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Intézményünk küldetésnyilatkozata 

„Az igazi teljesítmény az életben való beválás. A testi és lelki értelemben egészséges 

személyiségfejlődés, melynek során azzá leszünk, akik vagyunk, magunkkal hozott 

lehetőségeink szerint, és megtaláljuk, kiharcoljuk a nekünk való helyet a világban, azt a helyet, 

ahol tényleg hatékonyak lehetünk, a magunk és mások örömére és megelégedésére” – írja 

Vekerdy Tamás, akinek gondolatai jelölik meg azt az irányt, amelyet intézményünk követni 

kíván. 

Célunk egy olyan iskola megteremtése, ahol az emberekkel való kapcsolatban meghatározó a 

feltétlen elfogadás, a megelőlegezett bizalom mások iránt. Ahol a korrekt vezetői magatartás 

nyíltsággal párosul, megvalósul a felelősség megosztása és az együttműködés olyan munkához 

vezet, amely erősíti az elkötelezettséget. Egy olyan iskolát szeretnénk, ahová a tanulók nem 

kényszerből járnak, ahol olyan képzést kapnak, ami érdekli őket, ahol az értékelésük mércéje 

az egyéni adottságokhoz, képességekhez viszonyított teljesítmény. 

Bízunk benne, hogy Carl Rogers szavai a mi intézményünkre is igazak lesznek: „… bármelyik 

iskola válhat olyan hellyé, amelybe kreatívan gondolkodó, mohón kíváncsi, gyorsan és 

felelősségteljesen tanuló diákok járnak, amelyben a tanárok élvezik munkájukat és a diákjaikkal 

való együttlétet, ahol magas a morális mérce, és ahová mind a diákok, mind a tanárok szeretnek 

járni.” 
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1. Az iskola nevelési programja 

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

1.1.1. Pedagógiai alapelvek 

Intézményünk nevelő-oktató munkáját a nemzeti köznevelésről szóló törvény, és a nemzeti 

alaptanterv alapján az alábbi alapelvek határozzák meg: 

• a köznevelés közszolgálat; 

• egyéni bánásmódra való törekvés; 

• egyenlőség biztosítása, hátrányos megkülönböztetés tilalma; 

• az életkornak megfelelő követelmények támasztása; 

• a feladatok elvégzésének ellenőrzése; 

• a tanuló fejlődését biztosító, a követelményekhez igazodó értékelés; 

• a tanuló elfogadása, bizalom, szeretet, empátia; 

• az alapvető emberi jogok tisztelete; 

• lelkiismereti- és vallásszabadság; 

• a társadalmi normák követése; 

• személyes példamutatás; 

• felelősségvállalás; 

• céltudatosság, következetesség, igényesség, szorgalom; 

• együttműködés; 

• módszertani megújulás; 

• értékteremtés, értékmegőrzés; 

• komplexitás; 

• az anyanyelv ápolása, a nemzeti öntudat erősítése; 

• hagyományőrzés; 

• egészségünk és környezetünk védelme. 
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1.1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai értékei 

• a NAT-ban meghatározott fejlesztési területeken nevelési célokban megfogalmazott 

értékközpontúság, amit a tartalomba ágyazott készség-, képesség-, attitűdfejlesztés 

jelent; 

• használható tudás; 

• korszerű műveltségi és szilárd erkölcsi értékrendszer; 

• kulturált, környezettudatos magatartás; 

• emberközpontú, az ember tiszteletén, megértésén, segítésén, a másság elfogadásán 

alapuló értékrendszer; 

• a nemzeti kultúra és élővilág megőrzése, közvetítése; 

• aktivitás, kezdeményezőképesség, döntési képesség; 

• egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása; 

• hazáért felelős állampolgárság; 

• innovativitás, melynek segítségével a tanulók irányítani tudják későbbi életüket; 

• a testi-lelki egészség megőrzése; 

• lokálpatriotizmus. 

 

1.1.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

Cél: tanulóink életkori adottságainak megfelelő korszerű, használható tudás átadása, 

amely felkészít a következő iskolafokozatra és megalapozza a felnőtt életben való 

boldogulásukat. 
 

Célérték: 

• a tanulók képességeinek, kulcskompetenciáinak egyénre szabott folyamatos fejlesztése 

révén nyolcadik osztály végére alapkészségeik elérik életkoruknak, adottságaiknak 

megfelelő maximális szintet; 

• az országos kompetenciamérések eredménymutatói, a hozzáadott pedagógiai érték az 

országos átlagnak megfelel, vagy felette van;  

• sikeres középiskolai felvételik, a felvételi pontszámok meghaladják a városi átlagot; 

• a középiskola visszajelzései alapján a tanulmányi eredmények a 8. év végi átlagtól nem 

térnek el jelentősen; 

• a sajátos nevelési igényű tanulók sikeres felvétele a következő iskolafokozatra; 

• városi, megyei, országos szintű versenyeredmények szinten tartása. 
 



Szegő Gábor Általános Iskola Pedagógiai Program 

7 

 

Mérés, indikátor: 

• BGR adminisztrációs rendszere; 

• középiskolai visszajelzések; 

• PP-ben meghatározott mérések; 

• országos kompetenciamérések; 

• külső mérések eredményei; 

• partneri igény- és elégedettségmérés mutatói; 

• versenyeredmények. 
 

Feladatok: 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti Alaptanterv 

céljainak, értékeinek, feladatainak megvalósítása kerettantervi keretek között; 

• a tanulók természettudományos műveltségének megerősítése a tanórán és tanórán kívül 

alkalmazott élménypedagógiai módszerekkel.  

• a tanulók idegen nyelvi kommunikációjának erősítése, használható nyelvtudás 

biztosítása; 

• egyénre szabott nevelési-oktatási módszerek alkalmazása, melynek segítségével 

megvalósítható a tanulói differenciálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás; 

• a tehetségfejlesztés komplex, rendszerszemléletű programjának működtetése; 

• SNI tanulók integrált nevelése, oktatása; 

• a tanulók egyéni fejlődésének nyomon követése, diagnosztizálása, tervezése, 

fejlesztése; 

• a kompetencia-alapú, együttműködésen alapuló módszerek alkalmazása az oktatási 

folyamatban; 

• a tanulók tartós tevékenységre ösztönzése, a tanulási motiváció kialakítása, fenntartása, 

fejlesztése; 

• az eredményesség erősítése érdekében különböző tanulási stratégiák elsajátíttatása a 

tanulókkal, a stresszhelyzetek megelőzése, a stresszkezelő technikák alkalmazása a 

tanítási órákon. 
 

 

Eszközök, eljárások, módszerek: 

• Belső Gondozói Rendszer működtetése; 

• tanulók egyéni fejlődésének nyomon követése; 
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• osztály- és egyéni fejlesztési tervek készítése; 

• tehetséggondozás; 

• versenyekre felkészítés; 

• felzárkóztatás; 

• csoportbontás; 

• partneri igény- és elégedettségmérés; 

• szakkörök, versenyek, vetélkedők szervezése. 

 

Célunk, hogy minden tanuló olyan nevelésben, oktatásban részesüljön, melynek 

segítségével egyenlő eséllyel indulhat felnőtt élete felé. 
 

Célérték: 

• a tanulók szociális hátrányai enyhülnek, az oktatással összefüggő juttatásokhoz való 

hozzáférés biztosításával, a számukra kiírt ösztöndíj- és egyéb pályázatokon való 

részvétellel; 

• a kiemelt figyelmet igénylő tanulók leszakadásának megelőzése; 

• integrált keretek között megvalósul a hátránykompenzáció, melynek segítségével 

tanulóink eljutnak teljesítőképességük maximumára; 

• a tanulók tanulmányi eredményének javuló tendenciája; 

• az országos kompetenciamérés eredményei megfelelnek az iskolai átlagnak; 

• a tanulók képességeinek megfelelő továbbtanulási lehetőségek megkeresése; 
 

Mérés, indikátorok: 

• hatályos jogszabályoknak való megfelelés; 

• tanórán kívüli tevékenységeken résztvevő tanulók száma; 

• tanulók tanulmányi eredményei; 

• tanulók száma az iskolai tehetséggondozó programokban; 

• beadott pályázatok száma; 

• támogatott tanulók száma; 

• BGR adminisztrációs rendszere; 

• egyéni fejlesztési tervek; 

• beiskolázási, továbbtanulási mutatók; 

• országos kompetenciamérés eredményei; 

• partneri igény- és elégedettségmérés mutatói. 
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Feladat: 

• a gyermekek feltérképezése; 

• a szülők tájékoztatása az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokról, és azok 

igénybevételének módjáról; 

• kapcsolattartás a szülőkkel, szakmai-, civil- és társadalmi szervezetekkel; 

• a tanulók bevonása a tanórán kívüli tevékenységekbe, igény szerint biztosítani számukra 

az egésznapos foglalkoztatást; 

• a tanulók folyamatos nyomon követése a BGR rendszerében ill. ifjúságvédelmi 

tevékenység keretében; 

• egyéni fejlesztési tervek készítése; 

• olyan tanulásszervezési eljárások alkalmazása, melyek elősegítik a 

hátránykompenzációt; 

• a kompetenciaalapú oktatás keretében adaptált módszertani kultúra előtérbe helyezése; 

• az SNI tanulók integrált oktatása a NAT-ban megfogalmazott nevelési-oktatási elvek 

alapján; 

• tehetséggondozó programokban való részvétel; 

• iskolaválasztás segítése; pályaorientáció 

• iskolapszichológiai szolgáltatás biztosítása; 

• szülők, tanulók tájékoztatása az intézményi programokról; 

• a szülők, külső partnerek bevonása az intézményi programokba; 

• az alapítvány céljainak megfelelő támogatás nyújtása a rászoruló gyermekeknek. 
 

Eszközök, eljárások, módszerek: 

• esetmegbeszélések; 

• BGR működtetése; 

• tehetséggondozás, felzárkóztatás; 

• pályázati lehetőségek kihasználása; 

• a KRÉTA rendszerében és az iskola honlapján tájékoztatás. 

Célunk intézményünk pedagógiai programjában megfogalmazott értékek elfogadtatása, 

megőrzése, iskolánk értékközvetítő szerepének megerősítése. 
 

Célérték: 

• az intézmény közvetlen és közvetett partnerei tisztában vannak az iskola által 

közvetíteni kívánt értékekkel; 
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• az általános emberi, erkölcsi értékek tisztelete minden partnerünk számára elsődleges. 
 

Mérés, indikátorok: 

• partneri igény- és elégedettségmérés mutatói; 

• külső mérések mutatói; 

• intézményi beszámolók. 
 

Feladatok: 

• az iskola által deklarált értékek minél szélesebb körű terjesztése az intézmény által 

szervezett programok és PR tevékenység segítségével; 

• az iskolai közösségek, az iskolai környezet minőségének javítása; 

• a fenntarthatóság megközelítéséhez szükséges értékrend, tudás, készségek 

elsajátíttatása, a környezeti terhelést és károkat csökkentő környezetharmonikus 

magatartási minták kialakítása; 

• a lokálpatriotizmus erősítése tanórai és tanórán kívüli programok megvalósításával. 
 

Eljárások, eszközök, módszerek: 

• az intézmény honlapjának folyamatos működtetése; 

• projektek tervezése, megvalósítása; 

• pályázatok írása, megvalósítása; 

• PR tevékenység a média eszközeivel. 

 

Célunk, hogy intézményünk minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, 

lelki, szociális fejlődését. 
 

Célérték: 

• az iskola az egészségbarát életformák műhelyévé válik; 

• a felnövekvő generációk életesélyei javulnak. 
 

Mérés, indikátor: 

• az intézmény tantárgyfelosztása; 

• éves munkatervben szereplő programok száma; 

• a programokon résztvevő tanulók száma; 

• sportversenyeken résztvevő tanulók száma, elért eredmények. 
 

Feladat: 

• mindennapos testnevelés biztosítása a törvényi előírásoknak megfelelően; 

• prevenciós programok szervezése tanórán és tanórán kívül; 
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• gyógytestnevelés megszervezése intézményi szinten; 

• részvétel az iskolai és a városi tömegsport-rendezvényeken; 

• részvétel diákolimpiai versenyeken; 

• a tanulók meggyőzése a rendszeres testmozgás fontosságáról; 

• pályázati források felhasználása. 
 

Eszközök, eljárások: 

• sportfoglalkozások, sportversenyek szervezése, rendezése; 

• sportversenyeken való részvétel; 

• pályázatok írása, megvalósítása; 

• tanulók motiválása; 

• külső partnerek bevonása. 

 

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Iskolánk pedagógiai programja a NAT-ban leírt és képviselt értékekre, valamit a helyi 

sajátosságokból adódó hagyományokra és szükségletekre épül. Pedagógiai feladatainkat az 

alábbiak szerint határoztuk meg: 

• a NAT-ban és a helyi tantervekben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, el-

sajátíttatása; 

• az ezekre épülő differenciálás.  

Oktató, nevelő munkánk alapvető feladata azt a célt szolgálja, hogy tanulóink  

• a különböző szintű adottságaikkal; 

• az eltérő mértékű fejlődésükkel; 

• az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal; 

• egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel; 

• szervezett ismeretközvetítéssel; 

• spontán tapasztalataikkal összhangban 

minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket.  

A tanítás-tanulás folyamatában szilárd alapokat kell teremtenünk, hogy nyitottá, fogékonnyá, 

kreatívvá váljanak tanulóink. Minden ez irányú tevékenységet a szemléletesség, a 

cselekedtetés, az önálló munkáltatás és a differenciáltság kell, hogy áthasson.  
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A nevelés főbb színterei:  

• a tanóra; 

• a tanórán kívüli iskolai élet; 

• az iskolán kívüli közös programok. 

A képességek és a személyiség fejlesztésében az iskolapszichológus is tevékenyen részt vesz, 

mivel nem csak a problémás viselkedésű gyermekekkel foglalkozik, hanem a képességek 

kibontakoztatásának elősegítése is a célja. 

1.2.1. A tanulás tanítása 

Az oktatási stratégiák közül a tanulás megtanításának stratégiáját tartjuk az egyik 

legfontosabbnak, melynek folyamatos, következetes lépései szabályozzák a tanulási folyamat 

segítését, az ismeretek hatékony elsajátítását, s ez által elősegíti a személyiség optimális 

fejlődését. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek 

alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével.  

A tanórán, a tananyag feldolgozása során alkalmazott módszerek segítsék elő: 

• a tehetség, adottság felismerését, a gyermekekben rejlő képességek sokoldalú 

kibontakoztatását, az alkotásvágy fejlesztését; 

• az ismeretszerzési vágy, tudásvágy felébresztését, a permanens tanulás képességének 

kialakítását; 

• a kreativitást, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését. 

1.2.2. Az erkölcsi nevelés 

A viselkedési kultúra, az iskolai rend, fegyelem megszilárdításának érdekében egységes 

követelményeket kell támasztanunk tanulóink felé (Házirend). 

Meg kell ismertetnünk a tanulókkal a valódi emberi értékeket (kitartás, szorgalom, 

céltudatosság, elkötelezettség), motiválnunk kell őket arra, hogy azt kövessék.  

A pedagógus személyes példamutatása a legfőbb követendő minta.  

Az emberi értékek felismerése; mások munkájának tiszteletére, megbecsülésére nevelés.  

Személyiségünk megismerésének képessége: önkontroll, önuralom és önfegyelem 

elsajátíttatása. 

Minden gyermeknél figyelembe vesszük egyéni képességeiket, olyan követelményt támasztunk 

velük szemben, olyan feladatot kapnak, melyet sajátosan, személyiségüknek megfelelően 

tudnak önállóan végrehajtani. 
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Feladatunk kialakítani a megfelelő én-tudatot, hogy megtalálja helyét a közösségben, reálisan 

értékelje mások, és önmaga tetteit. 

A pedagógusok feladata az iskolai agresszió csökkentése, az értékorientált magatartás és 

tevékenységi formák kialakítása a mindennapokban. 

1.2.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Célunk, hogy a tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit. Fontos számunkra a 

közvetlen környezet (múlt, jelen), a nemzeti hagyományok, népünk kulturális örökségeinek 

megismerése, az ünnepek méltó megünneplése. Büszkék vagyunk nemzetünk kiemelkedő 

tudósaira, feltalálóira és művészeire. 

Ennek érdekében feladataink: 

• nemzeti és népi hagyományaink ápolására nevelés, melyet az iskolai és 

osztályrendezvények biztosítják; 

• folyamatos, aktív kapcsolattartás a Határtalanul! pályázat keretein belül meglátogatott 

és megismert külhoni magyar területeken lévő iskolák diákjaival, pedagógusaival; 

• tanulóink tudják énekelni a Himnuszt és a Szózatot; 

• új érték teremtésének igényére, önkifejező képességre nevelés; 

• kulturált nyelvi magatartás kialakítása; 

• aktív közéleti tevékenységre ösztönzés, s a lokálpatriotizmus fejlesztése hozzájárul a 

közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzésének kialakításához. 

A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II.18.) Kormányhatározat 

alapján a Lázár Ervin Program minden, az 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolás diák részére 

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

komolyzenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának 

élményét. 

1. évfolyam: bábelőadás az intézményben 

2. évfolyam:  előadó-művészeti produkció az oktatási intézményben 

3. évfolyam: színházi előadás kőszínházban 

4. évfolyam: komolyzenei vagy népzenei koncert koncertteremben vagy az oktatási 

intézményben 

5. évfolyam: színházi előadás kőszínházban 

6. évfolyam:  cirkuszművészeti előadás (Fővárosi Nagycirkusz) 
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7. évfolyam:  előadó-művészeti produkció az oktatási intézményben 

8. évfolyam:  színházi előadás kőszínházban Budapesten 

1.2.4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Célunk a társadalmi viszonylatrendszerbe való beilleszkedés képességének kialakítása, 

közösségi és demokratikus magatartási formák elsajátíttatása, a közös normák kialakítása az 

együttműködés szabályainak közös meghatározása, a gyermeki jogokkal, kötelességekkel való 

élés megtanítása a mindennapi gyakorlatban, az érték-összeütközések kezelése technikáinak 

elsajátítása.  

Ezért fontos: 

• az emberi értékek felismerése; mások munkájának tiszteletére, megbecsülésére nevelés;  

• társadalmilag elfogadott értékrend, etikai értékek közvetítése; 

• nyitottság, érdeklődés, fogékonyság kialakítása a világ, az emberiség globális problémái 

iránt; 

• olyan magatartás kialakítására törekszünk, amelyben az egyén és a köz érdekei egyaránt 

megfelelő szerephez jutnak. 

1.2.5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Elsődleges cél a helyes értékrend kialakításának igénye a gyermeknek önmagával és társaival 

szemben. A pedagógus feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a gyermek helyzetét a 

csoportban. 

E cél elérése érdekében a következők kialakítására figyelünk: 

• az egyének és csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének 

előnyeit közvetítő iskolai légkör, életrend elfogadásának, igényének kialakítása;  

• az emberek közötti érintkezés, emberi kapcsolatteremtés és kommunikáció kulturált 

formáinak, elfogadott normáinak kialakítása, udvariasság és illemtani szabályok 

birtoklása; 

• a tanulók számára természetessé váljon az együttműködés, vele együtt a társadalmilag 

hasznos önkéntes munka; 

• alakuljon ki a tartalmas emberi kapcsolatok kiépítésének igénye; önmagával és 

másokkal szembeni igényesség belsővé tétele; 

• a gyerekek aktívan vegyenek részt a kapott és a vállalt tevékenységekben. Ha az 

elvégzett munkát a közösség is értékeli, fejlődik a gyermekek ítélőképessége. 
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1.2.6. A családi életre nevelés 

Cél a harmonikus családi élet igényének kialakítása; a családban rejlő értékek tudatosítása. 

Ezért: 

• törekszünk a családi közösségek bevonására az iskola életébe közös osztály és iskolai 

programok szervezésével; 

• családi életre való felkészítéssel segítjük elő tanulóink helyes döntéshozatalait; 

• Iskola-egészségügyi Szolgálat részvételével segítjük a felelős párkapcsolatok 

kialakítását, a tanulók szexuális felvilágosítását; 

• lehetőségeink szerint segítjük a gyermekeket a családi életben felmerülő konfliktusok 

kezelésében. 

1.2.7. A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészség megőrzése az egyén élete során állandó tudatos tevékenységet, egészségtudatos 

magatartást és életmódot igényel, melyeknek alakítása, fejlesztése az iskola feladata is. 

Ennek érdekében feladatunk: 

• tanulóink általános testi képességeinek fejlesztése, erősítése tanórán és tanórán kívüli 

tevékenységek keretében, melynek segítségével növeljük testi erejüket, 

ellenállóképességüket, kitartásukat, 

• diákjaink megismertetése a különféle sportágakkal, annak érdekében, hogy 

megválaszthassák alkatuknak és képességeiknek megfelelő sporttevékenységeiket, 

• az egészséges életmódra ösztönzés, a szabadidő eltöltésének kulturált formáira, a 

környezet védelmére és óvására szoktatás, 

• az egészségvédelem formáinak, lehetőségeinek megismertetése, korosztályra szabott 

gyakoroltatása, 

• drogprevenciós foglalkozások tartása az egészségkárosító szokások elkerülése, a 

tudatos egészségvédő viselkedés kialakítása érdekében 

• játék beemelése a nevelési-oktatási folyamatba, a tanórán kívüli tevékenységekbe. 

A játékban felszabaduló belső erőforrások hatására létrejövő élmény erősíti az önbecsülést, 

segíti a pozitív önértékelés alakulását, a külvilág tapasztalását, megértését, belsővé tételét. 

A 2016/2017-es tanévben pályáztunk a „Boldog Iskola” címre, s egyben csatlakoztunk a 

„Boldogságóra Programhoz”, melyet a Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett 

Boldogság Intézet hirdetett meg oktatási intézmények számára. 
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A Boldogságórák célja olyan vezérfonal adása a diákoknak, melynek segítségével könnyebben 

szembe tudnak nézni a kihívásokkal, képesek lesznek megbirkózni a problémákkal, egyben 

lehetőséget ad a testi-lelki egészség megtartásának tanulmányozására is. 

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

meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.  

Az egyes témakörök sorrendben: 

1. Boldogságfokozó hála 

2. Optimizmus gyakorlása 

3. Kapcsolatok ápolása 

4. Boldogító jócselekedetek 

5. Célok kitűzése és elérése 

6. Megküzdési stratégiák 

7. Apró örömök élvezete 

8. Megbocsátás 

9. Testmozgás 

10. Fenntartható boldogság 

Az intézmény céljai a programmal kapcsolatban: 

• az egymás iránti elfogadás, a toleranciaszint növelése, a szolidaritás készségének 

fejlesztése, 

• a másik ember tisztelete, 

• a világ felé való nyitott szellemiség kibontakoztatása, 

• a problémamegoldás képességének kifejlesztése, 

• a kölcsönös segítségnyújtás fejlesztése, 

• az empátia fejlesztése, 

• a vitakultúra folyamatának megismerése és alkalmazása a mindennapi életben, 

• az egyéni önkifejezés tisztelete és felszínre hozása, 

• a saját erőforrások megismerése, 

• az erkölcsi értékek megismerése, 

• a rendszerszemléletű problémamegoldás kialakítása, 

• az autonóm világkép formálása. 

 

1.2.8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Elő kell segítenünk a szociális érzékenység és a segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, 

hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerjék azt meg. Ezért rendszeresen igénybe vesszük 

partnereink (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ, Szolnoki 

Drogkonzultációs és Információs Központ, Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán 
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Szolgáltató Központ Módszertani és Gyermekjóléti Központja) érzékenyítő tréningjeit, 

foglalkozásait.  

A sajátos igényű emberek, élethelyzetek megértése érdekében feladatunk: 

• az empatikus képesség kialakítása; 

• a szociális szokások kialakítása;  

• szociális minták nyújtása. 

1.2.9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók 

számára. Ezért fontos: 

• az esztétikus környezet kialakítása, kiépítése, közös védelme (táska, terem, iskola, 

lakókörnyezet…), a tanulók ízlésének formálása; 

• a természeti környezettel való harmonikus kapcsolat kialakítása; 

• a szelektív gyűjtés fontosságának felismertetése; 

• környezettudatos magatartás kialakítása. 

1.2.10. Pályaorientáció  

A személyes kompetenciáknak, készségeknek a megszerzését jelenti, amely előkészíti az ember 

– pálya – környezet megfeleltetését. Ebből következik, hogy nem csupán a különböző 

szakmákról, de önmagunkról, és a minket körülvevő társadalmi környezetről szerzett 

ismereteket is magába foglalja. Így a pályaorientáció segít összhangba hozni az egyéni 

készségeket, a társadalmi igényekkel és a választott szakmával. 

Feladatunk:  

A pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a 

matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának 

népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése az EFOP - 3.2.5-17 "Mi a 

pálya?" Pályaorientáció a Szolnoki Tankerületi Központban pályázat tartalmi elemeinek 

fenntartása segítségével. 

 

1.2.11. Gazdasági és pénzügyi nevelés  

Tanulóink rendelkezzenek olyan ismeretekkel, melyek segítik a meghatározó gazdasági-

pénzügyi intézmények és folyamatok megértését. Legfontosabb célunk a tudatos fogyasztói 

magatartás kialakítása.  
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1.2.12. Médiatudatosságra nevelés 

A személyiség kialakulásában fontos szerepet kapnak a gyermekek médiahasználati szokásai. 

Ezért fontos ezek megismerése, a médiatudatosság kialakítása, megerősítése. 

Feladataink: 

• médiaélmények feldolgozása; 

• audiovizuális kultúra és könyvkultúra kapcsolatának bemutatása; 

• a tapasztalati és a média által közvetített valóság közti különbségek felismerése; 

• médiatartalmak közötti választás tudatosságának fejlesztése; 

• digitális kompetencia fejlesztése; 

• kritikai gondolkodás – mérlegelő gondolkodás fejlesztése. 

1.3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az iskolában töltött idő alatt minden gyermek 

részesüljön a testi-lelki jólétét, egészségét, egészségügyi állapotát hatékonyan fejlesztő, az 

intézmény mindennapjaiban rendszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységben, melynek 

eredményeként a gyermek és a szülő részvételét az iskola életében úgy befolyásolja, hogy az a 

tanuló egészségügyi állapotának kedvező irányú változását idézi elő. 

1.3.1. A teljes körű egészségfejlesztés feladatai 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet128.§ (3) értelmében intézményünk mindennapos 

működésében kiemelt figyelmet fordítunk tanulóink egészséghez, biztonsághoz való joga 

alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, különös tekintettel az alábbi 

területeken:  

• az egészséges táplálkozás; 

• a mindennapos testnevelés, testmozgás; 

• a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek; 

• a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése; 

• a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése; 

• a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás; 

• a személyi higiéné. 

Az Egészségügyi Világszervezet 2006-ban kiadott iskolai egészségfejlesztésről szóló ajánlása 

hangsúlyozza, hogy azok az egészségfejlesztő programok hatékonyak, amelyek hosszú távon 

működnek, beépülnek az iskola mindennapjaiba és a fő egészség- kockázati tényezőkre hatnak. 
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Célok és feladatok: 

Célok Feladatok Sikerkritériumok 

Az egészségnevelés az oktatás és nevelés 

valamennyi területén jelenjen meg! 

Az egészségnevelési program elemei 

épüljenek be a tanterv minden műveltségi 

területébe! 

Az intézmény egész életére kihat az 

egészségnevelés. 

A megjelölt célok konkrét feladatokban, 

módszerekben, tevékenységekben jelennek 

meg a kerettantervekben. 

Összefüggések, törvényszerűségek 

megláttatása érdekében a tantárgyi 

integráció erősítése. 

A pedagógusok az órákon fordítsanak 

rendszeresen figyelmet a tantárgyi 

integrációra, ezzel is segítve a rendszeres élet 

alakítását. 

Tanulóink elsajátítják a logikus gondolkodás 

alapjait, rendszerszemlélet alakul ki. 

A szülők, az intézmény összes dolgozója 

egységes elvi alapokon segítse az egészséges 

életmód alakítását! 

Vegyenek részt a szülők aktívan az iskola 

életében, a tanulókkal együttműködve 

fejlesszék és alakítsák alapvető ismereteket, 

tevékenységi formákat. 

Felvilágosító előadások tartása. 

Az egészségfejlesztő programok az egész 

intézményt mozgósítják. 

Szervezettebbé tesszük a napközi otthonos 

foglakozásokat. 

Helyes napirend kialakítása. Tanulási 

technikák tanítása. 

Tudnak a tanulók tanulni. 

Tanulóink napjaikat szervezetten, tudatosan 

töltik, amelyben marad helye a játéknak is. 

Az egészséges táplálkozás 

szokásrendszerének kialakítása. 

Az egészséges táplálkozással kapcsolatos 

tudnivalók épüljenek be a tantárgyak 

ismeretrendszerébe! 

Iskolai étkeztetés, büfé kínálata feleljen meg a 

jogszabályi előírásoknak! 

20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 130.§ (2) 

Csökken a túlsúlyos, elhízott, alultáplált 

tanulók száma. 

Minőségi menza és egészséges ételeket kínáló 

büfé működik. 

 

A mindennapos testedzés megszervezése. A testnevelés tantervbe, a tanulók iskola 

napirendjébe épüljön bele a mindennapos 

testedzés! 

A DSE és a város rendezvényein egyre több 

tanuló vegyen részt! 

Az intézmény minden egyes tanulója 

rendszeresen, tudatosan szervezetten 

testedzésen vesz részt. 
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Célok Feladatok Sikerkritériumok 

A gyógytestnevelés megvalósítása. A tanulók speciális egészségügyi célú 

testnevelési foglalkoztatása 

valósuljon meg. 

Minden rászoruló tanuló részt vesz a 

foglalkozásokon. A tanulók egészségi 

állapota javul. 

A mentálhigiénés fejlődés érdekében 

személyközpontú pedagógiai alkalmazása. 

Barátságos, biztonságos, egészséges 

környezet, otthonos iskolai légkör kialakítása. 

A tanulók szeretnek iskolába járni. 

A pedagógusok jó légkörben dolgoznak.  

Kevesebb konfliktus  

keletkezik az intézményben. Nő az iskolai 

fegyelem, nő a teljesítmény. 

A tanórán kívüli foglalkozások keretében 

erősíteni a prevenciót elősegítő 

programokat. 

A Diákönkormányzattal, iskolavédőnővel, 

iskolapszichológussal, szülőkkel közösen 

szervezett egészségnevelési programok, 

foglalkozások erősítése, bővítése a prevenció 

érdekében. 

Részvétel növelése a városi rendezvényeken, 

programokon. 

 

Egyre több pozitív hatás éri a tanulókat, 

melynek következtében beépülnek a 

mindennapi élet gyakorlatában a helyes 

életmód elemei. 

Közösségek erősödése, alakulása a közös 

tevékenységek révén. 

A szenvedélybetegségekhez vezető szerek 

fogyasztásának megelőzése. 

A primer prevenció keretében az 

egészségvesztés megakadályozása. 

Prevenció jelenjen meg valamennyi 

szenvedélybetegséget okozó területre 

kiterjedően! 

Tanulóink ismerjék meg a szervezetkárosító 

szokások kialakulását, hátrányait, veszélyeit, 

tudjanak nemet mondani! 

Hatékony jelzőrendszer működjön a 

prevenciót segítő szervezetek felé! 

Olyan eszközök, eljárások, tevékenységek 

alkalmazása, amelyek elősegítik az egészség 

megőrzését, a specifikus betegségek 

kialakulásának megelőzését. 

Pozitív, egészséges életfelfogás kialakítása 

valósuljon meg! 

 

Prevenció beépül a tanórai és a tanórán kívüli 

iskolai munkába. 

Csökken a segítő szervezetek 

beavatkozásának szükségessége. 
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Célok Feladatok Sikerkritériumok 

A bántalmazás és iskolai erőszak 

megelőzése. 

A „kapcsolatok” tudatos alakításával a 

konfliktusok megelőzése. 

Konfliktuskezelési technikák tanulása, 

tanítása. 

A bántalmazásból és iskolai erőszakból 

származó figyelmeztetések, elmarasztalások 

számának csökkenése. 

Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás. 

Közlekedési balesetek, mérgezés, áramütés 

vonatkozásában baleset-megelőzési 

ismeretek átadása. 

Biztonságos iskolai környezet kialakítása. 

Tűz- és balesetmegelőzési ismeretek minden 

tantárgy oktatásában kapjanak teret. 

Elsősegélynyújtási ismeretek oktatása tanórai 

keretben valamint tanórán kívül szakköri 

keretben valósul meg. 

Csökken a balesetek száma. 

Elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítására 

tanórai keret mellett szakköri lehetőség áll 

rendelkezésre. 

Tanulóink felkészítése az optimális testi és 

lelki működőképességre, a társadalomba 

való beilleszkedésük segítése. 

 

Személyi és tárgyi környezetével az iskola 

segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, 

magatartásoknak, szokásoknak a kialakulását, 

amelyek a tanulók egészségi állapotát 

javítják. 

Az emberi szervezet működésével 

kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása, a 

testi egészség és a mentálhigiéné 

összefüggéseinek megláttatása. 

A tanulók cselekvő, tevékeny részvételének 

biztosítása. 

Egészséges, környezetével harmóniában élő 

ember megalapozása. 
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1.3.2. A testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőség, a 

szenvedélybetegségek kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és gyermeket, tanulót 

veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzése 

Az iskolában folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés 

fejlődést, támogassa a gyermek, tanuló esetében a környezethez történő alkalmazkodást, 

felkészítsen és megoldási stratégiát kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal 

szemben, így csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a 

személyiséget érő változásokra. 

Az intézménynek fontos feladata a magatartási függőség, szenvedélybetegség kialakulásához 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése, a gyógyult szenvedélybeteg és bántalmazott tanulók 

beilleszkedésének segítése, ennek során indokolt esetben együttműködés az iskola-

egészségügyi szolgálattal. 

Iskolánk egészségfejlesztési és drogstratégiai programjának fő célja a szermentes iskola 

megteremtése. 

Célmegfogalmazás, feladatok – szülők: 

Az iskolában folytatott, megelőzésen alapuló egészségügyi nevelés tartós sikerének egyik 

lényeges feltétele a szülőkkel folytatott intenzív és kölcsönös bizalomra épülő együttműködés.  

Hosszú távú és folyamatos célunk az, hogy világossá tegyük a szülők előtt, hogy a családnak 

megvan a sajátos, hagyományosan kialakult szerepe a nevelésben, amely társadalmilag 

elfogadott célokhoz igazodik. Ezt a feladatát semmilyen körülmények között nem szabad 

elhanyagolnia. Közös ráhatással kell élnie a családnak és az iskolának a gyermekek helyes 

nevelése, napi tevékenységük befolyásolása érdekében. 

Feladatunk, hogy a szülőket felkészítsük arra, hogy alkalmassá váljanak a gyermekeik 

drogmentes életre való nevelésére.  

Célmegfogalmazás, feladatok – pedagógusok: 

20/2012.EMMI (VIII.31.) 131.§ (3) alapján teendőink: „Abban az esetben, ha a pedagógus a 

gyermek, a tanuló bántalmazását vagy deviáns viselkedésformákat észlel, az osztály vagy 

tanulócsoport nevelésében, oktatásában közreműködők bevonásával esetmegbeszélést 

kezdeményez, majd a pedagógusokkal közösen feltárja azokat a lehetséges okokat, amelyek a 

viselkedés sajátos formájához vezethettek. A konfliktusban érintett gyermekek, tanulók az 

iskolapszichológus kiemelt segítségében részesülnek.” 

A jogszabály rendelkezik arról is, amennyiben az érintett gyermek vagy tanulócsoport esetében 

a viselkedési problémák ismétlődő jellegűek, az intézményvezető értesíti az 
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iskolapszichológust, és egyúttal meghatározza azt az időpontot, amikor a tanuló köteles a 

pszichológus tanácsadásán részt venni. 

Célmegfogalmazás, feladatok – diákok: 

A legfontosabb cél: elnyomni a gyerekekben a drogkipróbálást megelőző kíváncsiságélményt. 

Meg kell ismertetni a tanulókkal a kábítószerekkel kapcsolatos jogszabályokat, a drogok 

hatásmechanizmusát, konfliktuskezelést…, s azt, hogy tudjanak NEM-et mondani. 

1.3.3. Az iskolapszichológia mint preventív tevékenység 

Az iskolapszichológus célja a gyermek, tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, 

továbbá a nevelő –oktató munka hatékonyságának segítése. 

Feladatai: 

• a pedagógusok nevelő-oktató munkájának segítése; 

• a tanulókkal egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében közreműködik a 

gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelő 

intézkedésekben; 

• kezeli a tanulóknak a nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő személyközi 

kapcsolati kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit; 

• pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat szervez; 

• preventív mentálhigiénés vizsgálatokat szervez; 

• segíti az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pszichológiai feladatokat; 

• krízistanácsadást szervez; 

• a kiemelten tehetséges tanuló tehetséggondozásában a pedagógusokkal és a pedagógiai 

szakszolgálat szakemberével közösen kidolgozza az együttműködés és az ellátás 

kereteit. 

1.3.4. Az iskolaegészségügy feladatai 

A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő a nevelési-oktatási 

intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján. 

A tanulók egészségügyi ellátásán kívüli egyéb iskola-egészségügyi feladatokat (környezet-

egészségügy, élelmezés-egészségügy, balesetvédelem, egészségnevelés, pályaválasztási 

tanácsadás) az iskolaorvos és a védőnő az oktatási intézmény vezetőjével, illetőleg a szakmai 

szervezetekkel együttműködve végzi. 

Az iskolaegészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb szakorvosi, körzeti védőnői, 

gyermekjóléti szolgálatok, pedagógiai szakszolgálatok, logopédus, gyógytornász és 
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pszichológus, valamint a megyei kormányhivatal járási népegészségügyi intézetei a gyermekek 

és tanulók egészségvédelme érdekében együttműködnek, és az e feladat ellátásához szükséges 

adatokról egymást tájékoztatják. 

Az iskolaorvos és a védőnő egészségügyi kérdésekben, felkérésre, szakértőként közreműködik 

a nevelőtestület, SZMK munkájában. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 130.§ (3) alapján 

az iskolai büfé működtetésével kapcsolatban az alábbi kérdésekben foglal állást: 

• az árukínálat megfelel-e az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak; 

• tartalmaz-e olyan terméket, amely alkalmas lehet a tanuló figyelmének, magatartásának 

olyan mértékű befolyásolására, hogy azzal megzavarja a nevelési-oktatási intézmény 

rendjét, vagy rontsa a nevelő-oktató munka hatékonyságát. 

A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok: 

• teljes fizikális vizsgálat; 

• kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján 

veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása; 

• az orvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről leletet ad; 

• kötelező az adatszolgáltatás a külön jogszabály szerint a 2., 4., 6., 8. évfolyamokról, 

valamint a 16 éves kori záró állapotvizsgálatról; 

• alkalmassági vizsgálatok elvégzése; 

• a testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal 

kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása; 

• közegészségügyi és járványügyi feladatok; 

• az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása; 

• a nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése; 

• közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák 

megszüntetésére. 

A nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatok: 

• az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelési-oktatási 

intézmény egészségfejlesztési programjában meghatározott feladatok 

figyelembevételével; 

• az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelési-oktatási 

intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok 

figyelembevételével; 
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• a tanulók védőnői vizsgálata 6 éven felüliek esetében kétévenként (kivéve a színlátás 

vizsgálata): 

o a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai 

standardok szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése; 

o a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák 

feltárása; 

o érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás 

vizsgálata a 6. évfolyamban; 

o mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a 

gerinc-rendellenességekre; 

o vérnyomásmérés; 

o pajzsmirigy tapintásos vizsgálata a 4. évfolyamtól; 

• a gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése; 

• elsősegélynyújtás; 

• az orvosi vizsgálatok előkészítése; 

• a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése; 

• a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése; 

• részvétel az iskolai egészségfejlesztéssel kapcsolatban, elsősorban az alábbi témákban: 

o az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges 

életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás); 

o családtervezés, fogamzásgátlás; 

o szülői szerep, csecsemőgondozás; 

o önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek; 

o szenvedélybetegségek megelőzése; 

• testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az 

étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel; 

• kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás); 

• a pályaválasztás segítése; 

• az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, 

Egészségügyi Könyv, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, 

veszélyeztetettek nyilvántartása stb.). 
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1.3.5. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

Az egészségfejlesztés beépül valamennyi tantárgy ismeretanyagába, fokozottan jelenik meg a 

környezetismeret, biológia, természetismeret, kémia, testnevelés, osztályfőnöki órákon. 

Tanórán kívüli keretben pedig az alábbi lehetőségek szerint valósul meg: 

• napköziotthon, tanulószoba; 

• versenyek; 

• szakkörök; 

• „jeles napok” megünneplése; 

• táborok; 

• kézműves foglalkozások; 

• kiállítások; 

• Városi Egészségvédelmi Verseny; 

• zeneiskola; 

• tanulmányi kirándulás; 

• kapcsolattartás külső segítő partnerekkel; 

• egészségvédelmi, környezetvédelmi akciók; 

• DÖK nap; 

• egészségnap; 

• pályaválasztási tanácsadás, pályaválasztási kiállítás; 

• akadályverseny; 

• sportköri foglalkozások, sportversenyek, edzések; 

• tánc (SZILVER AMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok mérése  
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Ezen mutatókat kidolgozva képet kaphatunk a tanulók egészségi állapotáról, egészségfejlesztés 

terén végzett munkánk hatékonyságáról. 

 Mutatók Tanulók száma /1-8. évfolyam 

NETFIT mérés eredményei  

Iskolapszichológia szolgáltatást igénylők 

száma  

Csoportos szűrések: 

1. osztályok prevenciós szűrése 

5. osztályosok prevenciós szűrése 

8. osztályosok pályaorientációs vizsgálata 

Egyéni és csoportos foglalkozások: 

igény szerint 

 

DROG KIK Osztályunk képe programok 

száma 

5-8 évfolyam 

Jelzések száma a Gyermekjóléti Szolgálat felé  

Jelzések száma a Jász- Nagykun- Szolnok 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve felé 

 

Jelentések száma a Városi Rendőrség felé   

Jelzések száma a Járási Gyámhivatal felé   

Iskolai védőnő által tartott felvilágosító 

előadások száma 

 

Tanórán kívüli keretben megvalósuló 

egészségfejlesztési foglalkozások száma 

 

Iskolaegészségügyi szűrővizsgálaton 

résztvevő tanulók száma 

2., 4., 6. és 8. évfolyam 

Gerincferdüléses tanulók száma  

Mozgássérült tanulók száma  

Túlsúlyos tanulók száma  

Érzékszervi fogyatékos tanulók száma  

Testnevelésből felmentett  

Könnyített testnevelésre jár  

Fertőző betegségek előfordulása  

Belgyógyászati problémákkal küzdő 

gyermekek száma 

 

Gyógytestnevelésben résztvevő tanulók 

száma 

 

Alultáplált tanulók száma  

Látássérült tanulók száma  

Hallássérült tanulók száma  

 

 

 

 

1.3.7. Az elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátítása 
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1.3.7.1.Az iskolai elsősegély-nyújtás oktatásának legfőbb célja 

Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás esetén annak 

elhárítása, vagy a további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az észlelő személy. 

Jóllehet a tőle elvárható segítség nyújtására törvény kötelez mindenkit, a felnőtt személyek 

elsősegélynyújtó motiváltsága magas, de tudásszintje alacsony, teljesítőképessége esetleges, 

továbbképzésre való hajlandóságuk alacsony.  

Az elsősegélynyújtás gyermekkorban történő oktatása a későbbi elfogadható tudás alapja lehet. 

Hajlandóság kialakításának egyik eszköze lehet a gyermekkorban megkezdett oktatás. 

1.3.7.2.Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái 

Tanórai keretben: 

• biológia; 

• kémia; 

• testnevelés; 

• osztályfőnöki órákon valósul meg a helyi tantervnek megfelelően. 

Tanórán kívüli formában: 

• szakköri foglalkozás; 

• egészségnap; 

• aktuális motiváló programokon való részvétel (Magyar Vöröskereszt Felmenő 

rendszerű Elsősegélynyújtó Verseny, Országos Elsősegély-ismereti verseny) keretében 

kívánjuk megvalósítani.  

1.4. Közösségfejlesztés 

A tanulók közösségben, közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk 

nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. Ezt munkánk keretének tekintjük. 

Elősegíti a tanulók együttélését, lehetőséget biztosít alapvető erkölcsi szokások gyakorlására, 

közvetlenül felkészít a társadalmi beilleszkedésre. 

Megfelelően kialakultnak tekintjük közösségeinket, ha normarendszerünk szinkronban van az 

iskolai élet alapnormáival és általánosnak tekinthető annak betartása az osztályokon belül. 

Eredményünk jeleként értékeljük, ha a tanuló a nem kötelező iskolai időben is szívesen tölti 

idejét társai között, ha örömmel jön iskolába, ha az általános iskola befejezése után 

alkalmanként visszatér. 

1.4.1. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
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A közösség életének tervszerű irányítása, összehangolt tevékenységének megszervezése, 

figyelembe véve az életkori sajátosságokat. 

Viselkedésformák gyakoroltatása, amely során tapasztalatokat gyűjthetnek az együtt-

munkálkodás lehetőségeire, az elvégzett munka reális értékelésére. 

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.  

A meghirdetett tanulmányi versenykiírások figyelemmel követése.  

A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázatok elkészítésében való közreműködés.  

Az egészséges életmóddal összefüggő szabadidős tevékenység szervezése.  

1.4.1.1.A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztési feladatok 

Alapvető feladat a véletlenszerűen egy osztályba kerülő tanulókból olyan közösség formálása, 

amely képes egy közös értékrend elfogadására, egymás segítésére, a kölcsönös 

segítségnyújtásra, egymás közös ellenőrzésére, a munka szervezésére, a közvetlen 

tapasztalatszerzés segítésére, a tanulók önállóságának, öntevékenységének kialakítására, 

fejlesztésére. 

Valamint szükség van a közös cselekvések fejlesztésére is: példamutatással, értékeléssel, 

továbbá bírálat, önbírálat segítségével – a pedagógus közvetlen, majd közvetett irányításával. 

A közösség legyen képes a már elért eredmények megtartására és fejlesztésére, a tananyag 

minél jobb elsajátítására különböző munkaformákkal. Az egyes tantárgyak közösségfejlesztési 

feladatait a tantárgyi követelmények tartalmazzák. 

Azok a módszerek kerülnek előtérbe, amelyek a tanulók tevékenykedtetését biztosítják, 

igazodnak egyéni fejlettségükhöz, képességeikhez. 

Rendkívül fontos szerepe van a motivációnak, tanulási aktivitásnak. Meg kell tanulniuk 

kommunikálni és másokkal többféle társas helyzetben sikeresen együttműködni. Fel kell 

készíteni a tanulókat a rugalmasságra. Feladatunknak tekintjük a tapasztalatszerzés és az 
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információ gazdagabb tárházát biztosítani, amely által a tanulók gondolkodása is sokszínűvé 

válik. 

1.4.1.2.Egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

Az iskolai munka szerves része a tanórán kívüli foglalkoztatási forma. 

Iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja: 

1.4.1.3.Napközis foglalkozások 

A napközis foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők igényei szerint 

eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatoknak.  

A napközi életében központi helyet foglal el a tanulás: 

• a tanulási időben valamennyi tanuló képességének megfelelő felkészülésének 

biztosítása a másnapi tanórákra, ennek ellenőrzése, értékelése; 

• a nyugodt, figyelmes munkához szükséges objektív és szubjektív feltételek 

megteremtése; 

• a helyes tanulási sorrend és technikák kialakítása; 

• az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, 

készségeinek, képességeinek kialakítása, az önálló ismeretszerzésre ösztönzés; 

• folyamatos kapcsolattartás az osztálytanítókkal, szülőkkel. 

A napközis foglalkozásokon belül megjelenő tevékenységi formák: 

• szabadidős foglalkozások: 

o az egész napos foglalkoztatás szervezeti kereteiben a tanulók pihenésének, 

regenerálódásának megteremtése; 

o a tevékenységek sokszínűségének biztosítása, mely figyelembe veszi a tanulók 

életkorát, nemenkénti különbségét, érdeklődését és az iskolai tanulmányokkal 

összhangban művelődésre, önművelődésre ösztönöz; 

• kulturális foglalkozások: 

o az iskolai tananyag mélyebb, élményszerűbb elsajátíttatása; 

o a szép olvasás, szép előadásmód, a beszédkészség, a szóbeli kifejezőképesség, 

előadói készség, a szókincs fejlesztése; 

o gyermek- és játékdalok, népdalok tanulása, közös éneklése, zenehallgatás, 

ismerkedés zenei művekkel; 

• manuális foglalkozások: 
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o a tanulók technikai érdeklődésének felkeltése; 

o a kedvtelésből végzett munka alkalmainak megteremtése, a kétkezi munka 

örömének megízleltetése; 

• játékfoglalkozások: 

o az egészséges életmód szokásainak kialakítása, az életkorból adódó 

mozgásigény kielégítése; 

o az intenzív együttes játék során a közösségi nevelés erősítése; 

o logikai és társasjátékok játszása; 

o hagyományőrző tevékenységek; 

• iskolai rendezvényeink: 

o évnyitó; 

o 1956. október 23-a; 

o Pályaorientációs nap 

o egészségnap; 

o DÖK-nap 

o „Belvárosi Napok” 

rendezvénysorozat; 

o „Belvárosi Bazár”; 

o „Adventtől-vízkeresztig” 

rendezvénysorozat; 

o farsang; 

o Belvárosi Tehetségnap 

o március 15.; 

o Fenntarthatósági Témahét 

o leendő első osztályosok 

játszóháza; 

o papírgyűjtés tanévente 2x; 

o nemzeti összetartozás napja; 

o Határtalanul! témanap; 

o ballagás; 

o évzáró.

1.4.1.4.Diákönkormányzati munka közösségépítő feladatai 

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

kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az 

iskolai diákönkormányzat munkáját a 2-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák- 

önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója 

által megbízott nevelő segíti. 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.  

A DÖK – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt saját működéséről, véleményt 

nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolában dolgozó valamennyi pedagógus feladata a 

diákönkormányzat munkájának segítése. 
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Olyan tevékenységeket szervez a DÖK, amelyek értékes élményeket nyújtanak a közösség 

tagjainak, és ezzel erősödik, fejlődik maga a közösség is. A közösség érdekeit szolgáló, 

cselekvésre késztető tevékenységek szervezése kiemelten fontos feladata.   

Az iskolában évente egy alkalommal diákfórumot szerveznek, ahol a tanulók véleményeiket, 

kéréseiket mondhatják el, s azokra az iskola vezetése és az érintettek választ is adnak. 

A diákönkormányzat vezetője a DÖK gyűléseken legalább félévente egyszer tájékoztatja a 

tagokat, akik az információt továbbadják az osztályközösségnek. A tájékoztatás a 

diákönkormányzat faliújságán, valamint az iskolai honlapon keresztül is hatékonyan működik. 

1.4.2. A szabadidős tevékenységek közösségfejlesztő feladatai  

A szabadidős tevékenységek olyan örömet adó munkaformák köré szervezett foglakozások, 

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

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

Közösségfejlesztő feladatai: 

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

külső szakemberekkel; 

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

fejlesztése, a társak és a foglalkozásvezetők elfogadása; 

• tartós aktivitásra ösztönzés; 

• erős érzelmi-értelmi felhívó erővel bíró témák kijelölése; 

• olyan csoportok kialakításának segítsége, amelyek az emberi kapcsolatok pozitív irányú 

elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére.  

Iskolánk igény és lehetőség szerint az alábbi szabadidős tevékenységeket kínálja:  

• iskolai sportolási lehetőségek a Koltói DSE keretein belül illetve a különböző 

sportszövetségekkel történt aktuális együttműködési megállapodások alapján:  

például kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, atlétika, labdarúgás, stb. 

• szakkörök: 

o a különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények, és az iskola 

lehetőségeinek figyelembevételével - minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt.  
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• versenyek, vetélkedők 

o a tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 

művészeti stb. versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente 

rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli 

versenyeken való részvételre is felkészítjük; 

o a versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a 

különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok 

végzik. 

• tanulmányi kirándulások, táborok 

o a nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik az iskola falain kívül 

szervezett tanulmányi kirándulások. Ezen programokon való részvétel önkéntes, 

a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük; 

o a lehetőségekhez és igényekhez igazodva bel- és külföldi táborokat szervezünk 

a jelentkező tanulók számára, melyek önköltségesek.  

• iskolai könyvtár, internethasználat 

o a tanulók egyéni tanulását, önképzését nyitvatartási időben az iskolai könyvtár 

segíti; 

o az olvasóteremben számítógépek állnak az olvasók rendelkezésére folyamatos 

internet elérést biztosítva a böngészéshez, levelezéshez, letöltésekhez és a 

csevegéshez; 

o az iskolai könyvtár rendszeres látogatása már első évfolyamtól segít a közös 

olvasási élmények megszerzésében. A napközis csoportok könyvtárlátogatása is 

beletartozik ebbe; 

o a tananyagba épített könyvtárórák, a könyvtári viselkedés szabályainak ismerete 

az olvasóvá nevelésben segítenek; 

o az óraközi szünetekben a könyvtár használata a nyitvatartás függvényében 

lehetséges; 

o könyvtárunk segítségével alakítjuk ki és fejlesztjük: 

▪ azokat a magatartásmódokat és képességeket, amelyek a könyvtár 

mindennapos használatához elengedhetetlenül szükségesek; 

▪ ismerjék meg a tanulók a korszerű információhordozókban rejlő 

lehetőségeket; 
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• etika, hit- és erkölcstan, hit- és vallásoktatás: 

o a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35§ (1) és 97§ (7) 

bekezdése alapján etika oktatás helyett választható hit- és erkölcstan oktatása; 

o az iskola a jogszabályban meghatározott határidőig felméri, hogy a tanuló az 

egyházi hit- és erkölcstan órát vagy a kötelező etikaórát választja-e; 

o az etikaóra vagy az e helyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett 

hit- és erkölcstanóra a kötelező tanórai foglalkozások része; 

o az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskolanevelő és 

oktató tevékenységtől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- 

és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.  

1.4.3. Szakmai együttműködések a közösségfejlesztés érdekében 

Intézményünk a nemzeti köznevelési törvénnyel összhangban vállalja, hogy szakmai 

együttgondolkodásokat, együttműködéseket szervez társintézményekkel, felsőoktatási 

intézményekkel, szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel, a szülőkkel a lemorzsolódások 

megelőzésére, a pályaorientáció új eszközeinek megtalálására, a fiatalok motivációjának 

hatékonyabbá tételére. 

Ennek érdekében közösségi eseményeit úgy szervezi, hogy más intézményekkel, civil 

szervezetekkel, a szülőkkel mint legfontosabb partnerekkel együttműködve elősegítse az 

iskolai közösség fejlődését, megoldásközpontú válaszokat találjon a társadalomba begyűrűző 

problémák kezelésére. 

 

1.5. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnökök feladatai 

1.5.1. A pedagógusok helyi feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes, konkrétabb listáját a személyre szabott munkaköri 

leírásuk tartalmazza. 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiak szerint határozzuk meg: 

• tanítási órákra való felkészülés, a tanítási órák megtartása; 

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

• BGR dokumentációjának folyamatos vezetése; 

• a tanulók munkájának rendszeres értékelése; 

• a tanulók írásbeli munkájának rendszeres javítása; 

• tehetséggondozással, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok; 
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• szükséges szemléltető eszközök, tanítási segédanyagok órai használatának 

megszervezése; 

• osztályozó-, pótló és javítóvizsgák lebonyolítása, dokumentálása; 

• felügyelet iskolai szintű méréseken; 

• tanulók felügyelete óraközi szünetekben, ebédeléskor, iskolai rendezvényeken; 

• beosztás szerinti reggeli ügyelet ellátása 

• iskolai ünnepségek, rendezvények és tanulmányi kirándulások megszervezése; 

• részvétel az iskolai rendezvényeken és ünnepségeken; 

• osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása; 

• az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása; 

• a tanulók emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartása; 

• nevelő-oktató tevékenysége során esélyegyenlőség biztosítása; 

• az osztálytermek rendben tartása; 

• részvétel a leltározásban (szakleltár is) a szertárak rendben tartása; 

• szülői értekezletek, fogadóórák megtartása; 

• partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatás; 

• részvétel a munkaközösségi, nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken; 

• részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken; 

• iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való részvétel; 

• tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés. 

1.5.2. Az osztályfőnök feladata és hatásköre 

• a NAT-ban, az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott elvek alapján neveli az 

osztály tanulóit, a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve; 

• osztálya közösségének felelős vezetője, segíti a tanulóközösség kialakulását, 

együttműködik az osztály diákbizottságával; 

• összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját; 

• figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét; 

• havonta minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, javaslatot tesz a minősítésre a 

tantestület felé; 

• javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, esetleges büntetésére; 

• ellátja az osztályával kapcsolatos tanügyigazgatási feladatokat; 
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• tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, közreműködik a 

tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében; 

• segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját; 

• kapcsolattartás az osztály szülői munkaközösségével, szülői értekezletet tart; 

• ügyel a biztonságos működésre, annak feltételeire; 

• tevékenyen részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában; 

• felelős a személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, az esélyegyenlőségi jogok 

teljes körű megvalósításáért; 

• ifjúságvédelmi feladatok osztályszintű ellátása, kapcsolattartás az ifjúságvédelmi 

felelőssel. 

1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai feladatok 

1.6.1. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A tehetséggondozás minden pedagógus szakmai kötelessége. Fontos, hogy minél előbb 

felismerjük a tehetségre utaló tulajdonságokat, attitűdöket (testi, fizikai, intellektuális, érzelmi 

stb. területen). Minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy 

képességének megfelelően teljesítsen. Iskolánk arra törekszik, hogy biztosítsuk az átlagostól 

eltérő, valamilyen területen tehetséges tanulók optimális fejlesztését. 

A tehetséggondozás feladata, hogy a kiemelkedő képességű diákok is megfelelő terhelést 

kapjanak. Ezt a differenciált órai munka, a különböző szakkörök, iskolai, területi és országos 

versenyekre való felkészülés, a tanárral való rendszeres beszélgetés, plusz feladatok kiadása 

szolgálja.  

A DIFER mérés 1. osztályban közvetve segíti az eredményes iskolakezdést, az óvoda-iskola 

átmenet zökkenőmentes megvalósulását.  

Ezt követően a BGR rendszer működtetésével biztosítjuk 1-8. évfolyamig tanulóink 

fejlődésének nyomon követését. 

Iskolánkban a felső tagozaton angol nyelvet, matematikát képesség szerinti hármas 

csoportbontásban oktatjuk, ezáltal mind a haladóknak, mind a felzárkózóknak optimális a 

foglalkoztatása. 

Szaktárgyi sport, művészeti versenyek és vetélkedők, melyeket helyben szervezünk, a 

tehetséges tanulók fejlődését segítik. 
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A legtehetségesebb, legeredményesebb tanulóinkat az iskolán kívüli versenyeken való 

részvételre is felkészítjük.  

A sportbeli képességek kibontakoztatásának színterei a tanórán kívüli edzések, versenyek, 

játékos sportfoglalkozás, kosárlabda-, röplabda- atlétikaedzés. 

Iskolánk több területen is kiemelt figyelmet fordít tehetségeink fejlesztésére, gondozására.  

 

Ezek az alábbiak: 

• idegen nyelv; 

• matematika-logika; 

• testnevelés és sport; 

• művészetek; 

• ember a természetben. 

Feladatunk: 

• tehetségazonosítás, kiválasztás; 

• komplex modulprogramok kialakítása; 

• hatásvizsgálat. 

A tehetség, a képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik elő:  

• egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése: 

o differenciált tanulásszervezéssel; 

o kooperatív technikák beépítésével; 

o projektmódszerrel; 

o tevékenységközpontú pedagógiák alkalmazásával; 

• csoportbontás; 

• szakkörök; 

• sportköri foglalkozások; 

• versenyekre, vetélkedőkre, bemutatókra (szaktárgyi, szakmai, sport, kulturális stb.) való 

felkészítés; 

• versenyek, vetélkedők, bemutatók szervezése, lebonyolítása; 

• továbbtanulás segítése felkészítő foglalkozásokkal. 

 

1.6.1.1 Intézményünk az Oktatási Hivatal meghívásos pályázata keretében elnyerte a 

Matematikai Tudásközpont címet 

A projekt megvalósítása kapcsán az intézmény vállalja:  
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• nyílt, matematikai célú tehetséggondozó szakköröket és foglalkozásokat szervez a saját 

és a régió érdeklődő tehetséges tanulói számára;  

• az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai által szervezett szakmai napok 

keretében bemutatja tevékenységét a régió pedagógusai számára;  

• megismerteti és népszerűsíti a Tehetségkapu portál szolgáltatásait a régió pedagógusai, 

valamint a tanulók és a szülők körében; 

• részt vesz a negyedik évfolyamos tanulók körében végzett matematikai 

tehetségazonosítás feladataiban, segíti a régió intézményeit a matematikai 

tehetségfelismerést segítő online mérések lebonyolításában; 

• tevékenységéről írásos beszámolót készít az Oktatási Hivatal számára. 

 

1.6.2. A különleges bánásmódot igénylő tanulókkal összefüggő tevékenységek 

A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében 

foglaltak szerint kell biztosítani. 

1.6.2.1. SNI tanulók 

SNI tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosság több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 

küzd. 

Az SNI tanuló együtt neveléshez, együtt oktatáshoz megfelelő szakember utazó 

gyógypedagógusi hálózat útján biztosítható iskolánkban. 

Köznevelési törvény 47. § (10) Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és 

működtetése az állami intézményfenntartó központ feladata. 

SNI: Pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral 

küzdő tanulók iskolai fejlesztése  

Iskolánk oktató-nevelő munkájának legfontosabb feladata a másság elfogadása, egymás iránti 

empátia, tolerancia. Folyamatos kapcsolattartás a szülők közösségével, hogy fogadják el ezeket 

a gyerekeket. Nevelőink a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik az SNI-s tanulásra 
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jellemző módosításokat, együttműködnek a különböző szakemberekkel, javaslataikat, 

iránymutatásaikat elfogadják, beépítik a pedagógiai folyamatokba. 

Helyi pedagógiai programunknál alapul vesszük, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek 

minden más gyermekkel közös emberi tulajdonságokkal rendelkezik, hogy ugyanabban a 

kultúrában, emberi közösségben, társadalomban él. Ezért felnőtté válásukhoz biztosítjuk iskolai 

kereteinken belül az elsajátítható tudást és a kialakítandó képességeket, szem előtt tartva 

egészséges személyiségfejlődésük megalapozását, fejlesztését, illetve oktatásukhoz – 

nevelésükhöz nélkülözhetetlen speciális szükségleteiket. 

A tanítás-tanulás folyamatában maximálisan figyelembe vesszük az egyes tanulók sajátos 

nevelési igényét, a sérülés specifikus szükségletét és ehhez igazítjuk az egyedi sajátosságoknak 

megfelelő, differenciált tartalmak, módszerek, eszközök alkalmazását.  

A fejlesztés alapelvei: 

• a pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői 

bizottság szakvéleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, 

szükségleteik figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést 

követően történik; 

• az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, 

pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon 

szakképzettséget szerzett gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus 

és egyéb szakemberek (pl. szomatopedagógus, gyermekpszichiáter) bevonásával 

történik és rehabilitációs célú órakeretben zajlik; 

• az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro-, ill. 

makrotervezés) tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, 

szaktanárokat, különös tekintettel a gyermek osztályfőnökére; 

• az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési 

fázis befejezését követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését 

megelőzően; 

• az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő 

számonkérési, értékelési formákat; indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló 

szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján – az egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből - az értékelés és minősítés alól mentesítés adható; 

• a pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása a többi 

tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás keretében történhet.  
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Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat: 

• a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása; 

• a pozitív énkép és önértékelés kialakítása; 

• a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése; 

• a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása; 

• a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

1.6.2.2.A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén 

A pszichés fejlődési zavar körébe tartozó jelenségeket, így az iskolai tanulási és viselkedési 

problémák kialakulását különböző tényezők idézhetik elő. Ezért a specifikus tanulási zavar 

valamint a viselkedésszerveződés zavarának megállapítása sokrétű, differenciáldiagnosztikai 

irányultságú állapotfeltárást igényel a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottságok részéről.  

A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik 

ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással (diszgráfia) 

és a számolással (diszkalkulia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő nehézségek 

jelentkeznek, általános értelmi képességeik és tanulási teljesítményeik között alulteljesítés 

formájában lényeges különbség áll fenn.  Ennek az eltérésnek a hátterében a megismerési 

képességek különböző zavarai állnak, amelyek az olvasás, az írás, a helyesírás vagy a számolás 

területén önálló, (körülírt) vagy kevert típusú zavar (együttjárás) formájában jelenhetnek meg. 

Diszlexia: az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, 

amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő. 

Jellemzői: 

• a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége; 

• hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, hangok, 

szótagok sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége; 

• értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége; 

• gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása; 

• rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál; 

• írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre; 

• vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén. 
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A fejlesztés célja: 

• a fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az 

ismeretek megszerzésében. 

A fejlesztés feladatai: 

• betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság; 

• a rövid távú emlékezet; 

• az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése; 

• a testséma biztonságának kialakítása; 

• az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-

szintetizáló módszerrel; 

• az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt; 

• a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során; 

• az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel; 

• az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 

gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával; 

• speciális olvasástanítási program alkalmazása; 

• az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése.  

Diszortográfia: a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az 

együttjárástól függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak. 

Jellemzői: 

• a centrális auditív feldolgozás, a fonéma feldolgozás zavara; 

• beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők pl. 

(időtartam, zöngésség mentén); 

• helyesírási hibák halmozódása; 

• a tollbamondás utáni írás hibái. 

A fejlesztés célja: 

• a fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia 

kialakulását, az írott nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását. 
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A fejlesztés feladata: 

• a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség; 

• a rövidtávú emlékezet fejlesztése; 

• a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása; 

• a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése.  

Diszgráfia: az írás grafomotoros jellemzőinek zavara. 

Jellemzői: 

• csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép; 

• szaggatott betűalakítás és betűkötések; 

• rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség; 

• egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák; 

• kialakulatlan kézdominancia; 

• lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk 

közé; 

• továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás).  

 

 

 

A fejlesztés célja: 

• a specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori 

osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a 

kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas 

kapcsolatok létesítésének céljára. 

A fejlesztés feladatai: 

• a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra; 

• a testséma biztonságának kialakítása; 

• a vizuomotoros koordináció fejlesztése; 

• az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, 

másolás, önálló íráskivitelezés); 

• a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése; 

• sikertudat kialakítása. 
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Diszkalkulia: a számolási képesség specifikus zavara. A specifikus számolási zavar a 

különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a 

számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok 

sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége.  

Jellemzői: 

• a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei; 

• a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai; 

• a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és szabályalkotás 

zavara; 

• a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai; 

• helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek 

összehasonlításának nehézségei; 

• szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya; 

• számértékek szimbolikus funkciójának értelmezési nehézségei; 

• mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának nehézsége; 

• számjegyekre vonatkozó lexikai hibák; 

• komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái; 

• gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény 

különbsége; 

• figyelemzavar. 

A fejlesztés célja: 

• a specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a 

tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, 

képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai 

műveletek használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat 

színterein. A számolás elkülönülten szerveződő képességrendszer, amelynek számos 

kapcsolata van a beszéd, az olvasás és az írás rendszereivel, ezért a számolási zavarok 

a specifikus tanulási zavarok és nyelvi zavarok különböző megjelenési formáival együtt 

járhatnak. 

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak 

a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 
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A fejlesztés feladatai: 

• a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése; 

• matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazás; 

• a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése; 

• a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése; 

• a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása; 

• a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése; 

• segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése; 

• a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, 

a képi, vizuális megerősítés; 

• a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, eljárások alkalmazása; 

• a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása; 

• az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

Hiperaktivitás és figyelemzavarok: A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják 

azok a sajátos nevelési igényű tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós 

figyelem zavarával küzdenek. A hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása 

többlépcsős diagnosztikus folyamat eredménye, szülői és tanári kérdőívek kitöltését, közvetlen 

megfigyelést, speciális differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzését követően.  

 

 

Jellemzői: 

• szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani; 

• komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket gátolni; 

• az impulzivitás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh, 

haragreakciók; 

• motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb); 

• megkezdett tevékenység befejezetlensége; 

• ingersorozatok hibás kivitelezése; 

• tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban); 

• én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek; 
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A fejlesztés célja: 

• a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. 

A fejlesztés általános feladatai:  

• A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban 

rögzítettektől; 

• teammunka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi, szülői 

együttműködés; 

• speciális figyelemtréning; 

• a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése; 

• fokozott egyéni bánásmód; 

• az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése; 

• feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése; 

• motiválás, sikerélmény biztosítása. 

A fejlesztés általános céljai: 

• a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a 

szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly 

megteremtése; 

• A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével 

történik. 

Eszközei lehetnek: 

• Kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása - szakember segítségével 

• Pszichoterápia – iskolán kívüli keretben, vagy iskolapszichológus bevonásával 

• A figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése 

• A mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői 

keretek rendszeres alkalmazása. 

• Önértékelési képesség fejlesztése. 

• sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása.   

• Együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 

• A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 
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A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az 

irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő 

kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhat. 

Általános pedagógusi feladatok, eszközök: 

• a közösségre nézve elengedhetetlen az e fajta másság iránti toleranciára nevelés, 

elfogadtatás, segítségnyújtás az iskolai közösségtől; 

• a tanulót tanító minden tanító, szaktanár a szakvélemény és igény esetén a 

fejlesztőpedagógus ajánlásai alapján egyéni tanulási tervet készít, melyet szükség 

szerint, pl. félévente módosít; 

• korrepetálások; 

• rehabilitációs és habilitációs foglalkozások (szükség esetén utazó gyógypedagógus 

igénybevétele); 

• felmentések: az értékelés alól, tananyagrészek, írásbeliség, szóbeliség (szakvélemény 

alapján, igazgatói határozattal); 

• segédeszközök használatának biztosítása; 

• egyéni haladási tempó; 

• alapozó terápia; 

• alsó tagozaton a napközi otthon fontosságának kiemelése, kihasználása; 

• felső tagozaton 5-6. évfolyamok számára napközi, a 7-8. évfolyamok számára 

tanulószoba biztosítása; 

• a családdal való együttműködés; 

• a gyermekek alapos megismerése, a problémák okainak feltárása; 

• felzárkóztatási stratégiák, egyéni fejlesztési tervek kidolgozása teammunkában a 

szakértői vélemény alapján; 

• kognitív képességek fejlesztése; 

• diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció és reedukáció; 

• alapműveletek készségszintű használata (matematikai kompetencia); 

• a pszichomotoros képességek fejlesztése (mozgásfejlesztés: nagymozgás, 

finommotorika); 

• a figyelem és a koncentráció fejlesztése; 

• a nyelvi kreativitás fejlesztése – szövegértés, szókincsbővítés, nyelvtani ismeretek 

megszilárdítása, olvasástechnika. (anyanyelvi kompetencia); 
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• tanulási technikák tanítása, gyakoroltatása; 

• az idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése 

javasol; 

• a másság elfogadtatása, empátiás- segítő magatartás kialakítása (szociális kompetencia) 

• a másodlagos magatartászavarok kialakulásának megelőzése, kezelése, 

viselkedésterápia; 

• felkészítés a továbbtanulásra; 

• szükség esetén egyéni haladás biztosítása; 

• interperszonális kapcsolatok fejlesztése (tanuló-tanuló, tanuló-pedagógus); 

• a tanulók személyiségének pozitív megerősítése, önismeret, énkép alakítása; 

• megerősítés, dicséret; 

• differenciálás a módszerekben, a tananyag tartalmában, óraszervezésben, számonkérés, 

értékelés módjában, típusában, a segítségadás módjában; 

• tanórába ágyazott fejlesztések; 

• a tanulási folyamat apró lépésekre bontása; 

• ismétlés: sokat, változatosan, több szempontból; 

• a számonkérés a tanulóhoz igazodjék; 

• praktikus ismeretek tanítása. 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok és 

tartalmak megvalósítása általában lehetséges. 

1.6.2.3. BTMN-tanulók 

Az iskola a BTMN-tanulókat a szakértői bizottság véleményének figyelembevételével együtt 

neveli, oktatja a többi tanulóval, vagy egyéni munkarend szerint (egyéni foglalkozást, heti tíz 

óra) tesz lehetővé.  A gyermek további fejlesztése érdekében fejlesztő pedagógus, (nyelv-és 

beszédfejlesztő pedagógus) által tartott fejlesztő foglalkozást biztosít.  

BTMN gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan: 

• alulteljesít; 

• társas kapcsolati problémái vannak; 

• tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd; 

• közösségbe való beilleszkedése, személyiségfejlődése nehezített, de nem SNI. 
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A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 

intézményét. 

A gyermeknek, tanulónak joga van a különleges bánásmódhoz. Az ennek megfelelő ellátást a 

szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

A tanuló számára a gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus egyéni fejlesztési tervet készít, 

melyben éves szinten kifejti a kiindulási állapotot, a fejlesztendő területeket és a fejlesztés 

ütemtervét, feladatait, valamint az alkalmazott módszereket. Az éves fejlesztési terveket az 

iskola digitális formában tárolja, ellenőrzéskor bemutatja.  

A tanulót tanító minden tanító, szaktanár a szakvélemény és igény esetén a fejlesztőpedagógus 

ajánlásai alapján egyéni tanulási tervet készít, melyet szükség szerint, pl. félévente módosít.  

Ebben rögzíti: 

• azokat a területeket, melyeket differenciált módon fejlesztenie kell; 

• azokat a funkciókat, amelyekre építheti a munkát; 

• a számonkérés módját, különös tekintettel a részbeni vagy teljes mentesítésekre; 

• továbbá a tanítási órákon alkalmazott eljárásokat, jó gyakorlatokat, a tanuló egyéni 

megsegítésének előtérbe helyezésével, a differenciálásban érvényesüljön a pozitív 

diszkrimináció; 

• a házi feladatok differenciált, egyénre szabott mértékét; 

• a tanuló érdemjeggyel történő mentesítése, részbeni mentesítése esetén a szöveges 

értékelés szempontjait. 

A tanuló mentesítését az igazgató a szakértői bizottság véleménye alapján mondja ki, egyben 

előírhatja a szöveges értékelést és minősítést. 

A BTMN tanuló kötelező felülvizsgálatát a szülő és az iskola kezdeményezésével indítják. 

Az iskola közösségében kiemelten fontos az e fajta másság iránti toleranciára nevelés, 

elfogadtatás, segítségnyújtás a kortársaktól is. Lehetővé kell tenni, hogy a tanulási 

beilleszkedési nehézséggel küzdő gyerekek is aktívan, számukra sikerélményt biztosító módon 

kapcsolódhassanak be a közösség életébe. 
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1.6.3. A szociális hátrányok leküzdésére irányuló tevékenységek 

• a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységünkkel a tanulók esélyegyenlőségét 

kívánjuk enyhíteni; 

• szükséges a naprakész információ a tanulók körülményeiről, ezért rendszeresen 

felhasználjuk a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerünk eredményeit, megfigyeléseket 

végzünk, tájékozódunk a tanulók körülményeiről; 

• elősegítjük, és a gyermekek körében szorgalmazzuk, hogy ismerjék meg és éljenek 

azokkal a kulturális és technikai lehetőségekkel, amelyeket családjuk nem, de az iskola 

biztosítani tud (könyvtár, sportfoglalkozás, iskolai tanulmányi versenyek); 

• a szülőket szülői értekezleten, fogadóórákon, családlátogatások alkalmával 

rendszeresen tájékoztatjuk a szociális juttatások lehetőségeiről; 

• reggel 7:00 órától fogadjuk a tanulókat, délután 16:00-17:00 óráig ügyeletet biztosítunk; 

• azon tanulóknak, akiknek nincs mentessége a délutáni foglalkozások alól, kötelező 

egésznapos foglalkozáson részt venni; 

• igénybe vehetik a kedvezményes diákétkeztetést; 

• a nehézségek enyhítését szolgálják a tanulókkal való egyéni és kiscsoportos 

foglalkozások (korrepetálás, tanórákon differenciálás); 

• középiskolára felkészítő foglakozások matematikából, magyarból és nyelvekből; 

• pályaorientációs tevékenységünket már 1. évfolyamban megkezdjük, és a 7-8. 

osztályokban központi helyre kerül; 

• szoros kapcsolatot tartunk a gyermekjóléti szolgálattal, annak érdekében, hogy a 

szociális hátrányt szenvedő tanulók minél hamarabb megkapják a segítséget. 

1.6.4. A gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

A gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét azzal a céllal, hogy 

biztosítsa a gyermeket megillető jogok érvényesülését, intézkedést tegyen a rászorulók 

érdekében, kísérje figyelemmel a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű gyermekek 

életkörülményeit. 

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

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: 

• a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére; 

• feltárására; 

• megszüntetésére. 
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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 e területen: 

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

• meg kell keresni a probléma okait; 

• segítséget nyújtani a problémák megoldásához; 

• jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok (testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátló 

vagy akadályozó állapot) megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a területileg 

illetékes: 

• nevelési tanácsadóval; 

• gyermekjóléti szolgálattal; 

• kormányhivatallal; 

• gyermekorvossal, védőnővel; 

• továbbá a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel. 

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

felelős működik. Munkájához szükséges feltételekről az iskola vezetője gondoskodik. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hogy koordinációs tevékenységével 

segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen feladatai közé tartozik 

különösen: 

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

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak; 

• a prevenció érdekében már első osztályban felmérést végez; 

• indokolt esetben az osztályban tanítókkal együtt családlátogatásokon vesz részt a 

veszélyeztető okok feltárása érdekében; 

• veszélyeztető okok megléte esetén intézkedést kezdeményez az iskola igazgatójánál, aki 

értesíti a gyermekjóléti szolgálatot; 

• veszélyeztetett tanulók ismételt igazolatlan mulasztása esetén, esetmegbeszélésen vesz 

részt; 

• állandó kapcsolatban áll a gyermekjóléti szolgálattal; 
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• a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezi; 

• ismeri és alkalmazza a gyermek- és ifjúsági törvényt; 

• részt vesz a drogügyi koordinátor és a tantestület aktív közreműködésével az 

egészségfejlesztési és drogprevenciós stratégia kidolgozásában és a program 

végrehajtásában. 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

• felzárkóztató foglalkozások és tehetséggondozó foglalkozások; 

• pályaválasztás segítése; 

• személyes, egyéni tanácsadás (tanulóknak, szülőknek); 

• egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, szűrővizsgálatok; 

• napközis foglalkozások; 

• iskolai étkezési lehetőségek; 

• tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős tevékenységek; 

• az érintett tanulók szociális helyzetének javítása (segély, támogatás); 

• szülőkkel való együttműködés, tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti 

szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

1.7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

Az iskolában a tanulók érdekeinek védelmére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat 

munkáját a 2-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség 

irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

A DÖK – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt saját működéséről, véleményt 

nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolában dolgozó valamennyi pedagógus feladata a 

diákönkormányzat munkájának segítése. 

A tanulói jogok gyakorlásának formái: 

• a diákfórum; 

• a küldöttgyűlés; 

• és a vezetőségi ülés. 
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Az iskolában évente egy alkalommal diákfórumot szerveznek, ahol a tanulók véleményeiket, 

kéréseiket mondhatják el, s azokra az iskola vezetése és az érintettek választ is adnak. 

A diákönkormányzat vezetője évente két alkalommal (szeptember, június) küldöttgyűlést hív 

össze, aktuálisan vagy rendkívüli esetben vezetőségi ülést tart. 

1.8. A szülők, tanulók és pedagógusok együttműködésének formái 

1.8.1. A nyitott iskola 

Az eredményes pedagógia tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny közreműködése 

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

gyermekük neveléséhez. Az iskolában folyó sikeres nevelési feladatok végrehajtásához a 

pedagógusnak szüksége van azokra az információkra, amelyeket csak a szülő közölhet, 

amelyek segítik feltárni a problémákat. Ezért az iskola fórumokat szervez, amelyeken jobban 

megismerik a szülők az iskolát.  

1.8.2. Belső kapcsolatok, együttműködési formák 

A tanulókat és az iskola egészét érintő legfontosabb nevelési- módszertani kérdésekben a 

nevelőtestület dönt. 

Az iskolában az azonos tantárgyat, tantárgycsoportot tanító, illetőleg azonos nevelési feladatot 

ellátó pedagógusok szakmai munkaközösségeket hoznak létre. A munkaközösség-vezetők részt 

vesznek az igény szerinti gyakorisággal megtartott, kibővített vezetőségi értekezleteken. Az ott 

elhangzottakról munkaközösségi megbeszélésen tájékoztatják pedagógus társaikat. 

A mindennapi tájékoztatást szolgálja a nevelőiben elhelyezett faliújság, facebook-csoport és 

egyéb digitális eszközök nyújtotta lehetőségek (meet). 

 

1.8.3. A tanulók közösségeit érintő kapcsolattartási formák 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják.  

Az iskolában a tanulók érdekeinek védelmére diákönkormányzat működik. Az iskolában évente 

egy alkalommal diákfórumot szerveznek, ahol a tanulók véleményeiket, kéréseiket mondhatják 

el, s azokra az iskola vezetése és az érintettek választ is adnak. 

Az osztályfőnökök nap, mint nap találkoznak az osztállyal.  
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1.8.3.1.Tanítási órán kívüli tevékenységek 

Az iskolai munka szerves része a tanórán kívüli foglalkoztatási forma. 

Iskolánk az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínálja: 

• napközis foglalkozások: 

o a napközis foglalkozásokat olyan módon kell megszervezni, hogy a szülők 

igényei szerint eleget tudjon tenni az iskolai felkészítéssel és a gyermek 

napközbeni ellátásával összefüggő feladatoknak; 

o a közoktatási törvény előírásainak megfelelően az iskolában tanítási napokon a 

délutáni időszakban az 1-6. évfolyamon napköziotthon, 7-8. évfolyamon 

tanulószoba működik; 

o napköziotthon az egész napos nevelés szerves részeként a tervszerű, tudatos, 

szervezett személyiségfejlesztéshez, a helyes önismeret kialakításához és a 

reális önértékek, megalapozásához járul hozzá. 

A napközi keretében a következő foglalkozások megszervezésére kerülhet sor: 

o szabadidős foglalkozások; 

o kulturális foglalkozások; 

o manuális foglalkozások; 

o játékfoglalkozások; 

o sportfoglalkozások 

• hagyományőrző tevékenységek:  

o tanévnyitó; 

o október 23. 

o március 15. 

o ballagás; 

o tanévzáró; 

o „Adventtől-vízkeresztig” 

rendezvénysorozat; 

o hulladékgyűjtés 

o egészségnap; 

o Belvárosi bazár 

o farsang; 

o Fenntarthatósági témahét 

o húsvéti tojásgyűjtés; 
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• eseti rendezvényeink: 

o pályaválasztási szülői értekezletek; 

o játszóház leendő elsősök részére; 

o leendő elsősök szülői értekezlete; 

o családi nap 

o karácsonyi vacsora pedagógusok részére; 

o disco (a DÖK rendezésében); 

o fogadóórák; 

o próbák különböző műsorokhoz; 

o osztálytalálkozók; 

• szakkörök: a különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak. A szakkörök indításáról –a felmerülő igények, és az iskola lehetőségeinek 

figyelembevételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt; 

• versenyek, vetélkedők: A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle 

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

rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken 

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

tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy 

a szaktanárok végzik; 

• tanulmányi kirándulások, táborok: A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését 

segítik az iskola falain kívül szervezett tanulmányi kirándulások. Ezen programokon 

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A 

lehetőségekhez és igényekhez igazodva bel- és külföldi táborokat szervezünk a 

jelentkező tanulók számára, melyek önköltségesek; 

• iskolai könyvtár, internethasználat: A tanulók egyéni tanulását, önképzését nyitvatartási 

időben az iskolai könyvtár segíti. Az olvasóteremben számítógép áll az olvasók 

rendelkezésére folyamatos internetelérést biztosítva a böngészéshez, levelezéshez, 

letöltésekhez és a csevegéshez. Az olvasóteremben nyomtatásra is lehetőség van. 

Könyvtárosunk segítségével alakítjuk ki és fejlesztjük azokat a magatartásmódokat és 

képességeket, amelyek a könyvtár mindennapos használatához elengedhetetlenül 

szükségesek. Célunk, hogy megismerjék a tanulók a korszerű információhordozókban 

rejlő lehetőségeket; 
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• kihelyezett magánzeneiskolai képzés: 

o képzési forma: zeneiskola; 

o képzésben szerezhető végzettség: alapfokú művészetoktatásban 2 zenei 

előképző, 6 zeneiskolai osztály és 4 továbbképző; 

o intézményük alaptevékenysége: alapfokú zenei oktatás, képzés; 

o iskolánk filozófiája: gondos odafigyeléssel, szeretettel szeretnénk 

tanítványainkat a zene elvont nyelvéhez közelebb juttatni, hogy örömet 

találjanak a muzsikálásban, és ezt az élményt közvetítsék az őket hallgatóknak; 

• etika, hit- és erkölcstan, hit- és vallásoktatás: 

o a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35§ (1) és 97§ (7) 

bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jétől első és ötödik évfolyamon felmenő 

rendszerben tantárgyként bevezetésre kerülő etika oktatás helyett választható 

hit- és erkölcstan oktatása; 

o az iskola a jogszabályban meghatározott határidőig felméri, hogy a tanuló az 

egyházi hit- és erkölcstanórát vagy a kötelező etikaórát választja-e; 

o az etikaóra vagy az e helyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett 

hit- és erkölcstanóra a kötelező tanórai foglalkozások része; 

o az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskolanevelő és 

oktató tevékenységtől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- 

és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes; 

1.8.4. A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

A partnerközpontú intézmény kialakításának folyamatában elsődleges az iskola és a szülői ház 

kapcsolata. 

Célja, hogy: 

• a szülő tájékozott legyen az iskolában folyó munkáról, ismerje törekvéseinket, 

gondjainkat, eredményeinket; 

• megismerhessük elvárásait az iskolával kapcsolatban; 

• a gyermek nevelése-oktatása érdekében biztosítsuk az együttműködés lehetőségét. 

A szülői jogok érvényesítése és a kötelességek teljesítése érdekében szülői munkaközösség 

működik. A tagjaikból megalakult szülői választmány évente többször, szükség szerint 

ülésezik, ahol a szülőket az iskola igazgatója tájékoztatja az intézmény életéről, a munkatervről, 

az aktuális feladatokról. Vezetője a szülői választmány elnöke. 
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A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével. 

A tanulót és a tanulók szüleit a gyermek fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan – szóban, írásban, illetve a Kréta felületén keresztül – tájékoztatják. 

A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formák lehetségesek: 

• aktív részvétel az iskolai rendezvényeken; 

• őszinte véleménynyilvánítás; 

• együttműködő magatartás; 

• nevelési problémák őszinte megbeszélése, közös megoldása; 

• a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzése; 

• érdeklődő-segítő hozzáállás; 

• szponzori segítségnyújtás. 

A szülők és a pedagógusok folyamatos együttműködését szolgálják: 

• családlátogatás (szükség szerint); 

• szülői értekezlet (évente két alkalommal, illetve szükség szerint többször); 

• fogadóóra (közös fogadóóra évente 2-3 alkalommal, illetve minden pedagógus heti egy 

alkalommal előre egyeztetett időpontban fogadóórát tart); 

• egyéb tájékoztatók (lehet írásbeli tájékoztató, illetve telefonon való kapcsolattartás); 

 

1.9. Tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata 

1.9.1. A vizsgaszabályzat célja, hatálya 

A vizsgaszabályzat célja a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és a 20/2012. évi 

(VIII.31.) EMMI-rendeletben foglaltak alapján a tanulók tanulmányaik alatt tett vizsgáinak 

szabályozása.  

A tanulmányok alatti vizsgák célja azon diákok osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi 

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

pedagógiai programunk alapján nem meghatározhatók. 
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Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

• az osztályozó vizsgákra; 

• a különbözeti vizsgákra; 

• a pótló- és 

• a javítóvizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik; 

• akit nevelőtestületi határozattal osztályozó vizsgára utasítanak; 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít; 

• aki számára az igazgató mérlegelési jogköre alapján engedélyezi a pótló vizsga letételét. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira: 

• akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény 

igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

1.9.2. A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei 

1.9.2.1.A tanulmányok alatti vizsgák típusai 

• Osztályozóvizsgát a tanuló félévi és év végi osztályzatainak megállapítása érdekében 

a következő esetekben köteles tenni: 

o ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól; 

o ha a tanuló saját kérelmére az osztályzata megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz osztályozó vizsgát; 

o ha az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírttól rövidebb idő alatt tegyen 

eleget; 

o a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet; 

o egy osztályozóvizsgán egy tantárgy egy évfolyamra vonatkozó 

követelményeiről számolhat be a tanuló; 

o Kivétel: ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított 

tanulmányi követelményeit egy tanévben teljesíti. 
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• Javítóvizsgát tehet a tanuló: 

o ha év végén maximum három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 

• Különbözeti vizsgát tehet az a tanuló: 

o tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez, ha eltérő tantervű intézményből 

érkezett; 

o A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során az 

intézmény vezetője mindig egyedileg dönt a jelentkező tanuló ügyében. 

• Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha neki fel nem róható okok miatt: 

o a vizsgáról elkésett; 

o a vizsgára nem ment el; 

o a már általa megkezdett vizsgáról engedéllyel távozott. 

A vizsga megtartása, a vizsga konkrét későbbi időpontjának megtartása az igazgató 

mérlegelési jogkörébe tartozik. 

1.9.2.2.A vizsgák szabályozási rendje 

A vizsga helyszíne: a tanulmányok alatti vizsgát a tanuló abban az iskolában teszi le, 

amelyikkel tanulói jogviszonyban áll. 

Kivétel: 

o különbözeti vizsga: amelyiket a tanuló abban az iskolában tesz le, ahol 

tanulmányait folytatni szeretné; 

o ha független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Vizsgabizottság: 

• a tanulmányok alatti vizsgát három tagból álló bizottság előtt lehet tenni; 

• tagjai pedagógusok; 

• az iskolában szervezett bizottság esetében a bizottság tagja lehet olyan pedagógus, aki 

a tanuló teljesítményét korábban is értékelte; 

• az igazgató legalább két olyan tagot jelöl ki, aki végzettsége, szakképzettsége alapján 

jogosult a vizsgatantárgy tanítására (ha az iskola létszáma megengedi); 

• a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a kormányhivatal kéri fel a feladatok 

ellátására. 
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Az írásbeli vizsga általános szabályai: 

• az írásbeli vizsga megoldására rendelkezésre álló idő minden tantárgy esetében 60 perc; 

• szakértői bizottság szakvéleményével alátámasztott tanulói kérés alapján az igazgató 

engedélyezheti: 

o az írásbeli vizsga meghosszabbítását további 30 perccel; 

o tanulmányai során igénybe vett segédeszközök használatát; 

o írásbeli helyett szóbeli vizsga letételét; 

o egy napon egy tanuló három írásbeli vizsgát tehet; 

o a vizsgák között tartandó pihenőidő minimum tíz, maximum harminc perc lehet. 

A szóbeli vizsga általános szabályai: 

• egy tanuló egy nap alatt maximum három tantárgyból tehet szóbeli vizsgát; 

• a felelet előtt 30 perc felkészülési időt kell biztosítani tantárgyanként; 

• szakértői bizottság szakvéleményével alátámasztott tanulói kérés alapján: 

o szóbeli helyett írásbeli vizsgát tehet, a megírt dolgozatát a tanuló vagy kérésére 

a vizsgáztató tanár is felolvashatja; 

o a felkészülési idő megnövelhető további tíz perccel. 

1.9.3. Az értékelés rendje 

A vizsgatantárgyak részei: 

Vizsgatantárgy írásbeli vizsga szóbeli vizsga gyakorlati vizsga 

magyar nyelv és irodalom x x  

idegen nyelvek/első élő idegen nyelv x x  

matematika x x  

etika  x  

történelem x x  

állampolgári ismeretek x x  

természetismeret/környezetismeret/ 

természettudomány 

x x  

fizika x x  

kémia x x  

biológia-egészségtan/biológia x x  

földrajz x x  

ének-zene x  x 
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Vizsgatantárgy írásbeli vizsga szóbeli vizsga gyakorlati vizsga 

hon- és népismeret  x  

rajz/vizuális kultúra  x x 

dráma és színház x x  

informatika/digitális kultúra   x 

technika, életvitel és 

gyakorlat/technika és tervezés 

  x 

testnevelés és sport   x 

Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgát, illetve írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, fontos, hogy 

javításkor előre meghatározott pontszám alapján történjen az értékelés. Az egyes 

részpontszámokat és az egyes részekre kapható maximális pontszámokat előre meg kell 

határozni. 

Az egyes vizsgarészekben elért pontszámok összege alapján az osztályzat a következőképpen 

határozandó meg: 

Teljesítmény Érdemjegy 

90 - 100% jeles (5) 

76 - 89% jó (4) 

51 - 75% közepes (3) 

34 - 50% elégséges (2) 

0 - 33% elégtelen (1) 

Nem egész százalékos eredmények esetén a kerekítés általános szabályait kell figyelembe 

venni. 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozóvizsgára jelentkezés módját és 

határidejét, az osztályozóvizsga követelményeit évfolyamonként és tantárgyanként az iskola 

házirendje tartalmazza. 

1.10. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Az iskolában a tanuló átvételére a tanév során bármikor lehetőség van, amennyiben az osztályok 

létszáma engedi és az iskolaváltás objektív okok miatt történik. 
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Kivétel ez alól, ha a tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az iskolatípus-változtatással jár. A 

felvételére a megállapított eljárásrend szerint kerülhet sor. Ebben az esetben az igazgató 

mérlegelési jogköre alapján a tanuló: 

• különbözeti vizsgát tehet; 

• évfolyamot ismételhet; 

• türelmi időt kaphat. 

Szubjektív okokból történő iskolaváltás osztálylétszámtól függetlenül az iskolaigazgató 

mérlegelési jogkörébe tartozik. 

1.10.1. A felvétel, átvétel elvei 

A Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad 

megválasztásának a joga, mellyel élve gyereke adottságainak, képességeinek megfelelően, saját 

vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon 

választhat iskolát. 

A jelentkezés benyújtása után az iskola igazgatója a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

felvételi eljárásban a felvételről, átvételről a tanulói jogviszony létesítésével hozza meg 

döntését. 

Az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról 

a döntést megalapozó indoklással, és a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás lehetőségeiről. 

A végrehajtási szabályok alapján az igazgatónak értesítési, közlési kötelezettsége áll fenn a 

szülővel, átvétel esetén az előző iskolával szemben is. 

Az intézmény vezetője a kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézése, a határidő-számítás, 

a mulasztás, a kérelem elbírálása és a jogorvoslati kérelem intézése során a köznevelés 

rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos törvényi előírásokat alkalmazza. 

Amennyiben az intézmény felvételi kötelezettségének teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben részesül. 

1.10.2. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül előnyben részesül, aki az iskola székhelyén 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, figyelembe véve a településen, 

a körzetben megjelenő halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányát. 

További felvételik elbírálásánál előnyben részesül, akinek a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye azon a településen van, ahol az iskola székhelye. 
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Ha az intézmény a megadott sorrend szerint az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem 

tudja teljesíteni, sorsolás útján dönt. A sorsolás eljárásrendjét a Házirend tartalmazza. 

Sorsolás nélkül is felvehető: 

• a sajátos nevelési igényű tanuló; 

• a különleges helyzetű tanuló. 

 

2. Az intézmény helyi tanterve 

2.1. A NAT-2012 alapján választott kerettanterv megnevezése, mely 2020. szeptember 

1-től 2. és 6. évfolyamtól kerül kivezetésre 

Tantárgy megnevezése Változat 

Magyar nyelv és irodalom A 

Fizika A 

Kémia A 

Biológia-egészségtan A 

Ének-zene alsó tagozat A 

Ének-zene felső tagozat A 

 

2.2. A választott kerettanterv feletti óraszámok 

2-4. évfolyam  

TANTÁRGY 2.évf. 3.évf. 4.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 6+1 6+1 

Idegen nyelv (angol, német) 1 2  2+1 

Matematika 4+1 4+1 4+1 

Etika/Hit-és erkölcstan 1 1 1 

Környezetismeret 1 1+1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 

Összes óraszám: 26 27 28 

Jelmagyarázat: piros: szabadon választható / kék: szabadon tervezhető 
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6-8. évfolyam 

TANTÁRGY 6.évf. 7.évf. 8.évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 3+1 4 

Idegen nyelv (angol) 3+1 3+1 3+1 

Matematika 3+1 3+1 3+1 

Történelem 2 2 2 

Etika/Hit-és erkölcstan 1 1 1 

Természetismeret 2+1   

Biológia-egészségtan  2 1+1 

Fizika  1,5 1,5 

Kémia  1+1 2 

Földrajz  1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 

Vizuális kultúra 1+0,5 1 1 

Informatika 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1   

Testnevelés 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 

Összes óraszám: 29,5 32,5 31,5 

Jelmagyarázat: piros: szabadon választható / kék: szabadon tervezhető 
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2.3. Heti óraszámok – NAT-2020 

Bevezetése 2020.szeptember 1-től 1. és 5. évfolyamtól felmenő rendszerben. 

 

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

 

Piros színnel a szabadon tervezhető órákat jelöltük. 

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

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

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

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek   1   

Hon- és népismeret         1         

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

Környezetismeret         1   1     

Természettudomány   2   2   0   0   

Kémia   1   2   

Fizika   1   2   

Biológia   2   1   

Földrajz   2   1   

Első élő idegen nyelv   1   1   2 2 1 3   3   3   3   

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   

Vizuális kultúra 2   2   2   1   1   1   1   1   

Dráma és színház     1             

Technika és tervezés 1   1   1   1   1   1   1     

Digitális kultúra   1   1   1   1   1   1   

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra   2   2   2   2   1   2   2   2 

Összes tervezett óraszám 22 2 22 2 22 2 23 2 27 1 26 2 28 2 28 2 

Összesített óraszám 24 24 24 25 28 28 30 30 

Maximális órakeret 24 24 24 25 28 28 30 30 
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Tantárgy-és óraterv az 1-8. évfolyamon (2020/2021) 

 

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

K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 0,5  8   7   7   4   5   4   4   

Matematika 4 0,5  5   5   5   4  4 4  4 4  4 4  4 
Történelem             2   2   2   2   

Állampolgári ism                         
Etika/hit és erk. 1   1   1   1   1   1   1   1   

Első élő id. nyelv  1 1  1 1  2 2 2 1 3 3  3 3 1 8 3 1 8 3 1 8 
Fizika                   1,5   1,5   
Kémia                   2   2   

Biológia                   2   2   
Földrajz                   2   2   

Természettud.             2   3         
Környezetismeret    1   2   2               

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   
 Vizuális kultúra 2   2   2   2   1   1,5   1   1   
Technika és terv. 1   1   1   1   1   1   1   0   
Digitális kultúra             1   1  2 1  2 1  2 

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   
Hon- és népism.                         

Dráma és színház              1           
Osztályfőnöki             1   1   1   1   

Összesen: 22            27            
Kötelező óraszám 22            27            

Szabadon terv. 2            1            
Max. órakeret: 22 2           27 1           

 24 1 25 1 1 25 2 2 27 1 3 28 7 28,5 1 14 31,5 1 14 30,5 1 14 
K= kötelező+szabadon tervezhető 

SzV= szabadon választható 

Csb= csoportbontás 
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Tantárgy-és óraterv az 1-8. évfolyamon (2021/2022) 

 

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

K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 0,5  7 0,5  7   7   4   4 0,5  4   4   

Matematika 4 0,5  4 0,5  5   5   4  4 4 0,5 4 4  4 4  4 
Történelem             2   2   2   2   

Állampolgári ism                         
Etika/hit és erk. 1   1   1   1   1   1   1   1   

Első élő id. nyelv  1 1  1 1  2 2 2 1 3 3  6 3  3 3 1 8 3 1 8 
Fizika                   1,5   1,5   
Kémia                   2   2   

Biológia                   2   2   
Földrajz                   2   2   

Természettud.             2   2         
Környezetismeret       2   2               

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   
 Vizuális kultúra 2   2   2   2   1   1   1   1   
Technika és terv. 1   1   1   1   1   1   1   0   
Digitális kultúra             1  2 1   1  2 1  2 

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   
Hon- és népism.                 1        

Dráma és színház              1           
Osztályfőnöki             1   1   1   1   

Összesen: 22   22         27   26         
Kötelező óraszám 22   22         27   26         

Szabadon terv. 2   2         1   2         
Max. órakeret: 22 2  22 2        27 1  26 2        

 24 1 24 1 25 2 2 27 1 3 28 12 28 7 31,5 1 14 30,5 1 14 
 

K= kötelező+szabadon tervezhető 

SzV= szabadon választható 

Csb= csoportbontás 
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Tantárgy-és óraterv az 1-8. évfolyamon (2022/2023) 

 

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

K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 0,5  7 0,5  5   7   4   4 0,5  3 1  4   

Matematika 4 0,5  4 0,5  4   5   4  4 4 0,5 4 3 1 4 4  4 
Történelem             2   2   2   2   

Állampolgári ism                         
Etika/hit és erk. 1   1   1   1   1   1   1   1   

Első élő id. nyelv  1 1  1 1  2 2 2 1 3 3  6 3  6 3  3 3 1 8 
Fizika                   1   2   
Kémia                   1   2   

Biológia                   2   2   
Földrajz                   2   2   

Természettud.             2   2         
Környezetismeret       1   2               

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   
 Vizuális kultúra 2   2   2   2   1   1   1   1   
Technika és terv. 1   1   1   1   1   1   1   0   
Digitális kultúra       1      1  2 1  2 1   1  2 

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   
Hon- és népism.                 1        

Dráma és színház              1           
Osztályfőnöki             1   1   1   1   

Összesen: 22   22   22      27   26   28      
Kötelező óraszám 22   22   22      27   26   28      

Szabadon terv. 2   2   2      1   2   2      
Max. órakeret: 22+2  22+2  22+2     27+1  26+2  28+2     

 24 1 24 1 24 2 27 1 3 28 12 28 12 30 7 31 1 14 
 

K= kötelező+szabadon tervezhető 

SzV= szabadon választható 

Csb= csoportbontás 
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Tantárgy-és óraterv az 1-8. évfolyamon (2023/2024) 

 

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

K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb K SzT Csb 

Magyar nyelv és 

irodalom 
7 0,5  7 0,5  5   5 0,5  4   4 0,5  3 1  3 1  

Matematika 4 0,5  4 0,5  4   4 0,5  4  4 4 0,5 4,5 3 1 4 3 1 4 
Történelem             2   2   2   2   

Állampolgári ism                      1   
Etika/hit és erk. 1   1   1   1   1   1   1   1   

Első élő id. nyelv  1 1  1 1  2 2 2 1 3 3  6 3  6 3  6 3  3 
Fizika                   1   2   
Kémia                   1   2   

Biológia                   2   1   
Földrajz                   2   1   

Természettud.             2   2         
Környezetismeret       1   1               

Ének-zene 2   2   2   2   2   1   1   1   
 Vizuális kultúra 2   2   2   1   1   1   1   1   
Technika és terv. 1   1   1   1   1   1   1      
Digitális kultúra       1   1   1  2 1  2 1  2 1   

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   
Hon- és népism.                 1        

Dráma és színház              1           
Osztályfőnöki             1   1   1   1   

Összesen: 22   22   22   23   27   26   28   28   
Kötelező óraszám 22   22   22   23   27   26   28   28   

Szabadon terv. 2   2   2   2   1   2   2   2   
Max. órakeret: 22+2  22+2  22+2  23+2  27+1  26+2  28+2  28+2  

 24 1 24 1 24 2 25 3 28 12 28 12,5 30 12 30 7 

 
K= kötelező+szabadon tervezhető 

SzV= szabadon választható 

Csb= csoportbontás  
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2.4. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

A tankönyv tartalma: 

• tartalmazza a tantervben előírt ismeretanyagot; 

• elégítse ki a didaktikai követelményeket; 

• alkalmazkodjon a korosztály intellektuális fejlettségi szintjéhez. 

A tankönyv szolgálja eredményesen az adott osztálytípus, tagozat sajátos céljait. 

A tankönyvek kiválasztásánál alapvető szempontnak tartjuk, hogy a felmenő évfolyamok 

tankönyvei, tematikájuk egymásra épüljenek. 

A taneszköz több éven át használható legyen. 

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

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

hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb 

eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés stb.). Ezek beszerzése a 

szaktanár kérése alapján a szülő feladata.  

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

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

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a 

szülők megismerjék. 

 

2.5. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása 

2.5.1. Kerettantervek 

A NAT-ban megfogalmazott fejlesztési területek, nevelési célok, fejlesztési feladatok és 

műveltségi tartalmak a választott kerettantervekben jelennek meg. 

A kerettantervek oktatási szakaszonként rögzítik: 

• a nevelés és oktatás céljait; 

• a tantárgyi rendszert; 

• a tantárgyak témaköreit, tartalmát; 

• a tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit; 

• a tantárgyankénti tudást; 

• és a készségterületek fejlesztésének feladatait. 
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Az intézmény a választott kerettantervek alapján készítette el helyi tantervét, mely 

évfolyamokra lebontva tartalmazza a tanulás-tanítás folyamatában elsajátítandó fejlesztési 

követelményeket, az elvárt tudás mélységét, szervezettségét, továbbá alapul szolgál a kimeneti 

követelmények meghatározásához. 

2.5.2. Matematika tantárgy csoportbontásos oktatása 5-8. évfolyamon 

Célja, a tanulók tudásának megalapozása mellett az ismeretek elmélyítése, az alapkészségek 

fejlesztése figyelembe véve a tanulók egyéni előrehaladását. 

A tanulók nem hagyományos osztálykeretben, hanem homogén, közel azonos képességű 

tanulókból létrehozott csoportokban tanulnak. 

Az csoportok a munkaközösség tagjai által kidolgozott terv alapján dolgoznak. A tankönyvek 

és munkafüzetek kiegészülhetnek speciális segédanyagokkal. A haladás azonos tanmenetek 

szerint történik, a feldolgozás mélysége a tanulócsoport szintjéhez igazodik. 

A csoportbontás előnyei: 

• a pedagógus részéről nagyobb lehetőség nyílik a személyiségfejlesztésre, az 

önállóságra, az öntevékenységre nevelésre, a reális önismeret és önértékelés 

kialakítására; 

• nagyobb lehetőséget biztosít a tanulók önbizalmát, tanulási kedvét fejlesztő 

sikerélményhez juttatáshoz; 

• a hátrányok leküzdését jobban segíti.  

A tanulóknál lehetőséget biztosít az önálló tanulásra, a pontosságra, a kötelességtudatra, a 

felelősségvállalásra, a vitakészségre, gondolataik pontos szóbeli és írásbeli kifejezésére. A 

versenyekre való felkészítésre, a tananyagon túlmutató feladatok megoldására.  

Azt szeretnénk, hogy minden gyermek egyéni képessége alapján bontakoztassa ki, fejlessze 

tudását. Ezt hagyományos osztálykeretben nagyon nehéz, szinte lehetetlen megvalósítani. A 

teljesítményalapú csoportbontás minden tanulónk érdekét szolgálja.  
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2.5.3. Angol nyelv oktatása 5-8. évfolyamig csoportbontásban 

Célja, hogy az eltérő adottságokkal rendelkező tanulók számára lehetőséget adjon a fejlődésre, 

képességei kibontakoztatására. 

A tanulók képesség szerinti csoportokban tanulják az idegen nyelvet. A csoportbontás 

kialakításánál a tárgyi tudás a meghatározó. Ennek megállapítása a tanulók munkájának 

folyamatos ellenőrzésén-értékelésén alapul a következők szerint: 

• a negyediktől a nyolcadik évfolyamig év elején és év végén ismétlés utáni méréseket 

végzünk; 

• minden témakör befejezését követően összefoglaljuk a témakörben tanultakat, majd 

témazáró dolgozatot íratunk; 

• rendszeresen értékeljük a tanulók teljesítményét szóbeli és írásbeli feleletek során. 

2.5.4. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

A kisebbségi nevelés iskolánk pedagógiai programjának részét képezi.  Az integrációs nevelés 

jegyében a helyi tanterv részeként ismerhetik meg tanulóink egymás történelmének, 

irodalmának és művészetének legfontosabb elemeit. 

• 1-4. évfolyam: 

o célok, és feladatok: Az általános iskola alsó tagozatán nem az ismeretközlés a fő 

cél. A cigány népismeret tartalmának átadása elsősorban cselekedtetésen 

keresztül történjen (dramatizálás, szituációs játékok, megfigyelés, 

ritmusgyakorlatok, különféle manuális tevékenységek…) A témakörökhöz 

tartozó tartalmak integrálhatóak az irodalom, a környezetismeret, az ének-zene 

tantárgyakba; 

o fejlesztési követelmények: Legyen ismeretük a cigány gyermekirodalomra 

jellemző művekről (pársoros versek, kiszámolók, csúfolók, ördög, tündér, állat 

és tréfás mesék). Kapjanak indíttatást mesék, mondókák, dalok gyűjtésére, 

megtanulására, előadására önállóan vagy tanári segítséggel. Ismerjék a 

cigányság kötődését a természethez, az autentikus és népies műzenét, a táncra 

jellemző ritmusokat, dallamokat, a hangszerpótlók hangzását; 
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• 5-8. évfolyam: 

o célok és feladatok: 

▪ a cigány népismeret célja megismertetni a tanulókat a cigányság 

kulturális, néprajzi, zenei, életmódbeli örökségének jellemző 

sajátosságaival, értékeivel. A zene és a tánc segítségével, az irodalmi és 

a képzőművészeti alkotásokon keresztül bemutatni a cigány emberek 

szokásait, belső lelki világát, ezáltal – egyrészt – segíteni megértetni a 

cigányságra jellemző érték- és normarendszert, a cigány kultúra európai 

kultúrában való elhelyezkedését, – másrészt – erősíteni 

identitástudatukat; 

▪ a cigány népismeret megismerése során alakuljon ki a tanulókban 

nyitottság és megértés a különböző szokások, életmódok, kultúrák, 

hagyományok iránt. Ismerjék a hagyományos cigány mesterségeket, a 

vándorlás tárgyi emlékeit, a helyi szokásokat tudják megjeleníteni 

egyszerű dramatizálással; 

▪ a cigány népismeret témakörei és azokhoz tartozó tartalmak leginkább 

az ének-zene, irodalom, történelem és rajz tantárgyakban integrálhatók; 

o fejlesztési követelmények 

▪ ismerjék meg a tanulók a cigányság eredetét, a család és a szűkebb 

környezet (lakóhely) hagyományait, sajátos ünnepeit, és az azokhoz 

kötődő szokásokat, hiedelmeket. Ismerjék fel a cigány népcsoportok 

főbb jellemzőit; 

▪ ismerjék a cigányság magyarországi történelmét, főbb sorsfordulóit. 

Ismerjék a cigány népzene értékeit helyi, magyarországi, nemzetközi 

viszonylatban is. Ismerjék az irodalmi és képzőművészeti alkotásokat, 

ismerjék a cigány képzőművészet sajátos szín- és formavilágát. 

Tudjanak különböző forrásokból tájékozódni; 

▪ az év jeles napjaihoz kötődő ünnepeket és az ezekhez kapcsolódó helyi 

szokásokat, cigány tárgyú képzőművészeti alkotásokat. Az elsajátított 

ismeretek által tudatosuljanak a cigány népismeret értékei, mutassanak 

érdeklődést a helyi közösség hagyományainak megismerésére; 
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Tájékozottság az ismeretanyagban: 

• történeti ismeretek: a roma közösség történetére vonatkozó írott, képi vagy elektronikus 

források ismerete és felhasználása: 

Vándorlás 

A vándorlás tárgyi emlékei, a mindennapi élethez használt 

eszközök (pl. a szekér, a sátor berendezési tárgyai, a vajda 

ereklyéi). 

Élet a vándorlás idején. (Hogyan telhettek napjaik a vándorló 

cigány embernek? A vándorlás idejéből eredő ételek.) 

A Romani Kris, a cigány közösségek életét meghatározó 

íratlan szabályok. 

A vándor közösségek tagjainak szerepe, feladata, vándorjelek. 

Kapcsolatteremtés, kapcsolattartás a kumpániák és tagjaik 

között. 

Életmód és foglalkozás közötti összefüggés: a vándorlás alatt 

folytatott gazdasági tevékenységek. 

Foglalkozási, megélhetési lehetőségek (a kumpániák). 

A vándoripar és a céhes ipar közötti különbségek (eszközök, 

termékek, a munka értéke). 

A céhek szabályozó ill. korlátozó szerepe. 

Hagyományos cigány 

mesterségek 

Vályogvetés - kosárfonás. 

Fémmegmunkálás - famunkálás. 

Cserekereskedelem - lókupecség. 

A mesterségek haszna 

Harangöntés – drótos 

Zenélés 

• néprajzi ismeretek: 

o múzeumokból, néprajzi gyűjteményekből illetve egyéb forrásokból (család, 

rokonság, helyi roma közösség) információk gyűjtése, ezek felhasználásával a 

roma közösség hétköznapjainak és ünnepeinek megismerése; 

o a tárgyi és a szellemi néprajzi hagyaték felhasználása segítségével a roma 

közösség életének bemutatása: 

A komponálás jellegzetes módjai a 

cigány képzőművészeti 

alkotásokban. 

Naiv és tanult festők 

(Pl. Péli Tamás, Balázs János, Szentandrássy István 

műveiben) 

• földrajzi ismeretek: 

o a roma közösség tagjai által lakott települési területeken a földrajzi adottságok, 

az életviszonyok és a gazdasági kapcsolatok közötti összefüggések felismerése, 

értelmezése. Falusi és városi roma közösségek kapcsolatainak és eltérő 

helyzetének szemléletes bemutatása; 
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o térképek, történeti-, települési-, gazdaságföldrajzi és demográfiai adatok 

kikeresésével, válogatásával és azok felhasználásával egy a roma közösség 

életére különösen jellemző jelenség sokoldalú bemutatása; 

• irodalmi ismeretek: művek bemutatása és elemzése: 

Cigány gyermekirodalom, 

mese-mondavilág 

Kiszámolók csúfolók, pár soros versek 

Ördög-tündér, állat és tréfás mesék 

Népmesék, műmesék (pl. Szécsi Magda, Berze Nagy János, 

Baros Tibor, Bari Károly meséi) 

Cigány elbeszélő irodalom 

Szólások, mondások, mesék, történetek, eredetmesék. 

Mesemondási szokások általában és a helyi cigány 

közösségben. (pl. Orsós Jakab, Osztojkán Béla, Lakatos 

Menyhért, Rostás Farkas György, Szécsi Magda meséi) 

• zene és tánckultúra: A roma közösség zene-, ének-, és tánckultúrája néhány 

jellegzetességének összegyűjtése és bemutatása: 

Hagyományos és a helyi 

közösségekre jellemző 

cigánydalok 

Az aszimmetrikus ritmusok  

Hangszerpótló eszközök (pl. kanna, kanál, szájbőgő) 

Ritmusgyakorlatok 

Magyar és nemzetközi cigánydalok 

Az autentikus és a népies 

műzene 

Az autentikus cigányzene fajtái (pergetők, hallgatók) 

Jellemző hangszerek, hangszerpótló eszközök. A helyi 

közösség legjellemzőbb dalai, ének- és táncszokásai, jellemző 

hangszerhasználata. 

 

2.6. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósulásának módja 

A mindennapos testnevelést a 2011. évi CXC. Törvény (Nkt.) 27.§ (11), 97.§ (6), illetve a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 141.§ (1)-(2), valamint a 110/2012. (VI. 4.) 

Kormányrendelet (Nat.) I.2.1. szabályzók alapján szervezzük. 

A testnevelés helyi tantervében előírt kötelező úszásoktatás 1. és 2. évfolyamon a Kanizsa 

Tivadar Tanuszodában valósul meg a Szolnoki Tankerületi Központ által szervezett beosztás 

alapján (18 óra / évfolyam).    

2.6.1. Hatályba lépés, bevezetés 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően intézményünkben a 2015/2016-os tanévtől a 

mindennapos testmozgás tanórai keretek között biztosított. 
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2.6.2. Lehetőségek a kiváltásra 

A Nkt. 27.§ (11) alapján legfeljebb heti két óra váltható ki: 

• Koltói DSE-ben való sportolással-legfeljebb heti 2 óra 

• a versenyszerű sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre 

érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában 

legfeljebb heti két óra mentességben részesül 

• Sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló-amennyiben 

edzése délutánra szervezett testnevelésórával ütközik-a sportszervezet által kiállított 

igazolással legfeljebb heti egy óra mentességben részesül. 

• Ezen esetekben a tanuló az iskola által kiadott Kérelem - mindennapos testnevelés alól 

heti 2 óra mentesség elnevezésű dokumentumot benyújthatja. A tanuló félévente 

egyszer (a kérelmen szereplő időpontig) köteles az edzője által írt értékelést leadni, 

melynek tartalmaznia kell a tanuló edzéslátogatottságát, a félév során végzett 

edzésmunkát, illetve a versenyeken való részvételt, eredményeket. Ennek hiányában a 

benyújtott kérvény érvényét veszti. 

A 2017/2018-as tanévtől első és második évfolyamon 2 óra/hét testnevelésóra keretében 

kötelezően választandó tevékenység: 

• labdajáték 

• úszás 

• társastánc 

Beiratkozáskor a szülő két évre választ tevékenységet, évközi váltás csak orvosi igazolással 

lehetséges.  

2.6.3. Gyógytestnevelés 

Az EMMI rendelet 142.§ (3) bekezdése szerint: „Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat 

alapján a testnevelés órán is részt vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos 

testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelés órákon való 

részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát”. 

 

2.7. A tanulók fejlődésének nyomon követése a belső gondozói rendszer keretében 

A BGR az osztályban folyó nevelő-oktató munka minőségbiztosítására szolgál. A tanulók 

egyéni haladásának követése, a fejlesztési irányok kidolgozása és szülőkkel való egyeztetése 

alapjául szolgál a tehetséggondozás a felzárkóztatás és az SNI tanulók fejlesztésének. Ez a 
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személyre szabott, követő, gondozó folyamat szigorú regisztráción alapul. A regisztráció nem 

cél, hanem eszköz. A tanító/szaktanár kollégák folyamatosan figyelik a tanulók egyéni 

fejlődését tantárgyanként. Együttműködnek különböző szakemberekkel a teljesítmények 

elemzésében, a problémák feltárásában, a csoportszintű és tanulóra vonatkozó tervezésben. 

Megbeszélik a gyermek fejlesztéséhez szükséges teendőket, módszereket, tanulásszervezési 

eljárásokat. A szaktantárgyakat tanító pedagógusok az általunk szerkesztett segédleteken 

folyamatosan vezetik és dokumentálják a tanulók teljesítményét, majd egyéni fejlesztési 

terveket készítenek. 

 

2.8. A választható tantárgyak, foglalkozások, a pedagógusválasztás szabályai 

A tanítási órák szervezésének három csoportját különbözteti meg a NAT-2012: 

• kötelező; 

• kötelezően választandó; 

• szabadon választható. 

 A szülő minden évben május 20-ig nyilatkozik, hogy a tanuló 

• milyen szabadon választott tanítási órán; 

• melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy; 

• a kötelező etika órán kíván részt venni. 

A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a 

magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. 

A Nkt. 35.§ kimondja, hogy az állami általános iskolában az etikaóra vagy az ahelyett 

választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanóra a kötelező tanórai 

foglalkozások része. 

A szülőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szabadon választott órákra való jelentkezés 

jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

A tanórán kívüli foglalkozásokat minden tanév elején meghirdeti az iskola (pl. szakkör, 

sportkör). 

A választott foglalkozásokon való részvétel a tanév végéig kötelező. 

A tantárgyfelosztásról a pedagógusokkal való személyes egyeztetés után a nevelőtestület 

meghallgatásával és a velük való egyeztetést követően minden tanévre vonatkozóan az 

iskolavezetés dönt.  
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2.9. Projektoktatás 

A projektmódszerre úgy tekintünk, mint a differenciálás sajátos technikájára, egy olyan 

komplex tanulásszervezési formára, amely az egyes gyerekek, gyerekcsoportok egyéni 

különbségeire (szükségleteire, képességeire, motivációira stb.) épít. A projekt eszköz lehet arra, 

hogy a tanulócsoportból kérdező közösséget kovácsoljunk. 

A projektek tervezése, szervezése, megvalósítása során a tanuló megtalálhatja a saját 

érdeklődésének megfelelő komponenseket, munkába állíthatja személyes tapasztalatait, teret 

engedhet fantáziájának és kreativitásának, számára érdekes cél érdekében tevékenykedhet, 

azokkal dolgozhat együtt, akikkel szeretne (vagy akár egyénileg is dolgozhat egy saját 

résztémán), megtapasztalhatja, hogy a tanulásnak igenis lehet köze az őt körülvevő világhoz, 

az élethez, az ő életéhez. 

2.9.1. A projektmódszer elvei 

A tanulásnak a személyes tapasztalaton kell alapulnia. 

A tanításnak figyelembe kell vennie a tanulók fejlődési szükségleteit és érdeklődését. 

A tanulónak aktívan részt kell vennie saját tanulási folyamatainak alakításában. 

A tanulót a közösség ügyeiben való aktív részvételre, a közösségért felelősséget érző polgárrá 

kell nevelni. 

 

2.9.2. Projektfázisok 

• előzetes tervezés: Minthogy a projektmunka a tanulók aktív részvételére épül a tervezés 

fázisától kezdve a kivitelezésen keresztül egészen az értékelésig, ebből egyértelműen 

adódik, hogy nem a pedagógus egyéni feladata a projektmunka részletes tervének 

kidolgozása; 

o témaválasztás: Ehhez természetesen előre tisztázni kell, hogy pontosan milyen 

célokat is szolgál az adott projekt; 

o célkitűzés: A külső cél az a produktum, amelyet a tevékenységgel létre akarunk 

hozni: a közönségnek szóló bemutató, a kiállítás, az internetes honlap, stb. 

Meghatározzuk, hogy milyen tanulási célokat akarunk – pl. történelemmel, 

irodalommal, kommunikációval, drámával kapcsolatban – és a folyamatot úgy 

tervezzük meg, hogy valóban esélyt is adunk e célok megvalósulására;  

http://tanmester.tanarkepzo.hu/differencialas
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• tervezési és szervezési feladatok - mit kell tennünk, ha tisztáztuk a célokat és 

meghatároztuk a projekt tárgyát is? 

o annak felmérése, hogy mire van szükség: 

▪ kell-e pénz a projekt megvalósításához? Ha igen, honnan fogunk 

szerezni? (iskola, szülők, szponzorok); 

▪ milyen eszközökre lesz szükség? (Könyvek és más információhordozók, 

szerszámok, szállítási lehetőségek stb.); 

▪ milyen iskolai és iskolán kívüli helyszínekre terjed ki a projekt? (Ha a 

tanulók az osztályteremben dolgoznak, biztosított-e a megfelelő tér a 

munkájukhoz? Hogyan jutnak el a tanulók az iskolán kívüli 

helyszínekre? Az iskolán kívüli színhelyeken a tanulók biztonsága 

garantálva van-e? stb.); 

▪ milyen információkra lesz szükség? (Azaz minek kell még utánanézni?) 

▪ kik a lehetséges partnerek: akik segíthetnek, vagy akikkel egyeztetni 

kell? (Kollégák, szülők, szakemberek, civil szervezetek, önkormányzat, 

egyházak stb.); 

o feladatok kiosztása, munkacsoportok szervezése: 

▪ elv: testhezálló feladatokat adjunk, a fejlesztés szempontjait tartsuk szem 

előtt. A döntést minden esetben konkrétan, az egyes gyerekekre 

vonatkozóan hozzuk meg; 

o időterv/feladatterv készítése 

▪ bonyolultabb feladatok esetén táblázatos formában rögzítjük egyfelől a 

határidőket, másfelől, hogy mikor kinek mi a feladata; 

o a projektnapló 

▪ a tudatosítási folyamatot szolgálja a projektnapló, amely a 

munkavégzéssel párhuzamosan rögzíti a tapasztalatokat, azaz végső 

soron azt, hogy mit is sajátítottak el a résztvevők; 

• a zárás és az értékelés: A zárás magában foglalja a produktum bemutatását, illetve a 

produktum és az egész munkafolyamat értékelését. A projekt értékelésében – mint 

ahogy a folyamat egészében – aktívan részt vesznek a tanulók is. Az értékelésnek egy 

hármas szempontrendszert kell követnie: 
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o értékelni kell a munkát a produktum szempontjából: mennyire volt eredményes 

a munka annak a szükségletnek a kielégítése szempontjából, amelyre 

szerveződött; 

o értékelni kell a munkát a tanulás szempontjából: milyen tanulási folyamatok 

zajlottak le a projekt megvalósítása során?  

o végül értékelni kell a munkát a társas kapcsolatok alakulása szempontjából: hogy 

tudott együttműködni a csapat, voltak-e konfliktusok, és képesek voltak-e azokat 

kezelni? 

 

2.10. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az intézményi esélyegyelőséget biztosító intézkedések az Nkt. 4.§ 12. pontjában felsorolt 

tanulókra vonatkoznak. 

2.10.1. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések célja 

• biztosítani szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű 

érvényesítését; 

• megelőzni a kiemelt figyelmet igénylő tanulók leszakadását; 

• biztosítani az intézményi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést; 

• biztosítani számukra a minőségi oktatáshoz való hozzáférést, ezen belül kiemelten a 

tehetséggondozásban való részvételt; 

• enyhíteni s szociális hátrányokat. 
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2.10.2. Intézkedések 

Terület, 

folyamat 
Intézkedés 

Hivatkozás, 

dokumentum 
Felelős 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

I. 
BEMENET 

beiskolázás 

Az oktatásba 

történő 

bekapcsolódás 

feltételeinek, és a 

felvételi kérelmek 

elbírálási 

szempontjainak 

betartása. 

20/2012. EMMI 

rendelet 21-24. § 
Intézményvezető 

Jogszabályoknak 

való megfelelés. 

A szakértői 

vélemények 

alapján a beíratást 

követően az SNI, 

BTMN, HH, 

HHH, tanulók 

arányos elosztása 

az első évfolyamos 

osztályokban. 

Beírási napló 

SNI és BTMN 

tanulók 

nyilvántartása/HH 

és HHH tanulók 

nyilvántartása 

Intézményvezető 

Tanulók aránya a 

párhuzamos 

osztályokban. 

II. 

Nevelési-

oktatási 

folyamat 

1-8. 

osztály 

Szülők 

tájékoztatása az 

oktatáshoz 

kapcsolódó 

szolgáltatásokról 

és azok 

igénybevételének 

módjáról. 

Iskola honlapja 

Szülői értekezletek 

Intézményvezető, 

osztályfőnökök, 

gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felelős 

Valamennyi szülő 

ismeri a számára 

igénybe vehető 

szolgáltatást és 

annak módját. 

Napközis ellátás 

teljes körű 

biztosítása. 

 
Intézményvezető, 

osztályfőnökök 
100%-os ellátás. 

Kompetencia 

alapú oktatáshoz 

való teljes körű 

hozzáférés. 

PP Intézményvezető 

Tanulói 

eredmények javuló 

tendenciája. 

BGR rendszerben 

a tanulók 

intézményi szintű 

nyomon követése, 

egyéni fejlesztések 

megtervezése. 

BGR-dokumentum Intézményvezető 

Tanulói 

eredmények javuló 

tendenciája. 
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Terület, 

folyamat 
Intézkedés 

Hivatkozás, 

dokumentum 
Felelős 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

Tanulók bevonása 

az iskolai 

programokba, 

versenyekbe. 

Félévi, tanév végi 

osztályfőnöki 

beszámolók 

Osztályfőnökök, 

szaktanárok 

A tanulók 

részvételi száma az 

iskolai 

programokban. 

Kiemelten 

tehetséges tanulók 

részvételi száma a 

versenyeken. 

II. 

Nevelési-

oktatási 

folyamat 

1-8. 

osztály 

Tanulók bevonása 

a 

tehetséggondozást 

biztosító szabadon 

választható tanórai 

és tanórán kívüli 

iskolai 

foglalkozásokba. 

PP 
Osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Részt vevő tanulók 

száma. 

Iskolán kívüli 

országos és helyi 

szintű segítő 

programokban 

való részvétel 

biztosítása. 

 
Intézményvezető, 

osztályfőnök 

Részt vevő tanulók 

száma. 

Oktatással 

összefüggő 

juttatásokhoz való 

hozzáférés 

biztosítása. 

PP Intézményvezető 

Oktatással 

összefüggő 

juttatásokhoz való 

teljes körű 

hozzáférés. 

A szociális 

hátrányokkal 

küzdő tanulók 

számára kiírt 

ösztöndíj és egyéb 

pályázatokon való 

részvétel. 

Pályázati 

nyilvántartás 

Gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felelős, 

osztályfőnökök 

Beadott pályázatok 

száma. 

Tanulók száma. 

Támogatott 

tanulók aránya. 

Iskolapszichológus 

bevonása a 

célcsoport 

ellátásához. 

20/2012. EMMI r. 

132.§ 

Osztályfőnök, 

iskolapszichológus 

Az 

iskolapszichológiai 

szolgáltatást 

igénylők száma. 
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Terület, 

folyamat 
Intézkedés 

Hivatkozás, 

dokumentum 
Felelős 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor 

Kapcsolattartás a 

szülőkkel, 

segítőkkel, 

szakmai, 

társadalmi és civil 

szervezetekkel. 

PP 
Iskolavezetés, 

osztályfőnökök 

Szülői 

értekezleteken, 

illetve fogadó 

órákon a szülők 

részvételi aránya. 

Kialakított 

kapcsolatok száma. 

Humán-erőforrás 

fejlesztése 

célirányos 

képzésekkel. 

Továbbképzési terv Iskolavezetés 

Egy továbbképzési 

ciklusban legalább 

1 fő részt vesz 

ilyen irányú 

továbbképzésen. 

II. 

Nevelési-

oktatási 

folyamat 

1-8. 

osztály 

Kompetencia 

mérések 

eredményeinek 

elemzése 

KIR adatbázis 
Iskolavezetés, 

osztályfőnökök 

Tanulók 

kompetenciamérési 

eredményei. 

Más intézményből 

érkező SNI, 

BTMN, HH, 

HHH, tanulók 

felvétele a 

meglévő %-os 

arányokra 

tekintettel 

évfolyamszinten. 

Szakértői 

vélemény/Határozat 

rendszeres 

gyermekv. 

kedvezményről 

Intézményvezető 

Tanulók aránya 

évfolyamonként. 

 

III. 
KIMENET 

tovább-

tanulás 

Iskolaválasztás 

segítése, 

pályaorientáció 

PP 
Osztályfőnök, 

iskolapszichológus 

Beiskolázási 

mutatók 

Híd programokban 

való részvétel 

biztosítása. 

PP 
Intézményvezetés, 

osztályfőnök 

16 éves koráig 

minden tanuló 

oktatási 

folyamatban vesz 

részt. 

 

2.10.3. Kötelezettség és felelősség 

Az intézmény vezetője / helyettese, megbízott tisztségviselője felelős az esélyegyenlőségi 

program megvalósításának koordinálásáért, végrehajtásának nyomon követéséért, és az 

esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok megszüntetéséért, továbbításáért. 

Azonnali beavatkozást igényel minden olyan helyzet, ami a hatályos törvényeknek nem 
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megfelelő (különös tekintettel a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

rendelkezéseire). 

A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A 

tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy ismerje a programtervben foglaltakat és 

közreműködjön annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén jelezze azt 

a felettesének, illetve az illetékes munkatársának. Minden, az intézménnyel szerződéses 

viszonyban álló, szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy ismerje a programtervet, és magára 

nézve is kötelezőként kövesse azt.  

2.10.4. Monitoring és nyilvánosság 

Cél Feladat 
Módszer, 

eszköz 
Felelős Gyakoriság 

Eredményesség 

értékelése. 

A 

programtervhez 

kapcsolt 

indikátoroknak 

való megfelelés 

mértékének 

megállapítása 

Partneri igény- 

és elégedettség 

mérés 

Adatfeldolgozás 

összegző 

értékelés 

Területért felelős 

személy, 

minőségfejlesztési 

csoport vezetője 

Évente az 

éves 

beszámoló 

részeként, 

adott 

szempontsor 

alapján. 

Minden érintett 

megismerhesse 

az intézkedési 

tervben rögzített 

feladatokat, és 

azok teljesülését. 

Az éves 

eredmények 

közzététele 

Tantestületi 

értekezletek,  

SZMK, DÖK 

megbeszélések, 

faliújság, 

honlap, 

dokumentumok 

elhelyezése a 

könyvtárban 

Intézményvezető, 

területért felelős 

személy, 

minőségfejlesztési 

csoport vezetője, 

honlapszerkesztő, 

DÖK vezető 

Évente, 

illetve 

jelentős 

események 

esetén. 

 

2.10.5. EFOP-3.11.1-17-00023 „Szülő-Suliba” hívogató – Tegyünk együtt gyermekeinkért 

a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeiben című pályázati program megvalósítása. 

A projekt fenntartása: 

• Mentorálási program folytatása 

• A BGR rendszerének működtetése kiegészítve a projektben fejlesztett elemekkel 

• Veszélyeztetettség szűrése 

• A programba bevont tanulók utánkövetése 
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2.11. Az iskolai beszámoltatás és az ismeretek számonkérésének követelményei 

2.11.1. A tanulók teljesítményének írásbeli ellenőrzése, értékelése 

• Év eleji felmérés:  

o 2-4. évfolyam: szövegértés, matematika; 2. évfolyamon íráshasználat; 3. 

évfolyamon másolás, tollbamondás; 4. évfolyamon tollbamondás 

o 5-8 évfolyam: osztályszintű diagnosztikus mérések a belépő új tantárgyak 

kivételével. 

• Félévi felmérés: 

o 1. évfolyam: matematika 

o 2-4. évfolyam: íráshasználat (másolás, tollbamondás), szövegértés, matematika; 

o 6. évfolyam: természettudomány 

o 5-6-7. évfolyam: matematika 

o 7. évfolyam: komplex természettudomány 

o 6. és 8. évfolyam: szövegértés; 

o 5. és 7. évfolyam: idegen nyelv.  

• Év végi felmérés: 

o 1. évfolyam: íráshasználat, értőolvasás, matematika 

o 2-4. évfolyam: szövegértés, matematika, 2. évfolyam: íráshasználat; 3. 

évfolyam: másolás, tollbamondás, nyelvtan-helyesírás; 4. évfolyam: 

tollbamondás, nyelvtan-helyesírás;  

o 5 és 7. évfolyam: szövegértés; 

o 5. és 7. évfolyam: idegen nyelv; 

o 5. évfolyam: természettudomány; 

 

 

o az elrendelt évfolyamokon Országos kompetenciamérés. 

 

• A Szolnoki Tankerületi Központ által szervezett diagnosztikus mérések a 4. 

évfolyamon: 

o matematika 

o természetismeret 

o magyar nyelv és irodalom 
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• Témazáró dolgozatok: 

o az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő 

követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak; 

o ennek időpontjáról legkésőbb az összefoglaló órán egyeztetnek; 

o a szaktanár két héten belül kijavítja a dolgozatokat. Ha határidőn túl javítja ki 

azokat, a tanuló választhat, hogy kéri-e az osztályzatot vagy sem; 

o egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat írható. A tanuló hiányzása 

esetén jelentheti tanárának, ha nem tudott felkészülni, aki felmentést adhat a 

témazáró megírása alól; 

o tartós hiányzás (egy hétnél több idő) esetén a tanuló az iskolába érkezése napján 

nem kérhető számon. 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatának, feladatlapjainak százalékos értékelése a következőképpen váltják át 

érdemjegyre: 

Teljesítmény Érdemjegy 

90-100% jeles (5) 

76-89% jó (4) 

51-75% közepes (3) 

34-50% elégséges (2) 

0-33% elégtelen (1) 

 

2.11.2. A tanulók teljesítményének szóbeli ellenőrzése, értékelése 

A tanulók szóbeli kifejezésének fejlesztése érdekében többször ellenőrzik a követelmények 

teljesítését szóbeli felelet formájában is.  

2.11.3. A tanulók ellenőrzése, értékelése gyakorlati tevékenység alapján 

Az ének-zene, a rajz/vizuális kultúra, az informatika/digitális kultúra, a technika/technika és 

tervezés, dráma és színház tantárgyból félévente gyakorlati tevékenységgel összekapcsolt 

ellenőrzés, értékelés is történik. A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati 

tevékenység révén ellenőrizzük. 

2.11.4. A tanulói teljesítmények dokumentálása 

Az írásbeli dolgozatok érdemjegyeinek e-Krétába történő bejegyzése témazáró dolgozat esetén 

piros színnel, a többi írásbeli, szóbeli, gyakorlati tevékenység eltérő színnel történik. Az 

érdemjegyek színe tájékoztató jellegű. 

2.11.5. A tanulók szöveges értékelése 



Szegő Gábor Általános Iskola Pedagógiai Program 

87 
 

A szöveges értékelés alapelvei: 

• a tanulók értékelése legyen komplex, differenciált és konkrét; 

• mindig kövesse az ellenőrzést; 

• fejlődésre, hibák kijavítására ösztönözzön. 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, második évfolyamon félévkor  

a tanulók teljesítményét és tanulmányi előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük: 

• kiválóan teljesített; 

• jól teljesített; 

• megfelelően teljesített; 

• felzárkóztatásra szorul. 

2.11.6. Az ellenőrzés, értékelés általános követelményei 

A helyi szintű szabályozás egyik kiemelkedően fontos területe az iskolai tanulói értékelés 

rendjének, normáinak, eszközeinek, formáinak meghatározása. 

Fontos kiemelni, hogy a tanuló értékelése, az évközi érdemjegyeinek megállapítása, a tanuló 

minősítése, félévi és év végi osztályzatai ellen csak a helyi tantervben rögzített értékelési 

eljárások megsértése esetén lehet jogorvoslattal élni. Az eljárás megindítására akkor van 

lehetőség, ha a pedagógus intézkedése ellentétes a pedagógiai programban foglaltakkal, ha a 

tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik. 

Alapelvek: 

• legyenek változatosak az alkalmazott értékelési formák (diagnosztikus, szummatív és 

formatív értékelés); 

• kísérje indoklás az eredmények és hibák felsorolását is; 

• legyen nyílt, nevelő hatású; 

• a végzett munkával arányban álló, ösztönző jellegű legyen; 

• legyen demokratikus; 

• mindenre kiterjedő, az egyéni képességeket felszínre hozó legyen. 

Az előírt követelményeknek 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. 



Szegő Gábor Általános Iskola Pedagógiai Program 

88 
 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az iskola helyi tantervében előírt követelmények alapján végzik; 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 

szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: kiválóan 

teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul, 

•  második-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, 

előmenetelét osztályzattal minősítjük, 

• a második-nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben 

minden tantárgyból érdemjegyekkel minősítjük,  

Az SNI és BTMN tanulók értékelése a szakértői vélemény és az aktuális jogszabályok alapján 

történik. 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 

pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok, valamint a hatályos 

jogszabályok 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. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

• jeles (5); 

• jó (4); 

• közepes (3); 

• elégséges (2); 

• elégtelen (1); 

• a dicséretes ötös teljesítményt „kitűnő” minősítéssel jegyezzük be az alábbi tantárgyak 

értékelésénél: 

• második évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, ének-

zene, rajz és vizuális kultúra, digitális kultúra, technika és tervezés, testnevelés, etika, 

hit- és erkölcstan  
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• harmadik évfolyam: magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, matematika, 

digitális kultúra, környezetismeret, ének-zene, rajz és vizuális kultúra,technika és 

tervezés, testnevelés, etika, hit- és erkölcstan; 

• a negyedik -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 / első élő idegen 

nyelv, matematika, digitális kultúra, környezetismeret, ének-zene, rajz és vizuális 

kultúra, /technika és tervezés,  testnevelés, etika, hit- és erkölcstan; 

• ötödik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, első élő idegen nyelv, 

matematika, digitális kultúra, természettudomány, dráma és színház, ének-zene, vizuális 

kultúra, technika és tervezés, testnevelés, etika, hit- és erkölcstan; 

• hatodik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv / első 

élő idegen nyelv, matematika, informatika / digitális kultúra, 

természetismeret/természettudomány, hon- és népismeret, ének-zene, vizuális kultúra, 

technika és életvitel/technika és tervezés, testnevelés, etika, hit- és erkölcstan; 

• hetedik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen nyelv/első élő 

idegen nyelv, matematika, informatika/digitális kultúra, fizika, biológia, kémia, 

földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, technika és életvitel/technika és tervezés, 

testnevelés, etika, hit- és erkölcstan; 

• nyolcadik évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, állampolgári 

ismeretek, idegen nyelv/első élő idegen nyelv, matematika, informatika/digitális 

kultúra, fizika, biológia, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, testnevelés, etika, 

hit- és erkölcstan. 

2.12. Az otthoni (napközis, tanulószobai) 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; 

• a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) 

feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; 
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• a házi feladatok adásánál a pedagógus figyelembe veszi a családok szociokulturális 

hátterét. Nem adhat kötelezően olyan házi feladatot, melyhez jelentős házi könyvtár, 

saját használatú PC, internet-hozzáférési lehetőség szükséges; 

• egy átlagos felkészültségű és képességű tanuló annyi házi feladatot (szóbeli és írásbeli) 

kaphat, melyet az alábbi időtartam alatt el tud végezni: 

o első – második évfolyam: maximum 30-45 perc; 

o harmadik – negyedik évfolyam: 45-60 perc; 

o ötödik – hatodik évfolyam: 60-90 perc; 

o hetedik – nyolcadik évfolyam: maximum 120 perc.  

 

2.13. A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezési elvei 

2.13.1. Csoportbontás oktatás matematikából 

A csoportba való sorolás a 4. évfolyam végén történik, az alábbi szempontok szerint: 

• a BGR adatbázisából a matematika eredményei; 

• matematika érdemjegyei a tanév folyamán; 

• év végi tanulmányi eredménye 3-4. évfolyamon; 

• alsós versenyeredmények; 

• negyedik év végi diagnosztikus felmérés eredménye; 

• általános vélemény a matematikát tanító pedagógustól; 

• a tanév folyamán elvégzett tehetségmérések eredményei. 

A csoportváltás lehetősége: a szaktanár kezdeményezésére, az igazgató jóváhagyásával 

történik.  

Az egy évfolyamon tanító kollégák egységes követelményrendszer alapján dolgoznak, az 

értékelés azonos szempontok alapján történik. Ezek nélkül a csoportok átjárhatósága nem 

valósulhatna meg. A félévi és év végi méréseket közösen állítják össze a mérést végző 

pedagógusok, a javítás és értékelés egységesen történik.  
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2.13.2. Csoportbontás informatikából/digitális kultúrából és esetenként 

természettudományos tantárgyakból  

Az informatika/digitális kultúra és a természettudományos tantárgyak csoportbontása a helyi 

adottságok miatt kizárólag létszámarányosan történik, más elvek nem szerepelnek a csoportok 

kialakításánál. A csoportbontás ezen esetekben a humán erőforrás és a szabad helykapacitás 

függvénye. 

2.13.3. Az angol nyelvi csoportbontás elvei 

A csoportbontás az 5. évfolyamon az előző tanév végén elkészített tervezet alapján történik, 

mely a tanulók 3. és 4. évfolyamon szóban és írásban nyújtott folyamatos teljesítményét 

figyelembe véve készül el. A csoportváltás lehetősége minden angolt tanuló gyermek számára 

biztosított. A csoportbesorolás a szaktanár kezdeményezésére, az igazgató jóváhagyásával 

történik. 

A csoportváltoztatást a teljesítmény függvényében félévkor, év végén a szaktanár javaslatára, 

az igazgató engedélyével lehetséges.  

Az egy évfolyamon tanító kollégák egységes követelményrendszer alapján dolgoznak, az 

értékelés azonos szempontok alapján történik. Ezek nélkül a csoportok átjárhatósága nem 

valósulhatna meg. A félévi és év végi méréseket közösen állítják össze a mérést végző 

pedagógusok, a javítás és értékelés egységesen történik. 

A magasabb csoportba lépés feltétele, hogy az aktuális csoportban( kettes/ hármas) a tanuló 

teljesítménye egyenletesen kitűnő legyen, és a csoportbesorolásnak megfelelő 

teljesítményszintet elérje. Ez az I. csoport esetében az érdemjegyek legalább 90%-os, azaz 4,50-

es átlagát jelenti, míg a II. csoport esetében a minimum átlag 76%-os, azaz 3,80.  

 

2.14. A tanulók fizikai állapotának edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 81.§ kimondja „Az iskola a pedagógiai programjában 

meghatározott mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi 

évfolyamára kiterjedően megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, 

vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és megszervezhető legfeljebb 

két hónapig terjedő időszakra is.” A fizikai állapot mérése a szervezet aktuális állapotát mutatja, 

tehát önmagában nem cél, hanem diagnosztizáló eszköz. 
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A 2014 / 2015-ös tanévtől minden nappali rendszerű iskolai oktatási intézményben (az 5. 

osztálytól felfelé) egységesen a Magyar Diáksport Szövetség által kifejlesztett NETFIT 

(Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt) rendszerrel mérik fel és értékelik a tanulók fittségi 

állapotát. A mérési időszakot az illetékes minisztérium a tanév rendjéről szóló rendeletben 

határozza meg. A NETFIT mérés esetén lehetőség van a megyei, tankerületi és országos 

eredmények összehasonlítására. 

A 2-4. évfolyamos tanulók fizikai állapotának méréséhez alkalmazott módszer a Szolnok 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Kulturális és Sport Osztály, valamint a 

Városi Diáksport Bizottság által kidolgozott Testnevelés Felmérő Rendszer (TFR). 

Mérését a testnevelés tantárgyat tanító tanárok végzik el testnevelésórákon tanévenként két 

alkalommal ősszel és tavasszal. 

2.15. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

2.15.1. A környezeti nevelés alapelvei 

• szemléletformálás és ezzel együtt a környezettudatos gondolkodás és magatartás 

kialakítása; 

• ismeretközvetítés és ezzel együtt az aktív állampolgárrá nevelés; 

• helyi környezeti problémák megismertetése, megoldása, illetve a helyi környezeti 

értékek megismertetése és az aktív megóvásuk; 

• fenntartható fejlődés előmozdítása; 

• a környezeti nevelés tartalma és tanulásai módszerei között hangsúlyos a jövővel való 

foglalkozás (lokális és globális jövő – személyi jövőkép); 

• A környezeti nevelés alapelvei és az ebből következő intézményi feladatok intézményes 

és nem-intézményes formában egyaránt jelenjenek meg. 

2.15.2. Intézményes formában megjelenő feladatok 

A tanórák mellett lehetőség szerint biztosítani a tanórán kívüli foglalkozásokon és programokon 

való részvételt. Ezek igazodjanak a tanulók életkori sajátosságaihoz: kisiskolás korban 

épüljenek a mesére és játékra, kiskamasz korban az erkölcsi modellek bemutatására, 

kamaszkorban az értékrend kialakítására. 

Jelenjenek meg olyan tanulás-szervezési formák, módszertanok, technikák, amelyek szakítanak 

a hagyományos tantárgy- és tanórarendszerrel: tömbösítés, témanap/témahét, projekt-módszer, 

kooperatív tanulási technikák, teamtanítás, multidiszciplináris órák, az aktív tanulást biztosító 

egyénre szabott tanulási lehetőségek. 
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Tanórai feladatok: 

• az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt 

helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak 

is köze van; 

• különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős 

szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és 

informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra 

lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly tapasztalati és elméleti 

alapokat szerezzenek, mert véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan 

harcolni a környezet megóvásáért; 

• a természettudományi tárgyak felelőssége, hogy fejlesszék, biztosítsák az élő és 

élettelen természetre vonatkozó kultúrát, mint a környezeti nevelés egyik pillérét. Az 

ugyanis kétségbe vonhatatlan, hogy a természetről szerzett ismereteknek, a természettel 

kapcsolatos attitűdöknek meghatározó jelentősége van a környezetkultúra alakulásában; 

• a társadalomtudományi, humán tárgyak feladata, hogy a társadalomszerveződés, 

valamint az emberi viselkedés és kultúra irányából közelítsék meg a kérdést. A 

környezeti válság megoldása nem képzelhető el a jelenlegi társadalmi viszonyok 

meghaladása nélkül. A korábbi döntések elemzése segíti a jelenben való eligazodást, 

növeli a jövő iránti felelősséget. Ezek a tárgyak tehát útmutatást (és gyakorlatot) 

adhatnak a környezeti gondok felismeréséhez és megoldásához, a közügyekben való 

részvételhez; 

• az emberismereti, humán tárgyak feladatai közé tartozik az is, hogy bemutassák a 

fogyasztói modell helyett javasolt utakat, a környezeti válság megoldásához szükséges 

világképet és erkölcsi értékrendet, valamint a rendelkezésünkre álló – és szükséges – 

gazdasági és jogi eszközöket; 

• a technikai-életviteli tantárgyak nagy lehetősége, hogy gyakorlati szempontból 

elemezzék a környezetbarát, fenntartható létformát, és helyes példákat mutassanak be; 

• a művészeti tárgyak megkülönböztetetten alkalmasak a kérdéskör érzelmi 

megközelítésére, keretet adnak a természeti és az ember alkotta környezet szépségének 

átéléséhez, az „érintetlen” természettel vagy leromlott környezettel kapcsolatos érzések 

és gondolatok művészi megfogalmazásához, a természet és a kultúra szoros 
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kapcsolatának bemutatásához, a mítoszokban, jelképekben rögzített ökológiai tudás 

közvetítéséhez. E tárgyak hatásosan fel tudják hívni a figyelmet az értékvesztésre, az 

uniformizálódásra, kulturális örökségünk megőrzésének fontosságára; 

• a test- és egészségnevelési tárgyak a környezet és az egészség szoros kapcsolatának 

megéreztetésével, megértetésével, az igények kialakításával tehetik a legtöbbet; 

• az osztályfőnöki órák nem lebecsülendő lehetőséget kínálnak alapvető környezeti 

kérdések megbeszélésére, a fenntarthatóság szemléletmódjának formálására, az 

attitűdök alakítására; 

 

Tanórán kívüli feladatok: 

A tanórán kívüli környezeti nevelés különböző oktatásszervezési formáinak biztosítása a 

tanulók számára: 

• szakkör; 

• projekt vagy akció; 

• terepgyakorlat (természetben, településen stb.); 

• pályázat; 

• környezetvédelmi civil szervezetekkel való együttműködés; 

• intézménylátogatás (múzeum, könyvtár, üzem, kutatóintézet, egyetem stb.); 

• kirándulás; 

• tábor; 

• tanulmányi séta; 

• versenyek; 

• szelektív hulladékgyűjtés; 

• helyi akciók; 

• erdei iskola. 

A pedagógusok törekedjenek a tanulók minél szélesebb körű bevonására a tanórán kívüli 

környezeti nevelés folyamatába.  

A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel kialakítása, erősítése, 

folyamatosságának biztosítása. 

A pedagógusoknak törekedniük kell az egészségtudatos magatartás fontosságának 

tudatosítására. Ennek eszköze a TÁMOP 6.1.2. „Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés” projekt 
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fenntartása, melynek keretében a pályázat segítségével beszerzett eszközök felhasználásával 

továbbra is szervezünk játékos-mozgásos foglalkozásokat. 

2.15.3. Nem intézményes formában megjelenő feladatok 

• a helyi fenntartói elvárásoknak való megfelelés. Kapcsolatkialakítás társadalmi és civil 

szervezetekkel. Környezetvédelmi pályázatok írása; 

• legyen interdiszciplináris (tudomány- és tantárgyközi megközelítés): az életkori 

sajátosságok figyelembevételével tudományosan megalapozni a globális összefüggések 

megértését; 

• legyen „lokális” és „globális” egyszerre: helyi mozgalmakba, tanulói pályázatokba való 

bekapcsolódással tudatosítani a tanulókban, hogy a helyi tevékenységek globális 

változást eredményezhetnek; 

• legyen „aktuális” és „jövőorientált” egyszerre: a természeti és épített környezet értékei 

iránti felelős magatartás kialakítása, tudatos életvitel megalapozása; 

• legyen rendszerszemléletű: 

o az intézményvezető a komplex megközelítés érdekében segítse a hagyományos 

tantárgyak együttműködését, és biztosítsa ennek iskolai feltételeit. Rugalmas 

munkaszervezéssel, az iskolai munkarend átgondolásával segítsék a tanórai és 

egyéb iskolai környezeti nevelési tevékenységeket és azok összehangolását; 

o a pedagógusok törekedjenek a tanórák anyagának és a valóságnak (a helyi 

környezeti problémáknak) az összekapcsolására. Ebben támaszkodjanak a 

diákok kezdeményezéseire, megoldási javaslataira. A tantárgyak 

összekapcsolódó ismeretanyagának tudatosítsák a tanítási órákon és más 

ismeretközvetítő foglalkozásokon; 

• legyen tevékenységre orientált, és neveljen együttműködésre: olyan oktatásszervezési 

formák és pedagógiai módszerek alkalmazása, amelyek biztosítják és tudatosítják a 

tanulókban, hogy önállóan kell felfedezniük az összefüggéseket, hogy aktív elsajátításra 

van szükség, cselekvéseken keresztül, motivált módon kell eljutni elsősorban a 

mindenféle tartalmakon működő, vagyis általános képességekhez; 

• neveljen problémamegoldásra: ok–okozati összefüggések felfedeztetése, vizsgálata, 

megérttetése. Alternatív, problémamegoldó gondolkodás kialakítása. Vitakészség és 

kritikus véleményalkotás kialakítása; 

• neveljen új értékrendszerre: a NAT alapján a kerettantervekben megfogalmazott értékek 

közvetítése; 
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• legyen multikulturális: a tanulók ismerjék meg a különböző kultúrákat, s bennük a 

környezeti kérdésekhez való viszony különbségeit. Tudják, miért viszonyulnak 

másképpen (és hogyan viszonyulnak) a fiúk és a lányok (nők és a férfiak), a gazdagabb 

és a szegényebb családok, a hazánkban élő nemzetiségek, a vidékiek és a városiak a 

környezetszennyezéshez, a környezettudatos egyéni és közösségi cselekvések 

értelméhez, hatékonyságához, az óhatatlanul felmerülő etikai kérdésekhez. 

2.16. Az iskola egészségnevelési elvei 

Intézményünk elkötelezett a teljes körű egészségfejlesztés mellett. 

Alapelvek: 

• az egészség alapvető emberi jog; 

• egyenlőség elérése az egészség területén; 

• minden fő egészség- kockázati tényezőt befolyásol; 

• az iskola mindennapi életében folyamatosan és rendszeresen jelen van; 

• az iskola minden tanulója részt vesz benne; 

• a teljes tantestület részt vesz benne; 

• az iskolán belüli közösségen kívül bevonja a szülőket és az iskola közelében működő, 

erre alkalmas civilszervezeteket, valamint az iskola társadalmi környezetét is. 

 

2.17. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 

2.17.1. A magatartás értékelése 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 1-8. évfolyamon a példás (5), jó 

(4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

Az 1-8. évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli, kikérve az osztályban tanító nevelők véleményét. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület 

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

véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az e-Krétába, az év végit a bizonyítványba be kell jegyezni. 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

• példás (5) magatartású az a tanuló, aki: 

o a házirendet betartja; 
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o tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

o kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

o önként vállalt feladatokat és azokat teljesíti; 

o tisztelettudó; 

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

segítőkészen viselkedik; 

o az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

o óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

o nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

• jó (4) magatartású az a tanuló, aki: 

o a házirendet betartja; 

o tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

o feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

o feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 

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

részt; 

o nincs írásbeli intője vagy megrovása; 

o nem akadályozza tanárai, társai munkáját; 

 

• változó (3) magatartású az a tanuló, aki: 

o az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

o a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

o feladatait nem minden esetben teljesíti; 

o előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 

o a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

o igazolatlanul mulasztott; 

o osztályfőnöki intője van; 

o szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetője van; 

• rossz (2) magatartású az a tanuló, aki: 

o a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

o feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

o magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

o társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

o viselkedés romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 
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o több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

o több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása 

vagy ennél magasabb fokozatú büntetése; 

o rombolja, károsítja az iskola vagyonát; 

o magatartása erősen kifogásolható iskolai szervezésű rendezvényeken, 

versenyeken az iskola épületén kívül is. 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

2.17.2. A szorgalom értékelése 

A tanulók szorgalmának értékelésénél, a minősítésénél az 1-8. évfolyamon a példás (5), jó (4), 

változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A 1-8. évfolyamon a tanuló a szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és az osztályban 

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

többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a 

bizonyítványba be kell jegyezni. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

• példás (5) szorgalmú az a tanuló, aki: 

o képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

o tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

o tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

o munkavégzése pontos, megbízható; 

o a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz, szaktanári 

dicsérettel rendelkezik; 

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

• jó (4) szorgalmú az a tanuló, aki: 

o képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

o rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

o a tanórákon többnyire aktív; 

o többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való 

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

o taneszközei tiszták, rendezettek, 
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• változó (3) szorgalmú az a tanuló, aki: 

o tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

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

teljesíti; 

o felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik, felkészülése gyakran hiányos; 

o érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

o önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik; 

• hanyag (2) szorgalmú az a tanuló, aki: 

o képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

o az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg, vagy nem felel 

meg; 

o tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

o feladatait többnyire nem végzi el; 

o felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

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

ellenszegül; 

o félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges.  

2.17.3. A tanulók jutalmazása 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

• példamutató magatartást tanúsít, vagy 

• folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

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

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

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 

• bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, 

az iskola jutalomban részesítheti. 
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A tanulók jutalmazásának elvei: 

• az iskolai házirendben megfogalmazott magatartási, tanulmányi és szorgalmi 

követelményeknek kiemelkedő teljesítése; 

• az iskola hírnevének erősítése; 

• közösségi munkában kiemelkedő tevékenység. 

A tanulók jutalmazásának módja: 

• tanév közben: 

o szaktanári dicséret; 

o napközis nevelői dicséret; 

o osztályfőnöki dicséret; 

o igazgatói dicséret; 

o tantestületi dicséret. 

Tanév közben a városi, megyei vagy régiós szintű versenyen elért 1-10. helyezés, illetve 

országos versenyeken elért dicséretes teljesítmény alapján igazgatói dicséretben 

részesül a tanuló. 

A jutalmazottak neve, tevékenysége ismertetésre kerül az iskola honlapján.  

• Tanév végén: 

o az aktuális tanév teljesítményének elismerése: 

▪ szaktárgyi teljesítményért (beleértve a sportteljesítményt is), 

amennyiben tanév végi érdemjegyei jelesek, legfeljebb egy „jó” 

érdemjegy kivételével; 

▪ példamutató magatartásáért; 

▪ kiemelkedő szorgalmáért; 

▪ példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

vehetnek át oklevelet az osztály közössége előtt, a legkiemelkedőbbek az iskola 

közössége előtt; 

o a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók díszoklevelet és jutalomkönyvet 

vehetnek át az iskola közössége előtt az iskola igazgatójától; 

o iskolán belüli „Jó tanuló – Jó sportoló” cím adása jutalomserleg kíséretében 8. 

osztályos tanulóknak; 

o kiemelkedő sporteredményeiért kupa 8. osztályos tanuló részére; 

o Szegő Gábor Emlékplakett adományozása a 4. és 8. évfolyam végén, az alsó és 

felső tagozaton elért kimagasló versenyeredményeiért; 
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o iskolán kívüli versenyeken, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók: 

▪ a városi szintű 1-3. helyezést elérők oklevelet kapnak az osztály 

közössége előtt; 

▪ a megyei szintű 1-10. helyezést elérők oklevelet kapnak az osztály 

közössége előtt; 

▪ az országos szintű 1-20. helyezést elérők oklevelet kapnak az iskola 

közössége előtt; 

• a kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

2.17.4. A tanulók elmarasztalása, fegyelmező intézkedések 

Azokat a tanulókat, akik az iskolai házirendet tanórán vagy tanórán kívül, az iskolán belül vagy 

az iskolán kívül megszegik, vagyis az iskolai közösség normáit sértő magatartást tanúsítanak, 

fegyelmező intézkedésben kell részesíteni, melyről a szülőt tájékoztatjuk. 

Intézkedések: 

• szaktanári írásbeli figyelmeztetés; 

• osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés, intés, rovás; 

• igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás; 

• tantestületi figyelmeztetés, intés, rovás. 

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a fegyelmi eljárást – jogszabály 

alapján – kell lefolytatni. 

Ha a tanuló az iskolának bármilyen módon kárt okoz, ez esetben a Ptk. szerint kell eljárni. 

Azt a tanulót, aki: 

• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

• a házirend előírásait megszegi, vagy 

• igazolatlanul mulaszt, vagy 

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

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

– a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
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2.18. A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

Magasabb évfolyamra lép a tanuló, ha az évfolyam követelményeit minden tantárgyból 

legalább elégségesre teljesítette. 

A tanuló első évfolyamon csak abban az esetben utasítható osztályismétlésre, ha a tanulmányi 

követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. 

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb 1 alkalommal engedélyezheti az iskola első 

évfolyamának megismétlését, még akkor is, ha a tanuló a tanulmányi követelményeit sikeresen 

teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt. 

A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb 1 alkalommal. 

Az iskola igazgatója engedélyezheti, hogy a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, vagy az előírtnál rövidebb idő alatt 

teljesíthesse. 

A tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus, 

az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba 

lépéséről. 

Ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér az év közben adott érdemjegyek 

átlagától, a nevelőtestület felkéri az érintett pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, 

és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a nevelőtestület az indokokkal nem ért egyet, 

az osztályzatot az évközi jegyek alapján a tanuló javára módosíthatja.  
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3. Legitimációs záradék 

3.1. A pedagógiai program hatályba lépése 

Iskolánk nevelőközössége a 2020. szeptember 1-től hatályba lépett dokumentumot hatályát 

vesztett dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján felülvizsgálta, módosította. 

A módosított pedagógiai program 2021. szeptember 01-től lép hatályba. 

3.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A Pedagógiai Programban megfogalmazottak megvalósulását az iskola minden tanév végén 

értékeli. Jogszabályi változások esetén a pedagógiai program vonatkozó része azonnal 

módosításra kerül. 

3.3. A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

• az iskola igazgatója; 

• a nevelőtestület bármely tagja; 

• a nevelők szakmai munkaközösségei; 

• a szülői munkaközösség; 

• az iskola fenntartója. 

A pedagógiai program módosítását a szülői munkaközösség, a diákok közössége véleményének 

kikérésével a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik érvényessé. 

A pedagógiai program azon részeire, amelyekből a fenntartóra, vagy a működtetőre a 

jogszabályi előíráson felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó, és a 

működtető egyetértését.  

3.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető. 

A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskolavezetéstől, az iskola 

pedagógusaitól fogadóóráikon, illetve a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

A pedagógiai program olvasható az iskola honlapján. A honlap címe: https://szegoszolnok.com/ 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve helyeken tekinthető 

meg: 

• az iskola honlapján; 

• az iskola könyvtárában; 

• az iskola intézményvezetőjénél; 

• az iskola intézményvezető-helyetteseinél. 
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Kalmárné Szász Julianna 

intézményvezető 

3.5. Legitimáció 

A pedagógiai programot a Szegő Gábor Általános Iskola nevelőtestülete 2022. augusztus 30-i 

ülésén jóváhagyta. 

A jóváhagyás az Intézményi tanács egyetértésével, az iskolahasználók véleményének 

kikérésével történt. 

 

Szolnok, 2022. augusztus 30. 

 


