzódnak a földek, nyugaton a Soroksári Duna-ág határolja, délen pedig a Duna-Tisza 

csatorna zárja le városunk határát. Két jelentősebb út szeli keresztül városunkat. É-D irányban 

a Fő út, mely Budapestről kivezető 510-es fő út, a másik, pedig az Alsónémedibe vezető, 

mely Ny-K irányban metszi ketté a várost. Északról az M 0 körgyűrű, keletről az 51-es számú 

fő út határolja. 

A vasút kettéosztja a várost. A vasúttól nyugatra fekvő terület a "falu", a vasúttól keletre 

fekvő terület a "liget" nevet kapta. Városunk lakossága magyar, sváb és roma származású. A 

svábság az alsó faluban él elsősorban, a magyarok és a roma származásúak a település többi 

részén élnek. Dunaharaszti keleti része, tehát a ligeti rész fejlődik a mai napig gyorsabban: 

mind lakosságát, mind ipari fejlődését vesszük figyelembe. Itt jelölték ki Dunaharaszti ipari 

területeit, itt lehet építési telkekhez jutni, ezért is gyorsabb a fejlődése 

 

Az iskola közvetlen társadalmi környezete 

 

Tanulóink nagy részének beiskolázása Dunaharaszti "Rákóczi-ligeti" részéről történik. 

Beiskolázási körzete: Dunaharaszti város vasúttól keletre eső területe az Árok-partig Az itt 

élő családok túlnyomó többsége nem tősgyökeres haraszti lakos. A beiskolázási körzetünkben 

élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért 

nevelő és oktató munkánk ehhez a szociokulturális helyzethez igazodik. Tanórán és tanórán 

kívül színes programokkal segítjük a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló 

tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó 

képességű gyermekek fejlesztését is. A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: 
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gyermekekből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket nevelni. Iskolánk 

hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük 

munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő nemzedéknek. 

 

Az iskola aktuális állapota 

 

Személyi feltételek 

Minden pedagógusunk szakképzett. A tantestület felkészült, jó szakemberekből áll, többségük 

komoly tanítási tapasztalatokkal rendelkezik. A továbbképzések, továbbtanulások során olyan 

területeket irányzunk meg, amelyek a kerettantervben meghatározottakhoz igazodnak, hogy a 

végzett pedagógusaink megfelelő képesítéssel oktathassanak. Folyamatosan bővítjük 

módszertani kultúrájukat. Ennek érdekében módszertani klub keretében megismerik és 

megvitatják egymás jó kompetenciafejlesztő gyakorlatát. A szakmai tapasztalataikat 

folyamatosan megosztják egymással 

Iskolánkban a hatékonyabb munka elősegítése érdekében az iskolavezetést segíti a szakmai 

munka irányításában 7 munkacsoport-vezető, akik irányítják a létrejött műveltségi területek 

szerint létrejött munkacsoportokat, valamint a napközis nevelőket. A diákönkormányzat 

munkáját is pedagógus segíti. Könyvtáros tanár, iskola pszichológus, fejlesztőpedagógusok 

segítik a tanulók és a pedagógusok munkáját.  

 

Az iskola épületeinek legfőbb jegyei 

 

A fő épület a Rákóczi út 28-32. szám alatt van. A Rákóczi út 1-3 szám alatt alsós osztályok, 

és a sajátos nevelési igényűek iskolája található. Mivel a tanulói létszám növekedett, a 

rendelkezésünkre álló szabad terület nem, a telkek szűkös teret biztosítanak a tanulók 

pihenésének, mozgásának. Összesen 5 épületben folyik az oktatás. 

Az intézmény magas szinten felszerelt szaktantermekkel rendelkezik, de természetesen e 

színvonal megtartása folyamatos fejlesztést igényel. A számítástechnikai, a 

természettudományi szaktantermek felszereltsége modern, magas minőségi követelményeket 

elégít ki. 
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N E V E L É S I  P R O G R A M  

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, 

értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 
 

A Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi 

nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre 

juttatni. 

A köznevelés általános feladatai és értékei  

„A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva és A 

nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt célok elérése érdekében, a törvény elveinek és 

szabályozásának megfelelően a Nemzeti Alaptanterv (továbbiakban Nat) a köznevelés 

feladatát alapvetően a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, 

megőrzésében, az egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi 

fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához 

szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és 

csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való törekvés megalapozása, a nemzeti, 

közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. 

Célja továbbá, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az 

igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség 

kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal 

járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék  

–    a haza felelős polgárává váljék; 

–    kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága; 

–    reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; 

–    megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a 

munka világában; 

–    törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; 

–    legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát 

illetően; 

–    váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 

–    ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, 

folyamatokat; 
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–    tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának 

megőrzését. 

A nevelési-oktatási folyamatnak és az oktatásnak mindenkor összhangban kell lennie 

hazánk Alaptörvényével, a jogállam rendjével, az élet és az emberi méltóság tiszteletének 

elvével, valamint az ezzel összefüggő lelkiismereti és vallásszabadsággal, továbbá a Föld, az 

ember, a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel. 

A Nat fontos szerepet szán az egyetemes magyar nemzeti hagyománynak, a nemzeti 

öntudat fejlesztésének, beleértve a magyarországi nemzetiségekhez tartozók öntudatának 

ápolását is. Ebből következően a nemzetiségekre vonatkozó tudástartalmak főbb tartalmi 

jellemzői (illeszkedve a regionális és lokális sajátosságokhoz) a tartalmi szabályozás 

különböző szintjein, illetve az iskoláztatás minden szakaszában arányosan meg kell, hogy 

jelenjenek. Kiemelten kezeli az ország és tágabb környezete, a Kárpát-medence, különösen a 

környező országokban élő magyarság életének megismerését, ugyanakkor fontosnak tartja 

azokat a tartalmakat, amelyek Európához tartozásunkat erősítik. A dokumentum figyelmet 

fordít az egész világot érintő átfogó kérdésekre, hangsúlyozva a fenntarthatóság iránti közös 

felelősséget. 

Az együttműködés a szülőkkel, a gyermekek családi neveléséhez nyújtott pedagógiai 

segítség, a szülői vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása a hatékony intézményes 

nevelés-oktatás nélkülözhetetlen feltétele, ezért az iskolának meg kell teremtenie azokat a 

fórumokat, ahol a szülők és a pedagógusok közötti tapasztalatcsere kölcsönössé, az 

együttműködés eredményessé válhat.  

A Nat szándéka, hogy a teljesítmény növelésére sarkalljon tanítványt és tanárt 

egyaránt, hogy az elsajátított tudás értékálló és a kor igényeinek megfelelő legyen, ennélfogva 

egyensúlyra törekszik a műveltség értékhordozó hagyományai, valamint az új fejlesztési célok 

és tartalmak között.  

Ahhoz, hogy egy ország polgárai szót értsenek egymással, szükséges, hogy létezzék 

olyan közös műveltséganyag, amelynek ismerete minden felnőtt állampolgárról feltételezhető. 

Ez az a közös nyelv, amelyen a nemzedékek közötti párbeszéd a kölcsönös megértés és 

tisztelet jegyében folytatható.”1 

 

 

1.1 Alapelvek  
 

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanáraink és diákjaink otthon 

érezhetik magukat.  

Ennek keretében: 

                                                           
1 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - részlet 
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 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk 

 a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémájában 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

o tanuló és tanuló 

o tanuló és nevelő 

o szülő és nevelő 

o nevelő és nevelő között 

 

1.2 Pedagógiai értékek 
 

 becsületesség, egyenesség, őszinteség, megbízhatóság;  

 kíváncsiság és tudásvágy;  

 tolerancia és szolidaritás;  

 a másik ember tisztelete és a szeretni tudás;  

 a szűkebb és tágabb környezet szeretete és védelme;  

 kötődés a családhoz és az iskolához;  

 magyarság- és európaiság-tudat;  

 önfegyelem és a másokra figyelés képessége;  

 szorgalom és türelem a munkában;  

 törekvés széles körű műveltségre;  

 reális önismeret és erre alapozott döntésképesség;  

 vitakészség és kifejezőkészség;  

 innovatív készség, kreativitás;  

 törekvés az egészséges életmódra;  

 az érték és a talmi közötti biztos választás képessége. 

 

1.3 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai céljai 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek 

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai 

munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és 

aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket 

tanulóink mindinkább elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük egyre inkább 

meggyőződéssé és lehetőleg ez határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.  

 

1. Az élet tisztelete, védelme.  

A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság 

az élő és az élettelen természet szépsége iránt. (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás 

saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az 

élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 

2. Az ember testi és lelki egészsége.  

Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. A 

testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, 

étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások 

ismerete, elutasítása, a balesetek megelőzése). Képes kifejezni, leírni egyes feszültséget, 
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stresszt okozó helyzeteket. Megtapasztal stressz- és feszültségoldó technikákat, képes 

légzőgyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok (például reggeli torna) önálló elvégzésére. A 

tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos környezet iránt.  

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye  

(önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, 

szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum 

befogadására és létrehozására. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra.  

Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, 

figyelmesség. 

5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 

Kiemelt értékeink között az egyik legfontosabb, az idősek tapasztalatainak bemutatása, 

tisztelete 

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben.  

Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem 

és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a 

konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 

7. A világ megismerésének igénye.  

Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás 

képességeinek kialakítására. 

8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása.  

A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, 

hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti 

önbecsülés és hazaszeretet. 

9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás.  

A határon kívül élő magyarok, valamint a hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek 

jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik megismerése, tiszteletben tartása. 

10. A törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete.  

Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. 

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

tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. Az iskolánkban folyó nevelő és 

oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek, elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a 

nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán 

kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos 

értékelés. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

 

11. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást. A 

közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja 

a saját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő 

szinten ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját, rendelkezik az életkorának 

megfelelő kooperatív készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó 

felelősséget és a feladatok megosztásának fontosságát.   

 

12. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak 

megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, 

tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan 

változásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az 

ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne 

környezete értékeinek megőrzésére. 
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13. Pályaorientáció 

A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének 

zökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a különböző 

foglalkozások együttműködésének fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma 

tevékenységét, és képes csoportosítani a foglalkozásokat különböző szempontrendszer szerint.  

 

14. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló ismeri az általa mindennap fogyasztott alapvető élelmiszerek árát. A matematikai 

műveletekről, illetve a mértékegységekről szóló ismereteit alkalmazni tudja pénzre 

vonatkoztatva is. Képes mindennapi fogyasztási cikkeket önállóan vásárolni, tud vigyázni a 

pénzére. Beépül az energiatakarékosság cselekvéseibe és gondolkodásába. Vannak ismeretei 

arról, hogy hazánkban és a világ más részén hozzá képest milyen életszínvonalon élnek 

gyerekek.  

 

15. Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tisztában van a korhatárt jelző szimbólumok jelentésével. Képes különbséget tenni a 

televízióban történtek és a valóság között. Ismeri a médiumokat és azok szerepét az ő 

szabadidejében, valamint hasznosíthatóságukat a tanulásban. 

 

16. A tanulás tanítása 

A tanuló tapasztalatot szerez arról, hogy lehet játszva tanulni. Napi rutinjába beépül a 

tanulásból adódó otthoni feladatok elvégzése, egyre inkább saját időbeosztása szerint készül 

az órákra. Vannak élményei arról, hogy az iskolai oktatáson kívül a tanulásnak és az 

önművelésnek egyéb lehetőségei is léteznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Feladat 
 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai 

feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak 

nevelni a rájuk bízott gyermekekből. 

Ennek érdekében: 

 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számukra 

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt 

 iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a 

tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a 

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben  

 az iskola oktató-nevelő tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit 
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 szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen 

 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat 

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek 

megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet 

 

Fontosnak tartjuk a másság elfogadását és elfogadtatását, az együttnevelést a mindennapi iskolai 

nevelő-oktató munkában. Az együttnevelés során szeretnénk elérni, hogy:  

 a sajátos nevelési igényű tanuló kövesse „ép” társait,  

 növekedjen önbizalma és önállósága,  

 alakuljon ki pozitívabb, reálisabb énképe,  

 gyorsuljon fejlődési tempója,  

 maradjon megszokott környezetében,  

 az „ép” tanuló ismerje meg és fogadja el a másságot,  

 legyen érzékeny társai nehézségei iránt,  

 pozitívabbá váljon személyisége. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a többi tanulóéval megegyező esélyt 

szeretnénk biztosítani az iskolai élet minden területén és hangsúlyozottan a tovább tanulásban. 

 

Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni 

lakóhelyünk életében.  

Ennek érdekében: 

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal  

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő 

polgárai 

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a fenntartóval, a városunkban található 

óvodákkal, iskolákkal, civil szervezetekkel és közművelődési intézményekkel 

 nevelőink fontos feladatuknak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven 

– továbbra is képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, illetve a tanulók 

számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában 

maguk is részt vegyenek. 

 

 

1.5 Óvoda – iskola átmenet  
363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 

„ (1)A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat 

eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet 

megkezdéséhez szükséges fejlettséget. A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú 

átmenetnek abba az állapotába, amelyben majd az iskolában, az óvodásból iskolássá 

szocializálódik.   

2. Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 

amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához: 

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. 



 17 

Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, testi 

szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével 

készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az iskolai 

tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége 

van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri 

tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának. 

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: 

- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés 

mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem 

tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, 

- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van. 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 

- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára érthető 

formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden szófajt 

használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és 

mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek, 

végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, 

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei 

foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos 

közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, 

állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. 

Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, 

szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához 

szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan 

egészségesen fejlődő gyermekkedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai élet és a tanító 

elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre felnőttel 

és gyermektársaival. 

A szociálisan érett gyermek: 

- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, 

- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok 

egyre eredményesebb - szükség szerint kreatív - elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, 

munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.” 

 

 

 

Napjainkban az iskolai osztály elsődleges szociális egységként működik. A gyerekek az 

osztályban átélik és alakítják a társas élet szabályait, az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, az 

együttműködést és a versengést, a szolidaritást és a kirekesztést. Nagyon fontos tehát egy 

gyermek számára, hogy megfelelően sikerül-e beilleszkednie az adott közösségbe.  

A beilleszkedés egy ismeretlen közegbe van, akinek könnyebben, és van, akinek sokkal 

nehezebben megy. Az iskola azért játszik fontos szerepet a szocializációban, mert a felnőtt 

társadalomnak sokkal hűségesebb modellje, mint a család. El kell fogadnia és fogadtatnia egy 

olyan értékrendet, amelynek a teljesítmény áll a középpontjában.  

Az iskolai beilleszkedés az egészséges lelkületű, normális önbecsüléssel bíró gyerekeknél 

általában nem okoz gondot. Elegendő azonban egyetlen megrázó, felkavaró, vagy az addigi 

életmenetet megváltoztató esemény, és ez a harmónia könnyen szertefoszlik. A szülőknek e 
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mellett nagyon fontos tudniuk azt, hogy a gyerekek nem tudják úgy otthon hagyni a 

problémáikat, ahogyan a felnőttek.  

Kiemelkedően fontosnak érezzük, hogy megkönnyítsük, minél zökkenőmentesebbé tegyük az 

iskolánkba kerülő első osztályos kisgyermekek számára az óvoda-iskola átmenetet. Az új 

környezet, az új társak, új pedagógus elfogadása, az új elvárásoknak való megfelelési vágy 

nem könnyű egy 6-7 éves gyermek számára. Első osztályos tanítóink igyekeznek ezt az 

átmenetet minél simábbra egyengetni a gyerekek számára. Az óvoda-iskola átmenet 

megsegítése az iskolába lépés utáni első két hónap egyik alapfeladata a gyermeket körülvevő 

felnőttek számára.   

1.6 Az iskolában folyó oktató-nevelő munka eszközei 

Hatékony tanulási módszerek bevezetése 

A differenciált tanulásszervezés: 

– Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

fejlesztését. 

– A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális 

kibontakoztatása. 

– Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek 

korrigálására és tudásának átrendeződésére. 

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

formáit. 

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

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

oktatásában) a tanulók tevékenységeit, önállóságát, kezdeményezését, 

problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.  

– A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó 

differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári 

segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. 

– A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a 

hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

– Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a 

különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb 

problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának 

feladatai. 

– Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek 

egyenlőségét szolgáló szervezeti formák alkalmazása mind az iskolák közötti 

együttműködés, mind az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.  

– Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag 

lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés 

számára. 

 - Komplex Alapprogram által biztosított lehetőségek kihasználása, alkalmazása. 

 

Adaptív oktatás- és tanulásszervezés 
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A differenciálás területén az adaptív oktatás- és tanulásszervezés megelőző jellegű. A 

tanítónak vagy tanárnak mindennapi pedagógiai tevékenysége során úgy kell megszerveznie 

az osztály munkáját, olyan utasításokat kell adnia és oly módon, hogy az figyelembe vegye a 

tanulók három alapszükségletét. 

Vagyis biztosítani kell, minden gyerek: 

• tartozzék valahová, legyen fontos, számítsanak rá (kapcsolat);  

• legyen képes megtenni valamit, hihessen magában (kompetencia);  

• legyen önálló, tudja szabályozni cselekedeteit (autonómia). 

 

Gyakorlatközpontúság és alkalmazható tudás 

A tanulók a tanulási folyamat során minél önállóbban és a lehetőségek szerint a valós 

környezetben szerezzék meg a mindennapi életben, a közvetlen természeti és társadalmi 

környezetben megismerhető tudáselemeket. A hasznosítható, folyton változó társadalmi 

környezet igényeinek megfelelő ismereteket kell a műveltségi területnek közvetítenie, az 

azzal kapcsolatos tudást kell átadnia. A műveltségterületek meghatározása a helyi tantervben 

történik. 
 

Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik 

évfolyam végén: 

 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy 

tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények 

teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az 

iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) 

 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek 

a későbbiekben megfeleljen, 

 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 

 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a 

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze.  

Személyiség- és közösségalakító munkánk részeként fejlesztjük a tanulók életpálya-

építési kompetenciáit. Az értelmi képességek fejlesztése mellett kiemelt fontosságúként 

kezeljük a tanulói személyiség egészének fejlődését szolgáló tevékenységterületeket: a 

szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztését, a társadalmi érzékenység, a nyitott, 

befogadó és empatikus személyiség kialakítását, a társas aktivitást. 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A tanulók erkölcsi nevelése 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 

- készség másokkal való együttműködésre, megbízhatóság, őszinteség, 

becsületesség, tisztesség 
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- felelősség vállalása, együttérzés, a másság elfogadása, humánum 

- készség a konfliktusok kezelésére, kudarctűrés 

- viselkedésbeli kulturáltság, udvariasság, figyelmesség, segítőkészség, a durvaság, 

és erőszak elutasítása, tolerancia 

- felelősség kis és nagyobb közösségek alakításában 

- önmagunk vállalása 

- hazaszeretet, múltunk emlékeinek, a magyar nyelvünknek tisztelete, ápolása 

- szűkebb pátriánk szeretete, megóvása 

- béke megbecsülése  

 

2. A tanulók értelmi nevelése 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. Szilárd alapok megteremtése a feladatunk, mely 

nyitottá, fogékonnyá teszi tanulóinkat az értékek befogadására, és kreatívvá a szerzett 

képességek alkalmazásában. Pedagógiai tevékenységünket a szemléletesség, a 

tudatosság, a cselekedtetés, a munkáltatás, valamint a világ megismerésére való 

törekvés igényének kialakítása, a differenciálás jellemzi.  

  

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

5. A tanulók akarati nevelése 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 

elkötelezettség kialakítása. 

 

6. A tanulók nemzeti nevelése 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

 

7. A tanulók állampolgári nevelése 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a 

közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

 

8. A tanulók munkára nevelése 

Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók 

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

 

9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása. 
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ALAPELVEK  CÉLOK  FELADATOK  ELJÁRÁSOK  ESZKÖZÖK  

Nevelő - oktató 

munkánk során 

komplex 

személyiségfejl

esztésre 

törekszünk  

Az iskolai 

tevékenységren

dszer minden 

eleme segítse a 

tanulók testi, 

értelmi, érzelmi, 

akarati és 

jellembeli 

tulajdonságaina

k harmonikus 

fejlődését!  

Támogassuk a 

fiatalokat a 

reális önismeret 

kialakításában, 

az erkölcsi és 

jellembéli 

tulajdonságok 

felismerésében 

és tudatos 

formálásában!  

Folyamatosan 

megismerjük, 

követjük és 

elősegítjük 

személyiségük 

fejlődését.  

Tapasztalataink

at megosztjuk a 

kollégákkal és a 

szülőkkel.  

Tesztek, tréningek, 

dramatikus játékok, 

önmegvalósítási 

lehetőségek, 

szereplési alkalmak 

teremtésével 

segítjük 

tanítványainkat 

saját személyiségük 

megismerésében.  

Elősegítjük a 

reális 

önismeretük 

alakítását, 

formáljuk az 

önmagukhoz és 

társaikhoz 

fűződő 

viszonyát  

A fiataloknak 

legyen 

áttekintése saját 

személyisége 

összetevőiről, 

képességei és 

tehetsége 

határairól és 

lehetőségeiről, 

legyen 

betekintése a 

viselkedése 

hátterébe, 

motívum-

rendszerébe, 

helyesen ítélje 

meg az emberi 

kapcsolatokban 

játszott 

szerepét, 

hatását!  

Segítsük 

felfedezni és 

fejleszteni 

minden 

gyermekben / 

fiatalban a 

személyiségéne

k saját értékeit; 

keressük 

minden 

gyerekben az 

egyedit, a 

megismételhetet

lent, 

támogassuk 

őket önmaguk 

kiteljesítésében!  

„A gyerek nem 

edény, amit 

meg kell tölteni, 

hanem fáklya, 

amit lángra kell 

lobbantani.”  

Reális 

önértékelésre 

késztetjük a 

tanulókat. 

Valós 

életszituációk 

teremtésével 

segítjük az 

önálló, aktív, 

felelősségteljes 

személyiség 

kialakulását.  

Mind az alacsony, 

mind a túl magas 

önértékelés esetén a 

realitásokkal való 

szembesítésre, a 

reális önkritika / 

kritika kialakítására 

törekszünk.  

Az életkori 

pszichikus 

sajátosságokhoz 

alkalmazkodunk

.  

Az egyes 

életkori 

fejlődési 

szakaszok: 

latencia kor (6-8 

év); prepubertás 

kor (9-11 év); 

pubertás kor 

(12-16 év) 

jellemzőit 

vegyük 

figyelembe 

(terhelhetőség, 

motiváció, 

viselkedési 

sajátosságok, 

Az érzékelés, 

észlelés, 

figyelem, 

emlékezet, 

képzelet és 

gondolkodás 

pszichikus 

funkcióit 

tudatosan 

fejlesszük a 

nevelési - 

oktatási 

folyamatokban  

Valamennyi 

pszichikus 

funkció 

működését 

fejlesszük, de a 

serdülő korban 

már a produktív 

(konvergens és 

divergens) 

gondolkodásra 

helyezzük a 

hangsúlyt. 

Ezzel 

alapozzuk meg 

a kreatív 

személyiségjeg

A kreatív 

személyiség-

beállítódást 

erősítjük, az 

ismeretszerzés 

induktív és 

deduktív útját 

egyaránt 

alkalmazzuk.  
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társas 

kapcsolatok 

stb.)!  

yek 

kialakulását.  

A kompetencia-

alapú oktatás 

részprogramjait 

is magába 

foglaló  

pedagógiai 

programunk 

össze-állításánál 

elsődleges 

szempont a 

nevelés - 

oktatás 

személyiségfejl

esztő hatásának 

érvényesítése, 

az 

esélyegyenlőség 

megteremtése. 

 

Az iskola 

pedagógiai 

gyakorlata 

adjon teret: a 

színes sokoldalú 

iskolai életnek, 

az egyéni és 

csoportos 

tanulásnak, 

játéknak, 

munkának; 

fejlessze a 

tanulók 

önismeretét, 

együttműködési 

készségét, 

eddze akaratát 

Az értelem 

kiműveléséhez 

kapcsolódó 

tanulási 

motívumok és 

tanulási módok, 

a megismerési 

vágy fejlesztése, 

a játék-szeretet 

és az 

alkotásvágy 

fejlesztése, a 

tanulási 

teljesítmény 

optimalizálását 

segítő 

személyiségjegy

ek erősítése 

minden 

pedagógus napi 

feladata. 

Kognitív 

képességek 

fejlesztése: 

kognitív 

rutinok 

(műveletek), 

kognitív 

kommunikáció, 

problémamegol

dás, a tanulási 

életforma 

kialakítása a 

pedagógusok és 

szülők 

együttműködés

e révén.  

A kompetencia 

területekre készített 

tanulói eszközök 

(tankönyvek, 

munkafüzetek, 

feladatsorok, 

fejlesztő 

programok, 

demonstrációs 

anyagok és 

mérőeszközök stb.)  

A különböző 

érdeklődésű, 

értelmi, érzelmi, 

testi fejlettségű 

és motivációjú 

gyermekeket 

felkészítjük a 

tovább tanulásra  

Az 

empátiaképessé

g kialakításával 

növelni a 

másság 

elfogadásának, 

a toleranciának 

a fokát.  

A társadalmi 

együttélési 

normák és 

formák 

kölcsönös 

alakítása.  

A harmonikus 

együttélés 

szabályainak és 

napi 

gyakorlatának 

befogadása, 

követése.  

A formális és 

informális 

emberi-

közösségi 

kapcsolatokat 

építő fórumok, 

rendezvények, 

programok 

szervezése.  

A különböző 

kompetencia-

területek 

programcsomagjai, 

a hozzájuk készült 

tanulói és tanári 

eszközök, 

demonstrációs 

anyagok.  
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Az iskolánkban 

folyó 

pedagógiai 

tevékenység 

alapja a tanuló, 

nevelő, szülő 

együttműködése 

A pedagógus 

bánásmódja és 

nevelési stílusa 

legyen szociál-

integratív! 

Formáljunk 

sokoldalú társas 

kapcsolatokra 

képes, 

környezettudato

s, egészséges 

életmódot 

közvetítő, 

kialakító 

személyiségeket 

valamennyi 

tantárgy tanítása 

során, kiemelten 

az osztályfőnöki 

órák 

témakörének 

körültekintő 

megválasztásáv

al 

Az ember és 

társadalomismer

et, etika modul 

keretében 

összehangoltan 

az osztályfőnöki 

témákkal, 

valamint az 

egészségnevelés

i modul 

tartalmával. 

Sokféle 

ismerethordozó, 

médiaanyag, 

demonstrációs 

eszköz, 

infokommuniká-

ciós technika 

rendelkezésünkre 

áll.  

Ezeket az egyéni 

és csoportos 

ismeret-elsajátítás 

szolgálatába 

állítjuk 

Megalapozzuk a 

szociális 

(társas) 

kompetencia, a 

pozitív szociális 

szokások,  

kialakulását. A 

pedagógusok - a 

segítő 

életmódra 

nevelés - sikere 

érdekében 

rendszeresen 

pozitív mintákat 

nyújtanak a 

segítő 

együttműködés 

változatos 

formáival.  

A tanulók 

ismerjék meg és 

sajátítsák el a 

szociális 

viselkedés 

alapvető 

szabályait, 

alakítsuk ki 

bennük az 

egyéni szociális 

értékrendet, a 

döntési 

szabadság és 

felelősség 

összhangját.  

.  

Olyan iskolai 

életrend 

kialakítása, 

működtetése, 

amelyben a 

tanulók 

biztonságban 

érzik magukat, 

mivel a 

magatartási 

szabályok 

átláthatóak, 

kiszámíthatóak, 

mindenkitől 

egyértelműen és 

következetesen 

elvártak.  

Tudják 

higgadtan 

kezelni a 

konfliktusos 

szituációkat is.  

Az iskolai társas 

szituációk az 

iskolai / osztály 

közösség 

mindennapi 

életében 

„terepgyakorlat-

ként” szolgálnak 

a tanulóknak az 

egyének és 

csoportok 

kölcsönös 

megértésének, 

együttérzésének, 

segítőkészségén

ek élményszerű 

megtapasztalásá

hoz; a pozitív és 

negatív érzelmi 

viszonyulások 

kezeléséhez 

(szimpátia – 

antipátia 

kapcsolatok).  

Élményszerű, 

pozitív minták 

felkínálása, 

szociális szokások, 

attitűdök 

bemutatása, 

meggyőződések, 

értékítéletek, 

ismeretek és 

készségek 

nyújtása, 

személyes 

példamutatás, 

történelmi 

személyiségek, 

irodalmi, drámai 

hősök tetteinek, 

magatartásának 

átélési 

lehetőségeivel, a 

negatív, 

antiszociális 

minták pusztító 

hatásának 

csökkentése, 

fékezése.  
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3. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

3.1 Egészségfejlesztés terv 
 

Alapelvek 

- Minden tanuló joga és vágya, hogy egészséges boldog életet éljen. 

- Érjük el, hogy az iskola minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki 

és szociális fejlődését. 

- Váljon az egészségügyi kultúra az általános műveltség szerves részévé, mert az 

egészséges életmód ismerete éppen annyira fontos, mint bármely más tudomány ismerete. 

- Tudatosuljon, hogy az egészség, mint meghatározó társadalmi és személyi erőforrás biztos 

befektetés a társadalom számára. 

- Váljon egyértelművé, hogy az egészség segíti a tanulókat céljaik megvalósításában, 

igényeik nagyobb fokú kielégítésében, a környezethez való alkalmazkodásukban, 

valamint a teljesítményük növelésében. 

- Legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges 

életvitelt kialakítani, mert az egészség nélkülözhetetlen eszköze, a kiegyensúlyozott, 

boldog és sikeres életnek. 

- Ismerjék fel a környezet, a viselkedés, az életmód és az egészségi állapot ok – okozati 

összefüggéseit. 

- Rendelkezzenek elegendő tudással és ismerettel, hogy képesek legyenek ne csak maguk, 

de esetleg mások egészségének és életének védelmére is. 

- Fejlődjön a beteg, sérült és fogyatékos embertársaik iránti elfogadó és segítőkész 

magatartásuk. 

- Legyenek nyitottak és megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, a másság 

iránt, becsüljék meg ezeket. 

- Életkoruknak megfelelően ismerjék az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok 

szervezetre gyakorolt hatását, a betegségek, sérülések elkerülését az egészség megőrzését. 

- Legyenek ismereteik a prevenciós eljárások fő formáiról. 

- Alapvető igénnyé váljék a szellemi tevékenységekhez szükséges tanulási módszerek 

elsajátítása, a munka, a pihenőidő megfelelő arányának, és a munkához szükséges 

nyugodt, rendezett környezet kialakítása. 

- Álljon az egészség, mint életvezetési érték a tanórán belül és az azon kívüli szabadidős 

programok középpontjában. 

 

 

Tájékozódás az érintettek körében 

Mivel a korszerű egészségfejlesztés az egész iskolára kiterjesztett célok megvalósítását 

jelenti, fontos minden érintett véleményének kikérése (szülők, diákok, iskolai alkalmazottak, 

pedagógus). 

Az egészségnevelési program megtervezése 

Az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan 

létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, 

tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása 

érdekében. 

 

Célok: 

 balesetek, betegségek megelőzése, prevenció 

 az egészség megőrzése 

 az egészséges állapot megbecsülése 
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 az egészségnek értékként való elfogadtatása, elfogadásra nevelés 

 

A prevenció 

Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés az 

egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik pl. az egészséges 

táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapi testmozgás, a személyi higiéné, a lelki 

egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a 

családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 

egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszerbiztonság 

megvalósítása. 

Az iskolának e fenti primer prevencióban van jelentős szerepe, így az egészségnevelési 

feladatok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúlyt fektetni. 

 

Az egészségnevelés iskolai területei 

A pedagógiai rendszerbe beépülő témák: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az egészséggel kapcsolatos értékek ismerete 

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete 

 a tanítás és tanulás technikái 

 az idővel való gazdálkodás szerepe 

 a rizikóvállalás és határai 

 a szenvedélybetegségek elkerülése 

 a tanulási környezet alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

 

 

Színterek 

 Tanórai foglalkozások 

 Szaktárgyi órák témafeldolgozása 

 Minden szaktárgynak van kapcsolódási pontja az egészségfejlesztéshez, amelyre a 

helyi tanterv tervezésekor külön figyelmet kell fordítani. 

 

 

Témakörök 

1. A biztonság megőrzése 

2. A táplálkozás 

3. Mozgás és személyes higiéné 

4. Veszélyes anyagok 

5. Az emberi szexualitás 

6. Családi élet és kapcsolatok 

7. A környezet 

 

Osztályfőnöki órák 

Témakörök: 

 Létezem 
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 Nem jó az embernek egyedül 

 A közösségek 

 Közösségben az ember 

 Az egészséges ember 

 A tartalmas élet 

 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

 délutáni foglalkozások 

 játékok, gyakorlatok, konkrét esetfoglalkozások 

 délutáni szabadidős foglalkozások 

 sportprogramok, versenyek, vetélkedők, egyéb játékos programok 

 szülői értekezlet, szülőcsoport 

 ismeretátadás, tanácsadás, ötletek a prevencióval kapcsolatban 

 egészségnapok (projektek, témahetek) 

 filmvetítés, előadások 

 

Iskolán kívüli rendezvények 

 Vöröskereszt, rendőrség, NNK, Családsegítő által szervezett programok 

 kirándulás, sportprogramok 

 

 

 Mindennapos iskolai testnevelés 

A köznevelési törvény módosítása során az oktatási tárca megteremtette a mindennapi 

egészségfejlesztő testmozgás jogszabályi feltételeit. 

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

fejlődésének elősegítése a testmozgás eszközeivel, hiszen tapasztaljuk, hogy a modern kor és 

az azzal együtt járó technológiák az embert olyan életmódba kényszeríthetik, amely a 

mozgásszegény életmódhoz, a fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen 

előidézve a szellemi teljesítmény romlását is. Az iskolai testnevelés és a sport keretei között 

az egészségnevelés, a szociális kompetenciák, a csapatmunka, valamint a társakkal történő 

kreatív együttműködés egyaránt fejleszthető. 

 

Az egyes évfolyamokon öt testnevelésórát tartunk hetenként.  

 

A program megvalósításához szükséges erőforrások 

 

Anyagi 

 a pályázati lehetőségeket figyeljük és kihasználjuk 

 a fenntartó támogatását kérjük 

 alapítványok, civil szervezetek segítségét kérjük 

 

Humán 

 a pedagógusok kompetenciájának fejlesztése (továbbképzések ütemezésénél előnyt 

élvezhetnek az ilyen irányú képzést igénylők) 

 nem pedagógus dolgozók bevonása a program végrehajtásába 

 

A program értékelése 

Tanulók, közösségek értékelése a sikerkritériumok mentén. 
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Sikerkritériumok 

- társas kapcsolatok fejlődése 

- részvétel a programokban 

- tantervi követelmények teljesítése 

- a programban megjelölt feladatok teljesítése 

- pedagógus kompetenciák fejlődése 
 

 

 

3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai 

terv 

A balesetveszélyes helyzetek megbeszélése, a felvilágosítás a szülők és a pedagógusok közös 

feladata. A példamutatás és az ésszerű korlátok tudatosítása rendkívül fontos. A balesetek 

nagy része az egészségvédő, felelősségteljes magatartás kialakításával elkerülhető. 

 

Cél: 

 a gyerekek baleseteknél a helyzet megoldását segítve intézkedjenek 

 ne essenek pánikba 

 tudjanak segítséget hívni, és megfelelő adatokkal szolgálni 

 

Fontos feladat az elsősegély nyújtási ismeretek oktatása, amelyet csak tanulással és 

módszeresen végrehajtott gyakorlással lehet elsajátítani. 

 

3.2.1 Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek oktatásának megvalósítása 

intézményünkben 

 

1. Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek oktatása a természettudományos 

órákon 

Az iskolai elsősegélynyújtás alapjai közé tartozik a gyermekekben való segélynyújtói 

szemlélet kialakítása, az egyszerűbb sérülések ellátásának megtanulása, és ami talán a 

legfontosabb, a balesetek megelőzése. Fontos, hogy rájöjjenek; egy kis odafigyeléssel és 

óvatossággal rengeteg baleset és a vele járó fájdalom elkerülhető lenne. A gyerekek 

megismerkedhetnek a vészhelyzetek, vagy balesetek során elvégzendő legfontosabb 

teendőkkel, illetve ezek közül is azzal, amit ők el is tudnak végezni. Ide tartozik a 

segítséghívás (felnőtt értesítése, vagy esetleg mentőhívás), a beteggel való kapcsolatteremtés 

és a könnyebb sérülések ellátása. A gyerekek megtanulhatják, hogy egy-egy hétköznapi tárgy 

(pl.: bicikli, mászóka, autó, gyógyszer) milyen veszélyforrásokat hordoz magával, illetve mire 

érdemes odafigyelniük a balesetek megelőzése érdekében. 

Témakörök: 

 telefonon történő segítséghívás és a vészhelyzettel kapcsolatos kérdések helyes 

megválaszolása 

 stabil oldalfekvés és egyéb elsősegély-technikák 

 kisebb sebek ellátása, kötözése 

 közlekedésbiztonság 
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 veszélyes gyógyszerek és mérgező növények  

 

  
2. Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a tanórán kívüli oktatásban, 

nevelésben 

 Az intézmény Házirendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a 

Munkavédelmi- és Tűzvédelmi Szabályzataiban foglaltak szerint baleset-

megelőzési oktatás a tanév kezdetén, az osztályfőnöki órákon, s szükség szerint 

pl. kirándulások, üzemlátogatások alkalmával, illetve fokozott figyelemmel a 

testnevelés, az életvitel és gyakorlati ismeretek, a fizika, a kémia, az informatika 

tantárgyak tanításakor. 

 Elsősegélynyújtó szakkör 

 témahét 

 

Tematika: 

- vészhelyzetek felismerése 

- helyszínbiztosítás 

- általános betegvizsgálat 

- vérzéscsillapítás, végtagsérülések felismerése és ellátása 

- komplex újraélesztés  

- égési és marási sérülések 

- mérgezések 

- fulladás 

- görcsrohamok 
 

4. Az iskolánk egészség és környezeti neveléssel kapcsolatos terve 

 

Helyzetelemzés 

Környezeti adottságok: Városunk Budapest közelében szép természeti környezetben terül el. 

Kiemelt természetvédelmi területek: Duna-Tisza-csatorna taksonyi oldalán lévő dombhát, a 

Kápolna-domb mellett az erdőbe nyúló gyepfolt, Dunaharaszti - Hókony láprétei, a Turján. 

Iskolánknak vannak hagyományai, melyek a környezeti és egészségügyi nevelést szolgálják: 

 jeles napokról megemlékezés 

 témahetek szervezése  

 projektek  

 vízparti órák  

 erdei iskola 

 

Épület és berendezés: Pedagógiai program bevezetés című részében található. Minden 

osztálynak van szekrénye, amelyben kabátot, felszerelést tárolhatnak a gyerekek. Technikai 

felszereltség jó, a tantermek világosak, sötétíthetők,  

Étkeztetés: A két étterem világos, tágas, esztétikus. A napos feladata a terítés és felszolgálás. 

A tálalóeszközök esztétikusak. Nem helyben főznek, melegítőkonyha működik. Az emelkedő 

létszám miatt egyre zsúfoltabb az ebédlő.  

Iskola udvara: Két helyen is van, tágas, részben aszfaltozott, füvesített és kaviccsal borított. 

Virágokkal, fákkal és padokkal illetve farönkökkel szolgálja a tanulók pihenését sportolását. 

(ping-pong asztalok, kosárpalánkok, focipálya) 

Iskola büfé: Működik, külső vállalkozó pályázat útján kap lehetőséget. 

Belső erőforrások 

 



 29 

Humán 

erőforrások 
Feladat, szerepkör Erősségek 

Iskolavezetőség Támogatja a környezeti 

nevelési programokat. A minőségi 

munka részeként értékeli az ilyen 

tevékenységet. Anyagi forrásokat 

teremt. Ösztönző rendszert dolgoz 

ki. Aktívan részt vesz az egyes 

programokban. 

Hiteles személyiségek a 

pedagógusok és a diákság 

számára. Hasznosítható 

kapcsolatrendszer. 

Kreativitás, nyitottság, 

tolerancia 

Tanárok Kidolgozzák és a 

tantárgyakba beépítve tanítják az 

egyes környezet-egészségügyi 

tartalmakat. Dekoráció, kiállítások, 

programok szervezői, résztvevői, 

segítői. 

Valamennyi szakos 

belátja, hogy minden tanár 

feladata a környezet-

egészségvédelemre nevelés. 

Osztályfőnökök Évfolyamokra lebontva az 

egészségneveléshez és a környezeti 

neveléshez kapcsolódó tartalmak 

feldolgozása. A hátrányos és a 

veszélyeztetett tanulók segítése 

Lehetőség van az 

aktualitások azonnali 

„kibeszélésére” osztályközösségi 

szinten. 

Diákönkormányzat

ot segítő tanár 

programok szervezése, 

lebonyolítása  

Napi kapcsolat a 

diákokkal, az egyedi problémák 

azonnali kezelése. 

Adminisztratív 

dolgozónk 

Támogatja a tanári munkát 

az egyes programok hátterének 

biztosításával. 

Részt vállal a 

takarékosságban, papírgyűjtésben 

Diákok A tervezett éves 

programban sokoldalúan vesznek 

részt. 

Valamennyi diák érintett 

a programokban. A fő hangsúly a 

szemléletformáláson van. 

Külső erőforrások 

Fogszakorvos Előadások tartása, 

ellenőrzés évente egyszer 

Szakmai kompetencia, 

személyes ráhatás 

Védőnő Előadások tartása az 

egészséges életmódról, a környezeti 

ártalmakról. Segíti a tanárok 

munkáját az egészségmegőrzésben 

Szakmai kompetencia, 

személyes ráhatás. 

Önkormányzat környezetvédelmi referense, a városunk többi iskolája. 

Anyagi erőforrások 

Pályázatok Zöldesítés 

Programok lebonyolítása 

Díjak 

Működési költségek 

 
 

Általános célok, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben 

 

 Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek 

tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, 

annak környezetével, kultúrájával együtt 

 a FÖLD egészséges folyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés 

 a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése 

kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartást 

 érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt  
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Az iskola hitvallása 

A környezet-és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet 

óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a 

természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak 

vissza a saját szervezete működésére. 

Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket és programjainkkal a szülők 

és a környék lakóinak környezet-és egészségtudatos magatartását is fejleszteni kívánjuk. 

A diákok számára olyan oktatást kell biztosítanunk, amelyben a szakmai képzésen kívül 

hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos, egészséges életmód. Minden 

tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne 

elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne 

az embert. 

 

Pedagógiai célok 

 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és 

erkölcsi megalapozása 

 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

 rendszerszemléletre nevelés 

 holisztikus szemléletmód kialakítása 

 fenntarthatóságra nevelés  

 a környezetetika hatékony fejlesztése 

 érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

 tapasztalaton alapuló, alkotó környezeti nevelés 

 tolerancia kialakítása 

 a környezettudatos magatartás és életvitel segítése 

 az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése 

 az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása 

 helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések  

 problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 

 globális összefüggések megértése 

 létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása  

 
Konkrét célok és feladatok 

 természeti – épített – szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

 helyi értékek megismerése, védelme, és ezek beépítése a tantervekbe 

 helyi célok megfogalmazása: faültetés, madáretetés, Tulipán tér ápolása, hulladék 

gyűjtése, iskolai büfé zöldítése, energiatakarékosság,  

 lakóhely megismerése: értékek, gondok, megoldások 

 hagyományok védelme: család – iskola – település – nemzet szinteken 

 azonosságtudat fejlesztése a fenti szinteken 

 a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése 

 szaktárgyi célok: hétköznapi környezeti bajok megjelenítése, interaktív módszerek 

kipróbálása, csoportmunka, önálló kísérlet, tanórán kívüli szakórák szervezése, 

multimédiás módszerek alkalmazása, számítógép felhasználása 
 
Az iskola 

elhelyezkedéséből 
Célok 

Tevékenység, feladat:(a még megvalósítandók, ill. 

a folyamatos tevékenységek kiemelése) 
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adódó jellemzők 
Duna-Tisza-csatorna, 

Dunaharaszti- Hókony, 

Turján 

Természet 

szeretete, tisztelete, 

védelme 

Programok szervezése ezeken a területeken 

Akadályverseny a Szigeten, növényismereti 

gyakorlatok, védett növények és állatok megismerése, 

örökbefogadási akciók (osztályok egyes területeket 

örökbe fogadnak, fokozottan védik azokat) 

Nagy forgalom 

(Némedi út, vasúti 

átjárók, Fő út, új 51-es) 

Közlekedési 

biztonság növelése 

A kerékpáros és 

gyalogos 

közlekedés 

segítése 

- „fekvőrendőrök” megléte 

- közlekedésbiztonsági ismeretek kiemelt tanítása 

osztályfőnöki, környezetismeret és technika órákon 

- kerékpárral közlekedők számára biciklitároló 

- biztonsági felszerelések viselésének ösztönzése 

Légszennyezés Csökkentés - zöldesítés az iskola környékén, az iskolakertben és a 

növények gondozása, pótlása 

- gyomtalanítás, parlagfű-irtás 

Szemét Tiszta, egészséges 

környezet 

- szeméttárolók sűrítése 

- felvilágosító előadások az egészségkárosító 

anyagokról és a fertőzési veszélyekről 

- utak sózása helyett ásványi őrlemény használata 

Az iskolabelső  Tiszta, meghitt 

környezet 

- festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák, 

élősarkok, a mellék-helyiségekben szappan, WC papír 

- dohányzásra külön helyiség kialakítása 

- portalanítás (atkák-allergia) 

- gyakori szellőztetés 

- lábtörlők alkalmazása 

Energiafelhasználás Takarékos fűtés - gázkazán szabályozása 

- nyílászárók javítása 

Világítás Egészséges, 

takarékos 

- neonok cseréje energiatakarékos izzókra folyamatban 

- villany lekapcsolása (Őrjáratok szervezése) 

Vízfelhasználás Egészséges ivóvíz, 

vízfogyasztás 

csökkentése 

- víztakarékos öblítés, csapok karbantartása 

Csatorna A csatorna 

karbantartása  

- ecetsav, mosó- szóda, borax, szódabikarbóna és 

egyéb környezetbarát takarítószerek alkalmazása 

Udvar Tanítás, pihenés, 

felüdülés helye 

Biztonságos aljzat 

- növények gondozása, pótlása, fajátékok madáretetők, 

madárodúk kihelyezése, gondozása 

Iskolabüfé Egészséges ételek, 

italok 

- gyümölcslevek-és teák, friss és szárított gyümölcsök, 

joghurtok, sajtok, gabonapelyhes édességek 

Az iskola 

eszközellátottsága 

A tanítás-nevelés 

élmény-

központúságának 

növelése, az 

esztétikai érzék 

fejlesztése – 

egészséges 

személyiség 

- a tantermekben írásvetítő, TV, videó és számítógép 

- esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltető-anyagok 

- digitális fényképezőgép, gáztűzhelyek, konyhai 

eszközök, ismeretterjesztő folyóiratok, könyvtár, 

médiatár  

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 

Tanórai keretek 

 tantárgyakba beépítve 

 tanulmányi kirándulás 

 sportnap 

 osztályfőnöki órákon környezet-és egészségvédelmi témák 
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 testnevelés  

 

Tanórán kívüli lehetőségek 

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések 

feltárásával meg kell alapozni, hogy a középiskolában lehetővé váljon a környezetért, 

a jövő nemzedékkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása. 
 

 

 

5. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek 

együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve 

közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató 

munkájának alapvető feladata. 

 

 

 

 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 

 

 
1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerű nevelői 

fejlesztése. 

 

2.  A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát 

értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

 

3.  Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy 

nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt 

módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 

4.  A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség 

által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által 

szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a 

közösségi együtt éléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat 

gyűjthetnek. 

 

5.  A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 
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Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

 

 A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását 

szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra 
 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 

tartjuk a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

a) A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek 

a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer 

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer. 

 a Komplex Élményalapú Iskola módszerei 

b) A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük 

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis 

állandó aktivitását biztosítják. 

 

 

 

Közösségfejlesztés tanórai keretekben 

 Tanórai differenciálás, csoportmunka 

 Segédkönyvek, lexikonok, szótárak, internet használata,  

 Dramatikus játék, bábjáté 

 Könyvtári órák, osztályfőnöki órák 

 Pályázatokra, versenyekre való felkészítés tanórai keretben 

 Egyéni önálló feladatok biztosítása 

 

Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a 

pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben 

igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott 

teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni 

képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a 

tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli 

tevékenységek segítik: 

a) Napközi, tanulószoba. A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, – amennyiben 

a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. évfolyamon 

napközi otthon, az 5-8. évfolyamon napközi működik. Szolgáltatásunk étkeztetésből, tanulási 
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időből, szabadidős foglalkozásból áll. A tanítási szünetekben a munkanapokon összevont 

napközis csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább tíz gyermek számára igénylik. 

b) Diákétkeztetés. A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben 

(tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhet. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén –

szintén biztosítja az intézmény. A város önkormányzata által megállapított étkezési térítési 

díjakat az önkormányzat által meghatározott ideig kell befizetni.  

c) Kiemelt figyelmet igénylő tanulóknak, tehetséggondozó, fejlesztő, logopédiai és 

felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a 

tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz 

kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. A korai 

lemorzsolódás elkerülését a Híd-programokba történő beiskoláztatással valósítjuk meg. 

 Az 1-8. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére heti 1-2 felzárkóztató órát szervezünk, a jó eredményt elérő 

tanulók részére képesség fejlesztő foglalkozásokat. 

 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge 

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képesség 

fejlesztő, fakultációs órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv, matematika. 

  További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején a 

nevelőtestület javaslata alapján döntünk. 

d) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai 

sportkör a tanórai testnevelésen túl biztosítja a tanulók felkészítését a különféle sportágakban 

az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

e) Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A 

szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével 

– minden tanév elején a nevelőtestület javaslata alapján döntünk. Szakkör vezetését olyan 

felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

f) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában 

évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken 

való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók 

felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok 

végzik. A kölcsönösség alapján vállaljuk, hogy a Dunaharasztiban szervezett versenyekre 

felkészítünk tanulókat. 

 

Hagyományos versenyeink: 

 

• Határtalanul városi szavalóverseny  

• Kiskun Farkas László szavalóverseny 2-3. évfolyamnak 

• Természettudományi találkozó és vetélkedő 

• Mikulás kupa labdarúgó torna (5-6. évfolyam) 

• Hősök emlékére városi futóverseny 

• Kidobós bajnokság 1-4. évfolyam számára 

• Térségi Bolyai matematika verseny szervezése, lebonyolítása 

• Háromtusa bajnokság 1-4. évfolyamon 

• Rákóczi tantárgyi versenyek 5-8. évfolyamon 

• Tanulmányi versenyek alsó tagozaton  
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• Himnusz- és Szózat-mondó házi és térségi verseny 5-8. évfolyamon  

 

  

g) Tanulmányi kirándulások. Az osztályfőnökök a nevelőmunka elősegítése céljából az 

osztályuk számra évente egy alkalommal kirándulást szervezhetnek a kötelező tanítási napok 

terhére. A kiránduláson való részvétel önkéntes. A kirándulás napját évente a munkatervben 

kell rögzíteni.  

h) Erdei iskola. Az erdei iskolasajátos, a környezet adottságaira építő nevelés- és 

tanulásszervezési egység. A szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a 

szervező oktatási intézmény székhelyétől különböző helyszínű tanulásszervezési mód, 

amelynek során a tanulás a tanulók aktív cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére 

és kommunikációjára épül. 

i) Az Erdei iskolában résztvevő tanulói csoportok a program megkezdése előtt 

bemutatják a részletes tervezett programjukat, az Erdei iskola lebonyolítása után beszámolót 

készítenek, melyet bemutatnak a tantestületnek.  

j) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. 
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. 

k) Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 

helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, 

táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A 

szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes. 

l) Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon 

látogatható iskolai könyvtár segíti. Multimédiás számítógép, DVD, videó színes Tv egészíti ki 

a sokszínű információgyűjtést. 

m) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A 

tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári 

felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki 

munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

 

6.1 A pedagógusok feladatai 
 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása. Az iskolában 

a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési 

igényű tanulók esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.  

 

a) nevelő és oktató munkája során gondoskodik a gyermek személyiségének fejlődéséről, 

tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében megtesz minden tőle elvárhatót, 

figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, 

szociokulturális helyzetét, 

b) a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozik, szükség szerint 

együttműködik gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítő más 
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szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

felzárkózását elősegíti. 

c) segíti a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartja a tehetséges tanulókat, 

d) előmozdítja a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés 

magatartási szabályainak elsajátítását, és törekszik azok betartatására, 

e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, 

hazaszeretetre neveli a gyermekeket, tanulókat, 

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztatja a tanuló iskolai 

teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről, 

g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében megtesz minden 

lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások 

betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - 

és szükség esetén más szakemberek – bevonásával, 

h) a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és 

jogait maradéktalanul tiszteletben tartja, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adj, 

i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetíti, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végzi, irányítja a tanulók tevékenységét, 

j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint 

érdemjegyekkel vagy szövegesen sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékeli 

a tanulók munkáját, 

k) részt vesz a számára előírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezi magát, 

l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését 

folyamatosan irányítja, 

m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és 

adminisztratív feladatait maradéktalanul teljesíti, 

n) pontosan és aktívan részt vesz a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, az 

iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken, 

o) határidőre megszerzi a kötelező minősítéseket, 

p) megőrzi a hivatali titkot, 

q) hivatásához méltó magatartást tanúsít, 

r) a gyermek, tanuló érdekében együttműködik munkatársaival és más intézményekkel. 

 

6.2 Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

 
a) Az osztályfőnök segít abban, hogy a gyermek, otthonosan és biztonságban érezze 

magát az iskolában. 

b) A rábízott osztályt figyelemmel kíséri. 

c) A tanulók személyiségét formálja. 

d) Kapcsolatot tart a szülőkkel. 

e) A tanulmányi munkát figyelemmel kíséri. 

f) A diákönkormányzat munkáját segíti. 

g) Az osztály magatartását, szorgalmát, közösségi életét nyomon követi. 

h) Adminisztrációs, dokumentációs tevékenységet végez. 

i) Az osztályfőnöki órák tervezésével, megtartásával kapcsolatos teendőket elvégzi, 

melynek alapja az osztályfőnöki tanterv. /felső tagozat/ 

j) Az iskola hagyományrendszeréhez, munkatervéhez kötődő tevékenységeket szervez. 

k) Az osztálykirándulásokat lebonyolítja. 

l) A tanulók továbbtanulását segíti. 
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m) Kapcsolatot tart a Nevelési Tanácsadóval, iskolaorvossal, védőnővel, 

iskolapszichológussal, iskolai szociális munkással. 

n) Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, kapcsolattartás a 

gyermekvédelmi intézményekkel. 

7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje 
 

Kiemelt figyelmet igénylő tanuló: 

 különleges bánásmódot igénylő tanuló: 

- sajátos nevelési igényű gyermek, 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerek 

- kiemelten tehetséges tanuló 

 a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

 

7.1 A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló, és a 

lemorzsolódást csökkentő tevékenységek 

 

Munkánk során igyekezünk megismerni a lemaradás, magatartászavar okát, felfedezni a 

gyermekben a jót s ennek megfelelően fejleszteni önbizalmát, segíteni beilleszkedését és 

tanulmányi munkáját. Konkrét követelményeket támasztunk a tanuló elé, meggyőzzük arról, 

hogy amit elvárnak tőle, az fontos a számára. A helyes magatartás gyakorlásában, más 

példákra való felhívás mellett, fontosnak tartjuk a példamutató nevelői magatartást is. 

 

Esélyegyenlőséget biztosító tevékenységformák:    

 

• Komplex Alapprogram 

• Differenciált tanulásszervezés 

• Kooperatív technikák alkalmazása 

• Projekt-módszer alkalmazása 

• Tevékenységközpontú pedagógiák  

• A személyre szabott tanítás-tanulás előtérbe helyezése 

• Az alapozó szakasz elnyújtása 

• Fejlesztő értékelés alkalmazása 

• A tapasztalatszerzés, ismeretszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközök 

használatával 

• szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 

gyermekjóléti szolgálattal; 

• a felzárkóztató órák 

• a napközi otthon 

• a tanulószoba 

• fejlesztő foglalkozások 

• logopédiai foglalkozások 

• a felzárkóztató foglalkozások 

• a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai 



 38 

•  

• a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése 

Feladat Eszközök, módszerek, 

eljárások 

A teljesülés kritériumai  

- A problémás, különleges 

oktatási igényű gyermekek 

kiszűrése, segítése. 

- Helyzetfelismerés, 

helyzetértékelés 

- Kiváltó okok keresése, 

hatásuk csökkentése 

- Az agresszív magatartás 

kialakulásának megelőzése 

- Szoros kapcsolat a 

partnerekkel (óvoda, szülői 

ház, nevelési tanácsadó) 

- Általános viselkedési 

normák elfogadása, 

gyakoroltatása 

- Esélyegyenlőség 

biztosítása 

- Egységes alapokra épülő 

differenciálás 

- Tanulás tanítása 

- Képességfejlesztés 

Fogadóóra 

Pozitív élményhez juttatás 

Közös játék 

Dicséret, személyes 

elbeszélgetés, jutalmazás 

Vizsgálatok 

Oktatófilmek, előadások 

Viselkedési normák 

bemutatása (báb, szerepjáték) 

Nevelési Tanácsadó 

Gyakoroltatás 

Példamutatás 

Pedagógus toleranciája 

Differenciált foglalkoztatás 

Képességek szerinti 

csoportbontás 

Az érintett tanulók 

elfogadható viselkedése. 

Együttműködő magatartás 

szülő-nevelők között (pozitív 

hozzáállás) 

A tanuló minél több 

sikerélményhez jusson a 

tanórákon és a tanórán kívüli 

tevékenységek során. 

Fejlődik a tanulók 

önértékelési és önismereti 

képessége. 

 

 

 

7.2 A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik 

 

• Komplex Alapprogram 

• az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

• a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása 

• a tehetséggondozó foglalkozások 

• az iskolai sportkör 

• a szakkörök 

• versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.) 

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

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

csoportos használata 

• a továbbtanulás segítése 

• fontos, hogy a valamely területen tehetséges SNI-s tanulókat is célirányosan 

fejleszteni szükséges (például: mozgás, tánc, kézügyesség stb.) 

• differenciált tanulásszervezés 

• kooperatív technikák alkalmazása 

• projekt-módszer alkalmazása 

• tevékenységközpontú pedagógiák  

• a tapasztalatszerzés, ismeretszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközök 

használatával 
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7.3 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

a) A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak egyik fő célja a gyermek- és 

ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus 

közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

 

b) Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az osztályfőnök látja el.  

Az osztályfőnök, amikor a saját eszközeit kihasználta, ifjúságvédelmi intézkedést kérő 

lapon fordul az igazgató tudtával a Gyermekjóléti Szolgálathoz, illetve az illetékes 

gyámhatósághoz.  Minden intézkedéséről feljegyzést készít.  

Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: 

 a tanulók, pedagógusok, szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, 

személyekről, intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében 

fordulhatnak. 

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot 

 kapcsolatot tart, és segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét 

 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról 

 

c) Az iskola gyermekvédelmi tevékenység három fő feladata:  

A gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése.  

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit 

az iskola a gyermekjóléti szolgálat és más segítő intézmények segítségével minél 

hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk 

alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, 

 meg kell keresni az okokat, 

 segítséget kell nyújtani a megoldásához, 

 jelezni kell a gyermekjóléti szolgálat és az illetékes segítő intézmények 

szakembereinek. 

 

d) A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében iskolánk 

együttműködik a területileg illetékes: 

 nevelési tanácsadóval 

 gyermekjóléti szolgálattal 

 családsegítő szolgálattal 

 polgármesteri hivatallal 

 kisebbségi önkormányzattal 

 gyermekorvossal, védőnői szolgálattal 

 továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal 

 intézményfenntartóval 

 gyámhatósággal 

 

e) Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 Komplex Alapprogram, 
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 Kooperatív tanulásszervezés és differenciált rétegmunka alkalmazása a tanórák 

megfelelő arányában 

 a fejlesztő-felzárkóztató foglalkozások 

 az indulási hátrányok csökkentése 

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés 

 a pályaválasztás segítése 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek) 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 

 a családi életre történő nevelés 

 a tanórán kívüli foglalkozások 

 az iskolai étkezési lehetőségek 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok) 

 a tanulók szociális helyzetének javítására javaslatot tesz segély, természetbeni 

támogatás odaítélésére 

 a szülőkkel való együttműködés 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról 

 iskolapszichológusi tevékenység 

 

 

7.4 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a 

következő tevékenységek során történik 

 

 Komplex Alapprogram 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 a napközi otthon szabadidős foglalkozásokkal kiegészítve az alsó tagozatban 

 a tanulószoba a felső tagozat számára 

 az egyéni foglalkozások 

 fejlesztő foglalkozások 

 logopédiai foglalkozások 

 a felzárkóztató foglalkozások 

 internet használat 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata 

 a továbbtanulás irányítása, segítése 

 integráció segítése, elfogadás, érzékenyítés 

 Motiválást segítő differenciált tanulásszervezés alkalmazása 

 Tevékenységközpontú pedagógiák  

 A tapasztalatszerzés, ismeretszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközök 

használatával 

 

7.5 A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják 

 

 Komplex Alapprogram 

 státuszkezelés 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 a felzárkóztató órák 
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 a napközi 

 a tanulószoba 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek 

egyéni vagy csoportos használata, a továbbtanulás irányítása, segítése 

 kooperatív tanulásszervezés és differenciált rétegmunka alkalmazása a tanórák 

megfelelő arányában 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése, a 

családlátogatások 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal 

annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb 

segítségben részesüljenek 

8. Az intézmény döntési folyamataiban a tanulók részvételi 

jogainak gyakorlási rendje 
 

Diákönkormányzat.  

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére, szervezésére az iskolában diákönkormányzat 

működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott 

küldöttekből álló diák-önkormányzativezetőség irányítja. Működésüket, hosszú távon saját 

szervezeti működési szabályzatuk határozza meg. Évente munkatervet készítenek, mely havi 

részletezésben ütemezi a programokat. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola 

igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a házirend elfogadása előtt 

 

9. A szülők, tanulók, pedagógusok és az intézmény partneri 

kapcsolattartásának formái  

 

A nyitott iskola 

 

Az eredményes pedagógiai tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny közreműködése 

nélkül. Az együttműködés növelése érdekében számítunk a szülők aktív részvételére az új 

tanulásszervezési eljárások során (projekt, témahét). Iskolánkban Szülői Munkaközösség 

működik, melyet az osztályok szülői közül delegálnak. Maguk közül évente választanak 

vezetőt, aki a szervezetet képviseli. 

A nyilvánosság biztosításának helyi lehetőségei (elektronikus napló, web-lap, faliújság, a 

dokumentumok nyilvánossága, helyi televízió, helyi újság) 

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

neveléséhez. 

Az iskolának meg kell teremtenie, és rendszeresen működtetnie kell azokat a fórumokat, 

amelyek módot nyújtanak az iskola tevékenységének megismeréséhez, a vélemények, 

javaslatok beérkezéséhez, érdemi feldolgozásához. 
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A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják a 

következő módokon: 

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

 a diákönkormányzat segítő vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 

vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon 

 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan (szóban, illetve a KRÉTA felületén keresztül) tájékoztatják. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösséggel. 

 

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

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség ülésén vagy 

az iskolai szintű szülői értekezleten 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 

 Szülői értekezlet 

Feladata: 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása 

 a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 

 az iskolai házirendről 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól 

 a helyi tanterv követelményeiről 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatósága felé 

 Fogadóóra 

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

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, 

szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, 

továbbtanulás stb.) 

 Nyílt tanítási nap 

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

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

 Írásbeli tájékoztató 
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Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról.  

 

 KRÉTA e-napló állandó elérése 

 

 Iskolai honlap  

 

 

A szülői értekezletek, a fogadóórák, és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy az SZMK-val. 

 

 

10. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 

Más országból érkező tanulók számára szintfelmérőt szervezünk, mely alapján besoroljuk a 

megfelelő évfolyamba, osztályba. 

Tanév közben lehetőség van arra, hogy a tanuló vizsgázzon és magasabb évfolyamon 

folytathassa tanulmányait. 

Az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló részére félévkor és évvégén osztályozó vizsgát 

tartunk, amennyiben szükséges. A követelményekről a félévek elején, a vizsgák időpontjáról 

egy hónappal a vizsga előtt kap írásos tájékoztatót. 

Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló is, aki hiányzásai miatt nem volt osztályozható. A vizsga 

időpontjáról írásos értesítést kap. 

 Javítóvizsgákat és osztályozó vizsgákat augusztusban tartjuk, melyről szintén értesítjük a 

tanulókat és a követelményeket is megkapják legkésőbb az évzáróig. 

 

 

 

11. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 
 
A fenntartó által meghatározott beiskolázási körzetből vesszük föl tanulóink többségét. 

 

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A  gyermek abban az  

évben, amelynek augusztus 31. napjáig a  hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A  

tankötelezettség teljesítése a  tanév első tanítási napján kezdődik. A tankötelezettség annak a 

tanév végéig tart amely tanévben a tanuló betölti a 16. élet évét. Az a tanuló, aki a nyolcadik 

osztály követelményeit sikeresen teljesítette, az alapfokú iskolai végzettséget szerzett. 

 

Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a tanulónak a 

tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi 

követelményeit második alkalommal nem teljesítette. 

 



 44 

HELYI TANTERV 

1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 

A második - nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha 

a tantárgyi követelményeket az adott évfolyamon a tanév végén minden tantárgyból 

sikeresen teljesítette.  

 

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

érdemjegyei alapján bírálják el. Minden tantárgyból legalább az „elégséges” osztályzatot 

kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

 

Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha az elégtelen 

osztályzatok száma meghaladja a hármat, a tanuló a nevelőtestület engedélyével tehet 

javítóvizsgát. Javítóvizsga letételével folytathatja tanulmányait akkor is, ha az osztályozó 

vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig 

nem tette le.  

 

A második - nyolcadik évfolyamon a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi 

osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

 

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

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és az igazolatlanul mulasztott tanórák 

száma nem haladja meg az igazoltan mulasztott óraszámot, 

 hiányzása valamely tantárgy esetén túllépi az adott tantárgy éves óraszámának 30%-át, 

és ezért nem értékelhető 

 egyéni munkarenddel rendelkező tanuló volt. 

 

 

Az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló státust kérelmezni kell az Oktatási Hivatalnál, a 

kérést indokolni kell a szülőnek. Melyről bővebb tájékoztatást a következő weboldalon 

olvashatnak: https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend 

 

Az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt 

szülői kérés esetén.  

Szakértői vagy orvosi javaslat alapján az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló az előírt 

heti órakeretben iskolai felkészítésben részesül. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a) 

44/B. § (1) bekezdés d) pontjában az „a magántanuló” szövegrész helyébe az „az egyéni 

munkarenddel rendelkező tanuló” szöveg lép. 

„(5) A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos 

helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és 

befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre 

egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet 

a tanévet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen 

időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség 
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iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban 

meghatározott esetben az egyéni munkarendet biztosítani kell.” 

 

 

Az első évfolyamot ismételi a tanuló, ha a tanulmányi követelményeket igazolt és/vagy 

igazolatlan mulasztás miatt nem tudja teljesíteni. 2010. szeptember 1-jétől kezdődő tanítási 

évtől csak az általános iskola első évfolyamán kell alkalmazni azt a szabályt, hogy a tanuló 

csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket 

igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudja teljesíteni, illetve a szülő írásban kéri. 

 

 

 

A tantestület egyedi esetekben, sajátos nevelési igényű tanulóknál, egyéni fejlesztési program 

készítése mellett engedélyezheti a magasabb évfolyamba lépést. 

 

Amennyiben a tanulónak a szakértői vélemény méltányos, egyéni elbírálást javasol, az adott 

ismeretkörben az átlagnál kevesebbet teljesítő tanulónak differenciált 

követelménytámasztással biztosítjuk a magasabb évfolyamba lépést. 

 

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt követelményeket, a tanulmányokat az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. 

 

2. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai 
 

Iskolánkban fontosnak tartjuk a házi feladat pedagógiai, szociális és egyéb hatásait.  

Az iskolán kívüli munka javítja a tanulói motivációt, fejleszti a készségeket, és bizonyos 

esetekben egyértelműen javítja, növeli a tanulói teljesítményt is. A házi feladatok adásánál 

figyelembe kell venni azt, hogy a feladatok motiváló jellegűek legyenek. Ösztönözze a 

tanulókat önálló ismeretszerzésre, motiváljon az életen át tartó folyamatos tanulásra. 

 

 

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészülés elvei 

 

  A házi feladat (szóbeli és írásbeli) az iskolában tanultak gyakorlását, elmélyítését 

szolgálja, és legyen fejlesztő hatású. 

 Legyen egyensúlyban egy tantárgyon belül a szóbeli és írásbeli feladat aránya. 

 A tanulónak az egyik napról a másikra feladott házi feladat megoldására fordított ideje 

1-2. évfolyamon a 45 percet, 3-4. évfolyamon ne haladja meg összesen a 45-60 percet, 

5-8. évfolyamon az 1-1,5 órát, tehát mennyisége ideális legyen (kivételt képez a 

hosszabb hiányzás miatti lemaradás pótlása) 

 A hét végére, illetve tanítási szünetre feladott házi feladat mennyisége ne haladja meg az 

egyik napról a másikra feladott házi feladat mennyiségét. 

 Napközis, tanulószobai tanulmányi foglalkozásokon lehetőleg minden írásbeli lecke 

készüljön el. Csak szóbeli házi feladatot vigyen haza, kivételt képez az, ha a tanuló 

megtagadja a munkát, nincs felszerelése a feladat elvégzéséhez, ill. a házi feladat 

mennyisége ezt nem teszi lehetővé. 

 

 A házi feladat (szóbeli és írásbeli) az iskolában tanultak gyakorlását, elmélyítését 

szolgálja, és legyen fejlesztő hatású. 
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 Legyen egyensúlyban egy tantárgyon belül a szóbeli és írásbeli feladat aránya. 

 

3. Fejlesztési célok, feladatok a bevezető és kezdő szakaszban 

 

3.1 Fejlesztési célok, feladatok a bevezető és kezdő szakaszban 

Fejlesztési főfeladatok 
 (1-2. évfolyam)  (3-4. évfolyam) 

Énkép, önismeret A személyes képességekbe 

vetett hit és önbizalom 

megteremtése 

A személyes képességekbe 

vetett hit és önbizalom 

megóvása, megerősítése.  

Az önismeret fejlesztése az 

önmagára vonatkozó 

ismeretek és tapasztalatok 

gyarapításával és 

megbeszélésével.  

Hon- és népismeret A tanulók ösztönzése saját 

környezetük megismerésére, 

megértésére. 

A tanulók érdeklődésének 

felkeltése tágabb környezetük 

megismerése és megértése 

iránt. 

Környezettudatosságra  

nevelés 

Az információs és 

kommunikációs kultúra 

terjesztése 

A szóbeli és az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges 

alapkészségek fejlesztése, gyakoroltatása. 

Testi és lelki egészség A kisgyermekek fokozott 

játék- és mozgásigényének 

kielégítése. 

A mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás 

fejlesztése. 

Az egészséges élet értékének 

felismertetése és tudatosítása 

a tanulókban. 

A mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás 

fejlesztése. 

A mozgás, a rendszeres 

testedzés, a sportjátékok iránti 

kedv felkeltése és 

megerősítése. 

Az egészséges életmód 

mindennapi feltételeinek és 

összetevőinek 

megismertetése. 
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A tanulás tanítása A kisgyermekek természetes 

érdeklődésének és nyitott-

ságának megőrzése, orientá-

lása és továbbfejlesztése. 

A tanulás, az elsajátítás 

élményének és örömének 

megismertetése. 

Lehetőségek és minták adása 

az önkifejezéshez, az 

ismeretszerzéshez, a kísérlete-

zéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz.  

Az önálló tanuláshoz 

szükséges motívumok 

kialakítása és megerősítése. 

A narratív, a lényegkiemelő 

és a szabálykövető 

képességek kialakítása és 

folyamatos fejlesztése. 

Ismeretek közvetítése a 

természetről, társadalomról, a 

művészetekről, az emberiség 

a haza történelméről. 

Lehetőségek adása az 

önkifejezéshez, az 

ismeretszerzéshez, a 

kísérletezéshez, a feladat- és 

probléma megoldáshoz.  

Az idegen nyelvek tanulása 

iránti igény felkeltése.  

Felkészülés a felnőtt lét 

szerepeire 

A társakkal végzett közös 

tevékenységek élményének és 

örömének megerősítése. 

A társas kapcsolatok 

kialakításához és 

gazdagításához szükséges 

beállítódások, képességek 

gyakoroltatása. 

A mindennapi életvitellel 

összefüggő gyakorlatias 

ismeretek nyújtása. 

Képességek: koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése.  
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3.2 Fejlesztési célok, feladatok az alapozó és fejlesztő 

szakaszban 

 

Fejlesztési feladatok 
 (5-6. évfolyam)  (7-8- évfolyam) 

Énkép, önismeret Az önértékelés képességének 

kialakítása és fejlesztése. 

A megbízhatóság, 

becsületesség, szavahihetőség 

értékének tudatosítása 

Az egyéni adottságok 

képességek, megismerésén 

alapuló önismeret fejlesztése. 

Hon- és népismeret Az európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása. 

Más népek és kultúrák megismerése iránti igény, beállítódás 

kialakítása. 
Európai azonosságtudat – 

egyetemes kultúra 

Aktív állampolgárságra, 

demokráciára nevelés  

Az aktív állampolgári léthez szükséges ismeretek biztosítása. 

az ehhez kapcsolódó képességek, értékorientációk,  

beállítódások kialakítása, fejlesztése.  

Gazdasági nevelés Pozitív attitűd kialakítása az értékteremtő munka, a javakkal 

való gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség iránt. A 

gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességek 

fejlesztése, nyitottság a gazdaság világa felé.  

Környezettudatosságra 

nevelés 

A környezettel való harmonikus és konstruktív kapcsolathoz 

szükséges ismeretek, képességek és készségek kialakítása és 

fejlesztése. 

Információs és 

kommunikációs kultúra 

A kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztése. A 

komplex és különböző forrásokból származó információk 

kezeléséhez szükséges képességek kialakítása és fejlesztése. 

A komplex és különböző forrásokból származó információk 

kezeléséhez szükséges képességek kialakítása és fejlesztése. 
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A tanulás tanítása Az értelmes tanulás 

feltételének megteremtése az 

érzékelés útján szerzett 

tapasztalatok gyűjtésével, 

rendszerezésével és sokoldalú 

értelmezésével. 

Az idegen nyelvtudás 

mindennapi életben történő 

felhasználási lehetőségeinek 

megismertetése. 

A problémaszituációkban is 

könnyen alkalmazható és 

működőképes 

fogalomrendszer kiépítése. 

Az általános műveltsége 

megalapozásához szükséges 

ismeretek átadása. 

Az egyetemes emberi kultúra 

legjellemzőbb, legnagyobb 

hatású eredményeinek 

megismerése.  

A tudományos ismeretek 

megértéséhez, elsajátításához 

szükséges szemléleti keretek 

és alapfogalmak 

megismertetése.  

Testi és lelki egészség A rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése 

és kielégítése. 

Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív beállítódások, 

magatartásoknak és szokásoknak megerősítése. 

Az emberi cselekedetek és konfliktusok értelmezése okaik, 

következményeik. 

Felkészülés a felnőtt lét 

szerepeire  

A tanulókban meglévő 

szolidaritásérzés, 

együttműködő- és 

segítőkészség értékének 

tudatosítása, fejlesztése. 

A közösségek demokratikus 

működésének megértését 

elősegítő alapelvek 

megismertetése. 

A szociális képességek 

fejlesztése, az érzelmi 

intelligencia mélyítése és 

gazdagítása. 

Az egyéni és a közérdek, a 

többség és a kisebbség 

fogalmának tisztázása. 

Az önálló, felnőtt élettel 

kapcsolatos helyes döntések 

megalapozása. 

A tanulók felkészítése a 

családi életre, a felelős, 

örömteli párkapcsolatokra.  

 

Módszerek: 

- Aktív tevékenységre, önálló munkára lehetőséget adó feladatok adása a tanulóknak: 

kísérletek, megfigyelések, projektek stb. 

 

Képességek: 

- Az önálló tanulás és az önműveléshez szükséges ismeretek és képességek megalapozása.  

- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása, gyakoroltatása. 

- A problémamegoldó gondolkodás és a döntésképesség megalapozása, a kreativitás 

fejlesztése. 
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- A tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és 

akarati tulajdonságok fejlesztése. 

- Az elvont fogalmi és elemző gondolkodás megalapozása. 

- A kritikai gondolkodás megalapozása és fejlesztése. 

- A megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, 

értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre.(7-8.) 

- A képi reprezentációk értelmezéséhez szükséges vizuális képességek fejlesztése. (7-8.) 

- A véleményformálás és a vélemények, érvek kifejtéséhez, értelmezéséhez, megvédéséhez 

szükséges képességek kialakítása.(7-8.) 

 

3.3 Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló törekszik a mások számára érthető és kifejező beszédre. Figyelemmel tud követni 

szóbeli történetmondást, magyarázatot. Fel tudja idézni, el tudja mondani mindennapi 

élményeit, olvasmányainak tartalmát. Részt vesz a beszélgetésben és vitában, meg tud 

fogalmazni saját véleményt. Egyéni sajátosságainak megfelelően képes szövegek értő 

olvasására, illetve fokozatosan kialakul a kézírása. Megismeri és alkalmazza az anyaggyűjtés 

és elrendezés szabályainak alapjait. Ismer és alkalmaz néhány alapvető helyesírási szabályt. 

Képes a korosztályának szóló irodalmi és ismeretterjesztő művek megértésére és 

értelmezésére. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanulóban felébred a nyelvek és a nyelvtanulás iránti érdeklődés. Felfedezi, hogy más 

országokban más szokások vannak, más nyelvet beszélnek az emberek, ez a felfedezés 

nyitottabbá teszi más kultúrák befogadására. Egyszerű idegen nyelvi szóbeli 

kommunikációval próbálkozik. Idegen nyelvi tevékenységei a korosztályának megfelelő 

dalokhoz, versekhez, mondókákhoz és jelenetekhez kötődnek. 

 

Matematikai kompetencia/Matematikai gondolkodási kompetencia 

A tanuló képes érzékelni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét, méretét, képes a térben 

és a síkban tájékozódni. Gyakorlati tapasztalatait felhasználva felfedezi a mennyiségek közötti 

kapcsolatokat, képes ezen tapasztalatok megfogalmazására. El tud végezni egyszerű 

méréseket, az eredményeket a tanult mértékegységekkel le tudja írni. Képes a megtanult 

matematikai algoritmusok felidézésére és használatára gyakorlati tevékenységek során. Tud 

fejben számolni 100-as számkörben. El tudja dönteni egyszerű állítások igazságértékét, 

felismer egyszerű logikai kapcsolatokat. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Kialakul a tanuló érdeklődése a szűkebb környezet jelenségeinek, folyamatainak megismerése 

iránt. Képessé válik a természeti világ alapvető jelenségeinek felismerésére, egyszerű 

törvényszerűségek meglátására. Képes arra, hogy egyszerű megfigyeléseket, kísérleteket 

végezzen el pontos utasítások alapján. Tud egyszerű technikai eszközöket megfelelő módon 

használni. Konkrét példákban felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatását, 

a káros következményeket. Felismeri a közvetlen környezet védelmének fontosságát, és 

törekszik a helyes magatartásminták követésére. 
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Digitális kompetencia 

Kialakul és fejlődik a tanulóban az IKT-eszközök használata iránti érdeklődés. Képessé válik 

az IKT-eszközök irányított használatára (pl. képek, információk keresése, rövid szöveg 

létrehozása, továbbítása). 

 

Szociális és állampolgári kompetencia/Személyes és társas kapcsolati kompetencia 

Kialakul a tanulóban a társakkal történő közös feladatmegoldás képessége, tud irányítással 

együttműködni velük. Nyitott társai megismerésére, igyekszik megérteni őket. Elfogadja a 

közösségben való normaalapú viselkedés szabályait. Megjelenik az egyre táguló környezet 

megismerése iránti igénye, amely hozzájárul a szülőföldhöz, a hazához való kötődés 

kialakulásához. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia/Munkavállalói, vállalkozói kompetencia 

A tanuló motivált a kitűzött célok elérésében, vállalja az ezeket elősegítő feladatokat (pl. 

háziállatok, növények ápolása). Felismeri és megérti, hogy a feladatok megoldásához többféle 

út is vezethet, egyszerű élethelyzetekben képes ezeket segítséggel megtervezni. Megérti, hogy 

felelős a vállalt feladatok teljesítéséért, belátja mulasztásai közvetlen következményeit, képes 

előre látni cselekedetei egyes kockázatait.  

 

 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség/Kreativitás, önkifejezés, kulturális 

tudatosság 

A tanulónak fejlődik az emocionális érzékenysége. Képes versek, mesék befogadását, 

elmondását segítő, a ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékokra és gyakorlatokra, 

ritmusos és énekes rögtönzésekre, szerepjátékokra. Tanári segítséggel képes csoportos 

improvizációval kapcsolatos élmények szóbeli megfogalmazására, történetek, versek, átélt, 

elképzelt vagy hallott események zenei, vizuális vagy dramatikus megjelenítésére. 

 

A hatékony, önálló tanulás/A tanulás kompetenciái 

A tanuló a korosztályának megfelelő szinten képes önállóan írni, olvasni, számolni. A tanulás 

iránti attitűdje pozitív. Egyre gyakorlottabb figyelme összpontosításában. Tanári segítséggel 

képes saját tanulását megszervezni, segítséggel képes csoportmunkában aktívan részt venni, a 

sok pozitív visszajelzés hatására ezt egyre magabiztosabban teszi. Segítséggel felismeri 

szükségleteit, gyakorlatot szerez teljesítményének és képességeinek reális értékelésében. 

Képes kisebb segítséggel vagy anélkül házi feladatai elvégzésére. 

 

3.4 Egységesség és differenciálás 

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

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást az eddig felhasznált és a Komplex Alapprogram által nyújtott 

lehetőségekkel élve. 

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 

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

képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A 

tanuló 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 
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a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, 

és az adott szakasznak 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, 

megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. 

Esetükben a tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, 

mint más gyermekeknél. Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőtt élet sikerességét 

megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

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

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, 

de mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó 

ajánlásait. 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.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia, és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi 

tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. 

Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. 

A differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-

egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik 

különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a 

pedagógiai folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges 

többletszolgáltatásokhoz tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, 

továbbá a speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való 

hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan A 

sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve [2011. évi CXC. törvény a 

nemzeti köznevelésről 21. § (11) bekezdés] tartalmazza. Az Irányelv egyaránt vonatkozik a 

sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt 

(integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, 

oktatására. 
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4. A választott kerettanterv 

megnevezése 

Felmenő rendszerben az új NAT szerint változik. 

Iskolánkban nyolc évfolyamon országosan egységes követelmények szerinti alapfokú 

nevelés-oktatás folyik. 

 

Tantárgy Kerettanterv típusa 

 Alsó tagozat Felső tagozat 

Magyar nyelv és irodalom A A 

Angol nyelv  A A 

Matematika A A 

Erkölcstan A A 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

 A 

Környezetismeret A  

Természetismeret  A 

Fizika  B 

Kémia  B 

Biológia, egészségtan  A 

Földrajz  A 

Ének-zene   

Hon- és népismeret  A 

Vizuális kultúra A A 

Informatika  A 

Technika, életvitel és gyakorlat A A 

Testnevelés és sport A A 
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5. Óratervek 

 

A magyar nyelv és irodalmat külön tantárgyként kezeljük. 

A dráma a magyar irodalomba került. 

A hon- és népismeret 5. évfolyamon külön tantárgy. 

 

5.1 Tanterv 

 

 

NAT 2020 : a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.)  

 Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet alapján kiadásra 

kerülő kerettanterv, és elkészítendő helyi tanterv a 2020/2021. tanévtől az 1. és 5. évfolyamon 

felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

 

 

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

 

BEVEZETŐ 

SZAKASZ 

 

KEZDŐ SZAKASZ 

 

ALAPOZÓ SZAKASZ 

 

FEJLESZTŐ 

SZAKASZ 

2020-21 NAT 2020 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2012 

2021-22 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2012 NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2012 NAT 2012 

2022-23 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2012 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2012 

2023-24 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 

 

 

 

A képzés szakaszai, a szakaszváltás szakmai követelményei 

 
Iskolánkban nyolc évfolyamos általános iskolai képzés folyik. Szorosan egymásra épülő két szakaszra 

bomlik a képzés: 

 

Változás az új Nemzeti köznevelési törvény alapján: az 1-4. évfolyam a hagyományos alsó tagozat, az 

5-8. évfolyam felső tagozat szakaszolásúvá válik. 

 

Minden évfolyamon jellemző az osztály (általában párhuzamos) keretben történő oktatás. Kivétel az, 

ahol csoportbontásban folyik a tanítás. 

 

A képzés jellemzői 

 

Az iskolai élet szervezése során fő feladatunknak tekintjük, hogy a körzetünkbe tartozó 6-14 éves 

korosztály számára tanórán és tanórán kívül biztosítsuk mindazokat a lehetőségeket és feltételeket, 

melyek szükségesek az alapműveltség megszerzéséhez, adottságuk, tehetségük kibontakozásához, 

esetleges hátránnyal induló vagy a lemaradó tanulók felzárkózásához. 

 

Célunk, hogy felkészítsük a gyermekeket továbbtanulásra, illetve a későbbiekben az alapvizsga sikeres 

letételére. Ennek érdekében törekszünk arra, hogy tanulóink tudását megalapozzuk, folyamatosan 

fejlesszük, hogy képesek legyenek önálló ismeretszerzésre, tanulásra. 
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5.2 Óratervek 

NAT 2012 megszüntetése felmenő rendszerben 

 

Emelt óraszámú angolos osztály  

ANGOL                 

                  

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

Magyar nyelv 3 3 3 2 2 2 1,5 2 

magyar irodalom 4 4 4 4 2 2 2 2 

angol nyelv 2 2 2 5 5 5 5 5 

matematika 4 4 4 4 4 4 3,5 4 

erkölcstan/hittan 1 1 1 1 1 1 1 1 

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek - - - - 2 2 2 2 

környezetismeret 1 1 1 1 - - - - 

természetismeret - - - - 2 2 - - 

fizika - - - - - - 2 1 

kémia - - - - - - 1 2 

biológia-egészségtan - - - - - - 2 1 

földrajz - - - - - - 1 2 

ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

hon- és népismeret - - - - 1 - - - 

vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Készségfejl/informatika - - - - - 1 1 1 

technika, életvitel és 
gyakorlat 1 1 1 1 1 1 1 - 

testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

osztályfőnöki - - - - 1 1 1 1 

szabadon tervezhető 
órakeret - - - - - - - - 

rendelkezésre álló 
órakeret 25 25 25 27 28 28 31 31 

 

 

Emelt óraszámú matematika osztály 
 

MATEMATIKA                 

                  

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

Magyar nyelv 3 3 3 3 2 2 2 2 

magyar irodalom 4 4 4 4 2 2 2 2 

angol nyelv - - - 2 3 3 3 3 

matematika 5 5 5 5 5 5 5 5 

erkölcstan/hittan 1 1 1 1 1 1 1 1 

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek - - - - 2 2 2 2 

környezetismeret 1 1 1 1 - - - - 

természetismeret - - - - 2 3 - - 

fizika - - - - - - 2 1 

kémia - - - - - - 1 2 

biológia-egészségtan - - - - - - 2 1 
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földrajz - - - - - - 1 2 

ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

hon- és népismeret - - - - 1 - - - 

vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 2 

Készségfejl/informatika 1 1 1 1 1 1 1 1 

technika, életvitel és 
gyakorlat 1 1 1 1 1 1 1 - 

testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

osztályfőnöki - - - - 1 1 1 1 

szabadon tervezhető 
órakeret - - - - - - - - 

rendelkezésre álló 
órakeret 24 24 25 27 28 28 31 31 

 

Normál osztály 
 

NORMÁL                 

                  

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

Magyar nyelv 4 4 4 3 2 3 1,5 2 

magyar irodalom 4 4 4 4 2 2 2 2 

angol nyelv - - - 2 3 3 3 3 

matematika 4 4 4 4 4 4 3,5 4 

erkölcstan/hittan 1 1 1 1 1 1 1 1 

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek - - - - 2 2 2 2 

környezetismeret 2 2 2 2 - - - - 

természetismeret - - - - 3 3 - - 

fizika - - - - - - 2 2 

kémia - - - - - - 2 2 

biológia-egészségtan - - - - - - 2 2 

földrajz - - - - - - 2 2 

ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

hon- és népismeret - - - - 1  - - 

vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

informatika - - - 1 1 1 1 1 

technika, életvitel és 
gyakorlat 1 1 1 1 1 1 1 - 

testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

osztályfőnöki - - - - 1 1 1 1 

szabadon tervezhető 
órakeret - - - - - - - - 

rendelkezésre álló 
órakeret 25 25 25 27 28 28 31 31 

 

 

 

 



 57 

A NAT 2020 ajánlott óraszámai általános tanterv szerint 

Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb oldali rovatba pedig a 

szabadon tervezhető órákat lehet bejegyezni. 

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

Magyar nyelv és irodalom 7   7   5   5   4   4   3   3   

Matematika 4   4   4   4   4   4   3   3   

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek   1   

Hon- és népismeret                   

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

Környezetismeret         1   1     

Természettudomány   2   2   0   0   

Kémia   1   2   

Fizika   1   2   

Biológia   2   1   

Földrajz   2   1   

Első élő idegen nyelv   2   3   3   3   3   

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   

Vizuális kultúra 2   2   2   1   1   1   1   1   

Dráma és színház                   

Technika és tervezés 1   1   1   1   1   1   1     

Digitális kultúra   1   1   1   1   1   1   

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Hittan egyházi intézményben                 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra   2   2   2   2   1   2   2   2 

Összes tervezett óraszám 22 0 22 0 22 0 23 0 27 0 26 0 28 0 28 0 

Összesített óraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 
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NAT 2020 bevezetése felmenő rendszerben: 

Angol és matematika tagozaton 

ANGOL         

          

Tantárgy 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 

Magyar nyelv 3 3 2 2 

magyar irodalom 4 4 3 3 

angol nyelv 2 2 2 4 

matematika 4 4 4 4 

erkölcstan/hittan 1 1 1 1 

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek - - - - 

környezetismeret   1 1 

ének-zene 2 2 2 2 

hon- és népismeret - - - - 

vizuális kultúra 2 2 2 1 

Készségfejl/Digitális 
kultúra - - 1 1 

technika, életvitel és 
gyakorlat 1 1 1 1 

testnevelés és sport 5 5 5 5 

osztályfőnöki - - - - 

szabadon tervezhető 
órakeret - - - - 

rendelkezésre álló 
órakeret 24 24 24 25 

MATEMATIKA         

          

Tantárgy 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 

Magyar nyelv 3 3 3 3 

magyar irodalom 4 4 3 3 

angol nyelv    2 

matematika 5 5 5 5 

erkölcstan/hittan 1 1 1 1 

történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek - - - - 

környezetismeret   1 1 

ének-zene 2 2 2 2 

hon- és népismeret - - - - 

vizuális kultúra 2 2 2 1 

Készségfejl/Digitális 
kultúra 1 1 1 1 

technika, életvitel és 
gyakorlat 1 1 1 1 

testnevelés és sport 5 5 5 5 

osztályfőnöki - - - - 

szabadon tervezhető 
órakeret 24 24 24 25 

rendelkezésre álló 
órakeret 24 24 24 25 
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Tantárgy 5 Matek Angol 6 Matek Angol 7 Matek Angol 8 Matek Angol 

magyar 4     4   1 3 1 1 3 1 1 

matek 4 1   4 1   3 2 1 3 2 1 

történelem 2     2     2     2     

Állampolgári 

ismeretek                   1     

hon- és népismeret   1 1 0                 

Etika/hit- és 

erkölcstan 1     1     1     1     

természettudomány 2     2 1               

kémia             1     2     

fizika             1     2     

biológia             2     1     

földrajz             2     1     

angol 3   2 3   2 3   2 3   2 

ének 2     1     1     1     

rajz 1 1   1     1     1     

dráma és színház       0 1 1       0     

technika és tervezés 1     1     1           

digitális kultúra 1     1 1   1 1   1 1   

testnevelés 5     5     5     5     

of 1     1     1     1     

Össz: 27 3 3 26 4 4 28 4 4 28 4 4 

szabad órakeret 1     2     2     2     

Max óraszám 28     28     30     30     

    30 30   30 30   32 32   32 32 

NAT 2020 ajánlott óraszámai enyhe értelmi fogyatékos gyógypedagógiai 

tagozaton 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 

Matematika 4 4 3 4 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Technika és tervezés  1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető 

órakeret Habilitáció 
2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 
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Tantárgyak 

5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Heti óraszám Heti óraszám 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelv  - - 2 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika 1 1 1 1 

Történelem  2 2 2 1 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természettudomány 2 3 5 5 

Állampolgári ismeretek - - - 1 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra  

(közösségi nevelés) 

1 1 1 1 

Szabadon tervezhető 

órakeret: Habilitáció 

2 2 2 2 

Heti órakeret 28 28 30 30 
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6. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi 

segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott 

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

amelyeket a szakminisztérium hivatalosan tankönyvvé nyilvánított, és a fenntartó jóváhagy. A 

nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, 

technika, rajz.  

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanórai 

taneszközöket a nevelő szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség ott az 

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterv alapján. 

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

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a 

szülők kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatók. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: az új taneszközök 

használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetekben 

vesszük be. 

Az iskola arra törekszik, hogy külső támogatásból minél több nyomtatott taneszközt szerezzen 

be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű 

tanulók ingyenesen használhatják. Ezzel segíteni kívánunk a hátrányos helyzetű tanulóknak, 

hogy tartós tankönyv álljon a rendelkezésükre. 

A jelenlegi választásunkat meghatározta, hogy a tankönyv, taneszköz: 

 NAT- kerettanterv kompatibilis legyen. 

 Helyi tantervünkhöz illeszkedjen. 

 Alkalmas legyen órai vagy otthoni differenciált feladat adására, feladatok 

megoldására. 

 A tanulók számára a legmegfelelőbb ismeretek nyújtsa, áttekinthető, „tanulható” 

legyen. 

 Kivitele esztétikus és tartós legyen. 

 Ingyenes tankönyv 

 Szükség esetén több éven keresztül használható legyen. Segítse elő a kompetencia 

alapú oktatást és az integrált oktatást. 

 

 

7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy 

gyakorlatban történő ellenőrzés és értékelés módja 

 

Az iskolai beszámoltatások formái 
 Szóbeli beszámoltatás: felelet, kiselőadás, vita 
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 Írásbeli beszámoltatás 

 

Az írásbeli beszámoltatás intézményünkben alkalmazott formái 
 írásbeli felelet 

 röpdolgozat 

 dolgozat 

 témazáró dolgozat 

 év eleji, félévi és év végi felmérés 

 a tanár által készített mérőeszközök 

 standardizált mérőeszközök 

 

Az írásbeli beszámoltatás rendje 
 

Az írásbeli felelet az óra számonkérő részében a szóbeli feleletet helyettesíti. Ennek 

keretében két-három tanuló írásban ad számot tudásáról, míg társai szóban felelnek. Teljes 

értékű érdemjeggyel értékelhető írásbeli beszámoltatási forma. 

 

A röpdolgozat előző 1-2 óra tananyagát tartalmazó kérdéssor megoldását jelenti, amelyet 

szintén érdemjeggyel értékelünk. 

 

A témazáró dolgozat egy adott témakör lezárásakor kerül sor, melyre a tanulókat 

felkészítjük, megírásának időpontját előre közöljük. A dolgozatra adott érdemjegy fontos 

szerepet játszik a. A megszerezhető pontok 35 %-át a minimumszint adja. Pontok 

százalékos átváltása érdemjegyre: 

0  - 34 %  egyes 

35- 54 % kettes 

55- 74 % hármas 

75- 89 % négyes 

90-100 % ötös 

A témazáró dolgozat érdemjegye 200 %-ot ér. 

A témazáró dolgozatot a hiányzó tanulókkal is meg kell íratni szükség esetén. Adott 

félévben az elégtelen témazáró indokolt esetben egy alkalommal javítható. 

A tanulók eredményes felkészülésnek érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 

osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve 1 félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet 

írattatni. 

 

Az év eleji és év végi felmérések anyagát a munkaközösségek tagjaival egyeztetjük. 

Akárcsak a témazáró dolgozatokat, ezeket is meghatározott időben íratjuk, s idejüket 

tanmenetben rögzítjük. Az év végi felmérésekben a tanulók egy egész időszakban 

megszerzett tudás, ismeretanyag elsajátításáról adnak számot. Egységes kérdéssorral 

igyekszünk biztosítani a tanulócsoportok ismereteinek összehasonlíthatóságát is.  

 

Minden tantárgycsoportban helyet kapnak ezek az értékelési formák. Alkalmazásuk 

gyakorisága és a választott forma tantárgyakként változó. Az írásbeli beszámoltatási 

formáknál a tanulókkal előre közöljük az értékelés szempontjait.  
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Az írásbeli beszámoltatás korlátai 

 

- A tanulóktól csak a megtanított ismereteket kérhetjük számon. 

- A nagyobb hangsúllyal bíró dolgozatokra tanulóinkat, előzetes összefoglaló, 

rendszerező órán, órákon készítjük fel. 

- A témazáró dolgozatokról legalább egy héttel előre tájékoztatjuk a tanulókat. 

- Egy nap legfeljebb 2 témazáró (év végi dolgozatot) íratunk. Ütközés esetén előnyt 

élveznek a heti 1 órás tantárgyak. 

 

Ellenőrzés és értékelés 
 
Pedagógiai munkánkban a továbbhaladás nélkülözhetetlen feltétele, melyeket legtöbbször 

együtt emlegetünk. Az értékelés és az osztályozás is azonos fogalomkörbe tartozik, mivel 

mindkettő minősítés. Az osztályozás a tanulási célok (követelmények) egybevetése a tanuló 

összteljesítményével. Az értékelésnek két fő típusa van: a formatív és a szummatív értékelés. 

A formatív (formáló-segítő) értékelés, a szummatív (összegző + lezáró) viszont a nagyobb 

egységek végén megejtett minősítés. Mindkét értékelés lehet érdemjeggyel kifejezett és 

érdemjegy nélküli. Az ellenőrzés folyamatában nagy hangsúlyt helyezünk az önellenőrző 

képesség fejlesztésére, melynek során a tanuló önmaga győződik meg a tanulás 

eredményességéről, maga bírálja el teljesítményének helyességét, illetve hibáit. 

 

 

 

Az értékelés típusai: 

a)  A leggyakrabban alkalmazott formatív értékelés típusai: 

     - szóban elhangzó (egy vagy több gyerek) válaszára irányuló ellenőrzés 

 

     - rögzített válaszadást tételező feladat ellenőrzése: írásos vagy egyéb tevékenységgel  
      (összekötés, aláhúzás, bekeretezés, megjelölés, sorszámozás, kiszínezés, berajzolás, stb.) rögzített 

válaszadás feladatlapon. 

Az ellenőrzésnek a fent leírt formáira minden tanítási órán többször is sor kerül, s a 

tanulók valamennyi teljesítményére irányul- részben minősítő jelleggel. 

b) A tanítás-tanulás folyamatát lezáró ellenőrzés a szummatív értékelés minősítő jelleggel.  

Célja egy hosszabb tanulási szakasz (téma, tanév) eredményeinek megállapítása, 

rögzítése. A formatív értékeléssel együtt a tanuló eredményeinek meghatározását segíti. 

c) Az értékelés egy harmadik típusa a diagnosztizáló értékelés, amelyre általában újabb 

tanulási szakasz megkezdésekor, vagy új témakör előtt kerül sor annak érdekében, hogy a 

pedagógus tájékozódjon arról, milyen a diákok előzetes tudásának a szintje és mélysége. 

Az értékelésnek erre a formájára gyakran informálisan kerül sor, és az itt szerzett 

tapasztalatok sohasem számíthatók be sem a végső, sem a menetközi minősítésbe. 
 

 

1. A tantárgyba beépített modulok teljesítése a hagyományos módon értékelhetőek, melyek 

beszámítanak az éves értékelésébe. 

 

2. A 2.-4. évfolyamon  az év elején, az 1.-4. évfolyamon a tanév elején és végén hangos 

olvasás, továbbá év végén fejszámolás felmérést végeznek a tanítók. 

 

3. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az 
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iskola helyi tantervében előírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszi azt is, 

hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott - fejlődött-e vagy hanyatlott - az előző 

értékeléshez képest. 

 

4. A házi feladatok meghatározásával kapcsolatban az alábbi szabályok érvényesülnek: 

 A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz 

kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. 

 Az 1-8. évfolyamon a tanulók hétvégére (szombat, vasárnap), valamint a tanítási 

szünetek idejére nem kaphatnak több szóbeli, ill. írásbeli házi feladatot, mint egyéb 

hétköznapokon. 

 A házi feladat hiánya csak a szorgalom jegyben értékelhető. 

 A házi dolgozatként kiadott otthoni feladatok tantárgyi osztályzattal értékelhetőek. 

 

5. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a 

KRÉTA Naplón keresztül. A KRÉTA Napló bejegyzéseit az osztályfőnök negyedévente 

ellenőrzi, és az esetleges elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

6. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése Az egyes tantárgyak érdemjegyei és 

osztályzatai a következők: 

 

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 

 

A félévi és év végi jegyek lezárásakor a tantárgyi átlag 75 századáig a tanár kompetenciája 

eldönteni az osztályzatot, 75 századtól a jobb jegyet kapja a tanuló. 

Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év 

közben adott érdemjegyek átlagától, akkor a nevelőtestület az érdemjegyet a tanuló javára 

módosíthatja. 

 

Szöveges értékelés 

 

A szöveges minősítést az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második 

évfolyam félévkor kell alkalmazni. A szöveges értékelés kifejezi, hogy kiválóan, jól, vagy 

megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul a tanuló.  

Ez utóbbi esetben a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a 

tanuló fejlődését és haladását akadályozó tényezőket.  

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

 

A szöveges értékelés technikai megoldása 

 

- Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor – 

szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően 

teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A minősítésnek a tanuló teljesítményére, 

szorgalmára, magatartására vonatkozó megállapításokat kell tartalmaznia. 

- Az 1. évfolyamokról kiállított bizonyítványok „Záradék” rovatába kell bejegyezni a tanuló 

továbbhaladását segítő nevelőtestületi döntéseket, szülői kéréseket, és a tankötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos egyéb megjegyzéseket. 

- Az 1. évfolyamokon a tanuló szöveges minősítése az oktatási miniszter által engedélyezett 

bizonyítvány pótlapon történik. A kitöltött pótlap a bizonyítvány része. A pótlapot a 
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bizonyítvány borítólapjának tárolójában kell elhelyezni. A pótlap kiállítását a kiállító 

köteles a bizonyítvány pótlap-jegyzékében (a megadott rovatok kitöltésével) igazolni.  

 

 

 

8. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 

A tanulókat a tőle elvárható jobb teljesítményéért az intézmény házirendjében foglaltak 

szerint jutalmazni kell. 

 

Magatartás 

 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) minősítéseket használjuk.  

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 
a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja, 

- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik, 

- kötelességtudó, feladatait teljesíti, 

- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti, 

- tisztelettudó, 

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik, 

- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz, 

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet, 

- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja, 

- a tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik, 

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti, 

- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti, 

- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz 

részt, 

- nincs írásbeli intője vagy megrovása; 

 

c) Változó (3) az a tanuló, aki: 

- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be, 

- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik, 

- feladatait nem minden esetben teljesíti, 

- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva, 

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik, 

- igazolatlanul mulasztott, 

- osztályfőnöki intője van; 
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d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti, 

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti, 

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen, 

- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik, 

- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza, 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt, 

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése. 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes minősítések eléréséhez a felsorolt szempontok közül 

legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

Szorgalom  

 

A szorgalom értékelésekor és minősítésekor az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó 

(4), változó (3), hanyag (2) minősítéseket használjuk. 

 

A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők 

többségi véleménye dönt. 

A félévi és az év végi értékelést az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi, 

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi, 

- munkavégzése pontos, megbízható, 

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, 

- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza; 

 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt, 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, 

- a tanórákon többnyire aktív, 

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti, 

- taneszközei tiszták, rendezettek; 

 

c) Változó (3) az a tanuló, aki: 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől, 

- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti, 

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, 

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja, 
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- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik; 

 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen, 

- feladatait többnyire nem végzi el, 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek, 

- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül, 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes minősítések eléréséhez a felsorolt szempontok közül 

legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

 

Jutalmazás:  

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

- példamutató magatartást tanúsít, 

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

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

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

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 

 

Jutalmazási formák szóban és írásban: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói 

dicséret, nevelőtestületi dicséret, díjak odaítélése. 

 

 

Elmarasztalás: 

Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

- vagy a házirend előírásait megszegi, 

- vagy igazolatlanul mulaszt, 

- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

 

Az elmarasztalás formái szóban és írásban: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki 

figyelmeztetés, intés és megrovás, igazgatói figyelmeztetés, intés és megrovás, nevelőtestületi 

figyelmeztetés, intés, és nevelőtestületi megrovás fegyelmi eljárás keretében. 

A dicséretet és az elmarasztalást írásba kell foglalni, az ellenőrzőbe, és a diginaplóba és azt a 

szülő tudomására kell hozni. 

 

9. A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei  

 
 A csoport bontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei: 

 Az osztály-és csoportbontás minimum létszáma 14 tanuló, átlaglétszáma 23 tanuló, 

maximális létszáma 27 fő.  
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Angol csoportbontásnál 15 főnél nem lehet egy csoportban 

 

Az egyéb foglalkozások (a tanórán kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú 

foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja) szervezési elvei: 

 tehetség kibontakoztatása, felzárkóztatás alkalmanként 3-7 fő 

 hátrányos, gyengén teljesítő tanulók felzárkóztatása: szükség esetén kötelező a tanuló 

megjelenése 

 differenciált fejlesztés (BTM-es, valamint 1-4. évfolyamos tanulók)  

 szakkör 

 fakultáció  
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10. A településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerését 

szolgáló tananyag 

 

A multikulturális nevelés egyre aktuálisabbá válik napjainkban, hiszen különböző kultúrákból 

származó családok élnek egy helyen, különböző kultúrákból származó gyerekek tanulnak egy 

osztályban. Városunkban két jelentősebb kisebbségi csoporthoz tartozó családok élnek, ezek a 

sváb kisebbség és a roma kisebbség.  

Multikulturális neveléssel megakadályozható bizonyos csoportok marginalizálódása, 

előítéletek kialakulása, és több kultúra közvetlen találkozása esetén a csoportközi 

konfliktusok. A különböző kultúrákról szóló ismeretek átadásával pedig az idegen kultúrák 

mellőzése és elutasítása is kiküszöbölhető. Nem elég azonban hozzávetőleges ismeretek 

birtoklása, szükséges, hogy a diák pontos, megbízható ismereteket kapjon tanáraitól, 

környezetétől, amire később az idegen kultúra elfogadását tudja építeni. A passzív elfogadásra 

pedig ráépül a kíváncsiság, a motiváció, hogy saját tapasztalatain keresztül ismerje meg az 

adott térséget, népet, nyelvet, kultúrát, ezért tartjuk fontosnak, hogy iskolánkban a 

tanulóinkkal megismertessük a kisebbségi kultúrát. 

 
 

11. A tanulók fizikai állapotának mérése 

2014-2015 tanévtől az 5-8. évfolyamon a NETFIT felmérés keretében végezzük tanulóink 

fizikai felmérését. A kapott eredményeket a MDSZ által biztosított felületen rögzítjük. 

 

12. Gyógytestnevelés 

 

A Szakszolgálat látja el az iskolai gyógytestnevelési feladatokat. 

 
 

 

 

13. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 
Minden tanév elején elvégezzük az iskola tanulóinak szociális-egészségügyi feltérképezését. 

Hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek tekintjük azokat a gyermekeinket, akiket 

iskolai előmenetelük szempontjából különböző tényezők gátolnak az elvárható, normál ütemű 

fejlődésben.  

 

 A következő okokat veszi figyelembe: 

 környezeti viszonyok; 

 a gyermek személyiségében rejlő okok; 

 anyagi tényezők; 

 egészségügyi szempontok. 

 

Veszélyeztetettnek tekintjük azt a tanulót, akinek testi vagy pszichés fejlődését az örökölt 

vagy szerzett organikus károsodások, a környezeti ártalmak vagy a rossz interperszonális 
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kapcsolatok akadályozzák. A veszélyeztető tényezők rendszerint halmozottan hatnak és 

érvényesülnek. 

 

A helyzetfelmérésekben az intézmény fejlesztőpedagógusa, és az osztályfőnökök vesznek 

részt. 

A problémák kezelésében, a tanulók helyzetében bekövetkező változások észrevételezésében 

igénybe vesszük a Gyermekjóléti Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó szakmai segítségét. A 

tanuló iskolai munkájában bekövetkező szembetűnő visszaesés, súlyos magatartási 

problémák, igazolatlan hiányzások esetén jelzéssel élünk a nevezett intézmények felé, és az 

ott foglalkoztatott családgondozó besegít az okok feltárásában, a problémás helyzet 

kezelésében. 

Hátrányos helyzetű tanulóink többsége rendelkezik a tanuláshoz szükséges tanfelszereléssel.  

Iskolánk együttműködési mechanizmusában meghatározó jelentőségű a szülőkkel való 

folyamatos kapcsolattartás.  

Az iskolai tevékenységrendszer – módszerek, megoldások 

Hátrányos helyzetű tanulóink iskolai kudarcainak sokféle kiváltó oka van, és ha ismerjük 

ezeket, akkor a megelőző munka terén eredményesek tudunk lenni. Éppen ezért kiemelt 

pedagógiai feladat a tanulók életkörülményeinek, viselkedés- és tanulási kultúrájának 

figyelemmel kísérése, a negatív változásokra utaló jegyek felismerése és a gyors, hatékony 

pedagógiai reagálás. 

Természetesen az iskola lehetőségei behatároltak a megelőzés terén is, nem különben a 

hátrányos és veszélyeztetett helyzetben élő tanulók otthoni körülményeinek 

megváltozatásában. A jelzőrendszer pontos, folyamatos és hatékony működtetése lehetőség a 

problémák felismerésében és kezelésében. 

Gyermekeink, tanulóink kis része szociális, műveltségi hátrányokkal érkezik az iskolába. 

Mivel otthoni támogatásra ők kevésbé számíthatnak, ezért az iskolában kiemelten kezeljük 

tanulásszervezésüket. 

A felzárkóztató oktatás területei: 

 

 Komplex Alapprogram 

 státuszkezelés 

 szocializációs, kommunikációs fejlesztés, 

 tantárgyi fejlesztés (korrepetálás, egyéni korrekció), 

 fejlesztő pedagógus foglalkozásai, 

 egyéni tehetséggondozás, 

 a logopédiai foglalkozások a beszédhibák javítását segítik.  

 

A legáltalánosabb a korrepetálások rendszere. Minden alsós osztályban heti rendszerességgel 

tantárgyi felzárkóztatást végeznek a nevelők, ahol főleg a hátrányos helyzetű tanulók vesznek 

részt. A felső tagozaton felzárkóztató foglalkozásokat tartunk a gyengébben teljesítők 

számára. Ezzel is csökkenteni szeretnénk a lemorzsolódással érintett tanulóink számát. 

Tehetséggondozó foglalkozásainkon nagy számban vesznek részt a hátrányos helyzetű 

tanulók. A szakkörök indításával az átlagosnál jobb képességű tanulók esélyegyenlőségét 

szeretnénk biztosítani iskolai előmenetelükben, pályaválasztásuk megalapozásában. Sok 

tanulónk tanulmányi sikertelenségeit sportsikerekkel pótolja.  

 

Tanulóink többsége sikeresen fejezi be általános iskolai tanulmányait. A pályaválasztásról 

szóló kimutatásaink szerint a hátrányos és veszélyeztetett helyzetben lévő végzős tanulóinkat 

is felveszik a középiskolák, – gyengébb tanulmányi eredményeik miatt – a 

szakgimnáziumokba és szakiskolák. 
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Az iskolai tanulási kudarcok leküzdésének, az esélyegyenlőség megteremtésének egyik 

meghatározó feltétele, hogy szakmailag felkészült nevelők már az iskoláskor kezdeti 

szakaszán felismerjék azokat a hátrányokat, akadályokat, amelyek tanulóink előmenetelét 

nehezítik.  
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14. Termek 

 

Épület Földszint/emelet Terem 

száma 

megnevezés férőhely 

A Emelet  Igazgatói iroda 1 

A Emelet  Előtér - 

A Emelet  Helyettesi/Titkári 3 

A Emelet  Tanári 18 

A Emelet 1 Tanterem 30 

A Emelet 2 Tanterem 30 

A Emelet 3 Tanterem 30 

A Emelet 4 Tanterem 30 

A Emelet 5 Tanterem 30 

A Földszint 6 Tanterem 30 

A Földszint 7 Informatika terem 24 

A Földszint 8 Kémia/fizika terem 30 

A Földszint  szertár - 

A Földszint 9 Tanterem 20 

B Földszint 10 Tanterem 30 

B Földszint 11 Tanterem 30 

B Földszint 12 Fejlesztő szoba  

B Földszint 13 Tanterem 30 

B Földszint 14 Tanterem 30 

B Félemelet  Tanári  

B Félemelet 15 Tanterem 24 

B Emelet 16 Tanterem 30 

B Emelet 17 Tanterem 30 

B Emelet 18 Fejlesztő szoba  

B Emelet 19 Tanterem 30 

B Emelet 20 Tanterem 30 

C Emelet - Tornaterem 24X12 30 

C Emelet - orvosi szoba/váró  

C Emelet - sport szertár  

D Földszínt - Könyvtár 20 

D Emelet - Kiállító terem/ 

csoportszoba 

20 

E Földszint  étkező helység 54 

E Földszint  étkező helység 54 

E Földszint  konyha, kiszolgáló 3 

F Rákóczi 1 21 Tanterem 25 

F Rákóczi 1 22 Ebédlő - 

F Rákóczi 1 23 Tanterem 30 

F Rákóczi 1  Szertár - 

G Rákóczi 1 24 Tanterem 30 

G Rákóczi 1 25 Tanterem 30 
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G Rákóczi 1 26 Tanterem 30 

G Rákóczi 1 27 informatika terem 12 

H Rákóczi 1 28  Tanterem 25 

H Rákóczi 1  tornaszoba 26 

H Rákóczi 1 29 Fejlesztő terem 18 

H Rákóczi 1 30 Tanterem 30 

H Rákóczi 1 31 Tanterem 30 

H Rákóczi 1 32 Tanterem 30 

H Rákóczi 1 33 Tanterem 30 

I Rákóczi 3 34 csoportszoba 8 

I Rákóczi 3 35 csoportszoba 8 

I Rákóczi 3  tanári/csoportszoba 3 

„A” épület tantermei, felszereltségük 

 

 

Terem Megnevezés 
Befogadókép

esség 
Felszereltség 

1. 

terem 
Tanterem 30 

Oltártábla, számítógép, kivetítő 

hangosítás 

2. 

terem 

Tanterem 

30 fő 

6m2-es oszlopállványos tábla 

számítógép kivetítővel, 

interaktív tábla 

3. 

terem 

Tanterem 
30 ő 

Interaktív tábla, multimédiás 

hangosító rendszer 

4. 

terem 

Tanterem 
30 fő 

Interaktív tábla számítógép 

kivetítővel, hangosító rendszer 

5. 

terem 

Tanterem 
30 fő 

Interaktív tábla, multimédiás 

hangosító rendszer 

6. 

terem 

Tanterem 
30 fő 

Interaktív tábla, multimédiás 

hangosító rendszer 

7. 

terem 

Informatika szaktanterem 
24 fő 

számítógép kivetítővel, 

hangosító rendszer 

8. 

terem 

Kémia-fizika szaktanterem 

30 fő 

számítógép kivetítővel, 

hangosító rendszer 4m2 –es 

oszlopálványos tábla 

 Kémia-fizika szertár 
- 

Eszközök anyagok elavult 

bútorzat 

9. 

terem 

Tanterem 
20 fő 

Interaktív tábla számítógép 

kivetítővel, hangosító rendszer 

Tanári tanári 20 fő számítógép 

 

„B” épület: 

Terem Megnevezés 
Befogadóképess

ég 
Felszereltség 

10. terem Tanterem 

30 fő 

Interaktív tábla, számítógép, 

kivetítő hangrendszer, Oltár 

tábla 4 m2 

11. terem Tanterem 30 fő Interaktív tábla, számítógép, 
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kivetítő hangrendszer, Oltár 

tábla 4 m2 

12. terem Fejlesztő szoba/nyelvi 

csoportszoba 
20 fő 

Számítógép ,tábla 2 m2  

13. terem Tanterem 

30 fő 

Interaktív tábla, számítógép, 

kivetítő hangrendszer, Oltár 

tábla 4 m2 

14. terem  Tanterem 30 fő Oltár tábla 4 m2 

 Tanári szoba 20 fő Számítógép 

15. terem Tanterem 25 fő Számítógép Oltár tábla 4 m2 

16. terem  Tanterem 

30 fő 

Interaktív tábla, számítógép, 

kivetítő hangrendszer, Oltár 

tábla 4 m2 

17. terem Tanterem 

30 fő 

Interaktív tábla, számítógép, 

kivetítő hangrendszer, Oltár 

tábla 4 m2 

18. terem Fejlesztő szoba 4 fő oltártábla 

19. terem Tanterem 

30 fő 

Interaktív tábla, számítógép, 

kivetítő hangrendszer, Oltár 

tábla 4 m2 

20. terem  Tanterem 30 fő Oltár tábla 4 m2 

 

„C” épület 

 

Terem Megnevezés Befogadóképesség Felszereltség 

 Tornaterem 30 fő bordásfa 

 Öltöző 30 fő  

 

„D” épület 

Terem Megnevezés Befogadóképesség Felszereltség 

Alsó szint könyvtár 

20 fő 

15 000 kötet könyv 

4 számítógép 

tv, dvd, video 

Felső 

szint 

galéria/nyelvi 

csoportszoba 
20 fő 

Tábla,10 paraván 

raktár - 3 m2 

 

„E” épület ebédlő 

Terem Megnevezés Befogadóképesség Felszereltség 

 első étkező  54 fő asztalok, székek 

 belső étkező 54 fő asztalok, székek 

 konyha, kiszolgáló 3 teljes felszereltség 
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                            15. Komplex Alapprogram 

 

A Komplex Alapprogram az 1−4. osztályban és felmenő rendszerben az 5. osztálytól kerül 

bevezetésre a 2020-2021-es tanévben. 

 

I. ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

 

1. Célok –összhangban az iskola Pedagógiai Programjával 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi 

stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása;  

 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek 

alkalmazása.  

 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe 

véve hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek 

kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges 

életmód kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető 

készségeket, az önművelés képességét. 

 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, 

kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 

döntéshozatal és az érzelmek kezelése).  

 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, a Pedagógia 

Programban meghatározott tanulási módszerek mellett javasolt eleme a heterogén  

tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés 

Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók 

az önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.   

 

2. Alapelvek: 
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A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát 

biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok 

egységes rendszerét.  

A program legfontosabb alapelvei:  

1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság
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3. Komplex Alapprogram 

 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt 

differenciált fejlesztést támogató módszereket; 

 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a 

tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot;  

 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek 

kialakítására az alprogramok segítségével. 

 

 

 

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú 

tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív 

élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán 

alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

 

II. FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

 

1. Fejlesztési feladatok: 

Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő 

elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)! 

 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden 

tanulónak 

 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított 

ismeretanyag mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározásá t 

szolgálják 
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 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos 

foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására.  

 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját 

önfejlesztő stratégiájának kialakításában és megvalósításában 

 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk 

ki. A tanítási órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással 

dolgoznak, a pedagógus csak facilitáló szorongásszintet tart fenn. 

 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív 

énképét, erősítsük, a belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, 

az önállóságot!  

 Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat.  

 Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív 

viszonyulás (attitűd) kiépítése 

 

2. Kiemelt fejlesztési feladataink: 

 énkép, önismeret, 

 hon-és népismeret, 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra, 

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés  

 gazdasági nevelés, 

 környezettudatosság, fenntarthatóság 

 művészeti nevelés, 

 művészeti eszközökkel történő nevelés 

 a tanulás tanítása, 

 testi és lelki egészség, 

 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe 

 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak  

 

3. További feladatok: 



 80 

A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó 

tanulásszervezési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

 

 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 

tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével 

alkalmat nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére;  

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 

(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó 

anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.).  

 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő 

terheléssel. 

 A pedagógus egyéni belátása szerint és az osztály, a tananyag elsajátításához 

igazodva alkalmazza a  DFHT módszerét.  

 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket! 

 A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák 

elsajátíttatása.  

 A megismert alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal 

és valódi problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói 

képességekhez. 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer 

központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele.  

 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek 

során szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell.  

 A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott 

rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és 

szummatív méréseket. 

 Emberléptékű következetes követelés. 

 Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 

 Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap 

a tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a 

közeljövőben reálisan képes megoldani.  Ez az értékelési mód csak a DFHT 

órákon alkalmazható, egyébként a PP-ben meghatározott értékelés az irányadó. 
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4- Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök: 

A program szakmai anyagai: 

 Nevelési- oktatási program - KAK 

 Tanítási stratégia - DFHT 

 Alprogrami koncepciók (5 db.) 

 Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.) 

 Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.) 

 Óraillusztrációk, példák 

 Foglalkozástervek  

 Tankockák 

 

 

5. További tanulást segítő eszközök: 

 Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 

 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 

 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, 

cselekvés, az aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási 

folyamatokat. 

 A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek 

mértéktartó (nem szélsőséges) alkalmazása. 

 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos 

kommunikációs technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, 

empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére.  

 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív 

tartalmú szociális kapcsolatok építése. 

 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 

 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az 

adott életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra 

serkentő munkaformák alkalmazása. 

 

6. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

 

6.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 



 82 

 a rend és fegyelem fenntartása 

 tanuló szabadságának biztosítása 

 tanulói viselkedés szabályozása 

 pozitív tanulási légkör biztosítása 

 csoportfolyamatok elősegítése 

 

6.2. Alkalmazott módszerek:  

 

6.2.1. A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát 

alkalmazzuk, mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét.  

A kötelező tanítási órák 10%-ban a DFHT (differenciált fejlesztés heterogén 

tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.   

 

A DFHT célja:  

 

 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok 

fejlesztése.  

 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 

 Az alulmotiváltság mérséklése.  

 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.  

 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.  

 

DFHT koncepciója, módszerei: 

 

Egyénre szabott differenciálás  

 egyedül végzett munka 

 rétegmunka 

 teljesen egyénre szabott munka 

 részben egyénre szabott munka 

Párban folyó munka 

 páros munka 

 tanulópárok munkája 

Csoportban végzett munka 
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 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka  

 KIP 

Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.   

 

 

 

6.2.2. Alapmódszerek: 

 

 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, 

előadás, szemléltetés 

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer 

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok.  

 

6.2.3. Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer 

 szituációs játékok 
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III. A KOMPLEX ALAPPROGRAM SAJÁTOSSÁGAI: 

 

1. A Komplex Alapprogram alprogramjai: 

 

Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum 

egy órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti 

iskolák, sportiskolák stb.) 

 

1. A testmozgásalapú alprogram (TA) 

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, 

sajátélmény-szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját 

és szemléletét: 

 testnevelés óra 

 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

 szabadidős mozgástevékenységek 

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, 

tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. 

Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával 

teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni 

felelősség életgyakorlatává.  

Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása. 

Az alprogram tartalma: 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és 

kereszttantervi tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a 

differenciálásra építve. 

Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása 

osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú 

támogatása iskolai környezetben 
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2. Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA) 

Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely 

hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és 

felelős alakításához. 

Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek 

függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. 

 Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához 

igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.  

Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen 

a gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.  

Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló 

felelősségvállalást. 

Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, 

az egészséges énkép kialakítása.  

A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, 

így az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek 

megfelelően - kidolgozásra kerülnek. 

Az alprogram tartalma: 

 egészséges életmód, életvezetés 

 környezettudatosság (fenntarthatóság) 

 állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 

 életút-támogató pályaorientáció 

 család, párválasztás 

 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés) 

 

3. A művészetalapú alprogram (MA) 

 Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket 

pedagógiai eszközként felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti 

tevékenységek terén nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén 

keresztül hat a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklésének irányába.  
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 A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a 

tanulástámogatás megvalósítására. 

 

Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős 

foglalkozások biztosítása a tanulók számára. 

 

Indirekt célok: 

 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység 

révén 

 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása 

 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti 

keretek között 

 tanulásfejlesztés a művészetek révén 

 (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő 

központú  gyakorlatokon keresztül 

 Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció 

művészetek révén. 

 A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van 

a tanuló egyéni sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító 

pedagógiai módszerek alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására. 

Az alprogram tartalma: 

A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe 

sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel 

alprogramjaik is.  

 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, 

a differenciálásra épülve. 

Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő 

integrálása osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú 

támogatása iskolai környezetben. 
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4. A logikaalapú alprogram (LA) 

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és 

stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az 

iskolai élet területein. 

 

Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, 

(legyen az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel 

tud használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.   

 

Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek 

segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben 

fejlesztő hatásúvá tehető. 

Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra 

építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.  

 

 A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja 

növelhető. 

Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, 

hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a 

megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 

A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális 

képességek fejlődése is várható. 

 

Az alprogram tartalma 

 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és 

algoritmusok. 

 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 

 Játék alapú megközelítések: 

 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése  

 Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése 

 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba  
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 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása  

 Játékstrukturált megközelítések: 

 Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.  

 Logikai játékok, logisztorik  

 Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok  

 Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok 

5. A digitális alapú alprogram (DA) 

A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális 

megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű 

fejlesztését tekinti feladatának.  

Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük 

irányadónak. 

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan 

korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet 

kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a 

digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon. 

Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket 

értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az 

összetett problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 

Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális 

alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik 

színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns 

ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók 

személyiségformálásához is hozzájáruljon. 

Az alprogram tartalma 

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 

 Játékalapú megközelítések 

 Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat  

 IKT-műveltség 

 Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció 

és eszközhasználat 

 Digitális írástudás  

 IKT alapú óratervezés 
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 Személyes tanulási környezet menedzselése 

 

2. Komplex óra 

 

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális 

képességek együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, 

amelyekben a tantárgy tananyagának kb. 30%-át (új ismeret) hordozzák. Az éves óraszámhoz 

viszonyítva 10-30%-a dolgozza fel az új ismeretek 30%-át. A közismereti tantárgyak 

esetében a tantárgyi és keresztantervi tartalmat (tananyagot) az alprogrami tartalmakkal 

kapcsolja össze, a DFHT óraszervezési eljárásaival megvalósítva a tanórát. Ezen órák 

esetében a tantárgyakon átívelő transzverzális készségek (a kritikus gondolkodás, a 

kreativitás, a kezdeményezőkészség, a problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 

döntéshozatal és az érzelmek kezelése) fejlesztése is megjelenik. 

Tartalmi fejlesztési pontok: 

- legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne  

- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a 

tanítói/tanári kézikönyvben megjelenített órához  

- minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik 

meg (össz. komplex óraszám) 

 

 

A Komplex órák felépítése 
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3. Ráhangolódás  

 

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az 

iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben . Heti 1-

2 alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 10-25 perces foglalkozás keretén 

belül. A tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben 

ülhessenek székeken vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.  

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:  

 Üdvözlés 

 Beszélgetés 

 Közös tevékenység/játék 

 Zárás 

A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 10-25 perc, 

helye a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások 

elején. Témái megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv.  

 

4. „Te órád” 

 

„Te órád” - az intézmény életében már meglévő, jól működő, már hagyományokkal 

rendelkező foglalkozások, szakkörök, tehetséggondozó programok, délutáni 

foglalkozások az alprogramokhoz kapcsolódnak, a foglalkozások középpontjába 

helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus 

segíti. 

  

5. Házi feladata 

 

Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. 

Ez nem azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy 

a pedagógusnak az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. 

Úgy kell a mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő 

idő a szükséges gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A 

pedagógusnak módosítania kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi 

gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen szükség otthoni tanulásra.  
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A fentiek a DFHT tanórákra vonatkoznak, egyébként a Pedagógia Program házi 

feladatokra vonatkozó része az irányadó. 

 

6. Értékelés _ 

  

Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami 

foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a 

pedagógusok.  

 

A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van   

1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 

2. a minősítő (szummatív értékelés) 

3. a fejlesztő (formatív értékelés). 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye 

feltárja a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját.  Ez 

határozza meg az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a 

tanév elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló 

tudása. A tanév közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus 

dönthet arról, hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél 

a pedagógus arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a 

tanuló pedig arról, hogy mennyire sajátította el a követelményeket. 

A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró 

dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a 

tananyagot. A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.  

A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, 

differenciált, fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem 

a tanulás támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a 

tanulónak a tanulási cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd 

nyomon követi a tanuló egyéni haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási  

folyamatot. A fejlesztő értékelés alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához 

mért fejlődését veszi figyelembe. Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről 

és hiányosságairól, megbeszéli vele a tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a 

teendőket, és a teendők határidejét.  A tanuló egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről 

visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének mindenképpen tartalmaznia kell a 
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tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további fejlesztést igénylő 

területeket és a teendőket. 

Az értékelésnek fontos része legyen  

- az önértékelés 

- a társak értékelése. 

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. 

Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. 

 

IV. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAINAK 

ÁTTEKINTÉSE, ILLESZTÉSE A KOMPLEX ALAPPROGRAMHOZ 

 

A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó 

dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.  

A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása, 

foglalkozás illusztrációk készítése. 

Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a 

kollégákkal. 

Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök 

kidolgozása, közreadása. 

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

V. A SZÜLŐK ÉS A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA 

  

A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről, 

az iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet 

segítségével. 

 

VI. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ MUNKA IDŐKERETEI 

 

1. A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása 

tekintetében nem tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka 

továbbra is két markánsan elkülönülő egységre oszlik:  

A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:  
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 a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi 

gyakorlaton alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban 

nem szabályozza.  

 A tanítási órák 20%-ban  a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási 

stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása 

(differenciált egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, 

csoportmunka, drámajáték és projektmunka). 

 
o A DFHT esetében a 20% fele a DFHT-KIP (10%), a másik fele (10%) az 

egyéb tanulásszervezési eljárások.  

 

A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád” 

többnyire a délutáni idősávban valósulnak meg. 

 

 

A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei 

 

2. Időkeretek: 

Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT- módszertant 

alkalmazó órák arányait alsó tagozaton és felső tagozaton az alábbi táblázatok 

mutatják be.  

 

3. Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása  

A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az 

évfolyamokra aktuális NAT határozza meg. 
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A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az intézmény 

sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes 

törvény által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.  

Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan 

módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartsanak, továbbá 

tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – 

gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Tehát e törvény rendelkezéseinek megfelelően 

egész napos iskolaként is működhet. 

A Komplex Alapprogram hetirendje: 

- ráhangolódás minden alsós évfolyamon hétfőn reggel 7:50-től 8:05-ig, 

- a tanóraközi szünetek időtartama minden esetben 15 perc,  

- az ebéd és szabadidő idősáv után a házi feladatok elvégzése történik 

a PP-ben leírtak szerint, 

- iskolánkban a Te órád megvalósul szakkörök, tanórán kívüli 

tevékenységek, tehetséggondozás, felzárkóztatás, hagyományokhoz, jeles 

napokhoz kapcsolódó programok során. 

 

VII. JELÖLÉSEK AZ OSZTÁLYNAPLÓKBAN 

 

A KRÉTA rendszerben az alábbi lehetőségek szolgálnak a program megvalósításának 

jelölésére: 

 

 

 

 

                 16. Tantermen kívüli, digitális munkarend 

 

Előzmény: a koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány 1102/2020 számú 

határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. Az 

új munkarendben a tanítás a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást 

nem igénylő kapcsolatában történik. 
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Ha a továbbiakban digitális munkarend bevezetésére kerül sor, az alábbiak szerint járunk 

el. 

A tanulók az iskolába tanulási céllal nem járnak be. A szülők igényei alapján, indokolt 

esetben az iskola megszervezi a tanulók napközbeni felügyeletét és étkeztetését.  

Ha a szülők gyermeküknek nem tudnak a tantermen kívüli, digitális tanuláshoz 

számítógépet biztosítani, a készletünk erejéig tabletet tudunk az iskolából kölcsönözni. 

Kiskorú tanuló esetében a szülő, nagykorú tanuló saját maga jöhet be tabletet kölcsönözni az 

iskolába. 

Az iskolapszichológus és az iskolai szociális segítő továbbra is a tanulók, a szülők és a 

pedagógusok rendelkezésére állnak az iskola honlapján található elérhetőségeken, munkájukat 

otthon végzik. Az utazó gyógypedagógusok munkája is folyamatos. 

Szigorú órarend szerinti tanítás nem szükséges, célszerű inkább heti ütemterveket 

kialakítani. Javasolt ütemezés: heti 1 óra/ tantárgy esetén kéthetente egy kapcsolatfelvétel 

javasolt. Pl.: ki kell adni a feladatokat a gyerekeknek, amit határidőre nekik vissza kell 

küldeniük. A heti 1,5-2 órás tantárgyak esetében egy héten egy feladatcsomag kiosztása 

javasolt. A 3 órás vagy ennél magasabb óraszámú tárgyak esetében heti 2 feladatcsomag 

kiadása javasolt. Ezek adminisztrálása a KRÉTA órarend felületén kötelező. 

A hiányzásokat az online tanórákon nem értelmezzük. 

Az értékelésnél a rugalmasság javasolt. A pedagógiai programban előírt minimális 

jegyszámnak meg kell lennie ahhoz, hogy a tanulók a tantervi követelményeket teljesítsék és 

a következő évfolyamba léphessenek. 

A kommunikációra a Teamset használjuk, illetve a KRÉTA üzenőfelületét. Minden 

diákunknak van iskolai ímélcíme és Office365 hozzáférése, a Teams használatát is beleértve. 

Ebben az alkalmazásban kell feladatot kiosztani, állományokat feltölteni (dokumentum, kép, 

videó, hangfájl) videokonferenciát tartani, csetelni, tesztet íratni és osztályozni is. 

Az online (élő) kapcsolatfelvételre, órák tartására a csoportokkal kötelező az eredeti 

órarend szerinti időpont, mert így elkerülhető, hogy egy tanulónak párhuzamosan több 

tanárral legyen konzultációja. Ezek száma nem lehet több a heti óraszámnál. Az online 

tanórák időpontját legalább két nappal előtte be kell jelenteni. 

Távoktatás esetén az iskola minden pedagógusa és tanulója ugyanazt a platformot használja. 

Az adminisztráció (órai munka, házi feladat stb.) a KRÉTA felületen folyik.  

Távoktatás során (kivéve rajz, technika testnevelés tantárgyak) az online órák minimuma heti 

bontásban a következő: 

 4-5 órás tantárgy esetén 2 óra 

 2-3 órás tantárgy esetén 1 óra 

 1 órás tantárgy esetén kéthetente 1 óra. 
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Ezen tanórák ideje alatt kell a gyerekeknek az új tananyagot megtanítani. A tanórák 

fennmaradó részében gyakorló feladatokat kell kiadni. 

 

Az online oktatás során kiadott feladatokat óraszámtól függően, időszakosan értékelni kell.   

A tanulók az órához kapcsolódó feladatot aznap kapják meg, amikor az adott tantárgyból 

órájuk van. 

Alsó tagozaton az online órák megtartása idősávok alapján történik, mindig egész órakor 

kezdve. 

Felső tagozaton órarend szerint óra 30 perckor kezdődnek az órák. 

 

Eszközhiány (ill. az online oktatáshoz kapcsolódó probléma) esetén azt a legközelebbi 

munkanap 16 óráig az iskola vezetése felé jelezni kell szülőnek és pedagógusnak egyaránt. 

 

Az értékelésre vonatkozó intézkedések két héttel a távoktatás kezdete után lépnek érvénybe. 

 

A délutáni idősávra vonatkozó foglalkozások, programok összeállítása igazodik az 

igényekhez, a Pedagógiai Programhoz és a Komplex Alapprogramhoz. 

 

 

                              17.Lázár Ervin Program 

 

„A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II.18.) Korm. határozat 

alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen 

állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, 

valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű 

érték, ennél fogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége. 

A Kormány fenti határozata alapján a Lázár Ervin Program szociális helyzettől és lakóhelytől 

függetlenül minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként 

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

komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának 

élményét. 

A programot kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága 

meghatározta az egyes évfolyamok esetében a lehetséges programelemek körét: 

1. évfolyam: bábeladás bemutatása az oktatási intézményben 

2. évfolyam: előadó-művészi produkció bemutatása az oktatási intézményben 

3. évfolyam: színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház) 

4. évfolyam: komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben 

vagy           koncerttermekben 

5. évfolyam: színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház) 

6. évfolyam: cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyen (Fővárosi 

Nagycirkusz) 
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7. évfolyam: előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben 

8. évfolyam: színházi előadás bemutatása Budapesten (kőszínház) 

A Lázár Ervin Program lehetővé teszi, hogy az általános iskolai tanulmányok ideje alatt egy 

alkalommal egy őshonos állatokat bemutató farmot is meglátogassanak a tanulók.” 
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