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Mottó: "Az iskola dolga, 

hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 

és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

(Szent-Györgyi Albert) 
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ISKOLÁNK BEMUTATÁSA  

Helyzetelemzés  

Iskolánk nevelési-oktatási rendszerét sajátos lakóhelyi környezetben alakítjuk, fejlesztjük. A 

pedagógiai program kidolgozásakor - a pedagógiai tevékenység belső tényezői mellett- az 

intézményt körülvevő társadalmi környezetnek a hatását és befolyását is figyelembe vettük.  

Zsámbok egy kis falu Gödöllő vonzáskörzetében, Pest megye szélén fekszik, lakosainak 

száma kb.: 2400 fő. Kisebb közlekedési csomópont, hat felől vezet az út a településre, a falu 

mégis csendes. 

A község központi részén helyezkedik el az iskola, az óvoda, az orvosi rendelő, a műemlék 

jellegű, barokk stílusú Szent Erzsébet római katolikus templom, a népi hagyományokat őrző 

tájház, a csodálatos fákkal teli környezetben a polgármesteri hivatal, az üzletsor, valamint a 

buszforduló szomszédságában. 
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A lakosság művelődését a falu művelődési háza, gyermek és felnőtt könyvtárral, Kábel TV 

képújságával segíti. A gyermekek nevelését egy általános iskola és egy óvoda biztosítja. 

Intézményünk beiskolázási körzete a falu közigazgatási területére terjed ki. 

Tavasszal a falu határához sem kell érni, már messziről látni a fóliába öltöztetett kerteket, bár 

egyre kevesebbet. 

 A paprikatermesztés régi hagyomány a településen. A családok fő- vagy mellékjövedelme 

származik (származott) a kertekből. Helyben kevés a munkalehetőség: a helyi tsz, 

kisvállalkozások egy-két üzeme, a polgármesteri hivatal és intézményei. Legtöbben Gödöllőn 

vagy a fővárosban, esetleg Jászfényszarun vállalnak munkát.  

Természetesen élnek a településen hátrányos helyzetű családok. (Pl. mindkét szülő 

munkanélküli, jövedelmük a családi pótlék, ill. iskoláztatási támogatás) Tanulóink 13%-a 

veszélyeztetett. Ezek között a gyermekek között sok a szociálisan éretlen, akik nehezen 

illeszkednek be a közösségbe, nem rendelkeznek megfelelő én-tudattal, biztonságérzettel, az 

ingerszegény otthoni környezet nem segíti elő értelmi-érzelmi gazdagodásukat. A problémás 

családok nehezen fogadják el az iskola értékrendjét. Nem könnyű velük kontaktust teremteni, 

megnyerni őket pedagógiai elképzeléseinknek.  

 Iskolatörténet 

Emlékek a régi iskoláról: 

Az iskola épülete a falu központjában van. Az autóbusszal ideutazó legelőször az iskolához 

érkezik. Az épület a Szent Erzsébet térre és a Bajza Lenke térre néz. Homlokzata a község 

impozáns képe. Az iskola teleknagysága 2547 m² Az iskola alapterülete 1690 m². Az iskola 

szabadtéri testnevelés órák tartására használhatja a salakpályát, mely az iskolától kb. 200 

méterre található. 

 Az iskola irattára a háború alatt szinte teljesen megsemmisült. Az iskola alapításáról, korabeli 

történetéről ezért hiteles adataink nincsenek. A II. világháborút követő törzskönyvi bejegyzés 

szerint az alapítás éve: 1772. A helyi oktatásügy története az 1800-as évek elejéig követhető 

vissza. Ekkor az iskola a mai orvosi rendelő helyén lévő épületben volt. 1860-ban a mai 

kántorlakás melletti területen is volt iskola. Mai iskolánk helyén egykor vendégfogadó állt. 

Ezt vásárolta meg a község, és alakította át két tantermes iskolává. 
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Itt kapott helyet a két pedagógus lakás is. Ez az építkezés 1910-ben történt. Ehhez az 

iskolaépülethez csatlakozott L alakban az új szárny 1928-ban a Klebelsberg-program 

keretében. Így a tantermek száma hatra növekedett. 

 1974. szeptember elsején került átadásra az iskola új szárnya, a napközi. Ekkor U alakra 

változott az épület. Ez a bővítés teljes egészében társadalmi összefogással történt. 1981. 

szeptember 1-jére készült el a vizesblokk, melyet 1996-ban átépítettek a kor igényeinek 

megfelelően. 

1990-ben épült fel, teljes társadalmi összefogással, Holló Ilona polgármester irányításával az 

iskola udvarán a tornaterem a kiszolgáló helyiségekkel (öltöző, vizesblokk), melynek 

alapterülete: 420 m². Az épületben helyet kapott még az alagsorban a technika terem, az 

öltözők felett pedig az informatika terem.  

 2002-ben az épület két új tanteremmel bővült. 2003-ban pedig az iskola főépületében (a két 

új tanterem alatt) elkészült az aula, ami kiválóan alkalmas az iskolai rendezvények 

lebonyolítására, és egyben e közösségi tér az épület központjává is vált. Ezzel a bővítéssel az 

iskola épülete négyszög alakban lezárult. 

2008-ban európai uniós támogatással a nyílászárókat cseréltük ki, a tornaterem kapott új 

cserepezést, s az elektromos hálózat korszerűsödött.  

Az épületben 8, tanterem céljára alkalmas helyiség van.  Az 1-8. osztálynak külön tanterme 

van. További helyiségek: ebédlő-melegítőkonyhával, nevelői szoba, iskolatitkári iroda, 

igazgatói szoba. 1979. szeptember 1-jétől egyműszakos oktatás van. A tanítás ettől kezdve 

mindig délelőtt folyik. Délután vannak a napközis foglalkozások, a szakkörök, a tömegsport, 

a Diákönkormányzat rendezvényei, zenei előképző, szolfézs, zongora, furulya, valamint a 

tanulószoba. A könyvtár számára egy helyiséget alakítottunk ki az iskola melletti 

önkormányzati épületben, ahol ezen kívül még a védőnő, a fogorvos, és a Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat kapott otthont.                                                                                                              

A nevelőmunkáról: Az 1800-as években a gyermekek oktatója a kántortanító volt. 1860-ban 

két, 1890-ben három, 1910-ben öt tanítója volt az iskolának. A II. világháború előtt egyházi 

iskola volt a községben. Az alsó három osztályban apácák tanítottak. Iskolaszéki elnök a 

plébános volt. 1948. márciusában államosították az iskolát. 1948. decemberében úttörőcsapat 

alakult. A neve: 1934. számú II. Rákóczi Ferenc Úttörőcsapat.  Az 1910-es években az iskola 

igazgatója Csikány Gábor volt. A II. világháború előtti évek és az azt követő időszak 
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igazgatói:    Janda József, továbbá 1951-től Jászai Béla, 1956-tól Cseke Ferenc, 1959-től 

Mozsár László, 1963-tól Farkas Mihály, 1970-től Dudás Józsefné, 1992-től Farkas Tiborné, 

2006-tól Szigetiné Simon Rozália.  
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1 N E V E L É S I  P R O G R A M  

1.1 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK  

Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása  

A zsámboki Bajza Lenke Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és 

oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.  

Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.   

Ennek keretében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

  a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:  

 tanuló és tanuló, tanuló és nevelő, szülő és nevelő, nevelő és nevelő között.  

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai 

feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak 

nevelni a ránk bízott gyermekekből.  

Ennek érdekében: 

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

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 

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

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

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben,  
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 az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit, 

 szeretnék elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 

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

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

 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 

 szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek 

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

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

lakóhelyünk életében. 

Ennek érdekében: 

 rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

 igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint községünk  

érdeklődő polgárai, 

 ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a községünkben található óvodával és 

közművelődési intézményekkel, 

 nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományaihoz híven – 

továbbra is képviseltesse magát a különféle falusi rendezvényeken, illetve a tanulók 

számára szervezett falusi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában 

maga is részt vegyen.  

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:  

 humánus, 

 erkölcsös, 

 fegyelmezett, 

 művelt, 
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 kötelességtudó, 

 érdeklődő, nyitott,kreatív, alkotó, 

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

 gyakorlatias, képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

 jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban), 

 van elképzelése a jövőjét illetően, 

 becsüli a tudást, 

 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

 képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

 tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

 képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni 

szóban és írásban, 

 a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  

 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 o       nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 o       a természet, a környezet értékeit, 

 o       más népek értékeit, hagyományait, 

 o       az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges 

magatartásformákat,  

 ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését 

biztosító szabályokat, 

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

formáit és módszereit, 

 viselkedése udvarias, 

 beszéde kulturált, 

 társaival együttműködik, 

 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 
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 képes szeretetet adni és kapni, 

 szereti hazáját,  

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

 szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

 egészségesen él, 

 szeret sportolni, mozogni, 

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.  

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.   

Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb 

diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.   

 

1.2 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, 

FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI  

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

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg.  

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, 

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos 

alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és 

határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.   

 Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények 

védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. Nagy 

hangsúlyt kap a természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon alapuló 

fejlesztése, a velünk élő környezet minél alaposabb megismerése. 

 Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az 

egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás 

képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben 

tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a 

balesetek megelőzése).  



 

 

13 

 

 Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, 

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

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

befogadására és létrehozására. 

 Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, 

tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség.  

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

 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, 

mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. 

Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok 

kezelésére, készség a megegyezésre.  

 A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és 

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására.  

 A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra 

ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, 

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 

hazaszeretet.  

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

élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 

tiszteletben tartása.  

 Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek 

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. 

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

közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 

elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra 

kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez 

kapcsolódó folyamatos értékelés.       

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 
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Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 

 

 

 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

Szokások kialakítását célzó, 

beidegző módszerek. 

 

- Követelés. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  

  tevékenységének  

  megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy  

  távolabbi) célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés. 

Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek  

   bemutatása. 

- Műalkotások bemutatása. 

- A nevelő személyes  

   példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és   

csoportos minták kiemelése   

a közösségi életből. 

Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita. 
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Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

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

évfolyam végén: 

 minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy 

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

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

iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) 

 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

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

a későbbiekben megfeleljen, 

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

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

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

1.3  A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK  

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

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú 

megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú 

bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása 

terén. 

A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 
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Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és 

kommunikáció elsajátítása. 

A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

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

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

A tanulók nemzeti nevelése. 

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

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

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. Ugyanakkor legyenek képesek azon 

alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális 

szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az embertelen 

eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. 

A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus – így a 

nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és 

államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell 

lennie.    

A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

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

tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a 

demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések 

felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban 

elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek 

alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek 

emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is.   
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Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk 

mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az 

Alapvetésben foglaltak megismertetése.   

A tanulók munkára nevelése. 

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

és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

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

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

fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 

Láttatni kell a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte – 

elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és 

sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. 

A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók 

élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának 

célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség 

eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és -megőrzés ösztönző erővel 

kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és 

fenntartására. 

A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 

stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására. 

Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének 

megismerésében és a testtudat kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ az komplex 

intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől.    

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 
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önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez.  

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A természettudományi 

oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és életkori sajátosságaikhoz, 

igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és műszaki 

életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. Stratégiai cél, hogy a természet és a 

környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Olyan magatartás 

határozza meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, annak 

fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a 

rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban 

a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki 

műveltség mindennapi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságához. Az 

intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 

társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába. A természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára 

való szocializáció és a környezeti nevelés terén a jelenben folyó kutatások folyamatai 

alapvető jellegű ismeretének és a nem hagyományos oktatásszervezési módszerek 

terrénumának egyre nagyobb szerepet kell biztosítani.    

Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell 

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a 

szükséges erőfeszítéseket. 
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Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 

értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési 

intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a 

banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan fejlődési 

folyamatot feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a megújuló erőforrások révén 

nem csak a természettudományi műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is 

kapcsolódnak az iskolai nevelés-oktatás területén. 

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék 

az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, 

kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia 

részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a 

valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének 

módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a 

tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott 
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tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és 

hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást 

kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok 

sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a 

tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti 

növelése és a tudás minőségének értékelése. 

1.4. Kulcskompetenciák 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését 

és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az 

élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős 

tevékenységek stb. során.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs 

 verbális és nonverbális kommunikációs képesség 

 funkcionális nyelvtan 

 életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek 

 hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása 

 különböző típusú szövegekben való tájékozódás 

 információk feldolgozása 

 segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, 

stb.) 

 érvelés képessége 

 empatikus képesség 

 esztétikai érzék 

 kíváncsiság 

 tantárgyra jellemző szaknyelv használata 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 
 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 

tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 

tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően.  

Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén 
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társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.  

A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szerinti B1 szintű nyelvtudás elsajátítása a 

12. évfolyam végén az első idegen nyelv terén olyan elvárásként jelenik meg, melyre az 

idegen nyelv belépésének első évfolyamától kezdve tudatosan és szisztematikusan 

kondicionálni kell a tanulókat.      

    

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs 

 funkcionális nyelvtan 

 nyelvi stílusok ismerete 

 szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 

 az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

 Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is.  

E kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, 

mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz 

kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását 

(képletek, modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő segédeszközök használata 

 az igazság tisztelete 

 a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 

 mindennapokban használható tudás 

 problémamegoldó készség 

 lényeglátás 

 kíváncsiság 

 egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 

 kreativitásanalízis - szintézis 

 matematikai fogalmak ismerete 

 alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek 

igazolása a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján  

 összefüggések felismerése 

 tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  
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 meg tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket 

 bizonyítások megértése 

 matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára 

való szocializálás terén  

 matematikai kommunikációs készség 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló 

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, 

előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és 

szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának.  

E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az 

ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 

A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók 

életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció 

hatásosabb felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő 

szocializációhoz.  

Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában kiemelt 

fontosságú a komplex eszközök használata, a módszertan és az oktatásszervezési formák 

változatossága, így a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő 

fejlesztése.         

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 összefüggések felismerése és kifejezése 

 lényeglátás 

 fogalomalkotás 

 esztétikai érzék  

 kreativitás 

 rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának 

vonatkozásában 

 logikai képességek 

 rajzolási készség 
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 tervezés és kivitelezés 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és az nyelvi-

vallási etnikumok szerepének értékelése, a másság elfogadása 

 kíváncsiság 

 környezettudatosság 

 környezet- és természetvédelem 

 egészséges életvitel 

 nemzeti tudat megalapozása 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra 

 az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki 

műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák 

megoldása során 

 bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe 

 gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések 

megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása 

során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében  

 legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes 

megnyilvánulásokkal szemben  

Digitális kompetencia 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a 

virtuális kapcsolatok megkülönbözetését.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 eszközök megismerése, használata 

 szövegszerkesztési ismeretek 

 információkeresés és kezelés  

 kritikai gondolkodás az innováció területén 

 kreativitás 

 munka világában való eligazodás 

 élethosszig tartó tanulás 

Hatékony, önálló tanulás 

Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes 

kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az 

idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek 

megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását 

jelenti.  

 

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és 
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élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a 

munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 motiváció 

 saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása 

 önismeret 

 önértékelés, illetve mások objektív értékelése 

 figyelem 

 segédeszközök használata 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel 

és a közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a 

magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt 

a társadalmi és szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, 

konfliktusokat is meg tud oldani.  

Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a 

közügyekben. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 egészséges életvitel 

 mentális egészség 

 magatartási szabályok alkalmazása 

 kommunikációs képesség 

 empátia 

 problémamegoldó képesség 

 európai tudat 

 a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a 

vallási-nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos 

megítélésen alapuló magatartást magába foglalja 

 stressz és frusztráció kezelése 

 változások iránti fogékonyság 

 együttműködés 

 magabiztosság 

 érdeklődés 

 személyes előítéletek leküzdése 
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 az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az 

etikailag vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn 

nemzetünk és emberségünk ellen  

 kompromisszumra való törekvés 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – 

így a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a 

kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és 

a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít 

és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a 

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető 

lehetőségek 

 kihívások felismerése, értelmezése 

 a gazdaság működésének átfogóbb megértése  

 a pénz világában való tájékozódás 

 a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete 

 tervezés, szervezés, irányítás  

 vezetés 

 delegálás  

 az elemzés  

 a kommunikálás  

 a tapasztalatok értékelése 

 kockázatfelmérés és vállalás  

 egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését, mely minden műveltségterületen jelentkezik. 

Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások 

elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő 

gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 
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A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az 

emberiesség elleni, azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése 

és etikai alapú megítélése, különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségterületen különösen az irodalom, a dráma, a bábjáték, 

a művészetek műveltségterületen a zene, a vizuális művészetek, a tárgyak, épületek, terek 

kultúrája, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó s a mozgókép fontosságának 

elismerése. 

További releváns kompetenciaterületek 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll 

pedagógiai munkánk középpontjában: 

1. Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb 

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a 

komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a 

fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába foglalja 

az egészségmegőrzést is.      

2. Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál 

3. Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása 

4. Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés 

5. Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe vételével 

6. Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek 

szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás  

7. Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, 

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az 

etikai alapú megközelítésmód paradigmája 

8. Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem 

irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más 

nyelvi-vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára.   

1.5 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK  

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

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

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül.  

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

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata.  

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:  
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 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

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

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

fejlesztése.  

 A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 

változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek elvárásainak 

megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát értékelni és 

irányítani képes – személyiséggé válásig.  

 Az önkormányzás képességének kialakítása. 

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

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

módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják.  

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

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

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség 

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

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

közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat 

gyűjthetnek.  

 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladata: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

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

A nevelők és a tanulók törekedjenek arra, közvetlenül is részt vegyenek a nemzetközi 

kapcsolatok ápolásában, amit a NAT közös követelményei is megfogalmaznak.  

1.6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI 

RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK  

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra. 
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Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 

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

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

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

A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a 

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

aktivitását biztosítják. 

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

pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben 

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

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

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

tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

1.6.1 Az egységes alapokra épülő differenciálás 

Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a 

tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési 

képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, megalapozásához.  

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő 

tanítási folyamat, tanulási tevékenység.  

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

és értékelése.  

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel 

lenni: 

Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás 

belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

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

nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és tudásának 

átrendeződésére. 
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Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit. 

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

csoportmunkában, a tanulók páros és egyéni oktatásában) a tanulók tevékenységét, 

önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe állítani.  

A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a 

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

az értékelésben. 

A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a 

hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

1.6.2 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget. Ennek érdekében 

szervezzük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára az integrációs felkészítést, 

mely lehetővé teszi számukra, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi 

beilleszkedés követelményeinek. 

Integrációs és képesség-kibontakoztató oktatási program feladatai és eszközrendszere 

1.      Az iskolába való bekerülés előkészítése 

1.1.   Az óvodából az iskolába való átmenet segítése 

1.2.   Heterogén osztályok a jogszabályoknak megfelelően  

2.      Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kialakítása 

2.1.   Szülői házzal 

2.2.   Gyermekjóléti szolgálattal 

2.3.   Szakmai és szakszolgálatokkal 

2.4.   Civil szervezetekkel 

2.5.   Középfokú oktatási intézménnyel 

2.6.   Kisebbségi önkormányzattal  

3.  A tanítást- tanulást segítő és értékelő eszközrendszer elemei  

3.1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok 

3.2 Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

4. Az integrációt segítő módszertani elemek 

4.1.  Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 

4.2.  Kooperativitás 



 

 

30 

 

4.3.  Projektmódszer  

5.        Műhelymunka – a tanári együttműködés formái 

5.1.  Értékelő esetmegbeszélések 

5.2.  Hospitálásra épülő együttműködés  

6.        Multikulturális tartalmak megjelenése integráltan a tantárgyakban  

7.        Pályaorientáció – a továbbtanulás feltételeinek biztosítása  

Integrációs stratégia   

Helyzetelemzés 

 A beiskolázott tanulók között nő azoknak az aránya, akik családjában a szülők iskolázottsága 

jellemzően alacsony és szociálisan hátrányos helyzetűek. A népesség-nyilvántartó, az óvoda 

és a helyi családsegítő szolgálat jelzései alapján a következő hat-nyolc évben nem várható 

pozitív változás. 

Célrendszer 

A képesség-kibontakoztató és integrációs program azért határozta el iskolánk, hogy az eltérő 

családi háttérrel rendelkező diákjainkat úgy neveljük együtt, hogy  

 Lehetőséget teremtsünk minden gyermek számára a képességei kibontakoztatásához.  

 Tudatosan fejlesszük a csoport-szociális készségeket.  

 A családokat partnerként hívjuk az intézmény munkájához.  

 Olyan környezetet teremtsünk, amely csökkenti az előítéleteket.  

 Együttműködünk minden, az oktatásban érintett szervezettel.  

 A tanulókövetést az iskolai hatékonyság visszajelzésének kiemelt eszközeként 

alkalmazzuk.  

 A képesség-kibontakoztató program bevezetésével csökken iskolánkban a 

lemorzsolódás, az osztályismétlés, visszaszorul a magántanulók száma és nő azoknak 

a tanulóinknak az aránya, akik eredményesen végeznek középfokú és felsőfokú 

képzést nyújtó intézményekben.  

1. Az iskolába való bekerülés előkészítése 

1.1. A település óvodájával együttműködve az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése.  

1.2. A heterogén osztály kialakítása.  

2. Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése  

2.1. Együttműködés a szülői házzal 
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 Intézményt és elsős tanítókat bemutató szülői értekezlet az óvodában. 

 Nyílt nap az iskolában. 

 Elsős szülői értekezlet az első tanítási héten és az éves munkatervben rögzített 

időpontokban. 

 Családlátogatás a kiemelt figyelmet igénylő tanulóknál szükség szerint. 

 Az osztálytanító-osztályfőnök a tanítványa hiányzása esetén, ha a családtól nem kap 

értesítést, legkésőbb a hiányzás harmadik napján telefonon, vagy személyesen 

megkeresi a szülőt. 

 Az iskolai rendezvények szervezésekor kiemelt szempont, hogy a szülők is résztvevői-

látogatói legyenek az egyes programoknak. 

 Fogadóóra – az éves munkatervben rögzítetten. 

2.2.      Együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal 

 A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársa a kötelező óvodai év 

megkezdésekor az óvoda megkeresése szerint, lehetőség szerint az óvoda és az iskola 

gyermekvédelmi felelősével megkeresi az érintett családokat, és egyéni 

segítségnyújtás vagy mentálhigiénés konzultáció keretei között segítik a 

kapcsolaterősítést. 

2.3.      Együttműködés a szakmai és szakszolgálatokkal 

 A körzethatároknak megfelelően intézményünk tanulóit a Pest Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Gödöllői Tagintézménye , illetve a Pest Megyei Önkormányzat Tanulási 

Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Bizottság látja el. Tanulóink számára a 

tanácsadás és vizsgálat ingyenes.  

2.4.       Együttműködés civil szervezetekkel 

 Amennyiben tartós élelmiszer ajándékozására, ruhasegély kiosztására kerül sor az év 

folyamán, akkor a kiemelt figyelmet igénylő, rászoruló tanulók előnyben 

részesüljenek.  

2.5.      Együttműködés középfokú oktatási intézménnyel 

 Nyomon követés és beválás vizsgálat.  

2.6.  Kisebbségi önkormányzattal 
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 A ROMA Nemzetiségi Önkormányzat 2010 őszén a helyhatósági választások után 

alakult meg. Az iskolavezetés és a Kisebbségi önkormányzat vezetője között a 

kapcsolat rendszeres.  

3.  A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer elemei  

3.1. Kulcskompetenciákat fejlesztő programok  

Három területet neveztünk meg: önálló tanulást segítő fejlesztés, eszközjellegű kompetenciák 

és szociális kompetenciák. Az egyes programelemek beépülnek a pedagógiai programba. 

3.2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

 Rendszeres részvétel a különféle iskolai, területi, megyei versenyeken. 

 Szakkörök- éves munkatervben. 

 Diákönkormányzat- éves munkatervben.  

4.  Az integrációt segítő módszertani elemek  

4.1. Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 

 A tanulási környezet tárgyi feltételei – fejlesztő szoba, mozgásfejlesztő eszközök, 

tanulói padok lehetőség szerinti lecserélése a csoportmunka és differenciálás 

hatékonyabb megvalósításához. Informatikai háttér – jól kezelhető egyéni feladatlapok 

készítésére alkalmas eszközpark: számítógép megfelelő programokkal, színes 

nyomtató és szkenner, oktató CD-k, Internet. 

 A fejlesztő órák részben délelőtt (SNI) beépülnek a tanórák rendszerébe, részben  

délutáni (BTMN) időszakban vannak. 

 A pedagógusok és a szülők számára biztosított a rendszeres konzultáció a 

fejlesztőpedagógussal. 

 A taneszközök fejlesztése folyamatos. A tanítási órák természetes velejárója a tanulók 

egyéni haladási ütemét segítő segédanyagok használata. 

 Az óvodában és az iskolában lehetőség szerint működő logopédus és a Pest Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézménye szakembereinek segítségével a 

dyslexiás, dysgraphiás, discalculiás tanulók kiszűrése.  

4.2. Kooperativitás  

A csoportszociális készségek kialakítása prioritást élvez a programban. A pedagógusok 

módszertani továbbképzése megkezdődött, a tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon is 

alkalmazzuk a kooperatív technikákat. A tárgyi feltételek megteremtése folyamatos.  
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4.3. Projektmódszer  

Az iskola éves munkaterve szerint. 

5.      Műhelymunka- a tanári együttműködés formái  

5.1. Értékelő esetmegbeszélések – az éves munkaterv szerinti munkaétekezleteken. 

5.2. Hospitálásra épülő együttműködés 

Az éves tantárgyfelosztás után, az órarendek elkészítésekor igyekszünk a lehetőségét 

megteremteni annak, hogy a pedagógusok évi néhány órát hospitálásra fordíthassanak.  

6.      Multikulturális tartalmak megjelenítése integráltan a tantárgyakban  

A településünkön cigány kisebbség is él. A nevelőtestület döntése értelmében a 

multikulturális tartalmakat integráltan, a tantárgyakba építve jeleníti meg iskolánk. Az egyes 

elemek a helyi tantervben jelennek meg.  

7.      Pályaorientáció- a továbbhaladás feltételeinek a biztosítása  

Lehetőséget teremtünk a hetedik-nyolcadik évfolyamos diákjaink számára - pályorientációs 

órák, esetlegesen előadások, középiskolai nyílt napok, középiskolák bemutatkozása az 

intézményünkben formájában arra, az érdeklődésüknek és egyéni képességeiknek leginkább 

megfelelő iskolát- pályát válasszák ki.  

A tanulói személyiségfejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra.   

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

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

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

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

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

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

aktivitását biztosítják. 

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

hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb 

mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes 

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

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

a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak.  

 Az 1-8. évfolyamon - amennyiben ezt a tanulók létszáma lehetővé teszi - az angol 

nyelv tanítása csoportbontásban folyik.   

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

tevékenységek segítik:   

a)      Hagyományőrző tevékenységek 

Fontos feladat az iskola névadójának Bajza Lenke emlékének ápolása.  

Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés április 11-én, a költészet napján. 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor:  

o       tanévnyitó,  

o       1849. október 6.. 

o       1956. október 23 

o       karácsony,  

o       szüret és farsang,  

o       1848. március 15.,  

o       a gyermeknap,  

o       madarak és fák napja    

o       a 8. osztályosok ballagása,  

o       tanévzáró.  

b)      Diákönkormányzat. 

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat munkáját a 1-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-

önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola 

intézményvezetője által megbízott nevelő segíti.  

c)      Napközi otthon, tanulószoba.  

A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, – amennyiben a szülők igénylik – az 

iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban a 1-4. évfolyamon napközi otthon, az 5-8. 

évfolyamon tanulószoba működik. A csoportok kialakítása a létszámtól függ.   
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d)      Diákétkeztetés. Az iskolába felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, 

uzsonna) részesülhetnek. Az étkezés biztosítását a tanév megkezdése előtt írásban kell kérni. 

e)      Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások.  

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

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

képességeinek fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk. (1óra magyar, 1 óra 

matematika ) 

 1-4. évfolyamon heti egy-egy tehetséggondozó órát. 

  A 7.-8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a tanulók 

részére képesség fejlesztő órákat tartunk 

- 7. osztály 2. félév 1 óra felvételi előkészítő magyar nyelvből 

- 7. osztály 2. félév 1 óra felvételi előkészítő matematikából 

- 8. osztály 1. félév 1 óra felvételi előkészítő magyar nyelvből 

- 8. osztály 1. félév 1 óra felvételi előkészítő matematikából 

 További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt.  

f)        Iskolai tömegsport.  

Az iskolai sportkör tagja lehet az iskola minden tanulója.  

g)      Szakkörök.  

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról 

– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején 

az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 

dolgozója.  

h)      Versenyek, vetélkedők, bemutatók.  

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 
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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. 

 Minden évben  megrendezzük a következő helyi ill. körzeti és megyei versenyeket: 

 Mikulás kupa (labdarúgó körzeti bajnokság) 

 Ne cigizz, focizz! (labdarúgó körzeti bajnokság) 

 József Attila műveltségi verseny 

i)        Kirándulások.  

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számra évente legalább egy alkalommal kirándulást 

szerveznek. A kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. 

j)        Erdei iskola.  

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segíthetik a táborszerű módon, az iskola 

falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg 

egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történhet meg. Az erdei iskolai foglalkozásokon való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

k)      Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. 

 Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

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

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

l)        Szabadidős foglalkozások.  

A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken 

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

m)    Iskolai könyvtár.  

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.  

n)      Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.  
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A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

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

felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.  

o)      Hit- és erkölcstanoktatás.  

Az iskolában a bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül 

– hit- és erkölcstanoktatást szervezhetnek. A hit- és erkölcstanoktatáson vagy az 

etikaoktatáson való részvétel a tanulók számára kötelező.   

A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek:   

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 

gyermekjóléti szolgálattal; 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 képességfejlesztési program 

 fejlesztő foglalkozások 

 a felzárkóztató órák; 

 a napközi otthon; 

 a tanulószoba; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

 a családlátogatások; 

 a szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

 A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik;  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása; 

 a tehetséggondozó foglalkozások; 

 az angol nyelv oktatása csoportbontásban; 

 az iskolai sportkör; 

 a szakkörök; 

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

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

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

csoportos használata; 
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 a továbbtanulás segítése.  

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok:  

A szociális hátrányokat enyhítő tevékenység  

Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők 

gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. 

Feladatunk segíteni minden hátrányos helyzetű, de különösen a szociális hátrányban lévő- 

tanulót képességeinek kibontakoztatásában. 

Ehhez először elemeznünk kell azokat a károsan ható tényezőket, amelyek hozzájárulnak a 

hátrányos helyzet kialakulásához. 

Ilyenek:  

1.      családi mikrokörnyezet:  

- a család gazdasági helyzetéből adódó lakásviszonyok 

- a túlságosan alacsony egy főre jutó jövedelem 

-  a kulturális helyzet (a szülők alacsony iskolázottsága, a kultúra   

megbecsülésének, hiánya, az (ön) művelődés lebecsülése) 

- családi hagyományok (hagyományokon alapuló kapcsolatok a családon belül 

és kívül, vallási, erkölcsi, szociális hátrányok, nevelési hagyományok...) 

- a család élete, a családtagok magatartása (kevés közös élmény a szülőkkel, 

helytelen nevelési módszerek, a gyermek nem megfelelő helyzete a családban, 

a szülők kifogásolható erkölcsi magatartása, az iskola munkájának lebecsülése, 

közömbösség vele szemben, rendezetlen életmód...)  

2.      családi házon kívüli környezet:  

- az utca, a lakókörzet negatív hatásai 

- helytelen viszony, kapcsolat kifogásolható magatartású, erkölcsű 

gyermekcsoportokkal, felnőttekkel  

3.      iskolai környezetben:  

- az oktatási intézmény hiányos tárgyi, személyi ellátottsága 

- az iskolába naponta távolról való bejárás 

- a tanítás hatékonyságának alacsony színvonala 

- helytelen nevelői magatartás 

- rossz tanár-diák viszony 
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- a tanulók értékelésének, minősítésének merev módszerei 

- a tanulók nem megfelelő helyzete a különböző közösségekben  

 Mint a helyzetelemzésből is kitűnik, iskolánkban stagnáló gyermeklétszám mellett nő a 

munkanélküli, ill. egyre nehezebb körülmények között élő családok (tanulók) létszáma. 

Növekszik az etnikai kisebbséghez tartozók aránya is. Erre a tendenciára már kialakulásának 

kezdetén felfigyeltünk, és különböző programokkal igyekeztünk segíteni a hátrányos helyzetű 

tanulók beilleszkedését, folyamatos fejlődését. 

Nevelési programunkban elsősorban a távlati tervezéssel foglalkozunk, vagyis a 

helyzetfelmérés után meghatározzuk a tevékenység célját, éves ütemtervét, valamint a 

lehetőségek számbavételével a hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységformákat. 

A szakaszos konkrét tervezést évente meg kell ismételni az elkészített adatlapok alapján. 

A program célja:  

- segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, ismeretelsajátítását egyéni 

ütemű fejlődését, akik- szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek: 

- családi mikrokörnyezetéből adódóan hátrányos helyzetűek 

- családi házon kívüli környezet miatt hátrányos helyzetűek 

- iskolai körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek 

- csonka családban felnövő gyermekek ( elvált szülők, árva, félárva gyermekek) 

- munkanélküli szülők gyermekei  

- átmenetileg hátrányos helyzetűek  

- áttelepült, beköltözött (új) tanulók 

- tartós betegség miatt hátrányos helyzetűek  

A szociális hátrányok enyhítését iskolánkban az alábbi tevékenységi formák szolgálják:  

1.    Felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok szervezése. Korrepetálások, felvételi 

előkészítő szervezése 

2.    Pályaorientációs tevékenység 

3.    Osztálykirándulások, táborozások támogatása a szociálisan hátrányos helyzetben lévők 

számára 

4.    Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, családlátogatásokon, értesítés (kábel TV, elektronikus napló, stb.) 

5.    Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése 
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6.    Motiválás arra, hogy a gyermek tanulószobai vagy napközis ellátásban részesüljön 

7.    Kapcsolattartás a szolgáltató intézményekkel. (Pedagógiai Szakszolgálat, Gyermekjóléti 

és Családsegítő Szolgálat, stb.) 

8.    Táborozási támogatások 

9. Ösztöndíj lehetőségek figyelése 

10. Pályázatok figyelése, esetleges részvétel a pályázatokon 

 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő 

tevékenységek során történik:   

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 fejlesztő foglalkozások 

 a napközi otthon; 

 a tanulószoba; 

 az egyéni foglalkozások; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

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

csoportos használata; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése.  

- A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják:   

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 fejlesztő foglalkozások 

 a felzárkóztató órák; 

 a napközi otthon; 

 a tanulószoba; 

 a diákétkeztetés; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

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

csoportos használata; 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 

 a családlátogatások; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése; 
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 az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; 

 a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek; 

 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek; 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek.  

9. Alapítványok  

1987-ben létrejött Dr. Tóth József, Zsámbok község egykori szülötte kezdeményezésére a 

„Tóth Alapítvány”, melynek célja, hogy tanulóink a község hírnevét öregbítsék, helyi 

helytörténeti hagyományok ápolására vonatkozó munkáikkal. 

1994-ben megalakult Farkas Tiborné iskolaigazgató kezdeményezésére az önkormányzat 

támogatásával a „Zsámboki Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány”, melynek induló 

alapító összegét az önkormányzat biztosította. 

2007-ben alakult a Makádi Margit Alapítvány, mely jó tanuló, de szociálisan nehéz 

helyzetben lévő tanulókat támogat évente egy alkalommal. 

Mindhárom alapítvány kuratóriuma iskolánk nevelő-oktató munkáját nagy figyelemmel kíséri 

és segíti. 

2 A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 

A pedagógusok alapvető feladatai  

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

szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt 

pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

Az éves tantárgyfelosztásnak megfelelően tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat 

tartson.  

Ezen kívül a nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb 

feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

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

Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 

munkájában. 

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

A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 

Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  

A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

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

Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

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

éves programok). 

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

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

órákon. 

Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon. 

A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, 

szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

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

különféle iskolai foglalkozásokon. 

Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási 

órákon. 

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

A tehetséges tanulók gondozása. 

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

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

szervezése, segítség a szervezésben. 

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

A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli 

versenyekre, vetélkedőkre. 

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

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

gondozása, eredményes fejlesztése. 
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Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

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

tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

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

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

felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

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

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

korrepetálása, segítése, mentorálása. 

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

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

felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 

Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

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

tanulók körében. 

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

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

Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség). 

Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

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

Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel. 

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

Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok 

szervezésében, részvétel a programokon. 

Iskolai szintű kirándulások, táborok önálló szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a 

kirándulásokon, táborokon. 

Munkafegyelem, a munkához való viszony. 

A munkaköri kötelességek teljesítése. 

Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 

Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 

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

Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 

Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés. 

Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 

Továbbképzéseken való részvétel. 

A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, kiadványokban. 

Az iskolai munka feltételeinek javítása. 

Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

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

Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. 

Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

Aktív részvétel a tantestület életében. 

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

beilleszkedésének segítése. 

Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének, rendezvényeinek 

szervezésében, a szervezés segítése. 

Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényein. 

Az iskola képviselete. 

A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 
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Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi 

médiában. 

Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 

A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 

Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sportéletében, civil 

szervezeteiben. 

A vezetői feladatok ellátása. 

Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

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

értékelés) lelkiismeretes ellátása. 

A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

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

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

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

a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

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

kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 

3 AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ 

OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI 

3.1 Az osztályfőnök feladatai 

 

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

rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő irányításával. 

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

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

elfogadását. 
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Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

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

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

Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

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

és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – legalább 

havonta – tájékoztatja a szülőket. 

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

értesíti. 

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

a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

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

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a gyermekvédelmi 

felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

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

Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

Az iskolaorvosi szolgálat bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és 

erről szükség esetén tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket (pl. tartós betegségek, 

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

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

és szorgalom osztályzatára. 
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Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész tanévi 

munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli figyelmeztetésben, 

majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot 

tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

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

osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban előírt 

rendelkezések alapján jár el. 

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

azokra előre felkészül. 

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

és továbbtanulási lehetőségekkel. 

A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai 

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki 

tanmenet). 

Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a nevelőtársakkal 

szemben. 

Kitölti és vezeti az osztálynaplót, hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség esetén 

gondoskodik azok pótlásáról. 

Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

Vezeti az e-naplót, azon keresztül tájékoztatja a szülőket. 

Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét. 

Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 

osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

3.1.1 Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

A tanév elején összeállított munkaterv 

Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 
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Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes szülői értekezletek 

tervezett témái. 

Az osztály diákközösségének vezetői. 

Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 

Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 

Tanulók száma, ebből leány 

Állami nevelt (gondozott) 

Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 

Sajátos nevelési igényű tanuló 

Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 

Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanul 

Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló) 

Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 

Más településről bejáró tanuló 

Nem magyar állampolgár 

Évfolyamismétlő 

 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

Tanulók száma 

Osztályozott tanulók száma és aránya 

Osztályozatlan tanulók száma és aránya 

Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 
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Az osztály tanulmányi átlaga 

Kitűnő tanulók száma és aránya 

Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 

Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 

Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 

Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya 

A bukások száma tantárgyanként 

A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 

Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók száma és az elért 

helyezések) 

Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett tanulók száma és 

az elért helyezések) 

Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 

A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények (magyar, 

matematika) 

Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 

A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és 

aránya 

A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és 

aránya 

A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók száma és 

aránya 

Továbbtanulás iskolatípusok szerint 

Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 

Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya 

Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma és aránya 

Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 
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A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 

szempontjai az első félév és a tanév végén 

Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, új 

tanulók, távozók). 

Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai, 

hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi munka). 

A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, 

a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 

Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehézségekkel 

küzdő tanulók). 

A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények 

felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 

A szülői házzal való kapcsolat (a családlátogatások és a szülői értekezletek tapasztalatai, a 

szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat: 

Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

Az osztályfőnöki órák témái 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki óráin 

A házirend szabályainak megbeszélése. 

Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 

Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek megbeszélése. 

A kerékpáros közlekedés szabályai. 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

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

kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a 
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szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének 

igénybe vételével. 

Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

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

Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati elsajátítása 

céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele. 

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

Megemlékezés nemzeti ünnepeinkről október 23-án és március 15-én. 

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak emléknapjáról, a Föld napjáról 

és a nemzeti összetartozás napjáról. 

Megemlékezés az iskola névadójáról. 

Osztálykirándulás előkészítése. 

4 A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL 

KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI 

RENDJE 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek 

figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és 

szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

Munkánk során kiemelten kezeljük  

 a sajátos nevelési igényű,  

 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, 

 a kiemelten tehetséges, 

 a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók egyéni fejlesztését. 

Sajátos nevelési igényű tanulók 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, 

integrált formában folyik. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 2. sz. 

mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve alapján 

szervezzük meg. 

A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján 

terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az illetékes 

pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények 

szolgáltatásait. 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

 utazó gyógypedagógus biztosítása, 

 a fogyatékosság típusának megfelelő tanulási segédletek, 

 a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

 a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, 

 képességfejlesztő játékok, eszközök, 

 számítógépek fejlesztő programokkal. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, pedagógiai szakszolgálattal, és 

gyermekjóléti szolgálattal, 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások, 

 egyéni foglalkozások, 

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai, 

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

csoportos használata, 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése, 

 iskolai sportkör, szakkörök, 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok), 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), 
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 a szülőkkel való együttműködés, 

 családlátogatások, 

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése, 

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

 a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások, 

 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, 

 iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, 

kulturális). 

A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő tevékenységek: 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, a pedagógiai szakszolgálattal, és 

gyermekjóléti szolgálattal, 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

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

csoportos használata; 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

 iskolai sportkör, szakkörök; 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); 

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

 a szülőkkel való együttműködés; 

 családlátogatások; 

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 
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5 A SZÜLŐK, A TANULÓK, A PEDAGÓGUSOK ÉS AZ 

INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK, 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI  

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

iskola intézményvezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják: 

 az iskola intézményvezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén,  

 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül,  

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.   

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

folyamatosan (szóban, illetve az elektronikus naplón keresztül) tájékoztatják.  

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

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az szülői szervezettel.  

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

az iskola intézményvezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

az iskola intézményvezetője legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi 

ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten,  

az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein.   

5.      A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:  

a)      Családlátogatás.  

Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a 

gyermek optimális fejlesztésének érdekében.  

b) Szülői értekezlet. 

Feladata: 

a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,  

a szülők tájékoztatása  

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 
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 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

  a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

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

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatósága felé.  

      c) Fogadóóra. 

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

tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes 

eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)  

       d) Nyílt tanítási napok. 

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

ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül gyermeke és az 

osztályközösség iskolai életéről.  

      e)  Írásbeli tájékoztató az e-naplón keresztül 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.     

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

munkaterv évenként határozza meg.  

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy a szülői szervezettel.  

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli 

intézményekkel 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 A Dunakeszi Tankerületi Központtal , az intézmény fenntartójával és működtetőjével 

 A helyi önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal 

 A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel 
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 A területileg illetékes pedagógiai szakszolgálattal 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:                                             

Az iskolát támogató alapítványok kuratóriumával.                                                                    A  

települési közművelődési intézménnyel                                                                                 A  

településen működő társadalmi egyesületekkel.                                                                      A  

településen működő termelő, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal                          A  

településen működő egyházak helyi gyülekezeteivel                                                               A 

munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a  felelős.                            

Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves 

munkaterve rögzíti. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága 

rendszeres kapcsolatot tart fenn a település illetékes egészségügyi dolgozóival, és 

segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A tanulók 

veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse rendszeres 

kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. A munkakapcsolat 

felügyeletéért az intézményvezető a felelős. 
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6 A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI 

FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI 

GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

A törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében. A 

diákönkormányzat kötelező feladata az érdekképviseleti tevékenység folytatása.     

  

Célok, feladatok: 

 diákok érdekképviselete, érdekvédelme 

 programok szervezésével tartalmas diákélet biztosítása 

 diákok képviselete az iskolaszék, a tantestület és az iskolavezetés felé 

 iskolai diákparlament összehívása évente 

 jó hírnevű iskolai közélet kialakítása  

 

A  DÖK felépítése: 

 a diákönkormányzatnak van diákvezetője 

 munkáját patronáló tanár segíti 

 az osztályok képviselői a tagok 

 

 Rendszeresen üléseznek, kéthavonta legalább egy alkalommal.  

A sikeres működés alapja a közös vélemények, szándékok párbeszéden alapuló egyeztetése. 

 

Jogai:     

 tájékozódási jog 

 véleménynyilvánítási jog 

 egyetértési jog 

 

Döntési jogköre van 

 működésükhöz biztosított anyagi eszközök felhasználásában 

 tanítás nélküli munkanapok programjaiban 

 tájékoztatási rendszer kialakításában 

 

Egyetértési jogot gyakorol 

 házirend elfogadásakor 

 az iskolai SZMSZ elfogadásakor, módosításakor 

 ifjúságpolitikai célú pénzeszközök felhasználásáról 

 

Javaslattételi joga van 

az iskola működési rendjével, és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdéssel kapcsolatban.    
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7 A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga, 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, engedély 

alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál 

rövidebb idő alatt tehet eleget,ha  a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan 

mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan 

mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és 

a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 

marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel osztályozó vizsga 

esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal,javítóvizsga esetén a tanév végén 

(bizonyítványosztáskor), de legkésőbb egy hónappal előtte közölni kell. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) 

szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik 

tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.  

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 
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TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Angol nyelv  SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/Hit-és erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret 3.,4. ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene   GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Technika és tervezés    GYAKORLATI 

Testnevelés   GYAKORLATI 

Tánc és mozgás   GYAKORLATI 

Digitális kultúra 3.,4.   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Dráma és színház 7.  SZÓBELI  

Angol nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/Hit- és erkölcstan  SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Állampolgári ismeretek 

8. 

ÍRÁSBELI SZÓBELI 
 

Természettudomány 5., 6. ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika 7., 8. ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia 7., 8. ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia 7., 8. ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz 7., 8. ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret 6.  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 
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Digitális kultúra  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika és tervezés 

5.,6.,7. 

 
 GYAKORLATI 

Testnevelés    GYAKORLATI 

 

8 ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM  

„Az egészségmegőrzés az emberekkel együtt valósul meg. Képessé kell tenni az egyéneket 

arra, hogy saját egészségük érdekében aktívan cselekedjenek.” 

Dzsakartai Nyilatkozat 

(részlet)  

8.1 Az egészségnevelés célja:  

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

magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék 

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

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

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

hatások csökkentésére. Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását 

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

valamint a testi lelki képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen 

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

létig terjed.  

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit 

 az életkorral járó biológiai-pszichohygiénes tennivalókat; 

 az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait;  

 a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét; 

 az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram  

fittség megőrzése szempontjából való fontosságát;  

 az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit  

         (alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás,  

         drogfogyasztás); 



 

 

61 

 

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

elérésében; 

 a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit. 

8.2 Az egészségnevelés feladatai:   

Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra 

nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és 

szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív 

beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a 

fiatalok egészségi állapotát javítják. Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek 

megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a 

harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel.  

8.3 Az egészségnevelés kiemelt feladatai:   

 A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében. 

 A tanulók sajátítsák el az egészséges életmód gyakorlását szolgáló tevékenységi 

formákat, az egészségbarát viselkedésformákat. 

 A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások keretében- foglalkozzanak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel: 

o a táplálkozás, 

o az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás, 

o a családi és kortárskapcsolatok, 

o a környezet védelme, 

o az aktív életmód, a sport, 

o a személyes higiénia, 

o a fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetés, 

o a stressz- és feszültségoldás metóduai, 

o a szexuális fejlődés területén. 
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 A pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek 

képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 

kialakítani, konfliktusokat megoldani, 

 továbbá fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és 

segítőkész magatartást. 

 Ismertessék meg a környezet leggyakoribb, egészséget testi épséget veszélyeztető 

tényezőit. 

 Készítsék fel a tanulókat az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési 

eszközök használatára, a közúti balesetek elkerülésének módjaira. 

 Az iskola tájékozódjék a tanulók tanulást is befolyásoló egészségi állapotáról, 

részképesség zavarairól. 

 Az osztálytermek berendezése az egészségügyi szempontoknak feleljen meg    ( az 

asztalok, székek mérete feleljen meg a gyermek testmagasságának,   megfelelő legyen 

a világítás, a számítógépek elhelyezése, az ülésrend kialakítása, ahol figyelembe kell 

venni az egyéni adottságokat –rövidlátás, hallási zavar) 

 Az iskola gondoskodjon a napi munkarend az órarend tervezésénél a mozgásigény 

kielégítéséről, építse be óratervébe a tanórán belüli és kívüli  mozgás lehetőségeket.   

 Komplex, intézményi mozgásprogram tanévre aktualizált feladattervének kialakítása 

és megvalósítása. Az aktív, mozgásos tevékenységek az iskolai élet minden területét 

fogják át. 

 Annak tudatosítása a tanulókban, hogy az élethossziglani öntevékeny testedzés, az 

önálló sportolás és a motoros önkifejezés fontos eszköze a személyiség fejlesztésének 

és a lelki egészség megőrzésének. 

 A saját testkép megismerése és a testudat kialaítása a tanulókban az egészségtudatos, 

az egészségmegőrzést preferáló magatartás fontos része. 

 A stressz- és feszültségoldás alapvető fontossága az interperszonális  kapcsolatok 

kezelésében. 

 Annak tudatosítása, hogy az egészségtudatos magatartásra szocializálásnak szerves 

része a lelki egészség erősítése és fejlesztése, a szükséges prevenciós folyamatok és 

tevékenységek kialakítása. 
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8.4 Egészségnevelő tevékenységek, programok, iskolai szűrések:  

    Az egészségnevelés lehetséges színterei lehetnek az iskolai programok és az iskolán kívüli 

rendezvények.  

    Az iskola 1-4. osztályában, tantárgyi keretek között a következő tanórákon történik 

kiemelten egészségnevelés:  

  -Környezetismeret: lakóhely tisztasága, hulladékkezelés, zöldterületek, parkok szerepe, 

káros anyagok, a talaj, a víz, a levegő, a táj, az élővilág védelme 

  -Testnevelés: táplálkozás, higiénia, sport, helyes napirend, időbeosztás, játékos mozgások, 

tartásjavítás, úszásoktatás 

   Az iskola 5-8. osztályában pedig  a következő tanórákon: 

  -Természetismeret 

  -Testnevelés 

  -Technika és tervezés 

  -Biológia 

  -Kémia 

  -Fizika 

  -Osztályfőnöki órák keretében történik kiemelten egészségnevelés.  

8.5 Az iskola tanórán kívül történő egészségnevelése:  

- Drogprevenció a felsőbb évfolyamokon (drogprevenciós szakemberek előadása, a 

lehetőségeket figyelembe véve drog-prevenciós pályázat) 

- Elsősegélynyújtási és csecsemőápolási előadások 

- Szexuális felvilágosítás 

- Előadások szülőknek, pedagógusoknak (speciális nevelési nehézségek, társadalmi 

normákat elutasító családok, krízis a családban, legális és illegális drogokkal való 

találkozás, neurotikus, szorongó gyermek) 

- Úszásoktatás 

- Logopédiai és fejlesztő foglalkozás (dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás tanulók 

számára) 

- Lehetőség szerint olyan nyári tábor szervezése, melynek programja a természetjárás, 

természetvédelem 
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- Erdei iskola szervezése (igény esetén) 

- Egészség-hét (kerékpártúra, vitaminnap, a kihívás napja, környezetünk egészsége, 

egészséges táplálkozás, szelektív hulladékgyűjtés, tanulmányi kirándulások) 

- Fogászati szűrés 

- Iskolaorvosi vizsgálat 

- Védőnő által végzett egészségügyi ellenőrzés 

- Védőoltások  

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

részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, 

lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős példaértékű szerepe 

van.         

8.6 Az  egészségnevelés várható eredményei:  

1. A család szerepének megértése 

2. A helyes viselkedés szabályainak elsajátítása, a felnőttek és a társak tisztelete. 

3. A jó és a rossz tulajdonságok felismerése, önismeret és az önuralom kialakítása. 

4. A közösségben az „én-szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és pozitív 

gondolkodás kialakítása. 

5. A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes 

megoldására való igény megteremtése. 

6. Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete, a helyes napirend kialakítása. 

7. Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete. 

8. A biztonságos közlekedés és elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása. 

9. A káros szenvedélyek negatív hatásainak felismerése. 

10. A testi higiénia iránti igény kialakítása. 

11. A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása. 

12. Az egészséges életkörnyezetre való igény: tudni azt, mit tehet az ember szűkebb és 

tágabb környezetéért. 

13. A környezet egészségre káros hatásainak ismerete. 

14. Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésekben (egészség- és 

környezetvédelem) való aktív részvétel igényének kialakítása. 

15. Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros 

tevékenységekben rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket 

kiaknázó életvezetés igényének kialakulása és megvalósítása.       

16. A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása.  

8.7 Komplex intézményi mozgásprogram:  

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

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 
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2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épüljenek be az óratervi órákba.  

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

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

tevékenységekben azok időkeretének minimum 40 %-a erejéig a testmozgás különféle 

formái domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan.      

4. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben 

és változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások 

(tömegsport, sportszakkör, sportkör stb.).  

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

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

tevékenység rendelve, mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett 

tevékenységek kiemelt iránya legyen.   

6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai 

sportegyesülettel illetve a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó 

társadalmi szervezetekkel, továbbá az iskolai működést támogatni hivatott 

alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola tanulóinak 

mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.        

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

a mozgás és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

8. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra 

a testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.  

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

alapokra támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.  

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

       szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön    

       minden tanévben javaslat.  

 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanéve aktualizált feladatterve az éves 

munkaterv mellékleteként kerül kidolgozásra.          

 

9 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 
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 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

9.1 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt 

feladatok: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit; 

- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében 

 az iskola kapcsolatot épít ki a védőnővel; 

 tanulóink lehetőség szerint bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

iskolán kívüli vetélkedőkbe; 

 támogatjuk a pedagógusok részvételét elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó 

továbbképzésen. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

-a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek: 

TANTÁRGY 
ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 
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biológia és egészségtan 

rovarcsípések 

légúti akadály 

artériás és ütőeres vérzés 

komplex újraélesztés 

kémia 

mérgezések 

vegyszer okozta sérülések 

savmarás 

égési sérülések 

forrázás 

szénmonoxid mérgezés 

fizika 
égési sérülések 

forrázás 

testnevelés magasból esés 

 

(A megfelelő tantárgyakat végleges formában a kerettantervi szabályozás alapján a helyi 

tantervbe kerülő tantárgyak ismeretében lehet majd beírni.) 

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-

nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a 

mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai 

egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele félévente egy 

alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az 

elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

9.2 Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

 lehetőség szerint szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó);  

 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó  témahét szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára. 
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10 ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM  

„Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket 

felkészítjük környezetünk megismerésére, tapasztalataik megfogalmazására, valamint az élő 

és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre.” (KöIV Kom P, 2004.) 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 57. közgyűlése 2002. december 20-án a 2005-2014. 

közötti évtizedet a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. A nemzetközi 

közösség egy évtizedet szán annak elérésére, hogy az oktatás minden szintjét áthassák a 

környezetvédelem alapértékei.  

10.1 Az iskola működése környezeti, nevelési szempontból  

Az iskolában jelenleg a tantestület minden tagja foglalkozik kisebb-nagyobb mértékben 

környezeti nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül. Vannak akik, minden akcióban, 

munkában részt vállalnak, s vannak akik időnként kapcsolódnak egy-egy tevékenységi 

területhez. A környezeti nevelés azon területe az iskolai életnek, ahol csak fokozatosan és 

lépésenként haladunk előre. A további munkában is szükség van az iskolavezetés, a 

tapasztaltabb és a fiatal kollégák együttműködésére. A kollégák egyre gyakrabban tartanak 

osztályfőnöki órát, szakórát, tábori foglalkozásokat, akciókat a környezeti nevelés 

témakörében. A gyermekekkel karöltve versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon vesznek 

részt, igyekezve bevonni minél több gyermeket e fontos munkába.  

10.2 A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

10.2.1 Hagyományos tanórai oktatásszervezésben 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi 

vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy milyen problémát hogyan dolgozzunk 

fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a 

tanulóknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, 

de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos és 

audiovizuális lehetőségeit is felhasználjuk és alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra 

lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink komoly elméleti alapot szerezzenek, 

mert szerintünk csak így lehet okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért.  Célunk 
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a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a természeti 

környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban. 

10.2.2 Nem hagyományos tanórai keretben 

A tanév során minden osztály egy vagy több napos tanulmányi kiránduláson vehet részt, vagy 

megfelelő számú jelentkező esetén erdei iskolában tölthet el egy hetet, intézmény és 

múzeumlátogatásokat szervez. Az erdei iskolában a munka meghatározott, speciális órarend 

szerint folyik. 

A nyári szünetek idejére szervezett 30-40 fős táborok vegyes életkorú   diákjai ismerkednek a 

természettel való harmóniában élés mikéntjével.  

Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos 

tevékenységformák. 

 Tanórán kívüli programok 

-    A gyermekek olyan versenyeken indulnak, ahol környezet és természetvédelem fontos 

téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat (pl. Komposztbuli, Katasztrófavédelmi vetélkedő) 

-     Nyári táboraink immár 7 éve turisztikai és környezetvédelmi jellegűek, így az évközi 

elméleti tananyag hasznosságát, alkalmazhatóságát megmutathatjuk a gyermekeknek a 

természetben is. Olyan tudást próbálunk adni tanítványainknak, amely egymás iránti 

felelősségvállalással jár együtt. 2009 óta testvériskolánk a kalotaszentkirályi Ady Endre 

Általános Iskola, s együttműködve velük részt veszünk a föld napi rendezvényükön 

pályamunkákkal, valamint a nyári ÖKO táborukban. 

-     Különböző akciókban veszünk részt 

-     Az iskolában rendszeresen gyűjtünk papírhulladékot 

-     Kiállításokat szervezünk ( rajzokból, különféle gyermekmunkákból) 

 a Föld napján,  

 a madarak, fák napján,  

 a gyermeknapon („A világ gyermekszemmel” címmel),  

 valamint a József Attila megyei irodalmi vetélkedő értékes pályamunkáinak 

felhasználásával. 

Erőforrások  

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

élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel. Jó 
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munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló 

együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is.  

 Nem anyagi erőforrások  

Iskolán belüli együttműködés 

-         Tanárok, tanítók. 

Az iskola minden nevelőjének és technikai dolgozójának feladata, hogy környezettudatos 

magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai 

nevelés ill. oktatás még hatékonyabb legyen, szorosabbra kell fűznünk a munkaközösségek 

kapcsolatát. 

-         Diákok 

Az iskola minden tanulójának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait 

a kulturált magatartásra. Ebben kiemelt feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, 

valamint az osztályközösségeknek. 

-         Tanárok, diákok 

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka 

során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Iskolánkban nagy szerepe 

van a környezettudatos szemlélet kialakításában a hulladékgyűjtési akcióknak, a különféle 

vetélkedőknek, az osztálykirándulásoknak és a nyári táboroknak. A diákok és a tanárok 

együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és 

megőrzésében is. 

-         Fejlesztő pedagógus 

A fejlesztő pedagógus felméréseivel, és azok elemzésével segíti környezeti nevelési 

munkánkat. A továbbiakban rendszeressé kívánjuk tenni ezeket a vizsgálatokat, hogy 

munkánk hatékonyságáról is tájékoztatást kapjunk. A napköziotthonban folyó szabadidős 

tevékenység is nagyban hozzájárul a környezeti nevelési munka eredményességéhez. 

-         Tanárok és szülők 

Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola 

harmonikus kapcsolata. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a 

környezettudatos magatartást, amit iskolánk közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt azon 

keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is 

alkalmazzák a tanulók, másrészt az egyes környezeti nevelési programjaink anyagi fedezetét – 
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a lehetőségeiket figyelembe véve – a családok maguk biztosítják. (pl. Tanulmányi 

kirándulások, színházlátogatások, táborok, erdei iskola, különféle iskolai rendezvények, stb.) 

-         Nem pedagógusmunka munkakörben foglalkoztatottak 

Az iskolai adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti 

nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatatunk, hogy 

csökkentsük a felesleges papírfelhasználást, folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt és a 

kifogyott nyomtatópatront. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének 

takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használunk. Az 

iskolai szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztéséhez a takarítók aktív, környezettudatos 

munkájára is szükség van.  

 Iskolán kívüli együttműködés  

-         Fenntartó. 

Mivel a fenntartó határozza meg az iskola általa fenntartott intézmények profilját és 

költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés a környezeti nevelési 

programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola intézményvezetőjének a 

feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet 

megteremtését elérje. 

-         Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények. 

Ady Endre Általános Iskola Kalotaszentkirály. (Testvériskolánk) A tanórai és tanórán kívüli 

környezeti programok színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények 

meglátogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően fontos a különféle 

múzeumok, állatkertek meglátogatása. Iskolai tanulmányai során minden tanulónak legalább 

egy környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell vennie. 

-         Civil szervezetek. 

A civil szervezetek szakmai ismeretekkel, programjaikkal segítik környezeti nevelési 

munkánkat. Részt veszünk előadásaikon, az általuk szervezett különféle programokon. 

Szükséges, hogy több az egész tantestületet érintő környezeti témájú előadás és foglalkozás 

legyen a jövőben. 

-         Hivatalos szervek. 
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A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi 

szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk 

az iskolai környezet további alakításában.  

 Anyagi erőforrások  

-         Költségvetés 

Az iskolai költségvetésből lehetőség szerint minden évben olyan felújításokat kell végezni, 

amelyek a környezetbarát és kulturált környezet megteremtését, továbbá a környezetkímélő 

működtetést szolgálják.  

-         Alapítvány 

Az iskolai alapítvány támogatja az iskolai környezetnevelő munkát. A lehetőségekhez mérten 

komoly anyagi segítséget nyújt pl. eszközök, berendezések vásárlásában, a felszerelés 

bővítésében, stb.    

11 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok 

helyi megvalósításának részletes szabályai 

1. Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák 

kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ezáltal válik lehetővé a kultúra aktív 

befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés 

és a tanulás. 

Az olvasás és írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való 

továbbhaladás. Az első-második osztályban a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, 

differenciáltan kell megszervezni az olvasás-írás tanulásának folyamatát. Segíteni kell a 

tanulókat abban, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő időtartamban 

legyenek képesek irányítani. 

 

Ennek eszköze a tanítói módszertani eszköztár, s a tanulói csoportnak megfelelő jól 

megválasztott tankönyvcsalád.  
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A tanulási hátrányokkal küzdő tanulók megsegítésére az iskolánkban dolgozó fejlesztő 

pedagógusok állnak rendelkezésre, akik együttműködnek az osztálytanítókkal. 

A belépő első idegen nyelv oktatása vonatkozásában a távlati koncepciót arra kell alapozni, 

hogy a 12. évfolyam végéig – az érettségi vizsga idejére – a B1 szintet elérjék a tanulók a 

nyelvtudás terén.     

 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése a következők mentén történik: 

o Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

o Felkeltjük a tanulók érdeklődését a tanulás iránt figyelembe véve az életkori és egyéni 

jellemzőket is. A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának 

biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. 

o A tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a tanulók személyisége és 

gondolkodása. Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a 

fokozatosság elvének betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek 

alkalmazásával jutunk közelebb a célhoz. 

o Útbaigazítást adunk a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével 

kapcsolatban, valamint megtanítjuk a tanulókat tanulni. 

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

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

o Az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az 

előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, 

eljárások. 

o A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek 

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

önművelés alapozásával. 

o A tanulási részképességek fejlesztése (beszéd, olvasás, figyelem, memória, gondolkodás, 

logika, önművelés), tanulóink problémamegoldó képességének fejlesztése. 

o A gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának 

kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek 

elsajátítása. 

o Olyan tudás kialakítása, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni: előtérbe kerül az új 

ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. 

o Lehetőséget adunk a tehetségek kibontakoztatására és lemaradók felzárkózására. 

o A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok útján 

való értékelése.  

o A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő 

megvalósítás bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, 

iskolán kívüli programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok 

stb.).  

o A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit 

szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 
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o Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 

mindennapokban.           

o Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges terhelése, 

érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 

 

2. A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
A beszédkészség a szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése  

Döntően meghatározza a tanuló kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai 

pályafutásának sikerét a nyelviség. 

Elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata.   

Különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása és 

gyakoroltatása.  

Fontos a magyar kultúra hagyományainak megismerése, megszerettetése.  

Kiemelkedően fontos az önálló tanulás képességének kialakítása. A tanulási szokások, 

technikák tanulása, információszerzés lehetőségeinek, korlátainak megismerése. 

A figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék fejlesztése 

Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, 

problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal 

fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, 

szokásokat alakít. 

Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált tevékenységek segítségével 

fejleszti a tanulókban a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális 

önértékelést. Szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttműködés 

tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. A tanuló jellemét formálva 

elősegíti a személyiség érését. 

A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési és 

más közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskezelés terén 

éppúgy, mint az interperszonális kapcsolatokban.      
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Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való 

megküzdés folyamatát. 

A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

bánásmóddal szolgálja. 

Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre 

épít. A pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes 

tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti legfontosabb kiindulási 

pontnak. 

A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi 

képesség- és készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások során.     

Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára 

törekvés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: problémahelyzetek 

megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen 

mozgósításával, új helyzetekben való felhasználásával fejleszthető leginkább. 

E tevékenységek közben alakulnak a fontos képesség-összetevők (együttműködés, 

megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, önellenőrzés, 

értékelés) is. Ezekre egész további életükben szükségük lesz. 

Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem egyre inkább függetlenül, 

önállóan is dolgozni tudjanak. 

Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének 

függvényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri 

kipróbálása, valamint alapvető tanulási szokások kialakítása szükséges. 

 

Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag 

aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre 

való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- és 

feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban.           

 

Fontos, hogy biztosított legyen a tanulók számára az alkotás lehetősége, melyben 

megnyilvánulhat kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez 

lehet az alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók 

felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. 
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3. Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

Különösen nagy hangsúly van a matematikai és az anyanyelvi kompetenciaterületek 

fejlesztésén. Esélyteremtéssel, felzárkóztatással, tehetséggondozással igyekszünk segíteni a 

tanulók képességeinek kibontakoztatását. Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni 

küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak bemutatása és az ellenük való küzdelem az 

iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a 

nevelési célzatú foglalkozások között kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – 

a tanórán kívüli foglalkozásban is elengedhetetlen. A nemzetiségek, a nyelvi-vallási 

etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó 

jelentőségük bemutatása egyaránt lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén 

keresztül.         

A kompetencia alapú oktatás napjainkban olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, 

a tanításról és tanulásról való gondolkodást. A hangsúly a tartalomról a tanulás kompetencia 

alapú koncepciójára helyeződött át. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom 

követelményeinek megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét 

kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerekre van szükség. Ennek fő összetevője az egész 

életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása, amely a személyiség 

kiteljesítéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz nélkülözhetetlen.  

Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú szemlélet mellett kell megfelelő teret 

engedni az ezeket nélkülözni nem képes kompetencialapú fejlesztésnek.  

A kulcskompetencia olyan kompetencia, amely döntő a személyiség kiteljesítése és az egész 

életen át tartó fejlődés (kulturális tőke), az aktív állampolgári szerepvállalás és beilleszkedés a 

társadalomba (társadalmi tőke) valamint a foglalkoztathatóság (emberi tőke) szempontjából. 

 



 

 

77 

 

Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciák fejlesztése, melyek a következők: 

o anyanyelvi kommunikáció 

o idegen nyelvi kommunikáció 

o matematikai kompetenciák 

o természettudományos és technikai kompetenciák 

o digitális kompetencia 

o szociális és állampolgári kompetenciák 

o kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

o esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

o a hatékony, önálló tanulás 

 

A kritikus készségek, így az alapkészségek elsajátítása az iskolai nevelő-oktató munka fő 

feladata, melynek keretében: 

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

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

o az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni, mely az egészségmegőrzésnek, a fizikailag aktív és 

egészségtudatos életvezetésre késztetésnek a komplex intézményi mozgásprogrammal, 

valamint az egészségnevelési programmal való összhangját képes megjeleníteni a lelki 

egészség fejlesztésével egyetemben (pl. stressz- és feszültségoldó programok); 

o az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, 

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

barátságban, a csoportban; 

o a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása; 

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

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

értékelésük; 

o a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

o az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösségfejlesztés 

céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia fontosságára, a velünk 

élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és államalkotó szerepére, melynek 

különös jelentősége van történelem, magyar irodalom, etika tantárgy terén;     

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

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

önművelés alapozásával; 

o fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat.  

 

4. A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 



 

 

78 

 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 1-6. évfolyamon – 

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

megalapozása, valamint, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.. 

A XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az általuk elkövetett bűntettek 

tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű az 

alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek keretén belül az 

Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével igyekszünk a 

tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, 

nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező 

állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe.    

A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület 

sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást:   

 természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;  

 a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók 

számára; 

 természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex 

fejlesztése.      

12 AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK 

FELVÉTELÉNEK ELVEI  

Iskolánk a beiskolázási körzetéből – melyet a fenntartó határoz meg – minden jelentkező 

tanköteles korú tanulót felvesz.  

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

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti 

be, a szülő kérje gyermeke felvételét az iskolába.  

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a gyermek lakcímkártyáját, 

 a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt, 

 a felvételt javasoló iskolaérettségi szakvéleményt (ha a gyermek nem volt óvodás, 

vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta), 
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 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 a tanuló lakcímkártyáját 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.  

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak szintfelmérőt kell írniuk azokból a 

tárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. 

Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt 

követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül 

megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot 

köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni.  

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

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint 

az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola 

intézményvezetője dönt.  Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra 

jelentkezik, vagy ha az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 

alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az 

intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az intézményvezető-helyettes 

és az érintett osztály osztályfőnökének véleményét. (Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a 

beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló előzőleg már iskolánk tanulója volt, de tanulmányi 

eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az 

iskola intézményvezetője az intézményvezető-helyettes és az osztályfőnökök véleményének 

figyelembe vételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e tanulmányait 

iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésről a 

szülőt írásban értesíteni kell.) 
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13 HELYI TANTERV  

13.1 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ 

PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE 

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

program, és két helyi tanterv szerint folyik majd, hiszen  

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

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

tanévben felmenő rendszerben – kerül bevezetésre.  

Az egyes évfolyamokon a különféle tantervek szerinti oktatást a következő táblázatban 

foglaltuk össze: 

TANÉV 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2020-21 ÚHT RHT RHT RHT ÚHT RHT RHT RHT 

2021-22 ÚHT ÚHT RHT RHT ÚHT ÚHT RHT RHT 

2022-23 ÚHT ÚHT ÚHT RHT ÚHT ÚHT ÚHT RHT 

2023-24 ÚHT ÚHT ÚHT ÚHT ÚHT ÚHT ÚHT ÚHT 

 

A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi 

változatokat jelentik: 

 

RHT = a 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet szerinti NAT-ra alapuló régi helyi tanterv 

ÚHT = az 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet szerinti NAT-ra alapuló új helyi tanterv  
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13.2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT 

KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK 

ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV) 

Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az 

alábbi tantervre épül: 

 Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 

 Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 

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

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az 

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

készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma 

lett megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Angol nyelv 2 óra 

2. évfolyam Angol nyelv 2 óra 

3. évfolyam Angol nyelv 2 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv 1 óra 

4. évfolyam Angol nyelv 1 óra 

5. évfolyam Magyar nyelv 0,5 óra 

5. évfolyam Matematika 0,5 óra 

6. évfolyam Magyar nyelv 0,5 óra 

6. évfolyam Matematika 0,5 óra 

7. évfolyam Matematika 1 óra 
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8. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Magyar nyelv 1 óra 

 

Iskolánk az hetedik évfolyamon tanítja a Dráma és színház , illetve hatodik évfolyamon a 

Hon- és népismeret tantárgyat. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol 

nyelvet tanulják. 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv  4 4 3 3 

Magyar irodalom 3 3 2 3 

Angol nyelv 2 2 2 3 

Matematika 4 4 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan* 1 1 1 1 

Környezetismeret 0 0 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Testnevelés  4 4 4 4 

Tánc és mozgás 1 1 1 1 

Digitális kultúra 0 0 1 1 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
2 2 2 2 

Összes heti óra 24 24 24 25 
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13.2.1 Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv  2,5 2,5 1 2 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Dráma és színház 0 0 1 0 

Angol nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4,5 4,5 4 4 

Etika/Hit- és erkölcstan* 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 

Természettudomány 2 2 0 0 

Fizika 0 0 1 2 

Kémia 0 0 1 2 

Biológia 0 0 2 1 

Földrajz 0 0 2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Hon- és népismeret 0 1 0 0 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 0 
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Testnevelés  5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 27 27 29 28 

Szabadon tervezhető 

órakeret 
1 1 1 2 

Összes heti óra 28 28 30 30 

 

A jelenlegi központi kerettanterv-változatok a korábbi OM kerettantervektől eltérően két 

évfolyamra határozzák meg a tananyagot és a követelményeket. Így a legfontosabb feladatnak 

azt tartottuk, hogy az ajánlásunkban javaslatot tegyünk a tananyagok évfolyamonkénti 

bontására és az egyes tematikai egységekhez tartozó órakeret meghatározására. A választott 

kerettantervben szereplő tananyagok évfolyamonkénti bontása, illetve az egyes témákhoz 

tartozó órakeretek meghatározása. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol 

nyelvet tanulják. 

*A szülő a tanuló iskolába íratásakor nyilatkozik arról, hogy hit-és erkölcstant vagy etikát 

választ. Változtatásra minden tanév május 30-ig van lehetősége, melyet írásban kell 

benyújtania az iskola intézményvezetőjének. 

Iskolánkban csoportbontásban oktatjuk következő tantárgyakat: 

 Angol nyelv 

 Felsős digitális kultúra 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei: 

A csoportok kialakításánál arra törekszünk, hogy adottságaik és képességeik szerinti 

heterogén összetételű csoportokat hozzunk létre. 

Szakkörök (az igényeknek és a lehetőségeknek figyelembevételével az éves 

munkatervben meghatározva) 

 Alsó és felső tagozaton heti 1-1 órában tömegsport foglalkozást, felső tagozaton a fiúk 

számára szakkör, a lányok számára szakkört tartunk heti 1-1- órában. 

 Felvételi előkészítő órákat tartunk magyar nyelvből és matematika tantárgyakból heti 

1-1 órában 7. osztály 2. félévében és 8. osztály 1. félévében. 
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 Felső tagozaton hagyományszerűen működik az énekkar a tantárgyfelosztásban 

meghatározott órászámban. 

 

14 A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK  

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI  

20/2012. 7. § (1) bc): az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét teljesítve iskolánkban a nevelő-oktató munka során a 

pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) 

használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben 

szerepelnek. Iskolánk az állam által támogatott tankönyvkiadók nyomtatott taneszközeit 

(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használja (Kísérleti tankönyvek, Apáczai Kiadó, 

Nemzedékek Tudása Kiadó taneszközei). 

Az iskola tankönyvfelelősének minden év május 31-ig köteles felmérni, hány tanulónak kell, 

vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés, a 

napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján. E felmérés során 

tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a köznevelési törvény. 46. § (5) bekezdés alapján kik 

jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény 8. § (4) bekezdés 

alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre. 

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell 

elvégezni. Az iskola a meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló 

esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket, hány tanuló 

esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt. 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük 

van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika és tervezés. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A taneszközök 

beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 
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Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközössége, a szaktanárok határozzák meg az iskola 

helyi tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév első szülői 

értekezletén tájékoztatja az iskola.  

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

  a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

 a taneszközök használatában a stabilitásra törekszünk, új taneszköz használatát csak 

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

 a taneszközök áránál a szülők anyagi helyzetéhez, a lehetőségekhez igyekszünk 

közelíteni. 

Az információs bázis a minőségelvű rendszer fontos eleme, amely segít a biztonságos 

tankönyvkiválasztásban. Választásunkban döntő, hogy jól használható, minőségileg 

kifogástalan, tehát megbízható és szép tankönyvet adjunk a gyerekek kezébe.  

 

Az iskolai tankönyvhasználat sarkalatos pontjai: 

 a tankönyv szerepe a pedagógus felkészülésében, tanmenet és óraterv készítésében 

 a tankönyv tanórai kiaknázásának lehetőségei 

 a tankönyv, mint közös nevező a számonkérésben, értékelésben 

 a tantestület egysége, illetve a módszerek tudatosítása 

Tankönyveink, taneszközeink kiválasztása komoly szakértelmet és kellő odafigyelést igénylő 

folyamat. 

Az alsó tagozatban az alapkészségek elsajátítását tekintjük elsődleges feladatunknak, ehhez 

olyan tankönyveket és taneszközöket kell használnunk, melyek vállalt feladataink 

megvalósításához legközelebb visznek. Meg kell felelnünk annak a követelménynek is, hogy 

akármilyen okból tőlünk eltávozó tanítványunk be tudjon illeszkedni másik általános iskola 

rendszerébe.  

A tankönyvek kiválasztásánál két fontos szempontot is figyelembe kell vennünk; egyrészt a 

tehetséges tanulókat a képességeihez mért feladatokkal lássuk el, másrészt a fejlesztésre 

szoruló tanulók felzárkóztatása és folyamatos fejlesztése érdekében tudjunk olyan 

differenciált tanulásszervezést megvalósítani, mely lehetőséget biztosít arra, hogy számukra is 

megoldható feladatokat adhassunk. Munkánk akkor szervezhető a legjobban, ha ezeket a 

feladatokat egy könyvből és szükség szerint munkafüzetekből állíthatjuk össze. 

Fontos figyelembe venni azt is, hogy a választott könyvek éveken át, tartósan használhatók 

legyenek. A pedagógusok, a gyermekek, valamint a szülők részére is könnyebbség, ha nem 

kell évente új rendszerrel, felépítéssel ismerkedniük. 
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Ezt a célrendszert figyelembe véve  kialakult a tantestületünk tankönyvválasztási rendszere, 

melyben az alábbi szempontokat követjük, és egyben valamennyi szempont azonos súllyal 

kerül beszámításra a döntésnél.  

 több éven át, minimum 4 év , lehetőleg 8 éven át használható tankönyvcsalád  

 tartalmazza azokat a nevelési, értékrendi elveket, melyek iskolánk számára 

meghatározó fontosságúak 

 könnyen kiegészíthető legyen az általunk szükségesnek tartott tananyaggal 

 tartalmazza mindazokat az elemeket, melyek a törvényi feltételeknek 

megfelelnek 

 mind a tanuló, mind a szülő, mind a pedagógus számára áttekinthető legyen 

 alkalmas legyen integrációra 

 alkalmas legyen a gyenge képességű tanulók fejlesztésére 

15 A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI  

A tanuló akkor léphet magasabb évfolyamba, ha a rá vonatkozó kerettantervben 

meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból 

teljesítette.  

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

érdemjegyei alapján bírálják el. A második-nyolcadik évfolyamon minden tantárgyból az 

"elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz.   

Ha a tanuló a második-nyolcadik évfolyamon tanév bármelyik tantárgyból elégtelen 

osztályzatot szerez, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát tehet.  

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

osztályzat megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie ha: 

 az iskola intézményvezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

 az iskola intézményvezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 a tanítási évben mulasztásai miatt nem osztályozható 

 magántanuló volt.  
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15.1 Nyolcadik osztályosok tanév végi vizsgáztatása 

Elsődleges célja, hogy képessé tegyük tanulóinkat az ismeretek összefoglaló rendszerezésére, 

alkalmazására. Szaktanári segítséggel készülnek fel a tanulók a kötelező és választható 

tantárgyak anyagából. 

Kötelező vizsgatárgyak: magyar nyelv 

                                         magyar irodalom 

                                         matematika 

A kötelező vizsgatárgyak mellé egy közismereti tantárgyat választhatnak a tanulók a 

következők közül:       fizika 

                                          kémia 

                                         biológia 

                                         földrajz 

                                         digitális kultúra 

                                          történelem 

                                         angol nyelv 

                                          ének-zene 

A vizsgán kapott érdemjegy beszámít  az adott tantárgy tanév végi osztályzatába.        

15.2 A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK 

ÉS SZORGALMÁNAK  ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

15.2.1 A tanulmányi munka értékelése 

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

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését.  

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

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

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is.  

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

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

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek;  
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A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, angol nyelv, 

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

ellenőrzésénél: 

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

ellenőrizhetik; 

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

átfogó témazáró dolgozatot írnak.  

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 

esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor 

írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

 az ének-zene, a vizuális kultúra, az informatika, a technika, életvitel és gyakorlat 

tantárgyból félévente, valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.)  

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

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

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

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

képest.  

A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 

esetében a következők szerint történik: 

Az első és a második évfolyamon félévkor és az első évfolyamon év végén a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges minősítés a tanuló 

teljesítményétől függően a következő lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

 JÓL TELJESÍTETT 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL  
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A második évfolyamon év végén, harmadik, negyedik évfolyamon félévkor és év végén, 

valamint az ötödik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, 

előmenetelét osztályzattal minősítjük.  

Az első, a második évfolyamon félévkor és első évfolyamon év végén a tanulók munkáját az 

egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével értékeljük. 

Második évfolyam év végétől valamint harmadiktól nyolcadik évfolyamig a félévi és az év 

végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi 

munkája alapján kell meghatározni.  

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

 jeles (5),  

 jó (4), 

 közepes (3), 

 elégséges (2),  

 elégtelen (1).  

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

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

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

érdemjeggyel kell értékelni.  

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

naplón keresztül.  

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény 

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

szaktárgyat tanító nevelők:   

Teljesítmény Érdemjegy 

0-29 %:  elégtelen (1) 

30-49 %:  elégséges (2) 

50-74 %:  közepes (3) 

75-89 %:  jó (4) 

90-100 %:  jeles (5) 
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  A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az második-nyolcadik 

évfolyamon a  

 példás  (5), 

 jó  (4),  

 változó (3), 

 rossz  (2)  érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.  

A tanulók magatartását az első és második évfolyamon félévkor és az első évfolyam végén az 

osztályfőnök szövegesen minősíti és ezt az e-naplóba illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli. 

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-naplóba és a bizonyítványba be kell jegyezni.  

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a)      Példás (5) az a tanuló, aki: 

-           a házirendet betartja; 

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

-           kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

-           önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

-           tisztelettudó; 

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

 viselkedik; 

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

-           óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

-           nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;  

b)      Jó (4) az a tanuló, aki: 

-         a házirendet betartja; 

-         tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

-         feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

-         feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 
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-         az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; 

-         nincs írásbeli intője vagy megrovása.  

c)      Változó (3) az a tanuló, aki. 

-         az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

-         a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

-         feladatait nem minden esetben teljesíti; 

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

-         a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

-         igazolatlanul mulasztott; 

-         osztályfőnöki intője van.  

d)      Rossz (2) az a tanuló, aki: 

-         a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

-         feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

-         magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

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

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

-         több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

-         több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél 

magasabb fokozatú büntetése.  

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

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

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél a második-nyolcadik 

évfolyamon a 

 példás (5),  

 jó (4),  

 változó (3), 

  hanyag (2)  érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.  

A tanulók szorgalmát az első és második évfolyamon félévkor és az első évfolyam végén az 

osztályfőnök szövegesen minősíti és ezt az e-naplóba, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 
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A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

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

többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

A félévi és az év végi osztályzatot az e-naplóba és a bizonyítványba be kell jegyezni.  

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a)      Példás (5) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

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

- munkavégzése pontos, megbízható; 

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

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

b)      Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

- a tanórákon többnyire aktív; 

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként  nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

- taneszközei tiszták, rendezettek.  

c)      Változó (3) az a tanuló, akinek: 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

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

 teljesíti; 

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

 felügyelettel dolgozik.  

d)      Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 
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- feladatait többnyire nem végzi el; 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

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

ellenszegül; 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.  

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

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

Azt a tanulót, aki képességihez 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.  

15.2.2 Az iskolai jutalmazás formái. 

a)      Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- tanulószobás nevelői dicséret 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

b)      Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 

tanulók a tanév végén 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 
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c) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók 

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 

előtt vehetnek át, ill. felkerülhet a nevük az iskola dicsőségserlegére. 

d) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

e) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

f) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

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

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.  

15.2.3 Az iskolai büntetések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés; 

- napközis nevelői figyelmeztetés; 

- tanulószobás nevelői figyelmeztetés 

- osztályfőnöki figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki intés; 

- osztályfőnöki megrovás; 

- igazgatói figyelmeztetés; 

- igazgatói intés; 

- igazgatói megrovás; 

- tantestületi figyelmeztetés; 

- tantestületi intés; 

- tantestületi megrovás.  

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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Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a Nemzett Köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. trv. rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló  fegyelmi 

eljárás alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

15.3 A szöveges értékelés az alsó tagozaton  

15.3.1 A törvényi szabályozás: 

    A köznevelési törvény szerint iskolánkban az első évben és a második évfolyam első 

félévében szöveges értékelést kell kapnia a tanulónak, amelyik kifejezi, hogy kiválóan, jól, 

vagy csak megfelelően teljesített, esetleg felzárkóztatásra szorul. Ez utóbbi esetben a szülő 

bevonásával értékelni kell a tanulót, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó 

tényezőket. Minderről, s arról, hogy a felzárkóztatáshoz milyen segítséget nyújt az iskola, 

tájékoztatást kell adni.  

15.3.2 A szöveges értékelés iskolai koncepciójának kimunkálása 

    A szöveges értékelés koncepciójának lényege 

       Elvi kiindulópontjai: 

- az értékelés a gyerekért, elsősorban a gyereknek szóljon 

- alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet 

- nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart 

- a gyermek lehessen aktív részese saját fejlődésének 

- a szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről 

       Elvi követelmények: 

- minősítés-központúság helyett fejlesztőközpontúság jellemezze 

- vegye figyelembe az életkori sajátosságokat 

- legyen összhang a NAT, a pedagógiai program, a helyi tantervi rendszer és a 

kimunkált értékelési rendszer között 

- jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés 

- személyre szóló és ösztönző jellegű legyen 

- a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő 

szerepet betölteni 
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- konkrét, egyénre szabott javaslatokkal jelölje meg a továbblépés útját és módját, 

nyelvi megformálása legyen közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára  

Szövegesen értékeljük a tanulókat az első évfolyamon félévkor és év végén, a második 

évfolyamon félévkor. A tanulók fejlődésének nyomon követése, teljesítményük értékelése 

sokféle, változatos információ alapján történik:  

- a tanuló és a pedagógus napi kapcsolata 

- a napi tanulási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése szóbeli feleletekkel, 

tesztekkel, az írásbeli feladatok javításával 

- összegző kép a gyerek munkájáról, fejlődéséről témazáró felmérésekből, 

dolgozatokból, szóbeli feleletekből, elkészített munkadarabokból, képzőművészeti 

alkotásokból, kiselőadásokból, a testi fejlődést nyomon követő 

teljesítménymérésekből 

- a különböző versenyeken elért eredmények 

- a szülő-pedagógus párbeszéd 

- önértékelő megbeszélések az osztályközösségben, csoportokban 

- az egy osztályban tanító pedagógusok rendszeres megbeszélései  

A magatartás, a szorgalom értékelése  

A szöveges értékelés tartalmazza a magatartás és a szorgalom kérdését is. Értékelésünk 

információt nyújt a magatartásról és a szorgalomról is, úgy, hogy az tartalmazza a tanuló 

másokhoz (társai-felnőttek) és a tanuláshoz, az eszközökhöz való viszonyát.  

Alapelveink: 

- segítse a tanuló önismeretének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre 

- mindig legyen személyre szabott 

- segítse az iskola oktatási, nevelési céljainak elérését  

Magatartás  

Az értékelés szempontjai: 

-         a házirend, az iskolai követelmények ismerete, betartása és betartatása 

-         beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének segítése 

-         aktív szerepvállalás a közösség előtt álló feladatok megvalósításában 

-         segítőkészség 

-         udvarias, figyelmes viselkedés, kulturált hangnem  
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Szorgalom  

Az értékelés szempontjai: 

-         a tudás megszerzésének igénye 

-         az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény 

-         jó idő- és munkaszervezés 

-         kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés 

-         aktív tanórai részvétel 

-         többletek (tanulmányi versenyek, szorgalmi feladatok)  
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16 A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA 

Az iskola a mindennapos testnevelést a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC.trv. 27§ 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

Ennek alapján alsó tagozaton 4 testnevelés óra és 1 néptánc óra van hetente, felső tagozaton 

pedig heti 5 testnevelés órát tartunk. 

17 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; 

 az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a 

tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; 

 az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére – a szokásos 

(egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak sem szóbeli, sem 

írásbeli házi feladatot; 

 a tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy 

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

lehet íratni. 

 az írásbeli felelő lapokra (melyek 10-15 perces tudásmérések) szintén ez a szabályozás 

vonatkozik; 

 szorgalmi feladatot a tanuló hét végén is készíthet,   
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18 A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE  

A Magyar Diáksport Szövetség által kidolgozott Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi 

Teszttel (NETFIT) történik a 2014/2015-ös tanévtől a tanulók fizikai állapotának 

mérése. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 80. § (9) alapján az iskola az oktatásért 

felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban, 

tanévenként megszervezi - az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével - a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés 

tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, 

vizsgálatát az iskolai testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. 

A tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 9. § (9) bekezdése szerint a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségnek mérésében (a továbbiakban: fizikai fittségi mérés) a 

nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulók vesznek részt. 

Az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az oktatásért 

felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az iskola közzéteszi, és a mérés, 

értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat a további feldolgozhatóság céljából 

hozzáférhetővé teszi. 

A program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai aktivitás 

jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, családjaik és a 

köznevelés szereplői körében. 

A NETFIT fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

 

1. Testösszetétel és tápláltsági profil: 

 

- Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

- Testmagasság mérése 

- Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

 

2. Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

 

- Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 



 

 

101 

 

 

3. Vázizomzat fittségi profil: 

 

- Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

- Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

- Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

- Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

- Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

 

4. Hajlékonysági profil: 

 

- Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

 

A NETFIT az egészséges fittségi teljesítményértékek mellett (egészségzóna) – teszttől 

függően – további egy, illetve két zónát (tartományt) tartalmaz (“fejlesztés szükséges” és 

„fokozott fejlesztés szükséges” zóna). 

A teszt a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső kritériumértékekhez, 

úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja. Az egészségsztenderdek olyan 

teljesítményminimum értékeket jelentenek, amelyeket túlteljesítve a tanuló hosszú távon 

valószínűbben lesz védett az ülő életmóddal, fizikai inaktivitással összefüggő 

megbetegedések rizikófaktoraival szemben. 

 

A Magyar Diáksport Szövetség által összeállított, és ingyenesen az iskolák rendelkezésére 

bocsájtott eszközcsomaggal történik a mérés: 

 mérési útmutató, 

 hanganyag az ingafutás, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz, 

 oktató DVD 

 tesztek lebonyolításhoz szükséges eszközök (mérleg, testmagasságmérő, 

hajlékonyságmérő eszköz, kézi szorítőerő-mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag, 

bioimpedencia-analizátor) 

19 AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZOTT SAJÁTOS 

PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK 

Témanapok: Magyar Diáksport Napja 
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Témahetek: “PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

  Digitális Témahét 

  Fenntarthatósági Témahét 

Projektoktatás: 

A tananyagok egy része projektmódszerrel kerülhet feldolgozásra. Ez tantárgyközi projektet is 

jelenthet. A projektmódszer alkalmazásakor a tanulói foglalkozások megszervezésére 

vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyhatók. A projektek témáját, a részt vevő tantárgyak, 

pedagógusok és diákok körét a szakmai munkaközösség éves munkaterve és az iskolai 

munkaterv rögzíti. 

Iskolánk pályázatok segítségével is megvalósít projekteket.  

20 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 

MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL 

KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

20.1  A pedagógiai program érvényességi ideje 

Az iskola 2020. szeptember 1. napjától szervezi meg  nevelő és oktató munkáját e pedagógia 

program alapján. 

Ezen pedagógiai program érvényessége visszavonásig szól. 

20.2 A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. 

Minden tanév végén a tanév végi beszámolóban írásban kerül értékelésre a pedagógiai 

programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulása. 

20.3 A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az iskola intézményvezetője; 

 a nevelőtestület bármely tagja; 

 a nevelők szakmai munkaközössége 
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 a szülői munkaközösség; 

 az iskola fenntartója. 

A tanulók a pedagógiai program módosítását a diák-önkormányzati képviselőik útján 

javasolhatják. 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. A pedagógiai program elfogadása előtt ki kell kérni a szülői 

szervezet véleményét. 

A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra és 

működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a 

fenntartó és működtető egyetértését. 

A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától kell 

bevezetni. 

20.4 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

Az iskolai honlap internet címe: http://iskola.zsambok.hu 

A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 

intézményvezetőjétől, intézményvezető-helyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a 

nevelők fogadóóráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

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

intézményeknél tekinthető meg: 

 az iskola honlapján; 

 az iskola fenntartójánál; 

 az iskola irattárában; 

 az iskola nevelői szobájában; 

 az iskola intézményvezetőjénél; 

 az iskola intézményvezető-helyettesénél 
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21 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS 

JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

A Bajza Lenke  Általános Iskola  

pedagógiai programját mellékletével együtt az intézményi tanács 

a 2021. év szeptember hó 15. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

Zsámbok, 2021.okt.10.   

                                                                                     Bajdikné Bálint Mária 

                                                          az Intézményi Tanács elnöke 

 

 

A Bajza Lenke Általános Iskola 

pedagógiai programját mellékletével együtt a nevelőtestület  

a 2021. év október hó 6. napján tartott ülésén elfogadta. 

 

 

 

 

A Bajza Lenke Általános Iskola 

PEDAGÓGIAI  PROGRAMJÁT mellékletével együtt 

a mai napon jóváhagytam. 

Zsámbok, 2021. október .6. 

 ................................................. 

Őszi Erika 

intézményvezető 
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  KOMPLEX ALAPPROGRAM 

Bevezető: 

 

Felgyorsult világunkban hihetetlen iramban tűnnek el és jelennek meg új szakmák, az 

alkalmazkodóképesség egyik fő feltétele, hogy mindenki korszerű és piacképes tudás 

birtokába jusson. Nap mint nap szembesülünk a megváltozott körülményekkel: az 

élethosszig tartó tanulás, a tudásalapú társadalom, a kompetenciaalapú oktatás napjaink 

leggyakrabban hangotatott célkitűzései közé tartoznak. A tanulás mindig is a felemelkedés 

és a fejlődés zálogánakszámított, de míg korábban egy szűk elit élvezte a tanulás előnyeit, 

addig mára mindenki számára hozzáférhetővé vált.  

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

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

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

bevonásán alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

22 Tartalmi elemek: 

22.1 DFHT (Differenciált Fejlesztés Heterogén Csoportokban) 

A DFHT tanítási-tanulási stratégia célja a tudásban heterogén tanulói csoport 

hatékony kezelése, fókusza a pedagógus által végzett rendszeres státuszkezelés. A 

stratégia, a diákok tanulását középpontba helyezve, épít a pedagógusok meglévő 

tudására, kreativitására, amely folyamatban a pedagógusi kompetenciák fejlesztése 

és a tantestületen belüli pedagógiai kultúra és attitűdváltás elősegítése, támogatása, 

fejlesztése hangsúlyosan jelenik meg. 

22.2 „TE ÓRÁD” 

„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely 

órákon az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Az óra kiválasztását a 

pedagógus segíti. 
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22.3  KOMPLEX ÓRA 

A komplex órák a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális képességek 

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

amelyekben a tudástartalom (a tananyag kereszttantervi része) kb. 30%-át 

hordozzák. 

23 Alapprogramok: logikai alapú       életgyakorlat 

alapú 

digitális alapú   testmozgás alapú 

művészet alapú 

Az egyes alapprogramok a következő jellemzőkkel bírnak: 

23.1 Digitális  alapú:  IKT eszközök széleskörű használata 

   Kommunikáció 

   Digitális állampolgárok  

23.2 Logikai alapú: Logikai játékok alkalmazása 

   Játék és tanulás 

   Differenciálás, kooperativitás 

   Gondolkodás kreatív fejlesztése 

23.3 Művészet alapú Művészeti ágak 

   Egyéni élmény 

   Alkotás, bevonódás 

Művészeti nevelés 

Érzelmi hatás 

23.4 Testmozgás alapú Tanórai mozgásprogramok 

   Szabadidő hasznos eltöltése, egészségtudat 

   Élményközpontú testnevelés 
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23.5 Életgyakorlat alapú munkatevékenységek 

   közösség és önfejlesztés 

   család, háztartás, pályaorientáció 

életvezetés 

 

A Komplex Alapprogram az 1−8. osztályban kísérleti jelleggel kerül bevezetésre 

iskolánkban a 2021/2022- es tanévben. 

 

I. ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

 

1. Célok: 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi 

stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása; 

 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek 

alkalmazása.  

 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve 

hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek 

kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód 

kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az 

önművelés képességét. 

 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, 

kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 

döntéshozatal és az érzelmek kezelése).  

 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi 

eleme a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált 

Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a 

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

 

2. Alapelvek: 
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A program legfontosabb alapelvei:  

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

 

3. Komplex Alapprogram 

 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt 

differenciált fejlesztést támogató módszereket; 

 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a 

tanulási motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot; 

 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek 

kialakítására az alprogramok segítségével. 

 

 

II. FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

 

1. Fejlesztési feladatok: 

Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő 

elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)! 

 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden 

tanulónak 

 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított 

ismeretanyag mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását 

szolgálják 

 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos 

foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját 

önfejlesztő stratégiájának kialakításában és megvalósításában 
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 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A 

tanítási órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással 

dolgoznak. 

 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, 

erősítsük, a belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az 

önállóságot!  

 Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 

 Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív 

viszonyulás (attitűd) kiépítése 

 

2. Kiemelt fejlesztési feladataink: 

 énkép, önismeret, 

 hon-és népismeret, 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra, 

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés 

 gazdasági nevelés, 

 környezettudatosság, fenntarthatóság 

 művészeti nevelés, 

 művészeti eszközökkel történő nevelés 

 a tanulás tanítása, 

 testi és lelki egészség, 

 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe 

 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak 

 

3. További feladatok: 
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23.5.1.1 A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési 

eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 

tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat 

nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 

(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó 

anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). 

 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő 

terheléssel. 

 Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 

 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket! 

 A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.  

 Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi 

problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer 

központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. 

 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során 

szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. 

 Emberléptékű következetes követelés. 

 Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 

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

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

közeljövőben reálisan képes megoldani. 

 

4- Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök: 

A program szakmai anyagai: 

 Nevelési- oktatási program - KAK 

 Tanítási stratégia - DFHT 
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 Alprogrami koncepciók (5 db.) 

 Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.) 

 Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.) 

 Óraillusztrációk, példák 

 Foglalkozástervek  

 Tankockák 

 

5. További tanulást segítő eszközök: 

 Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 

 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 

 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, 

cselekvés, az aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási 

folyamatokat. 

 A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek 

mértéktartó (nem szélsőséges) alkalmazása. 

 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos 

kommunikációs technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, 

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

 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú 

szociális kapcsolatok építése. 

 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 

 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az 

adott életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra 

serkentő munkaformák alkalmazása. 

 

6. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

 

6.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 

 a rend és fegyelem fenntartása 
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 tanuló szabadságának biztosítása 

 tanulói viselkedés szabályozása 

 pozitív tanulási légkör biztosítása 

 csoportfolyamatok elősegítése 

 

6.2. Alkalmazott módszerek:  

 

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

mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. 

A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált 

fejlesztés heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.  

 

A DFHT célja: 

 

 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.  

 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 

 Az alulmotiváltság mérséklése.  

 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.  

 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.  

 

DFHT koncepciója, módszerei: 

 

Egyénre szabott differenciálás  

 egyedül végzett munka 

 rétegmunka 

 teljesen egyénre szabott munka 

 részben egyénre szabott munka 

Párban folyó munka 

 páros munka 
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 tanulópárok munkája 

Csoportban végzett munka 

 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka 

 KIP 

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

 

6.2.2. Alapmódszerek: 

 

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

szemléltetés 

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer 

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

6.2.3. Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer 

 szituációs játékok 

III. A KOMPLEX ALAPPROGRAM SAJÁTOSSÁGAI: 

 

1. A Komplex Alapprogram alprogramjai: 

 

Az alprogramok hetenként egy órában jelennek meg. Mivel szinte minden kolléga két 

alprogrami továbbképzésen részt vett, ezért az alprogrami foglalkozások teljes köre 
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alkalmazásra kerül. Az iskola arculatában a művészeti és a testnevelés alapú alprogramok 

elsődlegessége domináló. 

 

1. A testmozgásalapú alprogram (TA) 

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, 

sajátélmény-szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani 

repertoárját és szemléletét: 

 testnevelés óra 

 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

 szabadidős mozgástevékenységek 

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, 

tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. 

Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával 

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

felelősség életgyakorlatává.  

Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása. 

Az alprogram tartalma: 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és 

kereszttantervi tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, 

a differenciálásra építve. 

Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő 

integrálása osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú 

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

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

hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és 

felelős alakításához. 

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

függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. 

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

igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.  

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

gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.  

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

felelősségvállalást. 

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

az egészséges énkép kialakítása.  

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

az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően 

- kidolgozásra kerülnek. 

Az alprogram tartalma: 

 egészséges életmód, életvezetés 

 környezettudatosság (fenntarthatóság) 

 állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 

 életút-támogató pályaorientáció 

 család, párválasztás 

 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés) 

 

3. A művészetalapú alprogram (MA) 

 Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket 

pedagógiai eszközként felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti 
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tevékenységek terén nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül 

hat a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklésének irányába. 

 A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a 

tanulástámogatás megvalósítására. 

 

Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős 

foglalkozások biztosítása a tanulók számára. 

 

Indirekt célok: 

 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén 

 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása 

 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek 

között 

 tanulásfejlesztés a művészetek révén 

 (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő 

központú  gyakorlatokon keresztül 

 Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció 

művészetek révén. 

 A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a 

tanuló egyéni sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai 

módszerek alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására. 

Az alprogram tartalma: 

A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak 

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

épüljenek fel alprogramjaik is.  

 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és 

kereszttantervi tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló 

tanórai környezetben, a differenciálásra épülve. 
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Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba 

történő integrálása osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú 

támogatása iskolai környezetben. 

 

4. A logikaalapú alprogram (LA) 

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és 

stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az 

iskolai élet területein. 

 

Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, 

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

tud használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi 

órákhoz.   

 

Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek 

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

egyben fejlesztő hatásúvá tehető. 

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

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

 

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

növelhető. 

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

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

a megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 

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

képességek fejlődése is várható. 
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Az alprogram tartalma 

 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és 

algoritmusok. 

 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 

 Játék alapú megközelítések: 

 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése  

 Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése 

 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba 

 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása  

 Játékstrukturált megközelítések: 

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

 Logikai játékok, logisztorik  

 Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok 

 Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok 

5. A digitális alapú alprogram (DA) 

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

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

fejlesztését tekinti feladatának.  

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

irányadónak. 

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan 

korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet 

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

digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon. 

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

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

összetett problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 
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Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális 

alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik 

színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns 

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

személyiségformálásához is hozzájáruljon. 

Az alprogram tartalma 

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 

 Játékalapú megközelítések 

 Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat 

 IKT-műveltség 

 Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és 

eszközhasználat 

 Digitális írástudás  

 IKT alapú óratervezés 

 Személyes tanulási környezet menedzselése 

 

2. Komplex óra 

 

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

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

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

óraszámhoz viszonyítva 10%-a dolgozza fel az új ismeretek 30%-át. A közismereti tantárgyak 

esetében a tantárgyi és keresztantervi tartalmat (tananyagot) az alprogrami tartalmakkal 

kapcsolja össze, a DFHT óraszervezési eljárásaival megvalósítva a tanórát. Ezen órák 

esetében a tantárgyakon átívelő transzverzális készségek (a kritikus gondolkodás, a 

kreativitás, a kezdeményezőkészség, a problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 

döntéshozatal és az érzelmek kezelése) fejlesztése is megjelenik. 

Tartalmi fejlesztési pontok: 

- legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne 
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- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári 

kézikönyvben megjelenített órához 

- minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg 

(össz. komplex óraszám) 

 

A Komplex órák felépítése 

 

3. Ráhangolódás  

 

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az 

iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1 

alkalommal a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A tanulási 

környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken vagy 

szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.  

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:  

 Üdvözlés 

 Beszélgetés 

 Közös tevékenység/játék 

 Zárás 

A Ráhangolódás megvalósítását a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc, helye a nap 

kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején. 

 

4. „Te órád” 

 

„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon 

az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már 

meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, 

tehetséggondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások 

középpontjába helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a 

pedagógus segíti. 
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5. Házi feladata 

 

Házi feladat: Írásbeli házi feladatot nem kapnak a gyerekek, de a  szóbeli házi feladat 

megmarad. Ez nem azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem 

azt, hogy a pedagógusnak az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat 

elvégezni. Úgy kell a mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen 

elegendő idő a szükséges gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A 

pedagógusnak módosítania kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és 

ismétlés, hogy ne legyen szükség otthoni tanulásra. 

 

6. Értékelés 

 

Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.  

Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni 

alprogrami foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert 

használják a pedagógusok.  

 

A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van   

1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 

2. a minősítő (szummatív értékelés) 

3. a fejlesztő (formatív értékelés). 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye 

feltárja a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját.  Ez 

határozza meg az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak 

a tanév elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló 

tudása. A tanév közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus 

dönthet arról, hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél 

a pedagógus arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a 

tanuló pedig arról, hogy mennyire sajátította el a követelményeket. 
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A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró 

dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a 

tananyagot. A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.  

A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, 

fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás 

támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a 

tanulási cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a 

tanuló egyéni haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő 

értékelés alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi 

figyelembe. Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, 

megbeszéli vele a tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők 

határidejét.  A tanuló egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus 

visszajelzésének mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott 

problémákat, a további fejlesztést igénylő területeket és a teendőket. 

Az értékelésnek fontos része legyen  

- az önértékelés 

- a társak értékelése. 

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. 

Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. 

 

IV. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAINAK ÁTTEKINTÉSE, ILLESZTÉSE A 

KOMPLEX ALAPPROGRAMHOZ 

 

A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó 

dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.  

A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása, 

foglalkozás illusztrációk készítése. 

Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a 

kollégákkal. 
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Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök 

kidolgozása, közreadása. 

 

V. A SZÜLŐK ÉS A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA 

  

A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről, 

az iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet 

segítségével. 

 

VI. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ MUNKA IDŐKERETÉNEK 

 

1. A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása 

tekintetében nem tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka 

továbbra is két markánsan elkülönülő egységre oszlik:  

A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:  

 a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi 

gyakorlaton alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem 

szabályozza.  

 A tanítási órák 20%-ban  a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiájának, a 

DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált egyéni munka, 

rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, csoportmunka, drámajáték és 

projektmunka) történik 

 

o A DFHT esetében a 20% fele a DFHT-KIP (10%), a másik fele (10%) az egyéb 
tanulásszervezési eljárások.  

 

 10%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek feldolgozása 

történik. 

A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád” 

többnyire a délutáni idősávban valósulnak meg. 
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A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei 

 

2. Időkeretek: 

Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT- módszertant alkalmazó 

órák arányait alsó tagozaton és felső tagozaton az alábbi táblázatok mutatják be.  

 

3. Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása  

A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. 

és a NAT 2020 határozza meg.  

A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az intézmény 

sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes 

törvény által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.  

Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan 

módon szervezzük, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartanak, továbbá tizenhét 

óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – 

gondoskodunk  a tanulók felügyeletéről.  Amennyiben több osztályból tevődik össze egy 

alprogrami foglalkozás, s akik nem vesznek részt ezen a foglalkozáson, azoknak napközis 

foglalkozás vagy “Te órád” biztosítható. 

 

I. JELÖLÉSEK AZ OSZTÁLYNAPLÓKBAN 

 

A KRÉTA rendszerben az alábbi lehetőségek szolgálnak a program megvalósításának 

jelölésére: 
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