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BEVEZETÉS  

 

 

Alapvető kötelességnek érezzük az emberiség egyetemes , sok-ezer éves értékeinek a felmutatását: 

A rend, a nyugalom, a biztonság, a hagyományok, a család és a közösség értékeinek a felmutatását 

az egyik oldalon, a szabadság, egyenlőség, szolidaritás, az igazságosság, a másság, a tudás és a 

türelem értékrendjeit a másik oldalon. 

Törekszünk az értékek pártatlan bemutatására. Az értékválasztást a gyerekekre és szüleikre 

bízzuk.  

A sokféle értéket és értékrendet úgy jelenítjük meg, hogy azokra a fejlődő gyermek bármilyen 

világképet, világnézetet vagy emberképet ráépíthessen. 

– Az intézmény helyi tanterve a NAT követelményeire épül, és azt teljesíti.  A Pedagógiai program 

a feltételek meglétének a függvényében - a megrendelők igényeinek a minél teljesebb 

kielégítésére törekszik, miközben variánsok felmutatásával azok esetleges átalakítására, és új 

igények támasztására is ösztönözni kíván. 

– A mikrokörnyezeti körülmények megkívánják, hogy az ismeretek közvetítésén túl további 

funkciókat felvállalva funkciógazdag, nyitott iskolaként működjünk. 

– Munkánk során a pozitív motivációt, és a nevelő jellegű, meggyőződésen alapuló ráhatások 

módszereit részesítjük előnyben. 

– Valljuk, hogy a nevelés folyamatának a teljes személyiség megalapozását kell szolgálnia, 

amelyben a személyiség teljes jogú résztvevője az önnevelésnek, az adott pedagógiai 

folyamatnak. 

 

Az iskola erkölcsi eszmeiségét a küldetési nyilatkozat törekszik megfogalmazni: 

Iskolánk jövőorientált, boldog embereket akar nevelni - a gyerekekért van 

 
GYERMEKKÖZPONTÚ: olyan odafigyelő, személyiségre ösztönző, serkentő környezet 

megteremtésére törekszik, ahol minden diák jól érzi magát, és képességei szerint a legjobbat tudja 

nyújtani. 

DEMOKRATIKUS: mindenkit a valós szükségletei szerint fejleszt, s korszerű tudást nyújt. 

Környezetére nyitott, a vezetői hatalom megosztott, felelősségérzet jellemzi, s a tanulókat is erre 

neveli. 

AUTONÓM: szakmai önállóság jellemzi, tiszteletben tartja a gyermekek és az itt dolgozó felnőttek 

személyiségét, és biztosítja az egyéni jogokat. 

ESÉLYEGYENLŐSÉGRE törekszik, szociálisan érzékeny, a hátrányok kompenzálásával esélyt 

nyújt a képességek szerinti továbbtanulásra 
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1.1.A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 

eljárásai 
 

Nevelő - oktató munkánk során a személyiség harmonikus fejlesztése érdekében az alábbi 

alapelveket tartjuk szem előtt   

 

Pedagógiai alapelvünk, hogy: 

 iskolánk nevelő – oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a 

lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az 

európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, 

nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia 

értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat; 

 alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó 

tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének; 

 kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző 

kultúrák iránti nyitottságra; 

 pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó figyelembevétele, 

hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek 

hatásával kell számolnunk;  

 a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör 

kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, 

személyiségük fejlesztésében; 

 a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, 

önkormányzó képességének kibontakoztatásához;  

 az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi 

méltóságát; 

 minden iskolai tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek okos 

szeretete hatja át; 

 iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a 

tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása 

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

gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét 

élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 

 minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét; 

 az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási 

esélyegyenlőség megteremtéséhez; 

 minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó 

tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és 

kompetenciákat: a szövegértési – szövegalkotási, matematikai – logikai, szociális, életviteli 

és környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs 

technológiákat; 
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 a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket 

kölcsönhatásban fejlesztjük; 

 hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok 

leküzdéséhez; 

 iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával; 

 az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai forradalommal; 

 az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a teljesítményorientált 

beállítódást, az önálló tanulás képességét; 

 a nevelési - oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” követelményeket 

támasztunk; 

 a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztését az ember és társadalom műveltségi 

blokk mindhárom aspektusa szolgálja: a történelem, az emberismeret és a társadalomismeret 

(jelenismeret); 

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

készségét; 

 reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány illetve 

pálya kiválasztását;  

 a kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes 

világukban való eligazodás képességét;  

 

 alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk 

megismerésének és megóvásának igényét; 

 a NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a magyar 

nyelv és irodalom; idegen nyelvek; a matematika; az ember és társadalom; ember a 

természetben; földünk – környezetünk; a művészetek; az informatika; az életviteli és gyakorlati 

ismeretek; a testnevelés és sport; 

 a képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés 

segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás 

csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási. 

továbbtanulási esélyének növeléséhez. 

 

 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai céljai 

 

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi értékeknek a 

kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogulásukat 

megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. 

 

Ennek érdekében célunk: 

Célok az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára (1 – 4. évfolyam) 

 az iskolába lépő kisgyermekben óvja és fejlessze a megismerés, a megértés és a tanulás iránti 

érdeklődést és nyitottságot; 

 vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe; 

 tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

társadalom értékei iránt; 

 az iskola adjon teret a gyermekjáték- és mozgás iránti vágyának; 

 az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését; 
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 az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, 

alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen 

 társas kapcsolataikat hassa át az egymás iránti tisztelet, fogadják el a szabályokat és 

megállapodásokat, alkalmazzák a kulturált együttélés normáit, tudjanak együttműködni 

másokkal; 

 szeressék és óvják természeti környezetüket; 

 az olvasás iránti kedv felkeltése, fenntartása; 

 mélyrehatóan alapozzuk meg az alapkészségek elsajátítását; 

 

 

Célok a nevelés-oktatás második szakaszára (5-8. évfolyam. évfolyam): 

  folytassa az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését; 

 a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az egységes 

rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik; 

 vegye figyelembe, hogy a 10 -12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján 

szerzett tapasztalatokhoz; 

 vegye figyelembe, hogy 12 – 14 éves kortól (serdülőkor kezdete) a tanulók ismeretszerzési 

folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás; 

 a kötelező iskolázás szakaszai: a bevezető, az alapozó, a fejlesztő, az általános műveltséget 

megszilárdító, az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasz, amelyeknek a 

folyamaton belül a NAT által pontosan körülhatárolt funkcióját érvényesítjük; 

 az alapkészségek kimunkálása (írás, értő olvasás, számolás, beszéd) és differenciált 

fejlesztése; 

 a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, 

szocializáltság, kultúrájú gyerekeket - érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek 

megfelelően készítse fel a továbbtanulásra; 

 a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a 

társadalomba való majdani beilleszkedésre; 

 alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására;  

 magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással fejlessze a tanulók önálló problémamegoldó 

képességét, készségét és a kreativitását;  

 a tanítási – tanulási folyamat strukturált tudást közvetítsen: az ismeretek megszerzésének, a 

megértés, az alkalmazás és magasabb műveleti szintű alkalmazás képességének kialakításává 

 tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, 

erősítse meg a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat, és a gyermek jellemét 

formálva szolgálja a személyiség kiteljesedését; 

 segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag 

személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes 

emberekké válhassanak;  

 elégedett, magabiztos, optimista és felelősséget vállaló embereket akarunk nevelni; 

 az emberismeret az etika, az antropológia és a pszichológia alapfogalmainak, értelmezési 

kereteinek bemutatásával járuljon hozzá a tanulók önismeretének elmélyítéséhez; 

 a személyiségfejlesztés céljait szolgálja a tevékenységre nevelés (tanulás, munka, közéleti- és 

szabadidős tevékenyegek), a képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati és testi, a nyelvi-

kommunikációs, a matematikai, a természettudományos; a történeti, társadalmi, politikai, az 

esztétikai, a szomatikus és a technikai nevelés területei) és a szükségletek alakítása képezze;  

 fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek;  
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 a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, 

empátiáját; 

 a nevelési folyamat gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség 

értékét; 

 jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a tanulók 

jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló 

pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság;  

 a pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon; 

 a tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési, 

kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások számára 

hasznosítani tud 

 a gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és sikerorientált 

beállítódás, az egészséges önbizalom és a kockázatvállalás bátorsága; 

 a „tanulás tanulása” és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása minden gyermek 

számára elérhetővé váljon,  

 az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése is járuljon 

hozzá az alapműveltség kialakításához; 

 alakítsa ki az egyéni életélés kultúráját, a konstruktív életvezetés képességét; 

 ismerje és alkalmazza a közösségi együttélés pozitív magatartásformáit; 

 legyen képes az asszertív (egészségesen önérvényesítő) viselkedésre, ugyanakkor tanúsítson 

önuralmat, toleranciát másokkal szemben; 

 személyiségében legyen: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó, nyitott, kreatív; 

 alakítsa ki a saját hatékony tanulási stratégiáját, célszerűen alkalmazza a tanulási 

módszereket; 

 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai feladatai 

 

Feladatok a nevelés-oktatás első szakaszára (1 – 4. évfolyam): 

 a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon; 

 a tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása 

és értékelése, ezért, a tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának 

optimális kibontakoztatása legyen; 

 alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd); 

 a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlessze a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának gazdagodását;  

 alapozza meg a tanulási szokásokat és módszereket; 

 támogassa az egyéni képességek kibontakozását 

 az oktatási folyamatban alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit; 

 a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisa alkalmazkodó 

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

ellenőrzésben, az értékelésben; 

 működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában; 

 törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szociális- kulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak; 

 tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket; 

 erősítse meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat; 

 a gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését; 
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Feladatok a nevelés-oktatás második szakaszára (5-8 évfolyam): 

 fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, társadalmi és 

emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek; 

 az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlessze a tanulók 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, 

empátiáját, toleranciáját; 

 olyan helyzeteket teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhatja 

megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét; 

 tudatosítani a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és jellemzőit; 

 tisztázni az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a 

közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban; 

 a demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet iránti 

felelősségre, a mindennapi magatartásra; 

 vállalja identitását, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudatot, képviselje az egymás mellett élő 

különböző kultúrák iránti igényt; 

 erősítse az Európához való tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztessen más népek 

hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésér 

 fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, tudjon „globálisan 

gondolkodni és lokálisan cselekedni”; 

 felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét;  

 a test és a lélek harmonikus fejlesztése; 

 a szocializáció folyamatainak elősegítése; 

 az elemi műveltség alapjainak lerakása, elmélyítése; 

 a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása; 

 a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk 

minősítéséről; 

 adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az infó-kommunikációs technikákat; 

 

 

Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eljárásai 

(1–8. évfolyam) 

 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe; 

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

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 az ismeretek elsajátításának folyamatában az induktív és deduktív út konstruktív 

alkalmazásával törekszünk a konvergens és divergens gondolkodás képességének fejlesztésére; 

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

fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan modul gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, az 

együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a 

csoportba; 
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 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának 

bemutatása; 

 az iskolaotthonos nevelés és oktatás - a nem szakrendszerű oktatásra alapozva - egységes 

keretbe foglalja a tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, 

biztosítva a tanulóknak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás lehetőségét; 

 a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált felkészítésként is, ha a 

közösségfejlesztés és a személyiségfejlesztés a halmozottan hátrányos helyzetű és az e körbe 

nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg; 

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

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a kortárs kapcsolatok megerősítésével; elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel 

összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése, a 

differenciált fejlesztés, a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek fejlesztésének 

egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése; fejlődésük folyamatos követése, a személyre szóló, 

fejlesztő értékelés; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, 

kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, 

szerepjáték stb.). az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti 

igényükre; 

 heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt kínálunk 

tanulóinknak, az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a megismerés, a tudás 

öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét 

 az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával; az erkölcsi meggyőződés 

és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével; az állampolgári ismeretek 

gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel összefüggő praktikus tudás nyújtásával a 

szocializációs folyamatokat segíti elő; 

 a tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, konfliktusok 

kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban és spontán 

élethelyzetekben is érvényesítik;  

 az iskolában folyó nevelő – oktató munkamérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási 

rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a 

diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket; 

 alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket; 

 az elemi szocializáció eredményeire építve beavatjuk tanulóinkat a politikai szocializáció 

folyamatába; 
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Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eszközei 

 

 minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének illetve távolabbi céljainak 

megfelelő programokat, tevékenységi formákat; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett szempont az 

életkori jellemzők figyelembe vétele;    

 személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, 

empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartása; 

 a mentális képességek céltudatos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés 

alapozásával, gyakoroltatásával; 

 az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, alkalmazható 

tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül; 

 megismerjük és alkalmazzuk a szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésére 

kidolgozott tanulói és tanári eszközrendszert, az SDT kínálta lehetőségeket; 

 

 a diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve választjuk 

ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez megyei illetve országos standardizált mérőeszközöket 

alkalmazunk; 

 nevelési célzatú (nyílt és zárt) csoportfoglalkozás a nevelési problémák megbeszélésére, 

kezelésére; 

 a nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük. 
 

A kompetencia-területek beépítése: 

A bevezetésnek a céljai 

Sikeres munkaerő piaci alkalmazkodáshoz szükséges az egész életen át tartó tanulás megalapozását 

szolgáló képességek fejlesztése. 

– Kompetencia alapú oktatás elterjesztése. 

– A kompetencia alapú oktatás megvalósításához illeszkedő módszertan széleskörű 

megismerése és megvalósítása.  

A nevelőtestület módszertani kultúrájának fejlesztése.  

- A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése. 

- Az esélyegyenlőség érvényesítése. 

- Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése. 

- Szegregáció mentes együttnevelési környezet kialakítása. 

- A digitális írástudás elterjesztése. 
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A kompetencia alapú oktatás implementáció 

tevékenységek évfolyam kompetencia terület 

Teljes tanórai lefedettséget biztosító 

programcsomag. 

2. Szövegértés; 

szövegalkotás. 

Teljes tanórai lefedettséget biztosító 

programcsomag. 

3. 6. Matematika-logika. 

Egy választott kulcskompetencia 

területi programcsomag. 

5. Idegen nyelv (német). 

Tantárgytömbösített oktatás a 

szakrendszerű oktatásban (5-10-15 

%). 

5-8. Magyar, matematika, 

német. 

Műveltségterület tantárgyi bontás 

nélküli oktatása. 

2. Magyar 

Digitális tartalmak, taneszközök 

használata (25 %). 

2. 3. 5. 6. Matematika-logika, 

szövegértés-

szövegalkotás, 

idegen nyelv. 

A hátrányos helyzetű és SNI tanulók 

esélyegyenlőségének javítása. 

1-8. Minden kompetencia 

terület.  

Új módszerek intézményi 

alkalmazása, elterjesztése.  

2. 3. 5. 6. Matematika-logika, 

szövegértés- 

szövegalkotás, idegen 
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nyelv. 

Önálló intézményi innováció 

megvalósítása. 

1-8. Témahét, egészséges 

életmód. 

Jó gyakorlatok átvétele. 1-8. Készség, képesség 

fejlesztés új módszerei. 

 

A fenntarthatóság biztosítása 

Célok,  

indikátormutatók 

Implementáci

ó éve 

Fenntarthatóság 

2009/2010 2010/201

1 

2011/201

2 

2012/201

3 

2013/201

4 

2014/201

5 

Teljes tanórai 

lefedettséget 

biztosító 

programcsomag. 

+ + + + + + 

Egy választott 

kulcskompetencia 

területi 

programcsomag. 

+ + + + + + 

Tantárgytömbösített 

oktatás a 

szakrendszerű 

oktatásban (5-10-45 

5 10 15 15 15 15 
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%). 

Műveltségterület 

tantárgyi bontás 

nélküli oktatása. 

+ + + + + + 

Digitális tartalmak, 

taneszközök 

használata (25 %). 

25 25 25 25 25 25 

A hátrányos 

helyzetű és SNI 

tanulók 

esélyegyenlőségéne

k javítása. 

+ + + + + + 

Új módszerek 

intézményi 

alkalmazása, 

elterjesztése. 

+ + + + + + 

Önálló intézményi 

innováció 

megvalósítása. 

+      

Jó gyakorlatok 

átvétele. 

+      

 

 

A kompetencia területek bevezetésével kapcsolatos minden más szervezési és végrehajtási feladatot 

az intézmény adott évre szóló munkaterve szabályozza.  
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1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
Az iskolánk tanulói valóságos életet élnek, nemcsak tanulók, hanem elsajátítják iskolai éveik során 

az egész emberré válás szükséges és lehetséges tartalmát, technológiáját, s a személyiséggé fejlődés 

minél gazdagabb tárházát. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok rendszerét felépíthetjük: a pedagógiai 

alapelvekből, célokból, feladatokból, eljárásokból és az eszközökből.  

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat Nagy József nyomán az alábbi négy 

területre bonthatjuk: 

a. az értelem kiművelése (kognitív kompetencia), 

b. segítő életmódra nevelés (szociális kompetencia), 

c. egészséges és kulturált életmódra nevelés (személyes kompetencia), 

d. a szakmai képzés alapozása (speciális kompetencia). 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket az alábbi konkrét pedagógiai feladatok 

köré csoportosítjuk: 

1. Az értelem kiművelése, a kognitív kompetencia területén elvégzendő feladatok: 

 

 A tanulási motívumok fejlesztése: megismerési vágy fejlesztése, tanulási 

teljesítményvágy (sikervágy, kudarcfélelem) optimalizálása, tanulási kötelességtudat, 

ambíció, a tanulási életprogram fejlesztésének segítése (a tanulás gyakorlati értéke, 

továbbtanulási szándék, önfejlesztési igény). 

 A kognitív képességek fejlesztése: a tapasztalati és értelmező tanulás elsajátíttatása. 

2. A segítő életmódra nevelés, 

amely a szociális értékrendek megismerésének, a pozitív értékrend  elfogadásának és az e 

szerinti viselkedés, magatartás elsajátításának, a szociális képességek kiépülésének, a kreativitás 

növekedésének elősegítését jelenti. 

Feladat a pozitív szociális szokások kialakításának, gyarapításának segítése: értékrend 

(kötődés, rangsor képzés) érdekérvényesítés (megosztás, osztozkodás, megszerzés); az egészséges 

versengés képességének fejlesztése, gyakorlása (szabályozottság, esélyesség, segítés 

alapszabályainak megtartása). 

3. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés 

Az egészséges életmód olyan aktivitás, amely a szervezet, a pszichikum szükségleteinek 

optimális kielégítését, működését szolgálja. 

A kulturált életmód a személyes szükségletek, vágyak igényes, színvonalas kielégítése. 

Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, a személyes kompetencia fejlesztését, 

eredményességének és igényességének növekedését jelenti. 
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Feladatunk a személyes kompetencia fejlődésének segítése: önkiszolgálási, önvédelmi, 

egészségvédő képességek, önértékelő, önmegismerő, önfejlesztő képességek fejlesztése. 

A konkrét pedagógiai feladatok végrehajtásában komolyan figyelembe kell venni a megvalósulás 

alábbi körülményeit, feltételrendszerét. 

 A személyiségfejlesztésben a közvetett ráhatások mellett döntő - az 

érdeklődést, az egyéni fejlődési ütemet és képességeket figyelembe vevő – „személyre 

szabottság”, az egyéni bánásmód. 

 Tudatosságot igényel a nevelőktől az életkori sajátosságok állandó szem előtt 

tartása. Kialakul az autonóm, a felnőttektől hangsúlyosan függetlenedő erkölcsi 

felfogás. Az önálló véleményalakítás törekvésével függ össze a készen kapott 

vélemények, nézetek bírálata, a kételkedés, a bizonyítékok iránti elvárás. 

 Tudnunk kell, hogy a biológiai és az érzelmi-fejlődés egyaránt nagy egyéni 

különbségekkel zajlik. Az életkori jellemzőket rendkívül széles variációs lehetőségekkel 

színezik az egyéni sajátosságok. 

 Azt is fontos felismernünk, hogy „a nevelhetőségnek” korlátot állíthat az egyén 

személyiségstruktúrája, szociális háttere, az őt előzőleg ért hatások minősége, elsősorban a 

családi szocializáció, a szülők nevelési módszerei (követelő, megengedő, elhanyagoló). 

 A személyiségfejlesztő munkában kulcsfontosságú az aktív tanulói tevékenység. Erre 

törekszünk tanórán, a felkészülési, művelődési szabadidős programokban. Fontos hogy: 

 Teret adjunk a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, a játéknak, a munkának. 

 A tanulók ismereteket szerezzenek a személyiség-fogalom összetettségéről, a személyiség 

főbb jellemzőiről, alkotóelemeiről (temperamentum, attitűd, érdeklődés, szükséglet, 

életműködés, testalkat, készségek), a személyiségelméletekről és típustanokról. 

 Fejlesszük a tanulók önismeretét, segítsük reális önismerethez, hiszen sajátosságainak, 

reakcióinak ismeretében jobban felkészülhet a tudatos magatartásra, jobban ki tudja alakítani 

viselkedési stratégiáit, kevésbé lesz kiszolgáltatva a körülmények hatalmának. 

 Teremtsünk lehetőségeket a különböző társadalmi szerepekre (állampolgári, értelmiségi, 

munkavállalói, fogyasztói, családtag) való felkészülésre, a felelős társadalmi magatartás 

kialakítására. 

 Járuljunk hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk 

fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

  

Kiemelt személyiségfejlesztő munka folyik a különbségek kezelésére kidolgozott 

programjainkban. 
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   A személyiség olyan egyedi és megismételhetetlen, dinamikus, funkcionális rendszer, amely 

veleszületett testi és idegrendszeri sajátosságai bázisán, a társadalmi és természeti környezettel való 

folytonos kölcsönhatásban, állandó fejlődés és változás folyamatában, „én tudata” birtokában többé 

–kevésbé tudatos viselkedésválasztással határozza meg önmagát. 

  A személyiséget a biológiai tényezők és a környezeti, nevelési hatások - egymással szoros 

kölcsönhatásban - együttesen határozzák meg. A személyiség fejlődését tehát három tényező 

befolyásolja: az öröklés, a környezet és a nevelés. Ezen tényezők között a legjelentősebb a nevelés - 

oktatás személyiségformáló hatása.  

 

Nevelési módszerek: olyan eljárások, amelyek a nevelési hatások irányításával és hatékonyságuk 

fokozásával érvényesítik személyiségformáló nevelő funkciójukat. A nevelő hatások forrásai a 

nevelési tényezők:  

A nevelő hatások a tanulók tevékenységének folyamatában vagy ehhez csatlakozva jelennek 

meg, így a nevelési módszerek is ebben a keretben kerülnek alkalmazásra.  

Ha a nevelési tényezőkkel, valamint az ösztönző - reguláló személyiségbeli képződményekkel 

koordináltan próbáljuk a nevelési módszerek főbb csoportjait meghatározni, akkor a a Hatásszervező 

funkciók szerint következő főbb módszercsoportok állhatnak össze, 

 

 - a) közvetlen nevelési módszerek (a felnőtt tekintélyi személy, nevelő hatásainak 

orientálására); 

 - b) közvetett nevelési módszerek (a feladatok és a kortársi interakciók nevelő  

      hatásainak megszervezésére).  

 

Személyiségformáló funkciók szerint:  

 

- a) szokásformáló eljárások:  

1. a beidegzés közvetlen módszerei,  

2. a közösségfejlesztő és önfejlesztő feladatok megszervezésének módszerei.  

 

- b) a példakép-eszménykép formálásának módszerei:  

1. a magatartási-tevékenységi modellek közvetítésének direkt módszerei,  

2. a modell-közvetítő kortársi interakciók megszervezésének módszerei.  

 

- c) meggyőződés-formáló eljárások:  

1. a tudatosítás közvetlen módszerei.  

 

A segítő életmódra nevelés területén: 

 A pozitív szociális szokások kialakítása és gyarapítása. 

 A segítő életszokások kialakítása. 

 Tolerancia. 

 Szociális minták. 

 Együttműködési képesség fejlesztése. 

 Versengés képessége. 
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Az egészséges és kulturált életmódra nevelés területén: 

 A mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése. 

 A tanulói önértékelés fejlesztése. 

 Önkiszolgáló képesség. 

 Önellátási hajlam. 

 Önvédelmi képesség. 

 Önfejlesztési lehetőségek. 

 

 

Oktatáson kívüli személyiségjegyek alakítása: 

 A szabályhasználat képességének fejlesztése. 

 Tanítási órákon kívüli fórumokon történő hatékony szereplés. 

 Tapasztalati alkotóképesség. 

 Helyzetértékelő képesség. 

 

    Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulók megfelelően motiváltak legyenek a tanulásra. A 

személyiséget körbevevő társadalom helyes motivációs bázisa biztosíthatja az optimális 

személyiség-fejlődést. 

Ebből következik, hogy a helyes jutalmazási és fegyelmezési rendszer kidolgozása nélkülözhetetlen 

feladat. 

    Az iskola helyi adottságai, környezete, a tanulók szociális háttere meghatározza és befolyásolja az 

intézmény arculatának kialakítását és behatárolják a nevelés-oktatás eredményességét is. 

     A tanulók által elért eredmények azt mutatják, hogy az indulási és környezeti hátrányokból adódó 

problémák a nevelés-oktatás folyamatában megoldódhatnak. Ezt bizonyítja, hogy évről évre 

sikeresen jelentkeznek továbbtanulásra tanulóink, illetve a középiskolát csak azok nem végzik el 

akik a társadalom peremére csúsznak, és értékítéletük rendkívüli mértékben deformálódik.  

 

 

Értékek közvetítése 

 

     A Zrínyi Ilona Általános Iskola az értékek egyensúlyára törekedve, egy állampolgári eszménykép 

körvonalait vázolja fel. Ennek megfelelően a következő értékcsoportokat határoztuk meg: 

1. A biológiai lét értékei - az élet tisztelete, egészség értéke, stb.- 

2. A társadalmi eredményesség értékei - tanulás kreativitás, stb.- 

3. A társas kapcsolatok értékei - tolerancia, szolidaritás, stb.- 

4. Az „én” harmóniájának értékei - önismeret, önművelés, stb.- 

5. Humanizált világkép értékei - hazaszeretet, tisztelet, stb.- 

    A tolerancia és a kölcsönös tisztelet fejlesztése és alakítása megkívánja, hogy túllépjünk az egyes 

tantárgyak, műveltségi területek keretein. Az iskola, - mint az élet mikrokozmosza - megtanítja a 

tanulók számára, a demokratikus elvek tiszteletét, a konfliktusok hatékony elemzését és a különböző 

konszenzusteremtő technikákat. A tanulók ez által képessé válnak a felelősségteljes gondolkodásra, 

a logikus érvelésre, melyek alapvető elemek a demokratikus attitűdök kialakulása szempontjából. 
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Iskolai szinten fontos feladat az öntudatos, jogait és kötelességeit ismerő és érvényesítő állampolgár 

nevelése. 

    

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Egészségnevelési program 

Az egészségnevelés: 

- a legszélesebb értelemben vett megelőzés céljait szolgálja, 

- tervszerű, szervezett és rendszeres tevékenység, 

- tömegméretű, mert kiterjed a lakosság minden rétegére,  

- tudományosan megalapozott, 

- helyes cselekvésre serkentő. 

Alapelvek 

 

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

- Érjük el, hogy az iskola, óvoda 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. 
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- Álljon az egészség, mint életvezetési érték a tanórán belül és az azon kívüli szabadidős 

programok középpontjában. 

 

Az egészségnevelés célja 

 
 

Iskola: 

 

- Rendelkezzenek a tanulók korszerű ismeretekkel, és azok gyakorlásához szükséges 

képességekkel, jártasságokkal az egészségük védelme érdekében. 

- A tanulók bővítsék az egészségre vonatkozó fogalomkészletüket. 

- Ismerjék fel, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés az egészségi állapot 

között. 

- Alakuljon ki a tanulókban az önmagukkal szembeni felelősségérzet. 

- Ismerjék fel, hogy miért szükséges a jövő tervezése, az életút tudatos építése. Lássák be, 

hogy ebben meghatározó szerepet játszanak az egyéni döntések, helyzetmegoldási, 

megküzdési technikák. 

- A beidegzett rossz szokásokkal szemben ismerjék fel a tanulók az egészségi állapot 

szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások kialakulását, feltételeit, valamint az 

ezeket befolyásoló tényezőket. 

- A tanulók készség szintjén alkalmazzák azokat a stratégiákat, amelyek segítségével 

megőrizhetik életük egyensúlyát. 

 

- Szerezzenek elegendő tudást és ismeretet, hogy képesek legyenek ne csak maguk, de 

esetleg mások egészségének és életének védelmére.  

- A tanulók értelmezzék helyesen azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni 

tetteken, választásokon, személyi kapcsolatok minőségére is. 

- Ismerjék meg a tanulók önmagukat, saját fejlődésüket. 

- Alakuljon ki a tanulókban az a tudat, hogy ők is részei a természetnek, az életnek és a 

helyi környezetüknek. 

- A tanulók ismerjék az egészség szempontjából leginkább kritikus területeket: a 

táplálkozást, az alkohol -és kábítószer fogyasztást, a dohányzást a családi és kortárs 

kapcsolatokat, a környezetvédelmet, az aktív életmódot, a személyes higiénét és 

szexuális fejlődést. 

- Ismerjék társas kapcsolatok egészségi - etikai kérdéseit. 

- Ezen értékek birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, betegségek 

megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására. 
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Az egészségnevelés feladatai 

 

Iskola: 

- A legalapvetőbb, egészségnevelési ismeretek megismertetése, ismeretközlés, oktatás 

egyéb információ útján. 

- Az iskola feladata, hogy minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges 

testi, lelki és szociális fejlődését. 

- Adjon ismeretet a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség 

megőrzésére. 

- Személyi, tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak és 

szokásoknak a kialakítását, amelyek a gyermek, ifjak egészségi állapotát javítják. 

- Az egészségnevelés feladata, hogy neveljen az egészséges állapot örömteli megélésére 

és a harmonikus élet értékként való tiszteletére. 

- Meg kell tanítani a tanulókat arra, hogy önálló felnőtt életükben legyenek képesek 

életmódjukra vonatkozóan, helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. 

- Fejleszteni kell a tanulók elfogadó és segítőkész magatartását a beteg, sérült és 

fogyatékos embertársaik iránt. 

- Az egészségnevelés feladata, hogy a gyermeket – különösen a serdülőket – a káros 

függőséghez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol és drogfogyasztás, rossz 

táplálkozás) kialakulásánál megelőzésre nevelni. 

- Foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. 

- Fordítson figyelmet a családi élet, a felelős örömteli párkapcsolatra történő felkészítésre. 

- Az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges testi, lelki szociális 

fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van. 

- Építeni kell a tanulók előismereteire, tájékozottságára. 

- Figyelembe kell venni a tanulók életkori jellemzőit, adottságait, szükségleteit, igényeit. 

 

Az egészségnevelés területei: 

- Egészség – betegség, 

- Táplálkozás – mozgás, 

- Napirend – a szabadidő helyes felhasználása, 

- Testápolás – személyi higiénia – és az öltözködés, 

- Családi élet jelentősége, 

- Kortárskapcsolatok, 

- Káros szenvedélyek – helyes döntések, 

- Szexualitás, 

- Egészséges környezet és védelme, 

- Balesetek megelőzése – elsősegélynyújtás. 
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Módszerek, eszközök 

 

Iskola: 

- Előadás hagyományos formája az ismeretterjesztésnek. Soha ne legyen hosszú, de legyen 

érthető, világos, a tanulók életkorának megfelelő. 

- Tegyük mozgalmassá a tanulást, az ismeretszerzést. Építsünk a tanulók kíváncsiságára, az 

ismerkedés és együttműködés sokféleségére. 

- Témától függően rendezzünk játékos formában kerek asztal vitákat orvos, védőnő, jogász, 

rendőr, szülő, pedagógus közreműködésével. 

- Meggyőző érvelés technikáját és az együttélés szabályainak betartását.  

- Illemtani ismeretek bővítésére, a viselkedési kultúra javítására is lehetőség. A vita - 

módszere fejleszti a vitakultúrát, a helyes szép beszédet. 

- Az elbeszélés – legyen színes, motiváló és élményszerű. 

- A megfigyelés, - a fejlesztési követelményekben hangsúlyos szerepet kap. A tanulók 

tudjanak ismeretekhez jutni a jelenségek, folyamatok megfigyelése, mérése, kísérleti 

vizsgálata és modellezése, az ismeretterjesztő irodalom és könyvtár használata révén. Ha a 

megfigyelés hosszabb időn át tart, akkor megfigyelési naptárt készíthetnek a tanulók. A 

közvetlen tapasztalás erősíti a bevésést, ahol lehet, ezzel színesítsük a tanulást. 

- A szerepjátékok - lehetőséget kínálnak a problémás élethelyzetek kipróbálására. Segít a 

tanulóknak az önmegismerésben, felfedezhetik érzéseiket, belső gondolatvilágukat, 

cselekedeteik, tetteik mozgatórugóit. 

- Kísérletezés - segíti a tanulókat az ok - okozati összefüggések felismerésében. A 

felismerés világos és meggyőző, fejleszti a természettudományos gondolkodást. 

- Az egészségnevelő plakátok - jelentős információhordozók, a mozgósító hatásuk sem 

elhanyagolható. 

- Az egészségnevelési témákkal foglalkozó újságok és folyóiratok segítik az ismeretszerzést, 

a tanítást. 

- Az adott témához, a tanulók aktív részvételével rendezett kisebb-nagyobb kiállítások 

gazdagabb szemléltetést, és erős értelmi, érzelmi motivációt tesznek lehetővé. 

- A felsoroltak mellett használhatók a biológia szertár szemléltető anyagai, környezetünkben 

előforduló egyszerű eszközök, diaképek, videó filmek, applikációs képek, folyóiratok, 

Internet WEB - oldalak, transzparensek, CD-romok, stb. 

 

Fejlesztési követelmények: 

 

- Támaszkodjunk minden korcsoportban a tanulók meglévő ismereteire.  

- Folyamatosan értelmezzük az egészségnevelés fogalmát. 

- Az egészségnevelésre vonatkozó fogalomkészletüket bővítsük, tegyük egyre 

differenciáltabbá. 
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- Az egészség és a magatartás szempontjából kritikusnak mondható területekkel 

(táplálkozás, mozgás, biztonság, az alkohol, a kábítószer, a dohányzás a családi és kortárs 

kapcsolatok, a környezetvédelem, a személyes higiénia és a szexualitás) nem egymástól 

elszigetelten, összefüggéseikből kiragadva, hanem kölcsönös kapcsolatrendszerükben 

foglalkozzunk. 

- Törekedjünk a test és a lélek harmonikus fejlődésére, a szocializáció folyamatainak 

elősegítésére, az alapműveltség továbbépítésére, a tanulási stratégiák fejlesztésére. 

- Fejlődjön magabiztosságuk, a jövővel szembeni pozitív beállítódottságuk. 

- Fokozatosan fejlődjön mozgásigényük, s ezzel együtt állóképességük.  

- Helyes erkölcsi szemlélet fejlesztése.(társadalmi, nemi - és családi élettel kapcsolatban) 

- Fejlődjön szociális érzésük. 

 

Ellenőrzés, értékelés 

 

- A tanulókat az egészségnevelési programokban végzett munkájuk alapján értékelni 

kell. Az ellenőrzés rendszeres munkára ösztönzi a tanulókat. 

- Ismereteik és képességeik fejlődnek. Az ellenőrzés önellenőrzésre, kötelességtudásra 

nevel, és fejleszti a tanulók önértékelő képességét.  

- Az értékelés történhet: szóban, írásban, iskolarádión és iskolai újságon keresztül, 

faliújság segítségével, oklevéllel stb 

 

Egészségügyi prevenció az iskolában 

 

A prevenció fő formái: 

- Elsődleges prevenció: az egészséget támogató életmód gyakorlása, a környezeti 

károsító tényezők kiiktatására irányuló tevékenységek. Akkreditált programok 

alkalmazása: Drog prevenció - DADA program, Életvezetési ismeretek és készségek, 

táplálkozási programok, stb.) 

- Másodlagos prevenció: az egészséges emberek között végzett időszakos 

szűrővizsgálatok. 

 

Az iskolában végzett szűrővizsgálatok 

 

A gyermekkori szűrővizsgálatok különböznek a felnőttkoritól. Mivel a gyermekeknél 

dinamikusan fejlődő szervezetről van szó, náluk nemcsak az egészség állapot, hanem a 

gyermek testi, mozgási - mentális, pszichés és szociális fejlődését vizsgáljuk és értékeljük. 

Az egyedi fejlődési ütem miatt az orvos dönt a vizsgálatok rendjéről.  
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Minimális követelmények a vizsgálatok rendjéről: 

- Az iskolás gyermeket kétévente, az óvodás gyermeket évente és a védőoltások beadása 

előtt meg kell vizsgálni, 

- A testnevelési csoportbeosztások elkészítése előtt,  

- Táborozás előtt, 

- Az iskolába lépést megelőzően, 

- Amikor a pályaalkalmasságot véleményezik. 

 

A szűrővizsgálatok rendje, mely kiterjed a következő területekre: 

- A növekedés és a testi fejlődés mérése és minősítése (alultápláltság, túlsúly, növekedés 

megtorpanása vagy gyors növekedés), 

- Vérnyomásmérés, 

- Mozgásszervek vizsgálata (testtartási hibák, gerincferdülés, lúdtalp, mellkas 

deformitások), 

- Látás vizsgálat, 

- Hallás vizsgálat 

- Beszédhibák vizsgálata, 

- Pajzsmirigy vizsgálat, 

- Nemi fejlettség vizsgálata, 

- Fogászati szűrővizsgálat 

 

A szakemberek együttműködésének lehetősége és módszerei 

 

A tanulók iskolai környezetének alakításában, a közegészségügyi feladatok teljesítésében 

meghatározott feladatkörrel rendelkeznek: 

- Az ÁNTSZ munkatársai, 

- az iskolai – egészségügyi szolgálat szakemberei (iskolaorvos, védőnő), 

- az iskola pedagógusai, 

- a szülők közössége, 

- Nevelési Tanácsadó, 

- Logopédiai hálózat, 

- Gyermekjóléti szolgálat, 

- Gyermekpszichiátriai rendelések. 

 

Az ÁNTSZ feladata: 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló Törvény a Tisztiorvosi Szolgálat 

feladatkörébe rendeli a gyermekintézmények telepítésével és ellenőrzésével kapcsolatos 

közegészségügyi tevékenységet. 
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Az iskolai – egészségügyi szolgálat közegészségügyi feladata: 

- Az iskolai – egészségügyi szolgálat jogszabályban rögzített feladatai közé tartozik a 

közegészségügyi követelmények működés közbeni teljesítésének figyelemmel kísérése, az 

észlelt hiányosságok jelzése, 

- Az életkornak megfelelő szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása, 

- Szülői értekezleten tájékoztatást adnak a tanulók körében végzett vizsgálatok 

eredményeiről, 

- Bekapcsolódnak a prevenciós munkába. 

 

A pedagógusok közegészségügyi feladatai: 

 

A közegészségügyi szabályok betartatása elsősorban az intézményben dolgozók feladata. A 

nevelőknek nemcsak a gyermekek érdekében, de saját érdekükben is törekedniük kell a tárgyi 

környezet, valamint a napirendből adódó felesleges terhelések megelőzésére, a nyugodt, 

kiegyensúlyozott légkör megteremtésére. 

A szülők közössége: 

Az óvoda és az iskola a gyermek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítését, a gyermeket 

nevelő családokkal, a szülőkkel, gondozókkal együttműködve tudja csak eredményesen 

megvalósítani. 

Nevelési tanácsadó: 

A gyermekek tanulási képességeit vizsgálja. A tanácsadó feladata, hogy a tanulási 

zavarokban, részképesség zavarokban szenvedő gyermekek komplex vizsgálatát, a speciális 

igények felmérését elvégezzék. A továbbhaladás érdekében tanácsokkal látja el a szülőket, a 

nevelőket. Figyelemmel kísérik a tanulók fejlődését. 

 

Logopédiai hálózat: 

A különböző eredetű beszédhibák korrigálását végzik. 

 

Gyermekjóléti szolgálat: 

 

A nehéz szociális körülmények között élő gyermekeknek nyújtanak segítséget. Feladatuk a 

családok segítése a gyermeknevelésben, a gyermekek veszélyeztetésének megelőzése, a 

bántalmazott, elhanyagolt gyermekekkel kapcsolatos nehézségek megoldása. 

 

Gyermekpszichiátriai rendelés: 

 

A gyermekek és serdülők pszichés zavarait, betegségeit vizsgáló, kezelő egészségügyi 

intézmények. Feladatuk a gyermekek pszichés problémáinak, fejlődészavarainak és ezek komplex 

oki hátterének tisztázása, majd ennek megfelelő terápia végzése. 
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Az egészségnevelés szakmai programja 

Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok: 

- Iskolai étkeztetés, 

- Mindennapos testmozgás,  

- Személyiség fejlődése. 

 

Az egészségnevelési feladatok megoldása: 

- Mindennapos testnevelés 

- A tanórai programon belül (szaktárgyi órák: környezetismeret, biológia, egészségtan 

modul, osztályfőnöki óra, testnevelés stb.) 

- A tanórai programon kívüli tevékenységek, 

- Akkreditált programok alkalmazása, 

- Egészségnapok, egészséghetek, sportprogramok szervezése,  

- Balesetvédelmi rendszabályok megismerése, alkalmazása, 

- A szülők bevonása a programokba. 

- Foglalkozáson kívüli tevékenységek: szabályjátékok, mozgásos játékok. 

 

Mindennapi testedzés az iskolában 

 

A 20  141. § (1) kimondja, hogy a mindennapos testnevelést azokon a 

napokon, amikor közismereti oktatás folyik, 5 testnevelés óra megtartásával kell biztosítani.  

 

Lehetősége van még a gyereknek a természetes mozgási igényét kielégíteni a művészeti oktatás 

tánc óráin, a tánc- és dráma modul óráin, az asztalitenisz játékfoglalkozásokon. 

 

Mindezeket a lehetőségeket mérlegelve minden tanévkezdésre kidolgozzuk órarendszerűen, hogy 

mikor, hol mozoghat mindennap a tanuló.  

 

KOMPLEX INTÉZMÉNYI MOZGÁSPROGRAM 

 

A gyermekek testi, lelki és szellemi egészségében a rendszeres, mennyiségileg és minőségileg is 

megfelelő testmozgás kulcsfontosságú szerepet játszik. Ennek biztosításában egyrészt a 

családoknak, másrészt a köznevelési színtereknek van meghatározó szerepük. Az iskola intézménye 

többféleképpen segítheti a gyermekek optimális fizikai aktivitási szintjét. A komplex intézményi 

mozgásprogramok nemcsak a kötelező testnevelésben, illetve a délutáni sportolásban 

gondolkodnak, hanem hatást próbálnak gyakorolni például a gyermekek közlekedési szokásaira, a 

délutáni szabadidőre, a szabad játékidőre, valamint más tantárgyak, tevékenységformák mozgáson 

keresztüli feldolgozásának lehetőségeire.  

 

A rendszeres mozgás preventív, fejlesztő hatása az egyén egészségére ma már sokszor igazolt 

tényeken alapszik. A legfontosabbak közül a szív- és vérkeringési rendszerre, a légzőrendszerre, az 

energiaegyensúlyra, a csontozatra, idegrendszerre, a mentális egészségre gyakorolt hatása 
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vitathatatlan. Gyermekek esetében kiemelten fontos, hogy a fentieken túl a rendszeres, 

egészségfejlesztő mozgásos tevékenységek nem csupán nélkülözhetetlenek az agy fejlődéséhez, 

hanem kifejezetten fontos szerepet játszanak az optimális agyi funkcionálásban és tanulásban.  A 

kutatások igazolták, hogy a rendszeres, egészségfejlesztő testmozgásmennyiség, konkrétan a 

testnevelés-foglalkozások (órák) száma és a kognitív tanulási teljesítmény között egyértelműen 

pozitív a kapcsolat.  

 

AZ ISKOLAI KOMPLEX MOZGÁSPROGRAMELEMEK  

 

Az intézményi komplex mozgásprogramok az iskola esetében több olyan területre fókuszálhatnak,  

amelyek lényeges növekedést képesek indukálni a gyermekek aktivitási szintjében. Ezek az 

alábbiak:  

 

 

 közlekedési szokások  

 szünetek és a szabad játékidő  

 testnevelési program (kötelező)  

 délutáni mozgás- és sportprogramok (kötelező vagy választható)  

 közösségi mozgás programelemek  

 egyéb alkalomszerű mozgásos tevékenységek (sportnap, sportdélután, egészséghét, 

kirándulás, séta, hétvégi közösségi programok stb.)  

 más tantárgyak, tevékenységformák mozgáson keresztüli feldolgozása a tantárgyi 

koncentráció, illetve a komplexitás jegyében (pl. zenei nevelés, külső világ tevékeny 

megismerése, matematika, idegen nyelv, környezetismeret), amely kérdéskör terjedelmi 

korlátok miatt ebben a tanulmányban nem kerül kifejtésre.  

 

 

1. A közlekedési szokások befolyásolását célzó intézményi programelemek  

 

Az inaktív közlekedési szokások jelentős mértékben befolyásolják a népesség fizikai aktivitását. A 

kényelmes utazás lehetősége mellett az iskoláig való eljutás biztonságossága (a szülői féltés) 

együttesen váltják ki a gyermekek jelentős részének inaktív közlekedési szokásait.  

Az intézményünkbe a gyerekek többsége aktívan közlekedik. Általában gyalog, kerékpárral, 

történik a közlekedés. Kevesen vannak azok, akik az inaktív közlekedésben vesznek részt, akiket 

„háztól házig” személyautó vagy egyéb közlekedési eszközzel szállítják a szülők. 

Célkitűzésünk, hogy minimalizáljuk azon gyerekek számát, akik így közlekednek, és 

kapcsolódjanak be az aktív közlekedők közé, azaz gyalogoljanak, kerékpározzanak az iskolába. 

A „gyalog (kerékpárral) az iskolába” programba a diákok bevonása mellett a szülőkre is hatást 

gyakorolhatunk. A szülők ugyanis még a kisiskolás gyermekeket sem engedik egyedül az iskolába, 

vagyis egy intézményi program esetében aktivizálhatókká válhatnak (még ha hetente 1-2 

alkalommal vagy időszakosan is).  
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2. Az óraközi szünetek és a szabad játék  

 

Iskolánkban a szünetek hossza 10 perc, kivétel a tízórai szünet, amely 20 perces. Így a tanulóknak 

50 – 60 perc szabadideje van az órák között. A szünetek a mozgáslehetőségek szempontjából az 

egyik legbiztosabb pontot jelentik a testmozgásra a gyermekeknek. Nagyon hamar képesek 

regenerálni magukat. 

Az udvari mozgásos aktivitást növeli a „színes” környezet, a telepített mászókák, különböző 

mozgásfejlesztő eszközök, ugróiskolák és célba dobó lehetőségek, fogócskák továbbá az udvari 

focikapuk, melyek szabadon használhatók a labdarúgásra, kézilabdázásra. Különböző labdás 

játékok, az osztályok számára biztosított labdákkal.  

A tanórai szünetekben, illetve a délutáni időszakban, napköziben, tanulószobán az iskola 

elkülönített területein folyhatnak különböző mozgásos játékokat, amely játékokat, természetesen 

egy illetékes pedagógus figyeli, és szükség esetén beavatkozik.  

 

3. A minőségi testnevelés programja  

 

Az iskolai tanórai testnevelés két szempontból kulcsfontosságú a gyermekek fizikai aktivitására 

nézve. Egyrészt a minőségi testnevelés jelentősen hozzájárulhat a napi mozgásos aktivitási ajánlás 

teljesítéséhez, másrészt a kedvező tanulási tapasztalatok jó irányba befolyásolhatják a mozgásos 

viselkedést a tanórákon túl és az iskolán kívül is. Egyrészt a testnevelésnek nem csupán a 

gyermekek motorikus szférájára kell hatással lenni. A mozgással kapcsolatos kognitív tudás, 

valamint a mozgással kapcsolatos szociális és érzelmi hatások legalább olyan fontos 

következményei a testnevelésnek, mint maga a szimpla mozgásos tevékenység. Iskolánkban a 

mindennapos testneveléssel felmenő rendszerben már 4 osztály van bekapcsolva. A heti 5 

testnevelés óra rendkívül jó hatással van a tanulókra. A fittségi állapotot minden évben különböző 

motoros tesztekkel, a 2014 – 2015- ös tanévtől kezdve már újabb átdolgozott tesztekkel végezzük. 

Alsó évfolyamokon nem kötelező, de a felsőbb évfolyamokon kötelezően végezzük.. A motoros 

tesztek eredményei ebben az életkorban csupán azt mutatják, hogy milyen érési és növekedési 

stádiumban vannak a gyermekek, ki teljesít gyengébben vagy jobban. Aki érettebb, vagy 

kedvezőbb a genetikai állománya, az jobban fog teljesíteni; aki éretlenebb, kisebb, az gyengébben. 

Vagyis a hozzáadott értéket a fittségi tesztekkel nem tudjuk meghatározni, tehát semmiféle érdemi 

visszajelzést nem kapunk a testnevelési programunk valós eredményességéről. A fizikai edzés 

helyett a testnevelés-foglalkozásokon a gyermekeket olyan széles mozgástapasztalat birtokába kell 

juttatnunk, amennyire csak lehetőségünk van. A mozgás közbeni öröm és élmények, valamint az 

érzékelt kompetencia („meg tudom csinálni, ügyes vagyok, képes vagyok rá”) csak jól szervezett, 

fejlődésközpontú, differenciált testnevelési gyakorlattal érhető el minden gyermek számára.   

A mozgásélményt ebben a korban az egyéni adottságoknak és készségszintnek megfelelő, 

változatos és siker gazdag gyakorlási lehetőség (mozgáskészség-tanulás) jelenti, amely pozitív 

tanulási környezetben zajlik, és amely megfelelő kihívást jelent minden gyermek számára.  
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4. A tanórán kívüli iskolai testmozgásprogramok. 

 

Az iskola tanórán túli mozgáslehetőségeit sokféle szervezeti keretben is megoldhatják a gyerekek, 

tömegsporti órákon, szabadidősport gyalog túrázás, iskolai sportkörben asztalitenisz, és 

fociedzéseken, táncórákon. Ezek többféle céllal is szerveződhetnek. Ezeken a foglalkozásokon azok 

a nem a sportszervezetekben sportoló gyerekek is részt vehetnek. Ezek lehetőséget teremtenek arra 

az iskolában, hogy szélesítse a tanulók számára elérhető tevékenységkínálatot. Hagyományosan az 

iskolai sportkör, tömegsport, lehetőséget kínál a tehetséggondozásra vagy éppen a felzárkóztatásra 

is. A tanórán kívüli iskolai testmozgásokon a gyerekeknek lehetősége van az osztályok közötti, 

vagy egyéni és csapatversenyekre is felkészülni, amelyek körzeti, nagykörzeti, megyei versenyekre, 

diákolimpiai szinten folynak. 

 

5. Közösségi mozgás programelemek  

 

Az intézmény mozgásos aktivitást fokozó programja a közösségi programelemekkel egészül ki. Ez 

a családok és az intézmény közötti kapcsolatok mélyítése mozgásos tevékenységeken keresztül. Az 

alkalomszerű szünidei szabadidős aktivitások, a közös tanár - diák - szülő játékok, mérkőzések, 

kirándulások, az esti családi – iskolai sportprogramok nemcsak fokozzák az aktivitási szintet, 

hanem megerősítik a családok és az intézmények közötti elköteleződést, ugyanakkor mintafunkciót 

is ellátnak a szülők és a gyermekek számára egyaránt.  

 

6. Egyéb alkalomszerű, de hosszabb időn át tartó programelemek (sportnap, 

sportdélután, egészséghét, kihívás napja, kirándulás, séta, úszástanfolyam stb.)  

 

A felsorolt elemek az iskola pedagógiai/nevelési programjának szerves részét képezik. Fontos 

szerepük van a testmozgással, sportolással kapcsolatos pozitív érzelmek, attitűdök, tapasztalatok 

gyűjtésében, az élményszerű, változatos mozgástanulásban.  

 

 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok  

 

A közösség spontán jellegű, érdekmotivált csoport. Jellegéből adódóan a normák lazák. A közös 

szokások révén kialakult elvárások lesznek a szabályozók. 

     Tehát a nevelés szempontjából közösségnek nevezzük az autonóm egyének szerveződését. 

Mivel a közösség egyénekből áll az igazi közösség kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget. Maga a 

közösség a fejlődés keretét biztosítja, miközben tagjai önfejlődésével a közösség is fejlődik, több 

lesz, mint tagjai egyszerű együttese. 

Az emberi élet alapja a társas valóság (társas mező). Az ebben való élethez, eligazodáshoz 

elengedhetetlen a közösségben való nevelés, amely mint tanulási szintér is megjelenik. A társas 

viselkedés egyéni tanulási színtere a csoport, a közösség (család, iskola, egyház, baráti kör, 

sportkörök, művészeti csoportok, különböző egyesületek...) Az igazi nevelőközösség a 

legegyetemesebb emberi, kulturális, vallási, nemzeti és szociális értékek hordozója, közvetítője 

amellett, hogy messzemenően figyelembe veszi a közösség tagjának egyéni sajátosságait.  
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Célja, hogy a közösség, mint tevékenységi keret segítse az egyén fejlődését, képességeinek 

kibontását úgy, hogy azok egyéni lehetőségeinek maximumára jussanak el. 

A közösségi nevelés területei: - a család - az iskola 

  - az iskolán kívüli közösségek. 

Az iskola keretén belül működő (működhető) közösségi nevelés területei: 

- tanórák 

- tanórán kívüli, felnőttek által szervezett iskolai foglalkozások 

(napközi, kirándulások...) 

- diákok által szervezett, tanórán kívüli iskolai foglalkozások (diák-

önkormányzati munka) 

- szabadidős tevékenység. 

A pedagógiai programban az iskolában folyó közösségi neveléssel kapcsolatos feladatokat kell 

megfogalmazni úgy, hogy megjelöljük annak szervezeti kereteit is. Fontos, hogy a tantárgy-

kiegészítő ismeretszerzéstől, a lazább társas szórakozásig, művelődésig a legszéleseb 

tevékenységskálán keresztül már az iskolai keretek között is gyökeret verjenek az iskola falain 

túllépő kulturált szabadidős szokások. 

Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt 

munkamegosztása, amely az egymásra épülés, az egymásba kapcsolódás teljes rendszerét kell, hogy 

jelentse. 

Az iskolai szabadidős tevékenység jó terepet biztosít a közösségfejlesztő munkának. 

Célja: olyan működő csoportok létrehozása: 

- melyek saját érdekszférájukon belül, saját maguk által megfogalmazott - iskolájuk és lakókörzetük 

fejlődése érdekében, programokat valósítanak meg. 

 

 

 

a) a tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok: 

 

Mivel az osztályközösség egyrészt a tanulók fő iskolai tevékenységének, tanulmányi munkájának 

összefogó kerete, alapvető élet- és munkaközössége, másrészt pedig valójában a tanulók spontán, 

véletlenszerű gyülekezete legfontosabb célunk ebből a (leginkább) nem nevelési szempontból 

összetömörült csoportból olyan valódi közösséget formálni, amely képes és hajlandó a közös 

értékrend elfogadására, az iskola szervezett keretein (tanórák) belül ennek megfelelően viselkedni, 

munkálkodni. 

Ennek a célnak a megvalósításához több esztendő kitartó, állhatatos és türelmes munkájára van 

szükség. Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítására törekedhetünk: 

 a tanulás támogatása: kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, tanulmányi és 

munkaerkölcs erősítésével, - a tanulók kezdeményezéseinek segítése,- a közvetlen 

tapasztalatszerzés segítése, 

 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással; helyes 

cselekvések bemutatásával; bírálat, önbírálat segítségével;) 

 a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének (ki)fejlesztése, 
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 a folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények továbbfejlesztése, a következő 

évfolyamon (iskolafokon) a már elért eredményekre való építés, 

 olyan nevelőkollektíva kialakítása (megtartása) mely összehangolt követeléseivel és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja, 

 különböző változatos munkaformákkal (homogén csoportmunka, differenciált csoportmunka, 

egyéni munka, kísérlet, verseny...) az együvé tartozás , az egymásért való felelősség 

érzésének erősítése, 

 

b.) a tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztési feladatai: 

 

     A tanórán kívüli foglalkozások már kötetlenebb tevékenységi formái és a közösen átélt 

kirándulások, túrák, napközis szabadfoglalkozások érzelemmel teli élményei a közösségfejlesztés 

kiváló területei. 

feladat:  

    nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére, 

    átgondolt játéktervvel és a tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa, hogy a 

különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a 

közösséghez való tartozás érzését, 

    ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés szabályait, 

    a sokoldalú és változatos foglalkozások (irodalmi, zenei, képzőművészeti...) járuljanak hozzá 

a közösségi magatartás erősítéséhez, 

    a séták, kirándulások mélyítsék el a természet iránti tiszteletet, és a környezet iránti felelősség 

érzését.  

 

 

c.) a szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 

 

A szabadidős tevékenységek olyan örömet adó munkaformák köré szervezett foglalkozások, 

amelyek kötődnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni problémáihoz és hatása 

nemcsak a csoporton belül érvényesül, hanem kihat az iskola más területeire is. 

     A tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre kell építeni. 

 

 

 

 

Feladat: 

 

 jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel valamint a tevékenységet segítő külső 

szakemberekkel, 

 olyan közösségek létrehozása, amelyek nem csak befogadják, hanem tevékenységük által 

elérhetővé és élővé teszik kulturális örökségünket, 

 a csoporton belüli kapcsolatok erősítése, 



31 
 

 a csoportokban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése, az önfegyelem 

fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása az együttműködés megalapozása 

/fejlesztése, 

 a tevékenységformákat hassa át a kölcsönösség és az egyéni képességekre, aktivitásra való 

építés, - az egyes tevékenységformák tematikájának kidolgozását határozza meg az 

elsajátítandó ismeretek készségszintűvé alakítása mellett az életkor- és réteg specifikus 

jellemzők figyelembevétele és az egyedi személyiséghez alkalmazkodó kapcsolatteremtési 

mód, 

 a tevékenységformák kialakításában törekedni kell arra, hogy a résztvevők adottságára építve 

érdeklődésük ne alkalmanként, véletlenszerűen érvényesüljön, hanem tartós aktivitásra 

ösztönözzön, 

 olyan erős érzelmi-értelmi felhívó erővel bíró témák kijelölése, amely során csodálkozva 

fedezhetik fel önmagukban a másik iránti érdeklődés, részvét, megértés, türelem szándékát és 

képességét, erősítve ezzel a közösséghez való kötődést, 

 olyan csoportok kialakításának segítése, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú 

elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére valamint hatással vannak a 

pozitív töltésű életmód kialakítására. 

 

A közösségformálás színterei, és hagyományápolás: 

 

-      Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján az iskola megrendezi a felső 

tagozatos évfolyamok részére meghirdetett vetélkedőt. 

- Feladatunk a magyarságtudat erősítése, történelmi múltunk őrzése. 

- A nemzeti ünnepek szervezésében feladatunk a személyes és cselekvő részvétel lehetőségének a 

megteremtése. 

- Fontos teendőnek tartjuk a kapcsolatok kialakítását a határainkon kívül működő iskolákkal.  

 

Az iskola sajátos hagyományai: 

- Tanulói ügyelet működtetése, 

- Tanulói önkormányzat működtetése, 

- Versmondó, mesemondó versenyek megrendezése helyi szinten - a kiemelkedő eredményt 

elértek szerepeltetése a körzeti versenyeken, 

- Kazinczy szép kiejtési verseny szervezése iskolai szinten, a körzeti versenyen szereplés, 

- Hangszeres koncert az iskola tehetséges tanulóinak részvételével, 

- Karácsonyi ünnepség szervezése, 

- Körzeti Karácsony kupa asztalitenisz sportverseny megrendezése, 

- Farsangi gála és táncmulatság, 

- Kulturális bemutató szervezése, 

- Tanulmányi versenyek szervezése. 
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1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, melyet 

az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. Munkaszervezési 

okokból az osztályfőnökök munkaköri leírását külön készítjük el az osztályfőnökök számára azért, 

hogy pusztán az osztályfőnöki feladatok ellátásának megkezdése vagy a feladat szüneteltetése miatt ne 

kelljen minden alkalommal módosítanunk a pedagógus munkaköri leírását. 

Legfontosabb feladata: tanulói személyiségének, képességeinek, tárgyi tudásának folyamatos 

fejlesztése, tanítványainak felkészítése a középiskolai továbbtanulásra.  

 

Főbb tevékenységek összefoglalása 

 

- megtartja a tanítási órákat, 

- feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és 

pedagógiai feladatok előkészítése és végrehajtása, 

- megírja a tanmeneteket, a két hónapnál nagyobb mértékű lemaradást jelzi az 

igazgatónak, 

- munkaidejének beosztását az SZMSZ megfelelő szakaszai részletezik, 

- a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra 

lépheti túl, 

- legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt 

köteles a munkahelyén tartózkodni, 

- a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az 

osztály elhagyja a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként 

távozik, 

- tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi, az osztálynaplót 

nyilvántartja az 

- óráról hiányzó, vagy késő tanulókat, 

- rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a heti óraszám + 1 osztályzatot (de 

legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának, 

- összeállítja, megíratja és két héten belül, kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a 

témazáró dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont 

előtt tájékoztatja, 

- a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a 

kijavítást követő órán ismerteti a tanulókkal, 

- tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásukról az 

eredményesebb tanulás érdekében szükséges feladatokról, 

- részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai 

munkaközösség megbeszélésein, 

- évente két alkalommal fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban, 

- a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szervezi 

meg, 

- megszervezi a szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 



33 
 

- az igazgató beosztása szerint részt vesz az osztályozó és különbözeti vizsgákon, iskolai 

méréseken, 

- helyettesítés esetén szakszerű órát tart, ha legalább egy nappal a tanóra megtartása előtt 

bízták meg a feladattal, 

-     bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület  

      kiürítésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat. 

-    felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek, 

      rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

- előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket,  

- folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, 

tehetséggondozásával kapcsolatos feladatokat, 

- elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozi látogatásra 

- szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökeivel, 

- Az osztályozó konferenciát megelőzően legalább két nappal lezárja a tanulók osztályzatait,  

- ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárára, akkor 

erre a tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a 

konferencián megindokolja, 

- beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók 

versenyre való kíséretét, 

- közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában. 

 

 

Osztályfőnök  

 

Feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása, 

- javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési, stb. 

feladataira, 

- a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján szervezi 

meg,  

- kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: anyakönyv, bizonyítványok, stb. 

- vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

- előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a kirándulási 

tervet, 

- felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek, stb. 

rendeltetésszerű használatának biztosításáért, 

- kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az osztály diák-

önkormányzati vezetőségével, 

- biztosítja az osztály képviselőinek a diák-önkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes 

diákközgyűlésen való részvételét, 

- folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

- az osztályozó konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás 

és szorgalom jegyére, 
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- előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és tanulókkal 

kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

- közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében és elbírálásában, 

- minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és a 

szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

- közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya tanulónak 

a középfokú tanulmányokra történő jelentkezését 

- folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 

- minden év szeptemberének 15. napjáig megkapja az ifjúságvédelmi felelőstől a hátrányos és 

halmozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát, az ezzel 

kapcsolatos adatokat bejegyzi a naplóba, a digitális naplóba, 

- folyamatosan nyomon követi és aktualizálja az osztálynaplóban a  diákok adatainak változását, a 

adataiban bekövetkező változásokat, 

- a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az 

oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 

 

 

Ellenőrzési kötelezettségei 

 

- figyelemmel követi a tanulók igazolt és igazolatlan hiányzását, 8 napon belül igazolja a 

hiányzásokat, elvégzi a szükséges értesítéseket,  

- a házirendben leírtak szerint figyelemmel követi a tanulók késését, szükség esetén levélben értesíti 

a szülőket, 

- értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos fegyelmi 

vétsége esetén 

- az SZMSZ előírásai szerint értesíti a tanulók szüleit az igazolatlan hiányzásról, ha a tanuló bukásra 

áll, valamint a 250 órát meghaladó éves hiányzás esetén, 

- a konferencia napján ellenőrzi, hogy minden tanulónak le van-e zárva az osztályzata, valamint a 

lezárt érdemjegy nem tér-e eljelentősen az osztályzatok átlagától a tanuló kárára. 

 

Különleges felelőssége a pedagógusnak és az osztályfőnöknek egyaránt  

 

- felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

- bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 

- maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

- bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

- a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy az 

  igazgatónak. 
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1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 

 

Az iskolánk tanulói összetétele heterogén.  

 

A viselkedési és magatartási problémával küzdő tanulóra jellemző, hogy: 

- társaival nem tartja a kapcsolatot 

- nem játszik közös játékokat 

- elhúzódik 

- magába fordul 

- nevelőivel nem nyílt, nem őszinte 

- pótcselekvéseket végez 

- nem teljesít, nem jól tanul 

- fegyelmezetlen, nem lehet lekötni 

- zavarja az órát 

- durván, csúnyán beszél 

- társait bántja 

- egészségtelen életszokásai vannak 

    

Már az óvodában kiszűrik azokat a gyerekeket, akik beilleszkedési és magatartási zavarral küzdenek. 

Az óvodában, később az iskolában a különleges bánásmód, és a közösség értékeinek elfogadása több 

mint 80%-ban pozitív eredményeket hoz.. A szülőknek, a velük való kapcsolattartás során felhívjuk 

figyelmüket tapasztalatainkra, és tanácsokkal látjuk el az otthoni nevelési módszereket illetően. 

Felvesszük a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal, és ha szükséges segítünk, hogy a tanuló 

időben megfelelő szakemberhez eljuthasson.  Az intézményünk képzett gyermek és ifjúságvédelmi 

szakemberrel rendelkezik, de szükséges lenne egy főállású iskolai pszichológus alkalmazása a 

problémás tanulók helyben gondozásához. 

    A közösségi nevelésre külön hangsúlyt fektetünk az osztályfőnöki órákon. Egyéni módszereket is 

alkalmazunk, melyek közül a leggyakoribb a személyes elbeszélgetés, példák, eszményképek, 

példaképek állítása, a családdal történő őszinte elbeszélgetés. 

A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

Minden gyerek valamiben tehetséges. 

 

    Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt, valamint feltárni a fejlesztés lehetőségeit. 

Gyakorlatunkban a differenciált, kiscsoportos és egyéni foglalkozások alkalmával lehetőség 

nyílik az egyéni képességek megismerésére és kibontakoztatására. A gyűjtőmunka, egy-egy téma 

önálló feldolgozása, szakkörök, házi-, területi -, megyei- és országos tantárgyi versenyeken való 

részvétel biztosítja, hogy tanulóink kipróbálhassák saját tudásukat. Fontos a tanulók felkészítése, 

ösztönzése, bíztatása, előmenetelének figyelemmel kísérése. Segítjük a középiskolai beiskolázásnál a 

megfelelő iskolatípus megtalálását. 
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Fejlesztendő kompetenciaterületek: 

 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia területén: 

 Egyéni tervkészítés, megméretés, kockázat felvállalása (versenyek), 

 Digitális kompetencia területén: 

 Önálló információkeresés Interneten (előadások készítése, újságszerkesztés) 

 Szociális és állampolgári kompetenciák területén: 

 Közjó iránti elkötelezettség, csoportmunkában konfliktus megoldási készség 

 Önálló tanulás 

 Saját tanulás megtervezésének, megszervezésének képessége 

 Anyanyelvi kompetencia 

Tanulóink legyenek képesek szóban és írásban gondolataik választékos, igényes közlésére. 

 

Ezek azért szükségesek, mert az oktatás és nevelés hagyományos, standardizált formáinál 

nagyobb lehetőséget nyújtanak a gyermekközpontúság gyakorlati megvalósítására 

A tehetséggondozó munka sikerének feltétele, hogy: 

a. a tehetség fogalmán ugyanazt értsük az átlag fölé emelkedő, manifesztálódott teljesítményt, 

cselekvést. 

b. a tehetség megnyilvánulhat az alábbi területeken 

 a szellemi képességek, intellektuális teljesítmények (szükséges feltételek: magas IQ, 

motiváció) 

 kreativitás és alkotókészség (eredeti, új megoldások, problémakeresés) 

 művészetekben (az ábrázoló és zeneművészet terén) 

 szociális területen (vezetői kvalitások) 

A tehetség igazi kifejlődése akkor várható, ha a magas intellektus, a megfelelő 

személyiségjegyek (kreativitás, motiváció) ösztönző szociális háttérrel (családi, iskolai, baráti) 

párosulnak 

c. a tehetség felismerése minél korábban 

  szaktanári munka során, közösségi életben 

d. a tehetség gondozása, fejlesztése 

 tantárgyi fejlesztés szervezett keretek között 

– a tantárgyi órán a tananyag, illetve a tanítás differenciálása, a haladás gyorsítása, illetve 

gazdagítása az ismeretek mélyítésével, a terjedelem növelésével, 

– tanórai csoportbontások, 

– a tananyagon túli képzés igényével: szakkörök, felvételi előkészítők, önművelési körök 

– helyi, megyei, egyéni felkészítés (ahol az igazi cél nem is elsősorban a versengés, 

hanem a felkészülési folyamat, az a fejlődés, amely végbemegy a gyermekben) 

– a pályázatokon való részvétel, 
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  a diákmozgalomban, a diákönkormányzat különböző szintjein kiválasztódnak a szervezői, 

vezetői tehetséggel bíró diákok. 

A tehetséggondozás egyben természetesen személyiségfejlesztés is (önismeret, 

tanulásmódszertan, új kulturális szokások), számos eleme bizonyos hátrányok (földrajzi, szociális, 

kulturális) kompenzálására is irányul. 

A tehetséggondozás bármily fáradságos munka, mégis vonzó a tanár számára, hiszen komoly 

pedagógiai sikerélményt jelent. 

A köznevelési törvény a tanulói jogok közé sorolja, s a pedagógus alapvető feladataként fogalmazza 

meg a tanuló képességének, tehetségének kibontakoztatását. 

 

 

 Feladataink, tevékenységeink a kompetenciaterületek fejlesztése érdekében: 

 

 tanulmányi versenyek szervezése minél szélesebb körben, a versenyek legfontosabb eleme a 

felkészítés, amely egyéni, építkező jellegű legyen,  

 Hatékony kiscsoportos munkamódszerek alkalmazása; 

 a versenyzés etikájának megtanítása; 

 a tehetséges tanulóknak önálló kiselőadások megtartásának a lehetősége szakórákon, 

szakkörökön; 

 bíztató értékelés;  

 képességhez igazított differenciált feladatok adása, házi feladatok differenciálása; 

 a tanterem átalakításának lehetőségei (asztalok összetolása stb.); 

 különböző tanulási stratégiák elsajátítása a tanulók egyéni képességeihez igazodva; 

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

 Levelezéses oktatás kiegészítés. 

 Előkészítők középiskolára, 

 Nyelvvizsgára történő előkészítés, 

 Művészeti képzés lehetősége tánc, hangszerek, képző iparművészet, 

 Második idegen nyelv. 

 

A könyvtári tevékenység fontos színtere e témának is: 

 könyvkölcsönzés szabad érdeklődés alapján délutánonként, kutatómunkák,  

 könyvtári órák a könyvtárhasználat céljából, illetve egy-egy téma feldolgozása tanári 

irányítással, kutatási lehetőségekkel, 

 önálló kezdeményezés támogatása (kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia), 

 a könyvtár egyéb lehetőségeinek kihasználása,  

 „csendes” olvasó órák egy-egy osztály számára – főleg olvasótermi könyvekkel, 

 újságírás, újságszerkesztés, riportkészítés – írott formában (magnófelvétellel), videóval az 

iskolaújságba (digitális kompetencia),  

 egyéni illetve kiscsoportos beszélgetések (anyanyelvi kommunikáció), 

 Internet-használat kutatómunkához, iskolaújság készítéséhez. (digitális kompetencia). 
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A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

       Pedagógus – tanuló kapcsolata (iskolán belüli). 

       Pedagógus – család kapcsolata (családlátogatások, szülőértekezletek, fogadóórák). 

       Gyermekvédelmi felelős- tanuló, szülő kapcsolat (iskolán belüli, családlátogatás).  

     A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden osztályfőnök, 

pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

      Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére egy pedagógus gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősként tevékenykedik órakedvezménnyel. Alapvető feladata, hogy segítse a 

pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját.  

 

Ezen belül feladatai közé tartozik különösen:   

 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, 

 családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében, 

 a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, 

 segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, 

 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi, 

 tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról. 

 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenységének 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 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 a problémák okait, 

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, 

 jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakemberének. 

  

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a 

területileg illetékes: 

 Pedagógiai Szakszolgálattal, 

 Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálatával,  

 Polgármesteri Hivatallal, (gyámügyi igazgatás) 
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 gyermekorvossal, iskolai védőnővel, továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi 

szervezetekkel, egyházakkal, Vöröskereszttel, alapítványokkal. 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 a felzárkóztató foglalkozások, 

 a tehetséggondozó foglalkozások,  

 a differenciált oktatás és képességfejlesztés, az indulási hátrányok csökkentése, 

 a pályaválasztás segítése, 

 a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek), 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

 a családi életre történő nevelés, 

 a napközis és a tanulószobai foglalkozások, 

 az iskolai étkezési lehetőségek, 

 az egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok), 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 pályázatokon való részvétel, 

 tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgáltatásokról. 

 

 

Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

A tankötelezettség kiterjesztése óta az iskolai kudarc egyre inkább szociális problémaként van 

jelen. Az oktatáshoz való jog a társadalmi integráció hatékony eszköze. 

 Tanulási kudarc okai a következők lehetnek: 

 családi válsághelyzet (szülő halála, válás) 

 deviancia a családban (alkoholizmus, agresszivitás, börtön) 

 két inaktív szülő (munkanélküliség) 

 szülők alacsony iskolázottsága, szakképzetlensége 

 hátrányos térségben lévő lakóhely 

 ingerszegény környezet, 

 tartós betegség 

 alacsony jövedelemszint, szegénység 

 érzelmi zavarok, szeretet hiány, a szülő nemtörődömsége 

  

Mindezen hátrányok leküzdése tanítási órán csak az egyénre szabott tanítási program, a 

differenciált oktatás, a megfelelő motiváció, az állandó odafigyelés, a helyes pályaorientáció 

segítségével lehetősége. A segítségül hívott pedagógiai szakszolgálat pszichológusának terápiája és a 

diákközösség megértő hozzáállása is sokat segíthet. 
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A felkínált lehetőség csupán lehetőség, el kell érjük, hogy a tanulóinkban belső motiváció 

alakuljon ki a tanulásra, mely aktivitásra készteti, hogy tudatosuljon benne, ő is felelős saját 

eredményeiért. 

 

Az iskolában a kudarc nem elkerülhető mindenki számára, hiszen valós tény 

 a tanulók felkészültségének heterogenitása, 

 az érdemjegyek, osztályzatok eltérő tartalmi vonatkozásai iskolák között és iskolán 

belül is, 

 betegség vagy egyéb ok miatti hosszabb hiányzás esetén az időleges lemaradás 

 azonos tanuló különböző időpontokban és tárgyakban nyújtott teljesítményei 

jelentősen különbözhetnek 

 neveltségi hátrány megmutatkozása (kommunikációs, kapcsolatteremtési nehézségek) 

A felzárkóztatási program célja tehát a felkészültségbeli hiányok pótlása, a szükséges 

megismerő, munkavégző, alkalmazási képesség fejlesztése, az ehhez szükséges motivációk 

megteremtése, előre lépés a tanulásmódszertan terén. 

 

A felzárkóztatás szervezeti keretei 

 a téma fontosságának tudatosítása osztályfőnöki és szaktárgyi órán 

 tanórai felzárkóztatás differenciált munkáltatással, otthoni feladatok adásával 

 legrászorultabbak esetében tanórán kívüli felzárkóztatás, korrepetálás (jó, ha tanórához 

kapcsolódik 6. vagy 7. órában) 

 ritkán előforduló részképesség zavart figyelembe vesszük, de korrekcióra - a szülőkkel 

egyeztetve - szakemberhez irányítjuk a gyermeket. 

A felzárkóztató munkában különösen fontos: 

 az értékelés következetessége, a siker ill. kudarc kiszámíthatósága, ti. így a kudarc 

tűrése és feldolgozása erősítheti a gyermek pszichés ellenálló képességét 

 a tanulónak legyen lehetősége, hogy más tárgyban, az iskolai élet egyéb területén 

elismerést vívjon ki. 

 számolnunk kell azzal is, hogy a tanulmányi munkában sikertelen gyermekek 

magatartásában is rendellenességek, konfliktusok mutatkozhatnak (csöndes 

elzárkózás, vádaskodás, agresszivitás) 

Az esetek nagy többségében a szisztematikus felmérő, ellenőrző, felzárkóztató munka elősegíti 

az indulási hátránnyal tanulók hiányainak pótlását. Ez nagy előrelépést jelent az egész 

személyiségfejlődésében, az esélyegyenlőség lehetőségének megteremtésében. Hangsúlyozzuk a 

személyközpontú integrált nevelés fontosságát, az egyéni fejlesztési terv alapján történő patronáló 

munkát. 
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Az egyéni fejlesztéssel foglalkozó pedagógus a tanulóval – szülővel közösen állítja össze a 

patronált egyéni fejlesztési tervét. A fejlesztési terv vonatkozhat valamilyen tantárgyi tudás 

fejlesztésére, motiválásra, akaraterő fejlesztésre, kitartó munkavégzésre, önbizalom fejlesztésére stb.,   

a tanulókat legalább három havonként értékelni szükséges / szöveges értékelés / . A mentor egyéni 

fejlesztési naplót vezet diákjairól, mely alapja az értékelésnek. 

 A tanulási kudarcnak kitett tanulókra jellemző az önbizalom hiánya. A cél nem lehet más, 

mint az, hogy könnyebben megtalálják helyüket a világban, és problémáikon, cselekvő módon 

legyenek úrrá. 

Kiegészítésként megjelöljük a kooperatív tanulásszervezést, a projektmódszert, és a 

drámapedagógia eszközeit. 

A közös cél érdekében a munkaközösségi szervezeti formán túl más tanári együttműködési 

forma működtetését is fontosnak tartjuk: 

- Értékelő esetmegbeszélések 

- Problémamegoldó fórumok 

- Hospitálásra épülő együttműködés 

- Csapatépítő tréningek 

 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel a tanulókkal, az iskola partnereivel 

 

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

lakóhelyünk életében.  

A gyermek nevelésének két fő színterén, az iskolában és a családban összhangot, egységet kell 

teremteni a közös cél érdekében. Alapvető értéknek tartjuk a szülőkkel való harmonikus, jó 

kapcsolat kialakítását, ápolását. A tanár-szülő kapcsolatnak a kölcsönös bizalmon, őszinteségen, 

megbecsülésen, megértésen kell alapulnia. 

 

Ennek érdekében: 

 

 rendszeresen kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal; 

 fogadó órákon, a szülőértekezleteken igyekszünk időt szentelni arra is, hogy iskolánk 

életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megtudhassanak a szülők; 

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk is képviseltesse magát a különféle 

települési rendezvényeken, ahol tanulóink megmutathatják tanórán kívüli tevékenységeik 

során mit tanultak; 

  családlátogatások alkalmával igyekszünk alaposan megismerni a szülői hátteret,  

 iskolai rendezvények szervezésébe bevonjuk a szülőket is, várjuk őket iskolai 

rendezvényeinken. 
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1. A tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az osztályfőnökök és a szaktanárok 

folyamatosan a fogadóórán szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban tájékoztatják. 

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

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 Év elején és a félévet követően összevont szülői értekezleten, 

 az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség ülésén, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

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

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel, 

vagy a szülői munkaközösséggel. 

4. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról a 

diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 a diákönkormányzat vezetője kéthavonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén 

és a diákönkormányzat faliújságán keresztül, 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

 

 

             A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak 

 

a) Családlátogatás 

Főként az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős feladata a környezettanulmányozás, a 

gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése. 

Célja: közvetlenebb kapcsolat kialakítása, illetve tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének 

érdekében. (Probléma esetén többször is előfordulhat.) 

 

b) Szülői értekezlet 

Feladata a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,a szülők 

tájékoztatása a következő témákban: 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 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 

igazgatója felé. 

 

c) Fogadó óra  

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, a szaktanárokkal történő véleménycsere a 

gyermektanulmányi munkájáról, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése 

konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, 

tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) 
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d) 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 tevékenységéről tanórán és tanórán kívül. 

 

 

e) Írásbeli tájékoztató 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.    

 

   A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok pontos időpontját az iskolai 

munkaterv évenként határozza meg. 

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

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestületével vagy a 

szülői munkaközösséggel. 

 

Az intézmény külső kapcsolatai  

 

A külső kapcsolatok célja, formája és módja: 

    Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres 

kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és cégekkel.  

A vezetők, nevelőtestület tagjai rendszeres kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos be-

osztású alkalmazottaival, - meghívás vagy egyéb értesítés alapján. A kapcsolattartás formái és 

módjai:  

 közös értekezletek tartása, 

 szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 

 módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása, 

 intézményi rendezvények látogatása, 

 hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 

 

Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel: 

 a fenntartóval, 

 a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal, 

 Nevelési Tanácsadó szolgálattal,  

 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs bizottság, 

 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 
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1.9.A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

 

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értékelés 

rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg és a helyben szokásos módon 

nyilvánosságra hozza. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja: Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 

vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az 

intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni  

A pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) szeretné a 

követelményeket teljesíteni.  

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

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

- osztályozó vizsgákra 

- különbözeti vizsgákra 

- javító vizsgákra  

- és pótló vizsgákra vonatkozik 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

- aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

- akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít 

- aki különbözeti vizsgára jelentkezik 

- akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola Pedagógiai 

Programja alapján. 

 

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató felel a 

vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. Az 

igazgató e feladata ellátása során 

a) dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a 

helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

b) írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

c) ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

d) minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan 

meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

 A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 
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 OSZTÁLYOZÓ VIZSGA  
 

Az Intézmény az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben kell 

megszervezni. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. 

Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási év során 

jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi 

vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.  

Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a tanítási 

órák több mint 30 % - a.  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben, 

ha  

- felmentést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól sajátos helyzete 

miatt,  

- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  

Sikeres osztályozó vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is engedélyt 

kaphat a tanuló.  

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 45 

perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból szervezhető. 

A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.  

A tanulmányok alatti vizsgán a  62..§ (2) bekezdésének hatálya alá 

tartozó tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények 

érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.  

A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény nem a 

Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során 

olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.  

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott 

osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

 

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA  

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az 

Intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti 

vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb 

évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a 

magasabb évfolyamra lépésnek.  

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az 

Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

 

JAVÍTÓVIZSGA  

Ha a tanuló tanév végén –– legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát tehet.  

 Az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy 

a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 
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Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között – a társiskolákkal egyeztetett időpontban 

szervezhető. 

A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára utasító 

kollega legyen.  

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

 

PÓTLÓ VIZSGA  

Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/pótló/különbözeti 

vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből - kérelmére - 

pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulóra vonatkozó szabályok 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel 

meg kell növelni, 

b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, 

c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a 

szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

 

FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG ELŐTT ZAJLÓ VIZSGA  

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát az Oktatási Hivatal szervezi.  

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával – a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját 

megelőző huszonkettedik munkanapig, amennyiben hiányzás miatt nem értékelhető és osztályozó 

vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő három napon belül jelentheti be, ha 

független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni.  

A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s javítóvizsgát 

tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát független 

vizsgabizottság előtt tehesse le.  

 

 

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉNEK LEGFONTOSABB ALAPELVEI 

A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok 

 - elnök 

 - kérdező tanár 

 - ellenőrző tanár 

Az elnök 

- felel a szabályok betartásáért,  

- ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

 - ha kell szavazást rendel el 
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Kérdező tanár(ok) 

- csak megfelelő tanári végzettséggel lehet 

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

 

Ellenőrző tanár: 

 - lehetőség szerint szakos tanár 

 - felel a vizsga szabályszerűségéért 

 

 

Írásbeli vizsgák általános szabályai: 

- a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet 

- a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy megnevezését, a tanuló 

nevét és a dátumot 

- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza magával 

Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani, 

kivétel, pótló vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható 

Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt jegyzőkönyvben 

rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak 

Az írásbeli vizsga javítása 

 - a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot 

 - ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett segédeszközöket 

használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót 

 

 

A szóbeli vizsga általános szabályai: 

 - egy napon három szóbeli vizsga tehető le, 

 - a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie, 

 - a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell biztosítani, 

 - a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel 

              készül az önálló feleletre, 

 - a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs felkészülési idő, 

 - a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja, 

 - a felelet maximum 10 percet tarthat, 

           - ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal 

             póttételt húz, 

 - két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet , 

 - Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet 

              készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről, 

 - szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények 

             alapján dönt. 
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Gyakorlati vizsga általános szabályai: 

 - a gyakorlati oktatás vezető tanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati vizsga 

rendjéről,  

 - a gyakorlati vizsgarész a vizsga feladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell 

értékelni. 

 

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje 

 

A vizsgatárgyak követelményrendszere 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény 

pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

 

A pedagógiai programban meghatározott tanulmányi idő lerövidítésével (tanév összevonás, egyéni 

haladási rend, stb.) élni kívánó diákok esetén érvényes vizsgarendet 

Vizsgatárgyak részei 

Irodalom  írásbeli + szóbeli vizsga 

Magyar nyelvtan írásbeli + szóbeli vizsga 

Történelem  írásbeli + szóbeli vizsga 

Idegen nyelv  írásbeli + szóbeli vizsga 

Matematika  írásbeli + szóbeli vizsga 

Fizika              írásbeli + szóbeli vizsga 

Földrajz  írásbeli + szóbeli vizsga 

Biológia  írásbeli + szóbeli vizsga 

Kémia              írásbeli + szóbeli vizsga 

Informatika             gyakorlati vizsga 

Testnevelés            gyakorlati vizsga 

 

 

Javítóvizsga 

    Tanév végi elégtelen osztályzat esetén a tanuló javítóvizsgát tehet. 

Abban az esetben is javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok, ha a tanuló az osztályozó 

vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az 

előírt időpontig nem tette le. 

   A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a közoktatási feladatkörében 

eljáró oktatási hivatal szervezi meg. 

.  

A független vizsgabizottság, vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének 

elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülő, a tanuló a kormányhivatalhoz, a 

kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén az oktatásért felelős miniszter köznevelési 

feladatkörében eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi hivatalához (a továbbiakban: hivatal) – 

a döntést követő öt napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezést a kormányhivatal, a hivatal három munkanapon belül bírálja el. Eljárására a 

 39. § (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a fellebbezés 

benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 
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1,10, Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

Az iskola igazgatója az átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. 

Az iskola igazgatója köteles értesíteni az átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó 

indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola 

igazgatóját is. Az iskola igazgatója az átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a 

határidő számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a 

köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van 

Magasabb évfolyamra, más iskolából jelentkező tanulót a tanítási év során bármikor átveszünk, 

ebben az intézmény igazgatója dönt. 

    Ebben az esetben a tanulónak be kell mutatnia: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

 az elvégzett iskolai évfolyamokat tanúsító bizonyítványokat. 

 Különbözeti vizsga letételére akkor kerülhet sor, ha a tanuló a korábbi tanulmányai során nem tanult 

valamilyen tantárgyat, amelyre iskolánkban az iskolai tanulmányai folytatásához szüksége van. 

Ekkor a felkészülést a szülőnek kell biztosítani. A különbözeti vizsga anyagának összeállításáért és a 

vizsga lebonyolításáért a szaktárgyi pedagógus a felelős. A különbözeti vizsga letételének határideje 

október vége.  

    A tanuló átvételének tényét a beírási naplóba, a törzskönyvbe, az osztálynaplóba és a 

bizonyítványba jelezzük. 

     A tanulói jogviszonyt létesítő tanuló adatait az intézmény vezetője a jogviszony létesítést követő 

5 napon belül megküldi a KIR-nek.  

A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló a vendégtanulói jogviszonya létesítésének 

engedélyezésére a vele jogviszonyban álló iskola igazgatójának nyújtja be írásbeli kérelmét. Az 

iskola igazgatója a kérelemben foglaltak alapján, a kérelem átvételétől számított tizenöt napon belül 

beszerzi a döntéshez a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola javaslatát, vagy 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 49.§ 2. bekezdésében foglalt kérelem szerint a tanulóval vendégtanulói 

jogviszonyt létesítő egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító intézmény javaslatát. 

A tanulóval jogviszonyban álló iskola igazgatója az benyújtott kérelemről meghozott döntéséről 

értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, valamint a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt 

létesítő iskola, vagy a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő egészségügyi intézmény vagy a 

gyógykezelést biztosító intézmény vezetőjét. 

 A vendégtanuló teljesítményének értékelését a fogadó iskola végzi, és írásban értesíti a tanulóval 

jogviszonyban álló iskolát. 

Megszűnik a vendégtanulói jogviszony, ha azt a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola 

igazgatója a tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője kérelmére megszünteti. Az iskola 

igazgatója megszüntetheti a vendégtanulói jogviszonyt akkor is, ha a tanuló a foglalkozásokról 

igazolatlanul legalább tíz alkalommal távol maradt, vagy a tanuló a vendégtanulói jogviszonyból 

eredő kötelezettségeit nem teljesítette. A vendégtanulói 

Jogviszonyt létesítő intézmény vezetője a jogerőre emelkedett döntésről értesíti a tanulót, kiskorú 

tanuló esetén a szülőt és a tanulóval tanulói jogviszonyban álló iskola igazgatóját. 
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1.11A felvételi eljárás különös szabályai  

 

     Iskolánkba minden, az intézmény beiskolázási körzetében élő, iskoláskorú, iskolaérett tanulót 

felveszünk. 

   Elsősök beirtása, minden évben a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatala által meghirdetett időpontban van. 

A szülőnek a beíratáskor hoznia kell: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

 ha van, a Nevelési Tanácsadó vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs 

Bizottság szakvéleményét; 

 az óvodai szakvéleményt. 

A beírást az iskolatitkár végzi. 

  A beiskolázási körzetünkön kívüli tanulót is felveszünk, abban az esetben, ha a körzetünkből 

minden jelentkező iskolaköteles tanuló felvételét biztosítottuk, és még van férőhely az iskolában. 

A tanuló felvételének tényét a beírási naplóba, a törzskönyvbe, az osztálynaplóba és a 

bizonyítványba jelezzük. 

     A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a kijelölt 

iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha a gyermeket az 

iskolába nem íratták be. 

 Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, akinek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. 

 

 

 

 

 

Az intézmény helyi tanterve  
 

    2.1A választott kerettanterv megnevezése:  
Az emberi erőforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete alapján kiadott 

kerettanterv  

Az iskola az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Nat) alapján az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)–d) pontjaiban 

meghatározott pedagógiai szakaszokra (a továbbiakban: pedagógiai szakaszok),iskolatípusra, 

továbbá az egyes sajátos köznevelési célok teljesítéséhez kiadott kerettanterveket 

alkalmazhatja 

Ennek a 11/1Mellékletét használjuk az enyhén értelmi fogyatékos tanulókra – 

Kerettantervek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 

Ezt a kerettantervet felmenő rendszerben az első és az ötödik osztálytól használjuk a 

2012/ 2013-as tanévtől kedve.  
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2.2..A választott kerettanterv feletti óraszám 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1–4. évfolyamon  

+helyi döntés alapján a szabadon tervezhető órakeret órák 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 
7+1 7+1 6+2 6+1,5 

Idegen nyelvek 
      2 

Matematika 
4+1 4+1 4+0,5 4+1 

Erkölcstan 
1 1 1 1 

Környezetismeret 
1 1 1+0,5 1+0,5 

Ének-zene 
2 2 2 2 

Vizuális kultúra 
2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  
1 1 1 1 

Testnevelés és sport 
5 5 5 5 

Informatika 
    

Szabadon tervezhető órakeret 
2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 
25 25 25 27 
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Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok 5–8. évfolyamon 

+helyi döntés alapján a szabadon tervezhető órakeret órák 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

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

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

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

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1+1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1+0,5 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és 

népismeret* 
1    

Informatika 1 1+1 1 1+0,5 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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2.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának 

elvei 

 
 
A tankönyv szerepeljen az adott tanév hivatalos tankönyvlistáján. 

Feleljen meg a Helyi tantervben szereplő tananyagnak, követelményeknek. 

A tanulók, szülők véleményezzék a kiválasztást.  

Általános didaktikai szempontból az a tankönyv jó, amely egyforma hangsúlyt fektet a feladat 

megértésére, megtanítására, automatizálására. 

 

Érdekes, motiváló, az életkori sajátosságoknak megfelelő szövegeket, feladatokat tartalmaz.  

Nyelvezete szótani, mondattani, szövegtani szempontból tervszerű. 

Az olvasókönyv nemzeti jellegű, a szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek egyensúlyban vannak. 

Lélektani szempontból: sok a játékos feladat, szöveg, amelyek egyformán fejlesztik a logikus 

gondolkodást, az érzelmeket és a nyelvi tudatosságot. 

Legyen differenciálásra alkalmas, tartós, felmenő rendszerben egymásra épülő.  

A külső megjelenés szempontjából: ízléses, ötletes, funkcionális illusztrációkat tartalmaz, amelyek 

egy könyvön belül egy stílusúak. Tipográfiai szempontból a fokozatosság érvényesül.  

Jó minőségű papír, erős fűzés, szellős, áttekinthető oldalak jellemzik. Súlyra könnyű, árát  tekintve 

olcsó. 

Nyelvhelyességi szempontból kifogástalan. 

. 

1. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanévben tájékoztatjuk. A taneszközök 

beszerzése a tanév kezdetéig az iskola kötelessége. 

2. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskolahelyi tantervének! 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

 Fontos szempont az eszközök ára is. 

 

 
Az emberi erőforrások miniszterének 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete, alapján végezzük az iskolai 

tankönyvmegrendelés menettét, és a tankönyvellátás lebonyolítását. 

  

A szülőknek joguk van megismerni és véleményezni véglegesítés előtt az iskola 

tankönyvmegrendelését, és nyilatkozhatnak arról, hogy meg kívánják vásárolni a tankönyveket, 

illetve arról, hogy gyermekük tankönyvellátását használt tankönyvekkel kívánják megoldani.  

 Legkésőbb május 31-ig közzé tesszük azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező 

olvasmányok jegyzékét, amelyeket a diákok az iskolai könyvtárból kikölcsönözhetnek.  

A tankönyvrendelésnél azon túl, hogy a szokásos módon tartalmaznia kell a kiválasztott tankönyvek 

címét és darabszámát, a megrendelésben fel kell tüntetni az érintett diákok nevét – ha ismertek -, és 

az egyes tanulókat megillető támogatásokat. A megrendelésben – az okok megjelölésével - azokat a 

diákokat is fel kell tüntetni, akik számára az iskola nem rendelt tankönyvet.  
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A hatályos jogszabályok szerint a 2013/2014. tanévtől kezdődően az első évfolyamon a 

tankönyvellátás ingyenes. Az ingyenesség érint minden, a tankönyvek hivatalos jegyzékén lévő 

kiadványt, függetlenül attól, hogy műfaját tekintve tankönyvről vagy munkafüzetről van szó.  

 

A tankönyvrendelést az intézményfenntartó központhoz - a központ egyidejű tájékoztatásával - a 

köznevelés információs rendszerének és a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs 

rendszerének alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldjük meg. A Könyvtárellátó 

„tankönyvellátási szerződést” köt az iskolával, az iskola a tankönyvellátás tárgyában szerződéses 

viszonyban csak a Könyvtárellátóval állhat.  

 Az iskolai tankönyvellátás megszervezését és lebonyolítását a Könyvtárellátó megbízásából az 

iskolának kell ellátnia. E feladatok elvégzéséért a Könyvtárellátó – az intézményfenntartó 

központon keresztül – az iskoláknak díjat fizet, melyet az iskola a tankönyvellátás, vagy az iskola 

működésének egyéb költségeire fordíthat.  

Az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét az iskola igazgatója határozza meg, az ő feladata 

megnevezni a tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzett munka 

elismerésének elveit, díjazásának mértékét és módját.  

A köznevelési törvény által ingyenesen szolgáltatott tankönyveket – 2013/ 2014-ben csak az első 

évfolyamos diákok tankönyveit – az iskola igazgatója a könyvtár állományába veteti, 

elkülönítetten kezeli, és az érintett tanulók rendelkezésére bocsátja. A tankönyvkölcsönzésnek ezt a 

módját az iskola házirendjében kell szabályozni. A munkafüzeteket nem kell könyvtári 

állományba venni!  

Az iskolai tankönyvmegrendelés elkészítésének – rendeletben nem szabályozott – kérdéseit nem, 

hanem az iskola házirendjében kell közzé tenni.  

 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult, aki  

a 2001. évi XXXVII. törvény 8.§ (4) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére 

vonatkozó igényt nyújtott be. 

Ingyenes tankönyvet igényelhet, aki 

 szociális vagy hátrányos helyzete miatt erre rászorulás igényét az igénylő lapon jelzi. 

 

Ingyenes tankönyvellátáshoz benyújtott igényeket - az igazoló iratokat áttekintése után - az iskola 

gyermekvédelmi felelőse bírálja el az osztályfőnökkel és az igazgatóval egyeztetve. 

 

Az ingyenesség létrejöhet: 

 Új tankönyv tulajdonba adásával. (Normatív támogatás) 

 Könyvtárból való kölcsönzéssel. (Szociális rászorultság, iskolaváltás) 

 

Külön iskolai szabályzat rendelkezik a tanulói tankönyvellátás és tankönyvtámogatás rendjéről 
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2.4 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása  

 

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. 

Az erkölcsi nevelés- Az emberi erőforrások minisztere 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a 

kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szabályozza, hogy a kötelező órák keretei 

között felmenő rendszerben heti egy erkölcstan órát kell tartani az iskolákban. Ez a tantárgy így 

célirányosan fogja segíteni, hogy intézményünkben alapvető feladat az erkölcsi nevelés, a gyerekek 

közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és 

viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása. A multidiszciplináris jellegű tantárgy legfontosabb 

pedagógiai jellemzője ezért az értékek közvetítése, valamint az, hogy társadalmunk közös alapvető 

normái egyre inkább a tanulók belső szabályozó érőivé váljanak.  

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll testi, szellemi és lelki 

értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmi szerkezetet.  Az Emberi 

Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye rögzíti az ember elidegeníthetetlen 

jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen az erkölcstan a személy egyediségét és 

méltóságát helyezi középpontba. Erre az alapelvre kell épülnie minden társas kapcsolatnak és 

közösségi szerveződésnek. Az erkölcstan magába foglalja az ember minden fontos viszonyulását – 

önmagához, társaihoz és közösségeihez, környezetéhez és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt 

az értékrendet, amelyre az ember döntései során támaszkodhat. Cél, hogy a foglalkozások azonos 

erővel hassanak a különböző szociális körülmények között élő, kulturális és etnikai szempontból 

eltérő csoportokhoz tartozó gyerekek fejlődésére.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civilizációban 

általánosan elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a mindennapokban. 

Tegyük ezt azzal a szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és 

értékrend kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításában és a 

felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi nevelés azonban nem korlátozódhat egy órára. Áthatja az 

iskola egész nevelési rendszerét, a tanórai és a tanórán kívüli tevékenységeket. Fontosnak tartjuk a 

pedagógusok példamutatatását.  

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés – Főleg az osztályfőnöki órákon és a történelem, valamint a hon 

és népismereti foglakozásokon tanítunk olyan tartalmakat, melyek erősítik a hazafias érzést a 

tanulóinkban. Így a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi tartalmaira fókuszálva 

elmondhatjuk, ami igaz a többi tantárgy közismereti tartalmára is, hogy az életkori sajátosságoknak 

megfelelő ismeretek kerülnek benne feldolgozásra. 1–4. évfolyamokon a műveltségterület tartalmai 

az alapvető tartalmakkal való ismerkedést, az alapfogalmak elsajátítását szolgálják (időbeliség, 

helyszín, szereplők) a családi történetek, közvetlen környezetünk és a magyar történelem jeles 

eseményein keresztül. Az 5–8. évfolyamok ismereteinek fókuszában a megragad ható történetek és a 

jelentős történelmi személyiségek bemutatása áll.  
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A történelmi folyamatok elvont értelmezése itt háttérbe kerül, átadva helyét a nemzeti identitás 

megerősítését is szolgáló eseménytörténetnek (pl. Hunyadi János, Mátyás király, Zrínyi Miklós, II. 

Rákóczi Ferenc). A tevékenykedtetés szerepet kap pl. múzeumok látogatásán és kiállítások 

anyagának feldolgozásán keresztül. 

Az iskolai ünnepségek színvonalas műsorai nemzetünk nagy eseményeire hívja fel úgy a figyelmet, 

hogy mozgósító erejű és gondolatokat ébresztő legyen a tanulóifjúságunk számára.  

Állampolgárságra, demokráciára nevelés –Az iskola egész szellemiségét áthatja a demokráciára 

nevelés Kiemelt szerepe van a problémaközpontú és elemző tanításnak, amely segít a történelmi 

helyzeteken keresztül a mai világunk megértését is. A Diákönkormányzat törvényben előírt jogainak 

gyakorlásával tanulóink megtanulhatják a társadalmi folyamatokban való aktív részvételt, 

megérthetik a demokratikus jogok gyakorlásának jelentőségét. Így dönt saját működéséről, a 

diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei 

gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai, kollégiumi diák-

önkormányzati tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint (iskolaújság, 

iskolarádió stb.) szerkesztősége tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), munkatársainak 

megbízásáról. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

 

Magyarországon az oktatás demokratikusságát, a tanuláshoz való jogot, az esélyegyenlőséget, a 

tanulás és tanítás szabadságát, a pedagógusok, tanárok és szülők jogait és kötelességeit alapvető 

jogszabályok szabályozzák. Magyarország alkotmánya lefekteti, hogy "minden gyermeknek joga 

van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a 

megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges" " 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése - Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a 

megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati 

kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, szellemi és gyakorlati készségeinek 

kifejezésre jutását és kiművelését. - segítséget nyújtson azoknak a tanulóknak, akik magatartási és 

viselkedési problémákkal, valamint stressz kezelési és önismereti nehézségekkel küzdenek.  

A tanulók a foglalkozásokon megfelelő ismereteket szerezzenek, melyekkel hatékonyabban tudják 

megoldani mindennapi gondjaikat és nehézségeiket.  

Az önismeret a szó köznapi értelmében az önmagunkról való tudást jelöli, azt, hogy ismerjük 

képességeinket, adottságainkat, vágyainkat, céljainkat, tudatában vagyunk személyiségünk 

pozitívumainak, de korlátainak, hiányosságainak is.  

Az önismeret már egész kicsi korban megjelenik, természetesen a testi valóságot érzékelik csak. 

Fontos feladat volt a helyes, és reális önismeret kialakítása. Több gyerek nem tudja, hogy mit is 

jelent, az hogy tulajdonság. Nem ismeri saját magát, nincs tisztába a saját képességeivel. Ezek 

ismeretének hiánya befolyásolhatja, megnehezítheti pl. a helyes pályaválasztást, ami nagyon komoly 

krízis helyzetet idézhet elő a gyermek életében.  

Egymást segítve alakulnak ki az énképük, amelyet sokszor a társak alakítottak formáltak. (Milyen 

vagyok, milyennek látnak mások?)  

Az iskolai önjellemzésben megjelennek azok a tulajdonságok, amelyek a személyközi kapcsolatban 

jelentősek, és fontos helyet kap a kompetenciák felsorolása, gyakori említése is, hiszen erőteljesen a 

személyes kompetencia.  
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A családi életre nevelés: A családi életre nevelés megvalósításához új forma szükséges a 

személyiségfejlesztés modern szemlélete. Azért, hogy ne csak oktassunk, hanem neveljünk is, és 

igazán bensővé váljanak a gyermekekben/fiatalokban az általunk közvetítet A családi életre nevelés 

és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése az iskolában attitűdök és értékek, fontosnak tartjuk, hogy a 

hagyományos frontális oktatás helyett,  a tanár a diákokat egyenrangú partnerekként kezelve, 

interaktív technikákat alkalmazva, oldottabb légkörben valósítsa meg óráit. A pedagógus kilépve a 

tanulási teljesítményt értékelő és magatartást fegyelmező szerepköréből, elfogadó és értékadó, a 

családbarát szemléletmódot hitelesen képviselő személyként kell, hogy jelen legyen. Ezeken a 

foglalkozásokon játszunk, beszélgetünk a diákokkal, s az új ismereteket is igyekszünk – előadás 

helyett – közös munkával felfedezni! Ezen újszerű szemléletmód eszközei a közösen végzett 

gyakorlatok, játékok, a drámapedagógia elemek alkalmazása, a projektmunka. A közösen megélt 

élmény hozzásegít ahhoz, hogy a foglalkozást tartók és a fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz, 

együtt jussanak el egy-egy igazság felismerésére. Az élményszinten történő tanulás a felszíni 

racionális elsajátítás helyett, a mélyebb érzelmi megértést is lehetővé teszi, ezzel segíti elő a 

különböző értékekkel való azonosulást. Az emberi méltóság, a tisztelet fontosságára neveléssel, 

egymás elfogadásával, a rávezetéssel, az elgondolkodtatással hiszünk abban, hogy a fiatalok az 

átgondolt kérdések és információk birtokában önálló, felelősen cselekvő, érett személyiséggé válnak. 

Tudatosítjuk bennük: a döntés az ő kezükben van, az ő felelősségük. 

Esélyt adunk a fiatalok számára, hogy boldog családi életet alapíthassanak, s a felnövekvő 

nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozottabb házasságra és a boldog családi életre. 

Azon fáradozunk, hogy a fiatalok egészséges életmóddal és a harmonikus családi élettel kapcsolatos 

ismeretei elmélyüljenek, felismerjék a veszélyes élethelyzeteket, belső meggyőződésből tudjanak 

„igen”-t mondani a valódi értékekre és „nem”-et a káros szenvedélyekre! Munkánk során főleg a a 

tanórákon ragadunk meg minden alkalmat, hogy ezeket az értékeket közvetítsük, de a szülők felé is 

úgy fordulunk, hogy őket is segítsük. Több közös családi rendezvényt is szervezünk.  

 A testi és lelki egészségre nevelés Érzelmi és gondolati életünket legalább olyan fontos 

karbantartani, mint a testünket sőt, talán még annál is fontosabb, mert fizikai részeinket 

gondolataink, és az általuk kiváltott érzéseink vezérlik minden percben. A testünk sejtjei ugyanis 

felveszik uralkodó érzelmeink és gondolataink rezgéseit, és ennek megfelelően reagálnak, 

működnek. Ha valami miatt ugyanis sokáig fájdalmat érzünk, egy idő után a testünk is megtelik 

ennek a rezgésével, és fizikai fájdalommal fog reagálni, mivel egy bizonyos mennyiség után a 

szervezet szabadulni szeretne attól, ami nem jó számára. 

Ezért iskolánkban egészségnevelő programot működtetünk, mely tantárgyakra lebontva 

meghatározza a fő feladatainkat.  Egészségnapot szervezünk, ahova a családot és az érdeklelődőket 

is várjuk. Az egészséges táplálkozás, a mozgás, a pozitív énkép kialakítása köré csoportosítjuk 

programjainkat.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Fenntarthatóság, környezettudatosság A környezettudatosság rendszeres tevékenység. A 

környezettudatos szemléletet és gondolkodásmódot ki kell alakítani és fenn kell tartani. Ami a 

legfontosabb, hogy a berögzült, környezetre káros szokásokon kell változtatni, ami kezdetben 

lemondásokkal és adott esetben pénzügyi ráfordításokkal jár, hosszabb távon viszont megtérülnek a 

befektetések.  
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A környezettudatosság fogalma együtt jár a fenntarthatóságéval. már fiatalon el kell kezdeni. A 

köznevelési törvény kiemelten kezeli a környezeti és egészségnevelési programot. óvodák, iskolák, 

valamint egyéb fejlesztési és tehetséggondozási programok. A program célja az iskolában, a 

környezettudatosság és a fenntarthatóság fejlesztése, oktatási segédanyagokban való részletes 

kifejtése, a további megkezdett programok folytatása, valamint az együttműködés fejlesztése a 

kisebb közösségek, szülők, iskolák között. Iskolánkban is környezeti programot működtetünk, mely 

tantárgyakhoz is rendeli a feladatokat, de ebben meghatározzuk azokat a projekteket, akciókat, 

táborozásokat, kirándulásokat, amivel a környezettudatos magatartásra és ezzel együtt ennek a 

fenntartására neveljük tanulóinkat. 

Pályaorientáció: A pályaorientáció nem csak egy vagy két tanév feladata, hanem az iskolakezdéstől 

kezdve kell felkészíteni a gyerekeket, arra, hogy majd helyes pályát válasszanak. Ez nagyon fontos 

az egyén, de a társadalom számára is. Hiszen a későbbi gazdaság és társadalom hatékony működése, 

fejlettsége múlik azon, hogy dolgozó emberek lehetnek majd tanítványaink, vagy munkanélküliek. 

Ezért óriási a felelősségünk. Első osztálytól kezdve, az új kerettantervvel elkezdjük az erkölcstan 

oktatását, amelynek fő kérdéskörei, hogy Ki vagyok én? Hogyan viszonyulok másokhoz? Mi az én 

szerepem és helyem a társadalomban? Reálisak a céljaim?  Mindezek a pályaválasztás eléréséig ön 

és társismeretre tanítják a tanulóinkat. A hetedik és a nyolcadik osztály már célirányosan a konkrét 

pályaválasztással foglakozik. osztályfőnöki és, a technika életvitel órákon.  

Szakmákat foglalkozásokat ismernek meg. Olyan munkahelyekre látogatnak el, ahova a tanulóink 

tovább szeretnének tanulni. Pályaválasztási kiállításokon vesznek részt. Pályaválasztási szülői 

értekezleteket tartunk. Nyílt tanítási napokon vehetnek részt tanulóink.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés Tudatos és eredményes pénzügyi és gazdasági ismeretanyag, 

szemléletmód alakulhat ki tanulóinknál, amely által a fiatalok az alapvető információk birtokában a 

felnőtt élethez szükséges döntésképes, jövőtudatos aktív polgárként élhetik majd életüket. A mai 

világban elengedhetetlen, hogy alapvető pénzügyi ismeretekkel rendelkezzenek a társadalom tagjai. 

Eddig nem kapott jelentőségének megfelelő hangsúlyt ez a nevelés.  

Intézményünkben matematika órákon is, de az osztályfőnöki órák keretén belül foglalkozunk 

ezekkel a témákkal.  

Médiatudatosságra nevelés:  

A XXI. század multi-média világában a média-analfabetizmus komoly veszélyeket rejt magában. 

Megengedheti-e magának a társadalom, hogy a felnövekvő generáció híján legyen mindazon 

képességeknek, amelyek révén a saját érdekeit szem előtt tartva értékelni tudja majd az őt érő 

gazdasági, politikai, kereskedelmi és kulturális impulzusokat? A médiatudatosságra való nevelés az 

információ forrásának és jellegének beazonosítása révén lehetővé teszi a befogadandó információk 

tudatos értékelését. 

Nem túlzás azt állítanunk, hogy még soha ekkora szükség nem volt arra, hogy a fiatalok, köztük is 

hangsúlyozottan a legkisebbek, megkapják azt a felkészítést, amely alkalmassá teszi őket a média 

világában való biztonságos „közlekedésre”.  
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Nemcsak az információ mennyisége, hanem az információs csatornák elképesztő mérvű gyarapodása 

is indokolja a különös odafigyelést. A gyermek csak akkor értheti meg az őt körülvevő világot, ha 

képes kritikusan megítélni mindazt, amit lát vagy hall. A gyerekek fejlődése eltérő lehet, és az, 

ahogyan televíziózás közben értelmezik a látottakat és hallottakat, fejlettségük mellett függ – többek 

között – attól is, hogy milyen társadalmi közegben, kultúrában nevelkednek. Vannak azonban 

jellegzetes közös vonások, amelyek általában jellemzőek egy-egy korosztályra. Iskolánkban ezért is 

vezettük be a választható órák terhére az ötödik osztályban az informatika oktatását, nyolcadik 

osztályban pedig egy fél órával növeltük meg a tantárgy óraszámát. Célunk ezzel nem csak az 

informatikai ismeretek közvetítése volt, hanem az is, hogy tanulóink tudatosan használják az 

infokommunikációs eszközöket. 

A tanulás tanítása 

 „Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti 

vágyunkat, 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) 

. Egyre többen tapasztaljuk, hogy tanulóinknak nehézséget jelent, a hogyan tanuljak?! 

Társadalmunkra az állandó fejlődés, változás, az átlagos ismeretek növekedése a jellemző. A nevelés 

és oktatás egyik fontos feladata az is, hogy fejlessze a gyerekek kreativitását, gondolkodását, 

felelősségérzetüket. 

Oroszlány Péter írja: „ A tanulási képességek fejlesztésére minden iskolatípusban és minden 

életkorban különös gondot kell fordítani, mert olyan általános eszköztudást ad, amely minden  

gyerekeket rá kell ébreszteni, hogy miben tehetsége higgyék el, hogy képesek  a tantárgy  

eredményes tanításának, a tanulók sikerességének nélkülözhetetlen föltétele.” megtanulni  tanulni. 

A tanulásszervezési eljárások közül a kreativitást fejlesztő, munkáltató módszereket és szervezeti 

formákat részesítjük előnyben. A tanároktól a motiváló, aktivitásra ösztönző, cselekedtető technikák 

alkalmazását várjuk. A verseny helyett az együttműködést helyezzük előtérbe. Ösztönözzük a 

csoportmunka alkalmazását. Folyamatosan szoktatjuk a tanulókat saját munkájuk értékelésére. 

A tanórákon szorgalmazzuk a hagyományos keretek közötti, rendszeresen alkalmazott differenciált 

oktatást. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a helyi tantervekhez használt mikrotantervek (tanmenetek) jól 

igazodjanak az egyes osztályok összetételéhez, tudásszintjéhez. 

Az önálló ismeretszerzés megalapozása érdekében: 

- Célunk a kellemes környezet biztosítása, a feszültségmentes, kedvező légkör fenntartása az iskolai 

foglalkozásokon. 

- A ténytudást meghaladó tanári követelményeket a problémafelvető, feladatmegoldó tanítás 

irányába közelítjük. 

- A nevelők felkészülnek a számítógép alkalmazására. 

- Fontos a könyvtár rendszeres használatát igénylő feladatok adása a tanórákon. 

 A tudás modern értelmezésén az új eszközök alkalmazni tudását, az önálló ismeretszerzés 

képességét, a számítástechnikai képzést és az idegen nyelv ismeretét értjük, amelyek kiegészítik a 

tudás hagyományos értelmezési körét. 
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A minőségi ellenőrzés megvalósítása érdekében folyamatosan működtetjük a helyi értékelési 

rendszerünket. 

Rendszeressé tesszük az oktatási folyamatmérést, vizsgáljuk az 1. évfolyam iskolakészültségi 

szintjét, nevelési eredményekkel követjük figyelemmel az iskolai értékválasztás megvalósulását. 

A tanulási feltételek javítása érdekében törekszünk a könyvtárterem és nyelvi kislabor kialakítására. 

Az informatika oktatása a kialakított számítógép-teremben valósul meg. 

 

Tanulási stratégiák és tanulási módszerek kialakítása: 

 Tudjon ismereteket meríteni saját emberi-társadalmi környezetéből, történetekből, 

képekből, a tömegkommunikációs eszközökből és más ismerethordozókból. 

 Tudjon ismereteket meríteni egyszerű statisztikai táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból, törvényekből, egyéb forrásokból. 

 Dolgozza fel a különböző forrásokból származó információit nevelői irányítással. 

 Legyen képes társadalmi tapasztalataiból, valamint a különböző szöveges és képi 

információkból származó ismereteit önállóan értelmezni, és belőlük 

következtetéseket levonni. 

 Nevelői irányítással tudja megmagyarázni a különböző társadalmi-történelmi 

események, jelenségek okait és következményeit. 

 Legyen képes adott témához információkat gyűjteni az iskolai vagy más 

könyvtárakban. 

 Ismerje és tudja használni a legfontosabb kézikönyveket, lexikonokat, atlaszokat. 

 

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 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 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. 
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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 kulcskompetenciák fejlesztésének lehetőségeit a helyi tanterv minden tantárgy előtt részletesen 

taglalja.  

 

2.5. Mindennapos testnevelés 

 

A mindennapos testedzés formái 

Az intézmény a gyermekek számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozásokkal biztosítja: 

Az első – második évfolyamon: 

 a heti kötelező 5 testnevelés órák20122/ 2013-as tanévtől felmenő rendszerben 

 Ezen kívül  pedig a játékos egészségfejlesztő mozgás 

A harmadik – negyedik évfolyamon: 

 a heti 5 kötelező testnevelés óra 20122/ 2013-as tanévtől felmenő rendszerben 

 az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai 

 a többi tanítási napon játékos, egészségfejlesztő mozgás 

Az ötödik – nyolcadik évfolyamon: 

 a heti 5 testnevelés óra20122/ 2013-as tanévtől felmenő rendszerben 

 az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai 

 a hét minden napján szervezett tömegsport foglalkozások, melyek tevékenységébe a tanulók 

akár egy-egy alkalommal is bekapcsolódhatnak 

A napközi otthonban: 

 játékos, egészségfejlesztő mozgás 
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A tanórán kívüli sportfoglalkozásokat az iskolai sportköri és tömegsport órák keretében kell 

megszervezni. Ezeken a tanuló jogosult részt venni. 

Az iskolai sportkör munkáját az iskola igazgatója által megbízott testnevelés szakos tanár irányítja. 

Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló program szerint végzi munkáját. Az iskolai sportkör 

szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell elfogadni.  

Az iskolai sportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, sportköri csoportok) az iskolai 

sportköri szakmai programjában kell meghatározni. 

     

Az iskolai sportköri és tömegsport foglalkozások pontos idejét tanévenként a munkatervben kell 

meghatározni. 

Az iskolai sportfoglalkozások óraszámát a tantárgyfelosztásban kell meghatározni. 

Az iskolai sportköri foglalkozásokat a testnevelést tanító tanárok vezetik. Munkájukat a munkaköri 

leírásuk alapján végzik. 

Az iskolai sportkör működési rendje: 

 Tömegsport foglalkozások. 

 Sport délutánok. 

 Sport játékok. 

 Versenyek és versenyre való felkészítés 

Ezeket meghirdetett formában, felügyelettel, dokumentálható módon, minden gyereknek biztosítani 

kell. 

Az iskolai sportkör és az iskolavezetés kapcsolatának formája, rendje: 

    Az intézmény vezetője (vagy helyettese) évente legalább egy alkalommal lelátogatja a sportköri 

foglalkozást.  

Célja: A foglalkozás szakmai színvonalának, a tanulói létszámnak, a tanulók haladásának a nyomon 

követése. 

A sportkör vezetője félévkor és év végén írásban beszámol a sportkör munkájáról, működéséről,  a 

sportkör által szervezett sportrendezvényekről, a tanulók részvételéről más sportrendezvényeken. 

 

 

2.6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

 

 

2.7.A projektoktatás A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata. Középpontjában egy 

gyakorlati jellegű probléma áll, melyet a  diákok és  tanárok közösen, több szempont szerint 

elemezve, komplex  módon dolgoznak fel. A projektmódszer legfontosabb értéke maga a 

munkafolyamat. Az egyéni munka mellett megjelenik a csoportos tevékenység, az együttműködés  

Mindenki saját képességei, egyéni tapasztalatai alapján járul hozzá a csoport munkájához.  

A munkafolyamat eredménye a produktum, amely lehet: 

 tárgy, játék, társasjáték,  

modell (minta a valóság tanulmányozásához, terv, pl. szabásminta stb.),  

makett (gép, eszköz, kicsinyített alkotás), 

előadás, színdarab, magnófelvétel, videofelvétel, fénykép, 

írásmű, művészeti alkotás, kiállítás, összetett alkotások, 

bemutató, tabló, diagram, elméleti megoldás, 

rendezvény, ünnepély,  

egyéb  
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Az iskolai rendezvényeket, az osztályszintű programokat projekttervek alapján készítjük el. Itt 

ügyelünk arra, hogy a projektoktatás jellemzői, módszerei megjelenjenek. Kiemelten fontosnak 

tartjuk a tanulói öntevékenységet, kreativitást és önállóságot erősíteni. A módszer a tanulók 

érdeklődésére, szükségleteire és a közös tevékenységre épít.  Az iskolánkban hagyományként a 

következő projekteket szervezzük meg tanórán kívül, ami főleg a nemzeti ünnepeinkhez kötődik.  

- október 6 

- október 23. 

- március 15. 

- augusztus 20. 

- Karácsonyi forgatag 

- Miénk a Ház ( TÁTIKA, Táncház ) 

 

A nevelőtestület döntése alapján az osztályközösségek szintjén tartott megemlékezések az alábbiak: 

- mikulás ünnepség 

 

Az intézmény hagyományos rendezvényei 

Az iskola névadó személyével kapcsolatos rendezvények: 

- Zrínyi – nap 

- Nyílt napok  

 

2.8. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 
Az esélyegyenlőség megteremtését kiváltó okok és feladataink 

 

 Iskolánk beiskolázó körzetében élő családok egy része többszörösen hátrányos helyzetű 

körülmények között él.  

A hátrányok okai: munkanélküliségből, a szülői környezet átlagosnál kisebb iskolázottsági 

szintjéből, és a tanulói összetétel nagyfokú heterogenitásából adódnak.  Ilyen körülmények között 

nem mondhatunk le az esélyegyenlőtlenség mérsékléséről. A hátrányos helyzetű, de jó képességű 

tanulóknak meg kell adni az esélyt, hogy képességeiket kibontakoztathassák, iskolánkból kikerülve 

képességeiknek megfelelő módon tanulhassanak tovább. A lemaradással, így hátránnyal induló 

tanulóknak biztosítanunk kell, hogy felzárkózhassanak, megszerezzék a továbbtanuláshoz szükséges 

ismereteket, kompetenciákat. 

 Fontos, hogy olyan oktatási - művelődési kínálatot biztosítson az iskola, amilyet egy átlagos 

általános iskola nyújt iskoláskorú lakóinak. Ehhez az iskola tárgyi adottságai megvannak, a 

nevelőtestület alkalmas erre, s az hozzáállással a finanszírozási feltételek megteremthetők. 

 Az iskola sokszínű tevékenységkínálata alkalmas rá, hogy a művelődési hiányokat 

kompenzálja az iskola tanulói számára.  

 A szakmai és eszközi feltételrendszer az utóbbi időben jó irányba fejlődött. Ezek 

továbbfejlesztésével biztosítani tudjuk az esélyegyenlőséghez szükséges feltételeket.  

   A szülők anyagi hátterének hiányai a szociális gondoskodás keretében kompenzálhatók. 

 Összefogással képesek vagyunk az esélyegyenlőtlenség olyan mértékű csökkentésére, hogy 

minden tanítványunk bejuthasson az általa választott és képességeinek megfelelő középfokú 

intézménybe. 
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 A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei 

 

     Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy számára megfelelő oktatásban 

részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartókkal, a családdal, a 

gondviselőkkel, szakmai és civil szervezetekkel együttműködve) a következő elvek szerint kell 

biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:  

 

 kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1–4.. évfolyamon; 

 folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés; 

 a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további szakaszain;  

 a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;  

 

A tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók 

személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek alkalmazása. 

 a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, 

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

tevékenység támogatása az iskolán kívül;  

 egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési 

eljárások alkalmazása.  

 

 

 

 

 

 

Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 

A program célja: 

 

    Segítséget nyújtani azoknak a tanulóknak, akik állandósult, vagy átmeneti helyzetük alapján 

hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetűek. Nehezen illeszkednek be az iskolai környezetbe, 

esélytelenebb helyzetből indulnak az ismeretszerzésben, vagy egyéni ütemű fejlesztést igényelnek. 

 

Ezek a tanulók: a, családi mikrokörnyezetük miatt hátrányos  és halmozottan hátrányos helyzetűek 

                          b, egyéb külső hatások miatt hátrányos helyzetűek 

                          c, iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek 

                          d, csonka családban felnövő gyermekek 

                          e, egészségkárosodott családban felnövekvők 

                          f, munkanélküliséggel sújtott családok 

                          g, átmeneti hátrányokkal küszködő, pl.: költöző, beteg ebből  következik, hogy a 

családok anyagi helyzetei is sok esetben a kritikus értékhatáron vannak. 

 

Intézményi lehetőségek a hátrány és halmozottan hátrányosság leküzdésére 

- Felzárkóztató és tehetséggondozó programokat működtetünk. 

- Házi és területi versenyeztetést biztosítunk több tárgyból ezeknek a tanulóknak is 

- Rendszeresen korrepetáljuk a tanulókat. 

- Integrált oktatást biztosítunk, ezen belül biztosítjuk az eltérő tantervű oktatást. 

- Kistérségi szakemberek bevonásával fejlesztő foglalkozásokat szervezünk 

- Segítő tanári hálózathoz csatlakozva kívánjuk biztosítani az esélyegyenlőség  
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- Mentálhigiénés programok részeseiként tevékenykedve ismertetjük meg gyermekeinket a 

személyi higiéniával. 

- Pályaorientációs tevékenységet folytatunk, pl.: pedagógiai intézet, munkaügyi központ – 

pályaválasztási megyei kiállítás. 

- Támogatott táborozási, kirándulási, országjáró túrákat szervezünk. 

- Útravaló program, út a középiskolába alprogramját működtetjük évek óta. 

- Középiskolai előkészítő foglalkozások, korlátozás nélküli internet használat. 

- Hangverseny és színház bérlettel kedvezményesen juttatjuk el tanulóinkat előadásokra. Úszás 

oktatás alapjait biztosítjuk ingyen. 

- Kapcsolatot tartunk folyamatosan a Nevelési Tanácsadóval, a Tanulmányi képességeket 

vizsgáló szakbizottsággal. 

- Család látogatási és fogadóórai rendszer a szülői ház, a szülők irányába. 

 

A leírtakból jól látható, hogy sokat teszünk a szociális hátrányok leküzdése érdekében. Ez is 

olyan munka, amelyet nap, mint nap meg kell harcolni, eredménye, mint ahogy a pedagógiában 

általában, csak emberöltők multán látható. 

 

 

 

 

 Az alábbi ütemterv alapján végezzük munkánkat, illetve egészítjük ki a gyermek és 

ifjúságvédelmi munkát: 

 

IDŐPONT Feladat Felelős 

Szeptember 

első hét 

A hátrányos helyzetű tanulók felmérése, 

regisztrációja. Hátrányok meghatározása. 

Gyerm.és ifj. 

véd, o.fő. 

Szeptember 

második hét 

Tevékenységi formák megtervezése az aktuális 

időszakra. 

Gyerm.és 

ifj.véd, o.fő. 

Szeptember 

harmadik hét 

A szociális hátrányok enyhítését szolgáló 

tevékenységek ütemtervének elkészítése. 

Előzőek és 

iskola vez. 

Szeptembertől 

Júniusig 

A tevékenységi formák megvalósítása az ütemezés 

alapján 

Nevelő 

testület 

Június 
Eredmények számbavétele. Fejlesztési tevékenységek 

megtervezése a következő évre. 

Nevelők és 

iskola vez. 

 

 
                

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái 
A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 

 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, a tanuló 

teljesítménye értékelése és formái 

 

 Az iskola elsődleges feladata az ismeretátadás. Ennek következménye, hogy az iskola feladata az is, 

hogy a megszerzett ismerteket időközönként számon kérje a tanulóitól. 
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A tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése biztosítja 

a pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy  

 figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni előrehaladását,  

 a felmerülő problémákat időben észrevegyék, 

 a jól teljesítők megerősítést nyerjenek, 

 a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak. 

 

A beszámoltatás, a számonkérésének értékelésének fajtái: 

 

Diagnosztikus értékelés:  

 Alapvető funkciója, hogy a tanárt informálja a tanuló felkészültségéről. 

 Alkalmazzuk tanítási év elején vagy egy új témakör felvétele előtt a tanulók előzetes 

ismereteinek felmérésére. 

 

Formatív értékelés: 

 Feladata az, hogy visszajelzést kapjon a tanuló arról, hol tart , mit tud és mit nem tud vagyis 

segítse a tanuló önértékelését. 

Szummatív értékelés:  

 Feladata, hogy összegezze, lezárja a tanulási ciklust, tehát a folyamat végén alkalmazzuk. 

 

 Elvei: 

 Az értékelés, minősítés mindig előremutató legyen, soha ne megbélyegző.  

 Lényeges feladatnak kell tekinteni a tanulói önértékelés rendszerének kialakítását. 

 A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be. 

 

Feladatai: 

 a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, illetve 

országos eredményekhez, 

 a következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára, 

 a követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás témáinak 

kijelölése, 

 a tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez, 

 a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének minősítése 

érdemjeggyel. 

 

A beszámoltatás, számonkérés alkalmazott formái: 

 

 Szóbeli felelet:  

 Az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, önálló feleletek és 

kérdésekre adott válaszok alapján. 

 Írásbeli beszámoltatás: 

 Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok megoldásán keresztül. 

 Gyakorlati számonkérés:   
 A kísérletek, mérések elvégzésében elért gyakorlottság mérése azokban a témakörökben, 

amelyekben a tanulónak megfelelő lehetősége volt a gyakorlásra.  

 Önálló kiselőadás: 

 Egy adott téma önálló feldolgozása és előadása 

 Óraközi munka: 

 Az órái munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége. 
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 Versenyeken való eredményes részvétel 
 

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

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően 

a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. Az 

ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

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

évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli dolgozatban is 

tanúbizonyságot tesznek, mely elsősorban az alkalmazás képes tudást méri. 

 

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

környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

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

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

kompetencia alapú témazáró dolgozatot írnak. 

 

 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy esetében 

egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor írásbeli 

számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

 

- az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen 

gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

- a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük.) 

 A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

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

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

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

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

- Az első évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

- A második-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden 

tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük. 

Az első évfolyamon, év végén, a második évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, 

előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől 

függően a következő lehet: 

 

KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

JÓL TELJESÍTETT 

MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL  

 

A második évfolyamtól év végén, valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 
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A negyedik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek 

és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

 

           jeles ( 5 )  jó ( 4 )  közepes ( 3 )   

                 elégséges ( 2 ) elégtelen ( 1) 

 

Félév, ill. tanév végén adható szaktárgyi dicséret azon tanulóknak, akik csak ötös 

érdemjegyet szereztek, bejegyzése félévkor 5D, év végén a kitűnő szó beírásával történik. 

 

Félévente minimum a heti óraszám 150 %-a, de az egyórás tárgyak esetén legalább 3 érdemjegy 

legyen. 

A szóbeli feleletek száma egy félévre vonatkoztatva, a heti 1-2 órás tárgyak esetén legalább 1, a heti 

2 óránál nagyobb óraszámú tárgyak esetén legalább 2. 

A témazáró dolgozatok száma tantárgyanként változó, általában témakörönként egy. 

 

 

 

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

könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, és az 

esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) 

érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján javasoljuk elvégezni: 

                         

Teljesítmény Érdemjegy 
    0 - 30 %:  elégtelen (1) 

    31 - 50 %:  Elégséges (2) 

  51 - 74 %:  közepes (3) 

  75 - 89 %:  jó (4) 

    90 - 100 %:  jeles (5) 

 

A második évfolyamtól az év végi bizonyítványban, illetve az ötödik-nyolcadik évfolyamon a félévi 

értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek 

minősítésre: 

negyedik évfolyamon:  

magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, informatika, környezetismeret, 

ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

 

ötödik évfolyamon:  

magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, 

természetismeret, tánc és dráma, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

 

hatodik évfolyamon:  

magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, 

természetismeret, fizika, hon és népismeret, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 
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hetedik évfolyamon:  

magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, fizika, 

biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

 

nyolcadik évfolyamon:  

magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, fizika, 

biológia, kémia, földrajz, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. 

 

 Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 

pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb 

évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen 

eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt 

pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha 

a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az 

osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 

 

A témazárók és dolgozatok, tudáspróbák bejegyzése az osztálynaplóba piros színnel az egyéb írás-

beli munkák bejegyzése zöld színnel történjen. A témazárók, dolgozatok tudáspróbák meghatározó 

szerepet játszanak az érdemjegy kialakításában. 

 

   gyakorlati készségek felmérése: 

- munkadarabok készítése 

- rajzok, dal éneklés 

- tornagyakorlatok … stb. 

A szerzett érdemjegyek bejegyzése az osztálynaplóba kék színnel történjen. 

 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatás formája, rendje, korlátai 

 

Naponta 2 "nagydolgozatot" (témazárót) írhatnak a tanulók előzetes egyeztetés alapján, melyet a 

tanár legalább egy héttel előre jelez,  

A kiértékelt írásbeli munkát a tanuló tíz tanítási napon belül kézhez kapja 

 

Ez a fajta értékelés az első osztály esetében október hónaptól kezdődően történik. Az előző 

„szoktatási időszakot” szöveges értékeléssel minősítjük. 

A köznevelési törvény törvény alapján fegyelmi büntetések a következők:  

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába- végrehajtása akkor lehetséges, 

ha  az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. 

 

 

A nevelőtestület Fegyelmi Bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

 igazgató (vagy helyettes) 

 osztályfőnök 

 gyermekvédelmi felelős 

 igazgató által megbízott, osztályban tanító szaktanár 

A fegyelmi eljárást az igazgató kezdeményezi és bonyolítja le 
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2.10. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 
 

Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása 

 

   Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: 

a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás 

(készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása 

   Feltétlen vezérlő elv, hogy a tanulók napi terhelési mutatói kiegyensúlyozottak legyenek. Ne 

legyenek olyan napok, melyeken alig kell valamit tanulni, a másikon pedig szinte elvégezhetetlen 

mennyiségű és minőségi munka vár megoldásra. 

 Elképzelésünk szerint, az adott napra történő felkészülésben,  

alsó tagozatban: két jelentősnek mondható írásbeli feladat adható, illetve két nagyobb 

terjedelmű szóbeli tanulni való 

felső tagozatban: 5.-6.osztályban kettő illetve három, 7.-8.o.-ban pedig három 

nagyobb terjedelmű írásbeli és szóbeli feladat tervezhető egy felkészülési napra.  

- az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra) nem 

kapnak szóbeli, valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem 

írásbeli házi feladatot; 

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos 

(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem 

írásbeli házi feladatot; 

- a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 

osztályban legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot 

lehet íratni. 

 

Ezt tanári kontrolt, a szaktanároknak és napközis nevelőknek kell betartani illetve betartatni.  

 

2.11 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 
 

A nevelőtestület állásfoglalása szerint a tanulókat a készségeik, képességeik és szorgalmuk alapján 

sorolják csoportokba. 

Mindkét csoport azonos tanterv és tankönyvcsalád alapján halad. 

 A csoportok átjárhatók lesznek, évente 3 alkalommal (félévkor, áprilisban és év végén) 

változhat a csoport összetétele. 

 A csoportalakítással jelentősen nő a differenciálásra és a tehetséggondozásra fordítható 

időkeret. 

 

2.12. A tanulók fizikai állapotának,edzettségének méréséhez szükséges 

módszerek 
 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

 

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

órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a „Hungarofit 

teszt” alapján került összeállításra.  
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Lásd: Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére, értékelésére 

Szerkesztette: Andrásné Dr. Teleki Judit, MKM 1997.) 

 

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

minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt az értesítő könyvön keresztül a 

szülők tudomására hozzák. 

 

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó 

pontszámok: 

 

1. feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése) 

 

Kiinduló helyzet: a tanuló az elugró vonal (elugró deszka) mögé áll úgy, hogy a cipőorrával a 

vonalat nem érinti. 

Feladat: térdhajlítás – és ezzel egyidejűleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos 

mélytartásba, előzetes lendületszerzés –, majd erőteljes páros lábú elrugaszkodás 

és elugrás előre.   

          Értékelés: az utolsó nyom és az elugró vonal közötti távolságot mérjük méterben. 

 

  

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 1. 00 1. 10 1. 23 1. 34 1. 45 1. 55 1. 64 1. 72 

2 1. 03 1. 13 1. 26 1. 37 1. 48 1. 58 1. 67 1. 75 

3 1. 06 1. 16 1. 29 1. 40 1. 51 1. 61 1. 70 1. 78 

4 1. 09 1. 19 1. 30 1. 43 1. 54 1. 64 1. 73 1. 81 

5 1. 12 1. 22 1. 34 1. 46 1. 57 1. 67 1. 76 1. 84 

6 1. 15 1. 25 1. 37 1. 49 1. 60 1. 70 1. 79 1. 87 

7 1. 18 1. 28 1. 40 1. 52 1. 63 1. 73 1. 82  1. 90 

8 1. 21 1. 31 1. 44 1. 55 1. 66 1. 76 1. 85 1. 93 

9 1. 24 1. 34 1. 47 1. 58 1. 69 1. 79 1. 88 1. 96 

10 1. 27 1. 37 1. 50 1. 61 1. 72 1. 82 1. 91 1. 99 

11 1. 30 1. 40 1. 53 1. 64 1. 75 1. 85 1. 94 2. 02 

12 1. 33 1. 43 1. 56 1. 67 1. 78 1. 88 1. 97 2. 05 

13 1. 36 1. 45 1. 59 1. 70 1. 81 1. 91 2. 00 2. 08 

14 1. 39 1. 48 1. 62 1. 73 1. 84 1. 94 2. 03 2. 11 

15 1. 42 1. 52 1. 65 1. 76 1. 87 1. 97 2. 06 2. 14 

16 1. 45 1. 56 1. 68 1. 79 1. 90 2. 00 2. 09 2. 17 

17 1. 48 1. 58 1. 72 1. 82 1. 93 2. 03 2. 12 2. 20 

18 1. 51 1. 62 1. 76 1. 85 1. 97 2. 07 2. 16 2. 24 

19 1. 54 1. 66 1. 80 1. 89 2. 01 2. 11 2. 20 2. 28 

20 1. 57 1. 70 1. 84 1. 94 2. 05 2. 15 2. 24 2. 32 

21 1. 61 1. 74 1. 87 1. 98 2. 09 2. 19 2. 2 8 2. 36 
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Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 0. 97 1. 08 1. 17 1. 24 1. 31 1. 38 1. 43 1. 47 

2 1. 00 1. 11 1. 20 1. 27 1. 34 1. 41 1. 45 1. 50 

3 1. 03 1. 14 1. 23 1. 30 1. 37 1. 44 1. 48 1. 53 

4 1. 06 1. 17 1. 26 1. 34 1. 40 1. 47 1. 51 1. 56 

5 1. 09 1. 20 1. 29 1. 38 1. 43 1. 50 1. 54 1. 59 

6 1. 12 1. 23 1. 32 1. 41 1. 45 1. 53 1. 57 1. 62 

7 1. 15 1. 26 1. 35 1. 44 1. 48 1. 56 1. 60 1. 65 

8 1. 19 1. 29 1. 38 1. 47 1. 51 1. 59 1. 63 1. 68 

9 1. 22 1. 32 1. 41 1. 50 1. 54 1. 62 1. 66 1. 71 

10 1. 25 1. 35 1. 44 1. 53 1. 57 1. 65 1. 69 1. 74 

11 1. 29 1. 38 1. 48 1. 56 1. 60 1. 68 1. 72 1. 77 

12 1. 32 1. 41 1. 50 1. 59 1. 63 1. 71 1. 74 1. 80 

13 1. 35 1. 44 1. 53 1. 62 1. 66 1. 74 1. 77 1. 84 

14 1. 39 1. 48 1. 57 1. 65 1. 69 1. 77 1. 80 1. 87 

15 1. 41 1. 50 1. 60 1. 68 1. 72 1. 80 1. 83 1. 90 

16 1. 44 1. 53 1. 64 1. 71 1. 76 1. 84 1. 87 1. 94 

17 1. 47 1. 57 1. 67 1. 74 1. 80 1. 87 1. 91 1. 98 

18 1. 50 1. 60 1. 70 1. 77 1. 84 1. 90 1. 95 2. 02 

19 1. 54 1. 64 1. 74 1. 80 1. 88 1. 94 1. 99 2. 05 

20 1. 57 1. 68 1. 78 1. 84 1. 92 1. 98 2. 03 2. 08 

21 1. 61 1. 72 1. 81 1. 88 1. 96 2. 02     2. 07 2. 11 

 

 

 

3. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS FOLYAMATOSAN 

 

(A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 

 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és mindkét 

karja laza tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot végző személy az egymáshoz tett 

lábfejeket a földhöz szorítja. 

Feladat: a tanuló az 1. ütemre törzsemelést végez, 

            2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, 

            3. ütemre visszanyit tarkórátartásba, 

            4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre. 

 Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 

Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 20 22 24 26 28 30 32 34 

2 24 26 28 30 32 34 36 38 
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3 28 30 32 34 36 38 40 42 

4 32 34 36 38 40 42 44 46 

5 36 38 40 42 44 46 48 50 

6 40 42 44 46 48 50 52 54 

7 44 46 48 50 52 54 56 58 

8 48 50 52 54 56 58 60 62 

9 52 54 56 58 60 62 64 66 

10 56 58 60 62 64 66 68 70 

11 60 62 64 66 68 70 72 74 

12 64 66 68 70 72 74 76 78 

13 68 70 72 74 76 78 80 82 

14 72 74 76 78 80 82 84 86 

 

 

                Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 16 19 22 25 28 29 30 32 

2 20 23 24 29 32 33 34 36 

3 24 27 28 33 36 37 38 40 

4 28 31 32 37 40 41 42 44 

5 32 35 36 41 44 45 46 48 

6 36 39 40 45 48 49 50 52 

7 40 43 44 49 52 53 54 56 

8 44 47 48 53 56 57 58 60 

9 48 51 51 57 60 61 62 64 

10 52 55 56 61 64 65 66 68 

11 56 59 60 65 68 69 70 72 

12 60 63 64 69 72 73 74 76 

13 64 67 68 73 76 77 78 80 

14 68 71 74 77 80 82 83 84 

 

 

4. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL FOLYAMATOSAN  
 

(A hasizmok erő-állóképességének mérése) 

 

Maximális időtartam: négy perc. 

Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szőnyegen, a hátán fekszik, és mindkét 

térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóra tartás előre néző 

könyökkel. 

Feladat: a tanuló üljön fel, könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. 

Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma négy perc alatt. 

Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 
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     Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 25 28 31 34 36 38 40 42 

2 30 33 36 39 41 43 45 47 

3 35 38 41 44 46 48 50 52 

4 40 43 46 49 51 53 55 57 

5 45 48 51 54 56 58 60 62 

6 50 53 56 59 61 63 65 67 

7 55 58 61 64 66 68 70 72 

8 60 63 66 69 71 73 75 78 

9 65 68 71 74 76 78 80 82 

10 70 73 76 79 81 83 85 87 

11 75 78 81 84 86 88 90 92 

12 80 83 86 89 91 93 95 97 

13 85 88 91 94 96 98 100 102 

14 90 93 96 98 100 102 104 106 

 

 

 

    Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 20 23 26 29 32 34 36 38 

2 25 28 31 34 36 38 40 42 

3 30 33 36 39 41 43 45 47 

4 35 38 41 44 46 48 50 52 

5 40 43 46 49 51 53 55 57 

6 45 48 51 54 56 58 60 62 

7 50 53 56 59 61 63 65 67 

8 55 58 61 64 66 68 70 72 

9 60 63 66 69 71 73 75 77 

10 65 68 71 74 76 78 80 82 

11 70 73 76 79 81 83 85 87 

12 75 78 81 84 86 88 90 92 

13 80 83 86 89 91 93 95 97 

14 85 88 91 94 96 98 100 102 

 

 

4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS FOLYAMATOSAN  
(A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 

 

Maximális időtartam: lányok 2 perc; fiúk: 4 perc. 

Kiinduló helyzet: mellső fekvőtámasz (tenyerek vállszélességben előre néző ujjakkal, 

egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, 

merőleges kar). 

Feladat: a tanuló mellső fekvőtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez.  
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A törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell 

tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes 

helyzetbe nem kerül. 

Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 

 

 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: 

 

     Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) 

 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 5 7 9 11 13 15 17 19 

2 7 9 11 13 15 17 19 21 

3 9 11 13 15 17 19 21 23 

4 11 13 15 17 19 21 23 25 

5 13 15 17 19 21 23 25 27 

6 15 17 19 21 23 25 27 29 

7 17 19 21 23 25 27 29 31 

8 19 21 23 25 27 29 31 33 

9 21 23 25 27 29 31 33 35 

10 23 25 27 29 31 33 35 37 

11 25 27 29 31 33 35 37 39 

12 26 28 30 32 34 36 38 40 

13 27 29 31 33 35 37 39 41 

14 28 30 32 34 36 38 40 42 

 

 

   Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) 

 

PONTSZÁM 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Évfolyam 

1 1 1 2 2 3 4 5 6 

2 1 2 2 3 4 5 6 7 

3 2 2 3 4 5 6 7 8 

4 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 8 9 10 11 12 13 14 15 

11 9 10 11 12 13 14 15 16 

12 10 11 12 13 14 15 16 17 

13 11 12 13 14 15 16 17 18 

14 12 13 14 15 16 17 18 19 
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A tanulók minősítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján: 

 

 

Elért összes pontszám Minősítés 

0 – 11 igen gyenge 

12 – 22 gyenge 

23 – 33 elfogadható 

34 – 43 közepes 

43 – 52 jó 

53 – 63 kiváló 
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2.13.Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 
 

 

Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szabályozza és kimondja, hogy a kerettanterv részeként el kell készíteni az iskola 

egészségnevelési és környezeti nevelési programját. 

 Az iskola egészségnevelési programja a következőket tartalmazza: 

- Mi az egészség? 

- Mi az egészségfejlesztés?  

- Az életmód szerepe 

- Az iskola szerepe és lehetőségei  

- Alapelvek 

Az egészségnevelés célja 

- Az egészségnevelés feladatai  

- Az egészségnevelés területei 

- Módszerek, eszközök  

- Fejlesztési követelmények  

- Ellenőrzés, értékelés 

- Egészségügyi prevenció az iskolában  

- Az iskolában végzett szűrővizsgálatok 

- A szakemberek együttműködésének lehetőségei és módszerei  

- Az egészségnevelés szakmai programja 

 

Az ismeret centrikus megközelítések egymagunkban nem értek el kedvező eredményt. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy csak újabb eszközök bevonásával válhat valóban hatékonyabbá az 

egészségnevelési munka.  

Így napjainkban az egészség – megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye az 

embereket arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet 

törődjenek az egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és 

lehetőségekkel.  

 

Olyan életmódbeli alternatívákat kínál, amelyekkel azonosulva az egyéneknek lehetőségük 

nyílik az egészségesebb életforma kiválasztására. Így az egészségmegőrzés a mindennapi 

élet részévé válik, mely messzemenően figyelembe veszi az egyén szociális és gazdasági 

helyzetét, mentális és fizikai kapacitását. Az egészségmegőrző tevékenység magában 

foglalja az emberi szervezet működésével és betegségek megelőzésével, az életvezetéssel 

kapcsolatos egyéni ismeretek bővítését, ezen kívül szakmapolitika változásokat feltételez, 

mivel a politikai és környezeti tényezők nagymértékben befolyásolják az egészséget. 
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Mi az egészség? 

 

Az egészségről alkotott nézetek nagyon változatosak, az egészség többféleképpen is 

definiálható. Az egyszerű megközelítések mellett léteznek átfogó filozofikus vagy morális 

felfogások is. Másképp gondolkodnak az egészségről a laikusok és másképp az 

egészségügyben dolgozók, de a különböző kultúrákban, társadalmakban ugyancsak eltérő 

módon vélekednek és beszélnek róla. 

 

Az Egészségügyi Világszervezet által megfogalmazott definíció az egészséget a 

társadalmi és az egyéni teljesítmény felől közelíti meg, és hangsúlyozza az egészség 

dinamikus és pozitív természetét. 

 

 Az egészséget alapvető emberi jognak, „az élethez szükséges erőforrásnak” tekinti, 

mely egyben társadalmi befektetés is. Fontos, hogy az egészségfogalom kiterjedt 

jelentéstartalma miatt az adott helyzethez igazodó szempontok kerüljenek előtérbe, melyek 

meghatározzák az elsődleges feladatokat is. Az egészség a szervezet és a környezet közötti 

dinamikus egyensúly állapotát fejezi ki. 

 

Mi az egészségfejlesztés? 

Az egészségfejlesztés fogalma viszonylag új keletű, ennek ellenére gyökerei sok – sok évre 

nyúlnak vissza. 

Kezdetben a fő célkitűzés a megfelelő higiénés szokások bevezetése és elterjesztése volt.  

Később a környezeti és biológiai tényezők változása által okozott betegségek kerültek 

előtérbe.  

 

Így a figyelem központjába az életmód változtatás, az átfogó védőoltási és szűrési 

rendszerek kerültek. Ezekkel az intézkedésekkel a járványok kezelhetőkké váltak. 

A krónikus megbetegedések megjelenésével és elterjedésével, különböző egészségnevelési 

kampányok jöttek létre. Bebizonyosodott azonban, hogy a nevelési folyamatba illeszthető 

ismeretátadás, az ismeretek bővítése önmagukban nem eredményezik az egyes ember 

szintjén az életmód tartós megváltozását. 

Az ismeret-centrikus megközelítések egymagukban nem értek el kedvező eredményt. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy csak újabb eszközök bevonásával válhat valóban hatékonnyá az 

egészségnevelési munka. 

Így napjainkban az egészség – megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye az 

embereket arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet 

törődjenek az egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és 

lehetőségekkel. Olyan életmódbeli alternatívákat kínál, amelyekkel azonosulva az 

egyéneknek lehetőségük nyílik az egészségesebb életforma kiválasztására.  
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Így az egészségmegőrzés a mindennapi élet részévé válik, mely messzemenően figyelembe 

veszi az egyén szociális és gazdasági helyzetét, mentális és fizikai kapacitását. Az 

egészségmegőrző tevékenység magában foglalja az emberi szervezet működésével és 

betegségek megelőzésével, az életvezetéssel kapcsolatos egyéni ismeretek bővítését, ezen 

kívül szakmapolitikai változásokat feltételez, mivel a politikai és környezeti tényezők 

nagymértékben befolyásolják az egészséget. 

 

Az életmód szerepe 

 

A népegészségügy mérései kedvezőtlen életkilátási képet mutatnak. Az okokat két témaköré 

csoportosítják. 

 az egészségre ártalmas viselkedési módok gyakoriságának alakulása,  

 a gazdasági - társadalmi környezet minősége. 

 

Az életmódot nem kiváltó oknak kell tekintenünk, hanem okozatnak. Az életmód 

meghatározza az egészségi állapot alakulását. Az egészségi állapot viszont csak akkor 

változik, ha az életmódmód megváltozásában szerepet játszó okokat megszüntetjük. 

 

Az egészségi állapotban pozitív változásokat szeretnénk elérni, akkor még az ártalmakkal 

való találkozás előtt, a döntési szituációkat megelőzően kell segítséget nyújtani. A 

beavatkozásra legeredményesebb időszak az általános iskolában eltöltött nyolc év, mert 

ebben a korban legintenzívebb a tanulási időszak. Ebben a munkában a család és az iskolai 

környezet támogatását is el kell nyerni. 

A harmonikus személyiségtől elválaszthatatlan a kapcsolatok kialakításában, fenntartásában 

és konfliktusok kezelésében való jártasság. A megfelelő önbizalom, a közösséghez való 

tartozás, a párkapcsolatok alakításának képessége nélkül elvész az önirányítás képessége, az 

egyén egyre kevésbé érez felelősséget saját sorsának alakításáért. 

 Az egyensúly felborul, a labilis személyiség kapaszkodót keres, és ideiglenesen talál is a 

pótszerekben, pótcselekvésekben. A megfelelő prevenció tartalmát a képességek és 

készségek határozzák meg. 

 

Az iskola szerepe és lehetősége: 

 

Az egészségnevelés egyik legfontosabb színtere az iskola, de közvélemény, valamint a 

tömegtájékoztatási eszközök is elvárják, hogy az iskola vállaljon főszerepet az 

egészségfejlesztésben.  
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Különböző elvi megfontolások teszik az iskolát elsődleges fontosságúvá az egészségnevelési 

munkában. Ezen elvi megfontolások következőkben foglalhatók össze: 

- Minden korosztály hosszú éveken át látogatja az iskolát. 

- Az alapfokú iskolák tanulóinak személyiségfejlődése, az értékek és az ismeretek 

elsajátítása szempontjából még olyan periódusban vannak, amelyek során érdemi 

hatást lehet elérni a későbbi életideálok, preferenciák kialakításában.  

- Ennek a korosztálynak egészségmagatartása határozza meg a jövő felnőtt 

lakosság egészségi állapotát. 

- Az iskola gyerekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikációs 

üzenetként fogható fel. Az egészségtámogató magatartásmódok kialakulásának 

kitüntetett színtere az iskola. 

- Az iskola nem elszigetelten tevékenykedik, hanem más társadalmi 

intézményekkel és szervekkel állandó kölcsönhatásban létezik. Így 

egészségnevelésével hatást gyakorol az iskola szűkebb és tágabb környezetére. 

 

Az iskola tehát olyan keretet adhat, melynek segítségével mód nyílik az egészségesebb 

életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és gyakorlására. 

Az egészségnevelés a NAT közös követelményeiben áthatja az iskolai élet valamennyi 

színterét. 

Az egészségnevelés: 

- a legszélesebb értelemben vett megelőzés céljait szolgálja, 

- tervszerű, szervezett és rendszeres tevékenység, 

- tömegméretű, mert kiterjed a lakosság minden rétegére,  

- tudományosan megalapozott, 

- helyes cselekvésre serkentő. 

Alapelvek 

 

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

- Érjük el, hogy az iskola, óvoda 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. 
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- 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. 

 

Az egészségnevelés célja 

 

Iskola: 

 

- Rendelkezzenek a tanulók korszerű ismeretekkel, és azok gyakorlásához 

szükséges képességekkel, jártasságokkal az egészségük védelme érdekében. 

- A tanulók bővítsék az egészségre vonatkozó fogalomkészletüket. 

- Ismerjék fel, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés az egészségi 

állapot között. 

- Alakuljon ki a tanulókban az önmagukkal szembeni felelősségérzet. 

- Ismerjék fel, hogy miért szükséges a jövő tervezése, az életút tudatos építése. 

Lássák be, hogy ebben meghatározó szerepet játszanak az egyéni döntések, 

helyzetmegoldási, megküzdési technikák. 

 

- A beidegzett rossz szokásokkal szemben ismerjék fel a tanulók az egészségi 

állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások kialakulását, feltételeit, 

valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. 

- A tanulók készség szintjén alkalmazzák azokat a stratégiákat, amelyek 

segítségével megőrizhetik életük egyensúlyát 
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- Szerezzenek elegendő tudást és ismeretet, hogy képesek legyenek ne csak maguk, 

de esetleg mások egészségének és életének védelmére.  

- A tanulók értelmezzék helyesen azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni 

tetteken, választásokon, személyi kapcsolatok minőségére is. 

- Ismerjék meg a tanulók önmagukat, saját fejlődésüket. 

- Alakuljon ki a tanulókban az a tudat, hogy ők is részei a természetnek, az életnek 

és a helyi környezetüknek. 

- A tanulók ismerjék az egészség szempontjából leginkább kritikus területeket: a 

táplálkozást, az alkohol -és kábítószer fogyasztást, a dohányzást a családi és 

kortárs kapcsolatokat, a környezetvédelmet, az aktív életmódot, a személyes 

higiénét és szexuális fejlődést. 

- Ismerjék társas kapcsolatok egészségi - etikai kérdéseit. 

- Ezen értékek birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, betegségek 

megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás 

kialakítására. 

 

Az egészségnevelés feladatai 

 

Iskola: 

- A legalapvetőbb, egészségnevelési ismeretek megismertetése, ismeretközlés, 

oktatás egyéb információ útján. 

- Az iskola feladata, hogy minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók 

egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. 

- Adjon ismeretet a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség 

megőrzésére. 

- Személyi, tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak és 

szokásoknak a kialakítását, amelyek a gyermek, ifjak egészségi állapotát javítják. 

- Az egészségnevelés feladata, hogy neveljen az egészséges állapot örömteli 

megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére. 

- Meg kell tanítani a tanulókat arra, hogy önálló felnőtt életükben legyenek képesek 

életmódjukra vonatkozóan, helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 

kialakítani. 

 

- Fejleszteni kell a tanulók elfogadó és segítőkész magatartását a beteg, sérült és 

fogyatékos embertársaik iránt. 

- Az egészségnevelés feladata, hogy a gyermeket – különösen a serdülőket – a 

káros függőséghez vezető szokások (pl. dohányzás, alkohol és drogfogyasztás, 

rossz táplálkozás) kialakulásánál megelőzésre nevelni. 

- Foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel. 

- Fordítson figyelmet a családi élet, a felelős örömteli párkapcsolatra történő 

felkészítésre. 
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- Az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges testi, lelki szociális 

fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van. 

- Építeni kell a tanulók előismereteire, tájékozottságára. 

- Figyelembe kell venni a tanulók életkori jellemzőit, adottságait, szükségleteit, 

igényeit 

 

 

 

Az egészségnevelés területei: 

- Egészség – betegség, 

- Táplálkozás – mozgás, 

- Napirend – a szabadidő helyes felhasználása, 

- Testápolás – személyi higiénia – és az öltözködés, 

- Családi élet jelentősége, 

- Kortárskapcsolatok, 

- Káros szenvedélyek – helyes döntések, 

- Szexualitás, 

- Egészséges környezet és védelme, 

- Balesetek megelőzése – elsősegélynyújtás. 

-  

Módszerek, eszközök 

 

Iskola: 

- Előadás hagyományos formája az ismeretterjesztésnek. Soha ne legyen hosszú, de 

legyen érthető, világos, a tanulók életkorának megfelelő. 

- Tegyük mozgalmassá a tanulást, az ismeretszerzést. Építsünk a tanulók 

kíváncsiságára, az ismerkedés és együttműködés sokféleségére. 

 

- Témától függően rendezzünk játékos formában kerek asztal vitákat orvos, védőnő, 

jogász, rendőr, szülő, pedagógus közreműködésével. 

- Meggyőző érvelés technikáját és az együttélés szabályainak betartását.  

- Illemtani ismeretek bővítésére, a viselkedési kultúra javítására is lehetőség. A vita 

- módszere fejleszti a vitakultúrát, a helyes szép beszédet. 

- Az elbeszélés – legyen színes, motiváló és élményszerű. 

- A megfigyelés, - a fejlesztési követelményekben hangsúlyos szerepet kap. A 

tanulók tudjanak ismeretekhez jutni a jelenségek, folyamatok megfigyelése, mérése, 

kísérleti vizsgálata és modellezése, az ismeretterjesztő irodalom és könyvtár 

használata révén. Ha a megfigyelés hosszabb időn át tart, akkor megfigyelési 

naptárt készíthetnek a tanulók. A közvetlen tapasztalás erősíti a bevésést, ahol lehet, 

ezzel színesítsük a tanulást. 
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- A szerepjátékok - lehetőséget kínálnak a problémás élethelyzetek kipróbálására. 

Segít a tanulóknak az önmegismerésben, felfedezhetik érzéseiket, belső 

gondolatvilágukat, cselekedeteik, tetteik mozgatórugóit. 

- Kísérletezés - segíti a tanulókat az ok - okozati összefüggések felismerésében. A 

felismerés világos és meggyőző, fejleszti a természettudományos gondolkodást. 

- Az egészségnevelő plakátok - jelentős információhordozók, a mozgósító hatásuk 

sem elhanyagolható. 

- Az egészségnevelési témákkal foglalkozó újságok és folyóiratok segítik az 

ismeretszerzést, a tanítást. 

- Az adott témához, a tanulók aktív részvételével rendezett kisebb-nagyobb 

kiállítások gazdagabb szemléltetést, és erős értelmi, érzelmi motivációt tesznek 

lehetővé. 

- A felsoroltak mellett használhatók a biológia szertár szemléltető anyagai, 

környezetünkben előforduló egyszerű eszközök, diaképek, videó filmek, 

applikációs képek, folyóiratok, Internet WEB - oldalak, transzparensek, CD-romok, 

stb. 

 

 

Fejlesztési követelmények 

 

- Támaszkodjunk minden korcsoportban a tanulók meglévő ismereteire.  

- Folyamatosan értelmezzük az egészségnevelés fogalmát. 

- Az egészségnevelésre vonatkozó fogalomkészletüket bővítsük, tegyük egyre 

differenciáltabbá. 

- Az egészség és a magatartás szempontjából kritikusnak mondható területekkel 

(táplálkozás, mozgás, biztonság, az alkohol, a kábítószer, a dohányzás a családi és 

kortárs kapcsolatok, a környezetvédelem, a személyes higiénia és a szexualitás) 

nem egymástól elszigetelten, összefüggéseikből kiragadva, hanem kölcsönös 

kapcsolatrendszerükben foglalkozzunk. 

- Törekedjünk a test és a lélek harmonikus fejlődésére, a szocializáció folyamatainak 

elősegítésére, az alapműveltség továbbépítésére, a tanulási stratégiák fejlesztésére. 

- Fejlődjön magabiztosságuk, a jövővel szembeni pozitív beállítódottságuk. 

- Fokozatosan fejlődjön mozgásigényük, s ezzel együtt állóképességük.  

- Helyes erkölcsi szemlélet fejlesztése.(társadalmi, nemi - és családi élettel 

kapcsolatban) 

- Fejlődjön szociális érzésük. 

Ellenőrzés, értékelés 

 

- A tanulókat az egészségnevelési programokban végzett munkájuk alapján 

értékelni kell. Az ellenőrzés rendszeres munkára ösztönzi a tanulókat. 
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- Ismereteik és képességeik fejlődnek. Az ellenőrzés önellenőrzésre, 

kötelességtudásra nevel, és fejleszti a tanulók önértékelő képességét.  

- Az értékelés történhet: szóban, írásban, iskolarádión és iskolai újságon 

keresztül, faliújság segítségével, oklevéllel stb. 

 

Egészségügyi prevenció az iskolában 

 

A prevenció fő formái: 

- Elsődleges prevenció: az egészséget támogató életmód gyakorlása, a környezeti 

károsító tényezők kiiktatására irányuló tevékenységek. Akkreditált programok 

alkalmazása: Drog prevenció - DADA program, Életvezetési ismeretek és 

készségek, táplálkozási programok, stb.) 

- Másodlagos prevenció: az egészséges emberek között végzett időszakos 

szűrővizsgálatok. 

 

Az iskolában végzett szűrővizsgálatok 

 

A gyermekkori szűrővizsgálatok különböznek a felnőttkoritól. Mivel a 

gyermekeknél dinamikusan fejlődő szervezetről van szó, náluk nemcsak az egészség 

állapot, hanem a gyermek testi, mozgási - mentális, pszichés és szociális fejlődését 

vizsgáljuk és értékeljük. 

Az egyedi fejlődési ütem miatt az orvos dönt a vizsgálatok rendjéről.  

 

Minimális követelmények a vizsgálatok rendjéről: 

- Az iskolás gyermeket kétévente, az óvodás gyermeket évente és a védőoltások 

beadása előtt meg kell vizsgálni, 

- A testnevelési csoportbeosztások elkészítése előtt,  

- Táborozás előtt, 

- Az iskolába lépést megelőzően, 

- Amikor a pályaalkalmasságot véleményezik. 

 

A szűrővizsgálatok rendje, mely kiterjed a következő területekre: 

 

- A növekedés és a testi fejlődés mérése és minősítése (alultápláltság, túlsúly, 

növekedés megtorpanása vagy gyors növekedés), 

- Vérnyomásmérés, 

- Mozgásszervek vizsgálata (testtartási hibák, gerincferdülés, lúdtalp, mellkas 

deformitások), 
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- Látás vizsgálat, 

- Hallás vizsgálat 

- Beszédhibák vizsgálata, 

- Pajzsmirigy vizsgálat, 

- Nemi fejlettség vizsgálata, 

- Fogászati szűrővizsgálat 

 

A szakemberek együttműködésének lehetősége és módszerei 

 

A tanulók iskolai környezetének alakításában, a közegészségügyi feladatok teljesítésében 

meghatározott feladatkörrel rendelkeznek: 

- Az ÁNTSZ munkatársai, 

- az iskolai – egészségügyi szolgálat szakemberei (iskolaorvos, védőnő), 

- az iskola pedagógusai, 

- a szülők közössége, 

- Nevelési Tanácsadó, 

- Logopédiai hálózat, 

- Gyermekjóléti szolgálat, 

- Gyermekpszichiátriai rendelések. 

 

Az ÁNTSZ feladata: 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló Törvény a Tisztiorvosi 

Szolgálat feladatkörébe rendeli a gyermekintézmények telepítésével és ellenőrzésével 

kapcsolatos közegészségügyi tevékenységet. 

 

Az iskolai – egészségügyi szolgálat közegészségügyi feladata: 

- Az iskolai – egészségügyi szolgálat jogszabályban rögzített feladatai közé tartozik a 

közegészségügyi követelmények működés közbeni teljesítésének figyelemmel 

kísérése, az észlelt hiányosságok jelzése, 

- Az életkornak megfelelő szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása, 

- Szülői értekezleten tájékoztatást adnak a tanulók körében végzett vizsgálatok 

eredményeiről, 

- Bekapcsolódnak a prevenciós munkába. 
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A pedagógusok közegészségügyi feladatai: 

 

A közegészségügyi szabályok betartatása elsősorban az intézményben dolgozók feladata. A 

nevelőknek nemcsak a gyermekek érdekében, de saját érdekükben is törekedniük kell a 

tárgyi környezet, valamint a napirendből adódó felesleges terhelések megelőzésére, a 

nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtésére. 

A szülők közössége: 

Az óvoda és az iskola a gyermek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítését, a 

gyermeket nevelő családokkal, a szülőkkel, gondozókkal együttműködve tudja csak 

eredményesen megvalósítani. 

Nevelési tanácsadó: 

A gyermekek tanulási képességeit vizsgálja. A tanácsadó feladata, hogy a tanulási 

zavarokban, részképesség zavarokban szenvedő gyermekek komplex vizsgálatát, a speciális 

igények felmérését elvégezzék. A továbbhaladás érdekében tanácsokkal látja el a szülőket, a 

nevelőket. Figyelemmel kísérik a tanulók fejlődését. 

 

Logopédiai hálózat: 

A különböző eredetű beszédhibák korrigálását végzik. 

 

Gyermekjóléti szolgálat: 

 

A nehéz szociális körülmények között élő gyermekeknek nyújtanak segítséget. Feladatuk a 

családok segítése a gyermeknevelésben, a gyermekek veszélyeztetésének megelőzése, a 

bántalmazott, elhanyagolt gyermekekkel kapcsolatos nehézségek megoldása. 

 

Gyermekpszichiátriai rendelés: 

 

A gyermekek és serdülők pszichés zavarait, betegségeit vizsgáló, kezelő egészségügyi 

intézmények. Feladatuk a gyermekek pszichés problémáinak, fejlődészavarainak és ezek 

komplex oki hátterének tisztázása, majd ennek megfelelő terápia végzése. 

Az egészségnevelés szakmai programja 

Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok: 

 

- Iskolai étkeztetés, 

- Mindennapos testmozgás,  

- Személyiség fejlődése. 
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Az egészségnevelési feladatok megoldása: 

- Mindennapos testnevelés 

- A tanórai programon belül (szaktárgyi órák: környezetismeret, biológia, 

egészségtan modul, osztályfőnöki óra, testnevelés stb.) 

- A tanórai programon kívüli tevékenységek, 

- Akkreditált programok alkalmazása, 

- Egészségnapok, egészséghetek, sportprogramok szervezése,  

- Balesetvédelmi rendszabályok megismerése, alkalmazása, 

- A szülők bevonása a programokba. 

- Foglalkozáson kívüli tevékenységek: szabályjátékok, mozgásos játékok. 

 

 

Mindennapi testedzés az iskolában 

 

 A kötelező 5 testnevelés órán kívül délutáni spotköröket szervezünk. 

 

 

1. Környezetnevelési alapelveink 

 

 

- 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 visszaállítása, harmóniára törekvés.  

- A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése. 

- Az ökológiai gondolkodás kialakítása és fejlesztése. 

- Rendszerszemléletre nevelés 

- Holisztikus és globális szemléletmód kialakítása. 

- Szerves kultúra fontossága a környezeti nevelésben. 

- A környezetetika hatékony fejlesztése. 

- Érzelmi és értelmi környezeti nevelés. 

- Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés. 

- Tolerancia és segítő életmód. 

- A környezettudatos magatartás és életvitel segítése. 

- Az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése. 

- Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése. 

- Az egészség és a környezet összefüggései. 

- Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák. 
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2. Környezetnevelési céljaink 

 

a, Hosszú távú célok 

 

A környezettudatos állampolgárrá nevelés érdekében diákjainkban kialakítani: 

 

- a környezettudatos magatartást és életvitelt, 

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és 

életvitelt, 

- a környezet / természetes és mesterséges / értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát,  

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését, 

- a rendszerszemléletet, 

- és tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését, 

- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket. 

 

 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. 

Ilyenek például: 

 

- alternatív, problémamegoldó gondolkodás 

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

- szintetizálás és analizálás 

- problémaérzékenység, integrált megközelítés 

- kreativitás 

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

- vitakészség, kritikus véleményalkotás 

- kommunikáció, média használat 

- konfliktuskezelés és megoldás 

- állampolgári részvétel és cselekvés 

- értékelés és mérlegelés készsége 

 

 

b, Rövidtávú célok 

 

A környezetnevelési munka hatékonyságához fontos: 

 

- a tantestület tagjainak megnyerése a környezetnevelési munkához 

- a tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés módszereinek 

bemutatása 

- hagyományok ápolása 

- környezet és természetvédelmi versenyeken való részvétel 

- osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában 
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- a szaktárgyi órákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre / pl. 

ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának 

mérési módszerei /  

- a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szaktárgyi órákon / a 

környezetszennyezés hatása a természeti, az épített környezetre, az emberre / 

- interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása / csoportmunka, önálló kísérlet, 

problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok / 

- tanórán kívüli szakkörök szervezése, 

- multimédiás módszerek alkalmazása szaktárgyi órákon. 

 

4. A környezeti nevelés színterei  

 

Iskolánkban a környezeti nevelés a tanórákon integráltan és a tanórákon kívül valósul meg. 

 

 

 

a, Környezeti nevelés a tanítási órákon 

 

Testnevelés: 

A tanulók 

- fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben 

befolyásolják, egészséges testi fejlődésüket; 

- legyenek tisztában azzal, hogy testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az 

élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés 

és a tolerancia fejlesztésében; 

- értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a 

környezetszennyezés az egészségre veszélyes; 

- igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból 

készüljenek az eszközök, és a tornaszerek; 

- sajátítsanak el régi magyar, mozgást igénylő népi játékokat. 

 

A tanulókban 

- tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását. 

Magyar nyelv és irodalom 

Alsó tagozat / 6-10 év / 

A tanulók: 

- ismerjék meg közvetlen természetes és mesterséges környezetük értékeit bemutató 

irodalmi alkotásokat 

/ meséket, mondákat, népdalokat és verseket /; 

- érzékeljék az anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli 

kommunikáció során. 
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Felső tagozat 

A tanulók:  

- ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi 

nyelv egymásra hatását; 

- törekedjenek az anyanyelv védelmére; 

- sajátítsák el a médiák elemzésének technikáit; 

- tudjanak disputát folytatni. 

 

A tanulókban: 

- alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés; 

- növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a 

környezet és természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával; 

- fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével. 

 

Idegen nyelv 

A tanulók: 

- váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek 

feldolgozásának segítségével; 

- legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra és ismerjék meg a nyelv 

segítségével más országok hasonló problémáit; 

- tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit; 

- legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, 

projekt-munkában választ keresni; 

- állampolgári felelősségtudata fejlődjön. 

 

 

A tanulókban: 

- alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben; 

- fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációképessége és fedezzék fel ennek 

lehetőségeit. 

Matematika 

A tanulók: 

- váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti 

összefüggéseket matematikai módszerekkel demonstrálják; 

- legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 

statisztikai módszerek alkalmazásával; 

- tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni; 

- logikus gondolkodása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön; 

- tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait; 
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- váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására; 

- ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket 

elemezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levonni; 

- legyenek képesek reális becslésekre; 

- tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni. 

 

 

A tanulókban: 

- alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás; 

- alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási 

készségeket. 

 

Fizika 

A tanulók: 

- váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára; 

- ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások / sugárzások, zaj, rezgés / 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit; 

- ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti 

analógiákat, valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat; 

 

 

 

- tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában 

legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra; 

- mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad 

csak felhasználni; 

- váljanak az ismereteik birtokába, a tetteik következményeit látó, előregondolkodó 

állampolgárrá. 

 

Földrajz 

A tanulók: 

- szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen 

környezetükről; 

- érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és 

társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit; 

- ismerjék meg a világ globális problémáit; 

- ismerjék meg és őrizzék a természeti táj szépségeit. 
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Biológia 

A tanulók: 

- ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve 

mérséklési lehetőségeit; 

- ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet; 

- ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti – működési jellemzőit, fedezzék fel 

azok között az ok – okozati összefüggéseket; 

- ismerjék meg a környezet – egészségügyi problémák megelőzésére és 

mérséklésére; 

- sajátítsák el a testi – lelki egészséget megőrző életviteli technikákat. 

 

A tanulókban: 

- alakuljon ki ökológiai szemléletmód. 

 

 

Kémia 

A tanulók: 

- rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel; 

- törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására; 

- legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények 

értelmezésére; 

- értsék meg a különbözőn technológiák hatását a természeti és épített környezetre, 

valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait 

 

Ének-zene 

A tanulók: 

- ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

- ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait; 

- fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban; 

- vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét; 

- tudják, hogy az élő és élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban 

egyaránt akusztikus élményt jelentenek; 

- fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni. 

 

Rajz és vizuális kultúra 

A tanulók: 

- ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát; 

- ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit; 
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- ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére. 

Tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira; 

- ismerjék a természetes alapanyagok használatát; 

- legyenek képesek a műalkotásokat környezetnevelési szempontoknak megfelelően 

elemezni; 

- legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezetnevelési témaköröknek 

megfelelően; 

- ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését; 

- tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti 

formatervezésre; 

- kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti elemeket. 

Tánc és dráma 

A tanulók 

- tudjanak improvizálni természeti jelenségeket a tánc és ráma eszközeivel; 

- legyenek képesek adott szituáció megfogalmazására tartásképben és 

mozdulatsorok segítségével / árvíz, erdőtűz, stb. /; 

- sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezetnevelési lehetőségeket. 

 

 

Osztályfőnöki teendők: 

- Az osztályfőnök személyisége, és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a 

gyerekekben kialakuló, formálódó valóságképet.  

- Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a szaktanárok 

tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok.  

- Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai 

kereteket megbontó tevékenységeit, / például a fogyasztói társadalom 

problémáinak felismerését / és megoldását segíti az iskolában. Ilyenek a 

táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a szükségtelen túlcsomagolás, a 

szemét kezelése, anyag és energiatakarékosság az iskolában. 

 

 

b, A környezetei nevelés lehetőségei a tanórán kívül 

 

- Tanórán kívüli szakkörök szervezése 

- Tanulmányi kirándulások 

- Erdei iskolai program 

- Terepgyakorlatok 

- Akadályversenyek 

- Vetélkedők szervezése / pl. településünkről / 

- Rajzverseny / pl. Föld napján / 

- Iskolazöldítés, faültetés / pl. Madarak és fák napján / 

- Kiállítás rendezése fotók vagy rajzok felhasználásával 
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- Videofilm készítése településünk természeti és kulturális értékeiről 

- Interjúk / pl. Környezetvédelmi munkacsoport tevékenységének bemutatása 

- Iskolarádió működtetése 

- Iskolakert gondozása 

- Mini botanikus kert létrehozása 

- Őszi és tavaszi szemétszüret 

- Madáretetés egész télen 

- Papírgyűjtés 

- Szelektív hulladékgyűjtés 

- Környezetvédelmi őrjárat / fényképek, feljegyzések készítése és információ 

továbbítása a környezetvédelmi hatóságoknak / 

- Ismeretszerzés / előadások, videó bemutatók, könyvismertetés, folyóirat tallózás 

keretében / 

 

Környezetvédő gyermekmozgalom szervezése 

- Hulladékkezelő minitelep létrehozása 

- Komposztláda készítése 

- Gyógynövények megismertetése és gyűjtése 

- Állatok gondozása /pl. akvárium gondozása, mini terrárium telepítése / 

 

 

5. Együttműködés a környezeti nevelésért 

 

a, Iskolán belüli együttműködés 

 

 Tanárok. Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 

munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés 

– oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább 

kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. Azoknak a kollégáknak, akik most 

kívánnak bekapcsolódni az iskolai környezeti nevelési munkába, a tapasztaltabb kollégák 

tanácsokat, javaslatokat adnak. A közös munka áttekintése igazgatóhelyettesi feladat, a 

koordinátori szerepet az iskola biológia – földrajz munkaközösség vezetője látja el. 

 

 Diákok. Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és 

figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai 

diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt 

különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak. 

 

Tanárok és diákok. A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a 

tanáraikkal való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják 

el. A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet 

létrehozásában és megőrzésében is. A tanórák környezeti tartalmát – az OM segédanyag 

felhasználásával – a munkaközösségek határozzák meg, a tanórán kívüli környezeti nevelési 

tevékenységek áttekintése igazgatóhelyettesi feladat. 



96 
 

 

 Tanárok és szülők. Az iskolai környezeti nevelésünk területén is nélkülözhetetlen a 

szülői ház és az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék 

gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Ez 

egyrészt megvalósul azon keresztül, hogy az iskolánkban elsajátított viselkedési formákat, 

ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési 

programjaink anyagi fedezetét – a lehetőségeiket figyelembe véve – biztosítják a családok.  

 Alkalmazottak. Az iskolai adminisztrációs és technikai munkájukkal aktív részesei 

környezeti nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, 

hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást / pl.: fél oldalas papírok használata, 

folyamatosan gyűjtsük a hulladék papírt és a kifogyott nyomtatópatront. Példamutató, ha a 

tanulók látják, hogy az iskola épületének takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem 

ártalmas tisztítószereket használunk.  

 

 Iskolai büfé. Diákjaink délelőtti étkezésének egyik meghatározó tényezője az iskolai 

büfé kínálata. Fontos, hogy továbbra is megőrizzük ezt a helyzetet, hogy a büfé nem egy 

nagyvállalat része, hanem az iskolánkra szabottan működő önálló egység. Kívánatos, hogy 

bővüljön az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen tejtermék és gyümölcs kínálat. 

Időszerűvé vált annak felmérése újra, hogy az egészséges táplálkozás érdekében mi legyen a 

büfé kínálata. A tanulók és a tanárok körében ezt az iskolai diákönkormányzat, a szülők 

között az iskola szülői munkaközössége végzi el. Az eredmény ismeretében az iskolavezetés 

megbeszélést folytat a büfé működtetőjével.  

 

 

b, Iskolán kívüli együttműködés 

 

 Fenntartó. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal  a kölcsönös együttműködés 

– az iskola egész életén belül – a környezeti nevelési programunk megvalósítása 

szempontjából is fontos. Az iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés 

során a lehető legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje.  

 Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli 

környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények 

meglátogatása. Iskolánk számára kiemelkedően fontosak a múzeumok, a vadasparkok, a 

természetvédelmi oktató központ és a nemzeti parkok.  

Ezeket a látogatásokat a tanórákon előkészítjük. Az iskolai tanulmányai során minden 

tanulónak legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell vennie. Az adott 

intézménnyel a kapcsolatot a munkaközösségek egy megbízott tanára tartja.  

 

 Civil szervezetek. A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik 

környezeti nevelési munkánkat. Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz 

előadásaikon, továbbképzéseiken, illetve mi is tartunk előadásokat, továbbképzéseket a civil 

szervezetek által szervezett programokon. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő 

környezeti témájú előadás és foglalkozás legyen a jövőben.  
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A civil szervezetekkel való iskolai szintű kapcsolattartás igazgatóhelyettesi feladat. A 

szaktanárok egyénileg alakítanak ki kapcsolatot az egyes civil szervezetekkel.  

 

 Hivatalos szervek. A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy 

környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. 

Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában.  

 

 

2.14. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának 

értékelési elvei  

 

 
 
M A G A T A R T Á S      É  R T É K E L É S E 

  

 

P É L D Á S :                      a tanuló magatartása, ha 

 

– a közösségben jó munkájával, jó kezdeményezéseivel kitűnik, 

– felelősséget érez társai tanulmányi előmenetele és magatartása iránt, 

– kötelesség- és tisztelettudó, 

– társainak példát mutat, betartja a házirendet, 

– iskolai és iskolán kívüli magatartásával öregbíti iskolánk jó hírnevét, 

– nincs igazolatlan mulasztása, 

– őrködik környezete rendje felett. 

 

 

J Ó :                       a tanuló magatartása, ha 

 

– a közösségi munkában részt vesz, de nem kezdeményező, 

– iskolai és iskolán kívüli magatartása általában jó, kulturáltan viselkedik, 

– kötelesség - és tisztelettudó, 

– a megelőző félévben osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb fegyelmi büntetése nem 

volt, 

– igyekszik öregbíteni iskolánk jó hírnevét, 

– nincs igazolatlan mulasztása, 

– őrködik környezetének rendje felett. 

 

 

V Á L T O Z Ó :                    a tanuló magatartása, ha 

 

– a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, 

– kötelességét pontatlanul teljesíti, 
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– időnként udvariatlan, társaival szemben figyelmetlen, 

– rendszeretete ingadozó, de igyekszik a házirendet betartani, tapasztalható törekvése a 

hibák kijavítására 

– az előző félévben osztályfőnöki intésnél és megrovásnál súlyosabb büntetése nem volt, 

– csak néhány, legfeljebb 6 óra igazolatlan mulasztása volt az előző félévben. 

 

 

R O S S Z :                    a tanuló magatartása, ha 

 

– hanyag munkájával és fegyelmezetlen magatartásával tűnik ki, 

– a közösség fejlődését súlyosan hátráltatja, 

– társainak általában rossz példát mutat, 

– a megelőző félévben igazgatói figyelmeztetése, intése volt. 

 

 

 

S Z O R G A L O  M          É  R T É K E L É S E 

 

 

 

 

P É L D Á S :                    a tanuló szorgalma, ha 

 

– kötelességteljesítése kifogástalan, 

– öntevékeny - még tanítás nélküli időben is, 

– képességeinek megfelelően felkészül az órákra, feladatainak teljesítésére, az órákon 

tevékenyen részt vesz, 

– korábbi tanulmányi eredményét megtartja vagy javítja, 

– füzetei, könyvei tiszták, befedettek, 

– írásbeli munkájának külső alakja szép, áttekinthető, 

– rendszeresen olvas, bővíti ismereteit. 

 

 

J Ó :                    a tanuló szorgalma, ha 

 

– iskolai és otthoni munkáját teljesíti, 

– erejéhez, adottságaihoz képest jól felkészül a tanítási órákra, azokon tevékenyen részt 

vesz, 

– vállalt kötelezettségeit teljesíti, 

– felszerelései és írásbeli munkái általában rendesek, 

– tanulmányi eredményét megtartja. 
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V Á L T O Z Ó :                    a tanuló szorgalma, ha 

 

– iskolai és otthoni munkájában csak időnként tanúsít törekvést, 

– kötelességeit csak figyelmeztetés után teljesíti, 

– sokszor otthon hagyja felszereléseit, 

– gyakran nincs kész a házi feladata, 

– írásbeli munkája és rendszeretete, felszereléseinek állapota kifogásolható, 

– tanulmányi eredményeiben  ( 1-2 tantárgyból ) visszaesés tapasztalható. 

 

 

H A N Y A G :                    a tanuló szorgalma, ha 

 

– adottságaihoz és körülményeihez képest keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 

– tanulmányi eredményében nagymérvű (3-4 tantárgyból) a visszaesés, 

– kötelességét gyakran nem teljesíti, 

– munkájában megbízhatatlan, 

– felszerelését nem tartja rendben, gyakran otthon hagyja, 

– házi feladata sokszor nincs kész, 

– füzetei, írásbeli munkájának külső alakja rendetlen, 

– írása csak nehezen olvasható. 

 

A félévi és év végi magatartás és szorgalom osztályzatok megállapításánál a nevelőtestület 

figyelembe veszi a tanulók otthoni, szociális, anyagi és családi körülményeit. 

 

A dicséret és a jutalmazás elvei: 

Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

 tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi,  

 kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat,  

 kimagasló sportteljesítményt ér el, 

 jól szervezi és irányítja a közösségi életet tartósan, vagy kiváló eredménnyel záruló 

együttes munkát végez, 

 egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez, 

 területi versenyeken 1-3 helyezettjeit 

 megyei szintű versenyek az első harmadban végzetteket, 

 országos versenyek részvevőit. 

  

A dicséret formái: 

A fenti elveknek megfelelő kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet von maga után. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni. 

Elismerésként szóbeli és írásos dicséretek adhatók, mely utóbbiakat a tájékoztató füzetbe és 

az osztálynaplóba be kell jegyezni. A dicséretes és sikeres tanulók nevét közzé kell tenni az 

intézmény faliújságján. 

Az írásos dicséretek formái: 
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 tanítói, tanári, napközi vezetői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatóhelyettesi dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási 

dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű 

tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága 

előtt oklevéllel is elismeri az iskola.  

 

 

 

ELÉRENDŐ NEVELHETŐSÉGI SZINT FEJLESZTÉSI SZAKASZONKÉNT: 

 

 

ELÉRENDŐ NEVELTSÉGI SZINT A 4. ÉVFOLYAM VÉGÉRE 

 

o Tudjanak a napszaknak megfelelően illedelmesen köszönni. 

o Ne okozzon nehézséget a bemutatkozás (születési adatok; szülők neve, 

foglalkozása, munkahelyük megnevezése; lakcím) 

o Ügyeljenek a megfelelő megszólításokra, tudják alkalmazni a tegezést, a 

magázást. 

o Ismerjék az írásbeli érintkezésre vonatkozó illemszabályokat. 

o A közlekedéssel kapcsolatos elméleti ismereteket alkalmazzák a gyakorlatban 

(gyalogos közlekedés; utazás buszon, vonaton). 

o Alkalmazzák a telefonálás általános szabályait. 

o Szokják meg az iskolai társas együttélés szabályait (viselkedés a tanórán, 

szünetekben; udvariasság, tapintat) 

o Az elsajátított szabályokat alkalmazzák iskolán kívül, a családban is (szülők, 

nagyszülők tisztelete, kommunikáció a testvérek között) 

o Türelmes, empatikus magatartás kialakítása. A tanulók kövessék figyelemmel 

a tanári példamutatást, a konfliktuskezelési eljárásokat. 

o Törekedjenek az egymás iránti tiszteletre. Kerüljék a trágár kifejezéseket, 

egymás megalázását. 

o Megfelelően, kulturáltan étkezzenek. 

o Figyeljenek a tiszta, ápolt, jó megjelenésre. Legyenek igényesek a tisztaságra, 

rendre a környezetükben. 

o Alkalmazzák a szabadidős tevékenységre vonatkozó illemszabályokat 

(viselkedés a könyvtárban, sport- és közösségi játékokban, túrán, 

színházlátogatáskor). 

o Formálódjon az önismeret játékok hatására egy reális énkép 
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ELÉRENDŐ  NEVELTSÉGI SZINT A  6.  ÉVFOLYAM  VÉGÉRE: 

 

 

o Ügyeljenek az illedelmes köszönés közben a metakommunikációra is (hangerő, 

tekintet, testtartás, távolság) 

o Legyenek képesek empatikusan (az életkori sajátosságok figyelembevételével) 

társaikhoz és a felnőttekhez fordulni. 

o Tartsák be az iskolai együttélés szabályait. 

o Az elsajátított szabályokat alkalmazzák az iskolán kívül és a családban. 

o A tanulók kövessék figyelemmel a tanári példamutatást az együttműködő, 

konfliktuskezelési technikában. 

o Az étkezés illemszabályait minden körülmények között alkalmazzák. 

o Igényeljék a tisztaságot és a rendet környezetükben; az ápolt, jó megjelenést. 

o Törekedjenek a pontosságra. 

o Legyen szilárd állásfoglalásuk bizonyos erkölcsi kérdésekben (pl.: lopás, 

hanyagság, kötelességmulasztás) 

o Minden tanuló tudja önmagáról, hogy milyen feladatokkal képes megbirkózni, 

miben igényel segítséget (önismeret, önértékelés). Tudjon összefüggően 

beszélni magáról. Az életkori sajátosságoknak megfelelő önfegyelemmel és 

munkafegyelemmel bírjanak 

 

 

ELÉRENDŐ NEVELTSÉGI SZINT A   8.   ÉVFOLYAM  VÉGÉRE: 

 

o Legyen evidens számukra az iskolai társas együttélés szabályainak megtartása 

(tanórai, tanórán kívüli, udvariasság, tapintat, értékek keresése, empátia). 

 

o Az elsajátított szabályokat alkalmazzák az iskolán kívül és a családban. 

 

o Törekedjenek az egymás iránti tiszteletre. Kerüljék a trágár kifejezéseket, 

egymás megalázását. 

o Váratlan eseményeket is udvariasan, tapintatosan, tudatosan kerüljenek. 

o Ügyeljenek a tiszta, ápolt megjelenésre, s legyen ennek alapja a serdülőkori, 

higiénés felvilágosítás. 

o A rend, a tisztaság, a pontosság váljon a magatartásba beépült automatizmussá. 

o Erkölcsi kérdésekben alakuljon ki szilárd állásfoglalásuk. 

o Védjék egészségüket (Ne dohányozzanak, ne fogyasszanak szeszesitalt!) 

o Megjelenésüknek ne legyen a legfontosabb, legfeltűnőbb eleme a ruházatuk. 

Alkalomhoz, környezethez, időjáráshoz illően öltözködjenek. Ugyanakkor 

váljon demokratikusan elfogadottá az egyéni ízlés, az esztétikai ízlésbeli 

normák tudatosításával. 

o A nemek közti kapcsolattartás alapelveinek tisztázása legyen a 

viselkedéskultúra fontos eleme. 

o Jelenjenek meg az önművelés igényének kezdetei. 
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 Rendelkezzenek minél nagyobb mértékű önismerettel, reális önértékeléssel, amely 

képességeik felismerését lehetővé teszi, s elősegíti a pályaválasztást, az életben való 

boldogulást. 
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Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola  Pedagógiai Programjának elfogadás 

és jóváhagyása 

 
A fenti Pedagógiai Program elfogadásával kapcsolatban az Intézményi Tanács – a 

jogszabályban meghatározottak szerint – egyetértési jogot gyakorolt. 

 

 

Apagy, 2017. március 27. 

        ……………………………. 

          Intézményi Tanács elnök 

 

A fenti Pedagógiai Program elfogadásával kapcsolatban az SZMK – a jogszabályban 

meghatározottak szerint – egyetértési jogot gyakorolt. 

 

 

Apagy, 2017. március 27. 

        ……………………………. 

           SZMK képviselője 

 

 

A fenti Pedagógiai Program elfogadásával kapcsolatban a Diákönkormányzat – a 

jogszabályban meghatározottak szerint – egyetértési jogot gyakorolt. 

 

Apagy, 2017. március 27. 

 

 

………………………………… 

  Diákönkormányzat –vezető 

 

 

 

 

Jelen Pedagógiai Programot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 

igen  10 (3 fő igazoltan távol)   nem  0 tartózkodó szavazattal elfogadta 

 Az elfogadást a nevelőtestület jelenlévő képviselői aláírásukkal tanúsítják. 

 

Apagy, 2017. március 27. 

 

                                                                                               …………………………………..            

 

                                                                                                    A nevelőtestület képviselője                    

                

                                     

                                                   P.H. 

 

Apagy, 2017. március 27. 

                                                                                       ………………………………… 

                                                                                                                intézményvezető  


