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A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ  
KÖZNEVELÉSI KÜLDETÉSNYILATKOZATA 

 

„…tegyetek tanítvánnyá minden népet.” (Mt 28,19) 

 

A református köznevelési intézmény pedagógusai küldetésük felelősségét átérezve a szülők 

által rájuk bízott gyermekeket és fiatalokat korszerű, minőségi oktatással, keresztyén 

neveléssel, tartalmas és célszerű tevékenységrendszerrel formálják. A szülőkkel és a 

gyülekezetekkel együttműködve elősegítik, hogy a fiatalok jól sáfárkodjanak Istentől kapott 

talentumaikkal, a magyar nemzeti kultúrát megbecsüljék és gyarapítsák, hazájukért, 

családjukért áldozatra készek legyenek, egész életükkel Isten dicsőségét szolgálják. 

 

Küldetése alapján a református intézmény olyan keresztyén közösség, ahol a fiatalokat úgy 

tanítják és nevelik, hogy ók a hit ajándékának elfogadására vezető ismeretek, élmények és 

tapasztalatok birtokába jussanak; egyre jobban megismerjék, hogy Kiben és miért hisznek, 

életük zsinórmértékének a Szentírást tartsák, elfogadják református hitelveinket és 

hagyományainkat; tudják, hogy Istennek terve van az életükkel, és erre a Szentlélek teszi 

alkalmassá őket. 

 

A Magyarországi Református Egyház köznevelési intézményeinek küldetése, hogy a rájuk 

bízott gyermekek és fiatalok, Jézus Krisztus parancsolata alapján ismerjék meg a keresztyén 

élet felelősségét, vezetést és útmutatást kapjanak a tanítványság megélésére. 

 

„hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek” (Jn 15,16) 
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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) 

 

 

 

ISKOLÁNKRÓL 

 

- bevezető - 

 

 

Iskolánk, a Komlóstetői Református Általános Iskola, a Tiszáninneni Református 

Egyházkerület intézménye. E helyen 1987 óta folyik a gyerekek nevelése, oktatása. 

Intézményünk Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának iskolájaként működött, majd 

2013. január 01-jétől állami iskola lett.  

Miskolc város több évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató 

munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, 

hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle 

világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. 

A 2020-2021-es tanévtől iskolánk fenntartója a Tiszáninneni Református Egyházkerület. 

A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint feladatunk az általános iskolai nevelés – 

oktatás. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű, 

különleges bánásmódot igénylő gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermekek, tanulók iskolai nevelése, oktatása. E feladat megvalósításának érdekében 

intézményünk nyolc évfolyamos általános iskolaként működik.  
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Intézményünkben a nevelés és az oktatás - figyelemmel az állami (önkormányzati) iskolák 

követelményeire, továbbá a magyar református iskolák autonóm életéből és hagyományaiból 

következő művelődési anyagra - Istennek a teljes Szentírásban adott kijelentése, valamint a 

Második Helvét Hitvallásban és a Heidelbergi Kátéban megfogalmazott hitelvek és a magyar 

kálvinizmus szellemében folyik. 

A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család. A kereszteléskor 

tett szülői és gyülekezeti fogadalom megvalósulásának egyik lehetséges helyszíne a 

református közoktatási intézmény, amely a gyermeket Krisztusban testvérnek fogadja el. 

A Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református 

közoktatási intézmények célja és feladata, hogy 

- tanulóit művelt, jellemes keresztyén emberekké, az egyetemes emberi 

értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, 

alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori 

kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és közvetíteni; 

- református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, 

- nem református tanulóit - vallásuk szabad gyakorlásának biztosítása mellett 

saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére 

nevelje. 

Mindezek megvalósítása egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli 

örökségére és pedagógiai kultúrájára épül, és azt fejleszti tovább.  

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, 

az életben boldogulni tudó, keresztyén értékrend szerint élő embereket szeretnénk nevelni.  
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KÜLDETÉSNYILATKOZAT 

 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…” (Mt 11,28) 

 

A Komlóstetői Általános Iskola a 2020-2021-es tanévtől mint református iskola folytatja 

oktató-nevelő munkáját, fenntartója a Tiszáninneni Református Egyházkerület lesz. 

Iskolánk nemcsak alapműveltséget, de keresztyén értékrendet, szemléletet is szeretne 

közvetíteni, ezt tekintjük iskolánk működésének alapjaként. Nevelőmunkánk a gyermekeknek 

mint Isten teremtményének tiszteletéből és szeretetéből indul ki. 

Célunk: a Magyarországi Református Egyház és a Református Pedagógiai Intézet irányelveit, 

küldetését követve, az iskola sajátos hagyományait folytatva, a ránk bízott gyermekeket 

korszerű, minőségi oktatással, de az evangéliumi hit és erkölcs szellemében neveljük. Tudjuk, 

hogy a gyermek és adottságai Isten ajándéka. 

Oktatási feladatainkat életkori sajátosságokhoz és egyéni adottságokhoz illesztett korszerű 

ismeretanyag közlésével, magyar és református kultúrkincsünk örök értékeinek tanításával 

szándékozunk megvalósítani. Ezt egyrészt alkalmazható és fejleszthető tudás nyújtásával, 

illetve a hátránnyal és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatásával, és a 

tehetséggondozással szeretnénk elérni. Azoknak a képességeknek a kibontakoztatására 

törekszünk, melyeket egyedül ő maga kapott meg a Teremtőjétől. Fontos számunkra, hogy 

tanítványaink –adottságaiknak és képességüknek megfelelően– a felnőttek világában is 

boldogulni tudó emberekké váljanak.  

Sajátos helyzetünkből adódóan nagy figyelmet fordítunk a különleges, egyéni bánásmódot 

igénylő, lassabban haladó tanulóink fejlesztésére. Ennek érdekében saját gyógypedagógussal 

rendelkezünk, együttműködünk a szakemberekkel, a gyermekek családjaival.  

Felkészítjük őket a továbbtanulásra tehetségüknek és képességüknek megfelelően. 

Fontosnak tartjuk, hogy a direkt tanári irányítás mellett előtérbe helyezzük a 

tevékenységközpontú tanulásszervezést, ösztönözzük az önálló gondolkodás kialakulását, a 

kezdeményezőkészséget, de tudatosítani kívánjuk diákjainkban az elkötelezettséget is. 

Szeretnénk a Diósgyőr-Vasgyári Református Gyülekezettel és Lelkipásztorával élő lelki 

kapcsolatot kialakítani, természetesen figyelembe véve a más felekezetűek vallási 

hovatartozását is. A nem református gyermekeknek lehetővé tesszük saját felekezetük-

vallásuk hitvallásának megismerését, ugyanakkor elvárjuk tőlük a református értékek 

tiszteletét. A gyermekeknek, ahogy Kálvin mondja: „Meg kell tanulniuk, hogy mit jelent 
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keresztyénnek lenni.” Szeretnénk ráébreszteni őket arra, hogy egész életükkel, minden 

helyzetben Isten dicsőségét szolgálják. 

Tanulóink és dolgozóink is intézményünkben egészséges, tiszta és rendezett körülmények 

között tölthetik mindennapjaikat. Itt végzett munkájukat küldetésnek és szolgálatnak tekintik. 

Arra törekszünk, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában 

boldogulni tudó emberekké váljanak. Olyanokká, akik a megszerzett tudást értéknek tekintik 

és használják. Akik boldogulásukat, a családjukat, a nemzetüket, a keresztyén egyházat és az 

emberiséget szolgálva tudják elérni, önmagukat és környezetüket mindig fejlesztve, jobbítva. 

Azon igyekszünk, hogy ápoljuk, tovább vigyük hagyományainkat, a családi tradíciókat, a 

felelősségtudatot, a felnőttek tiszteletét, a szülőföld, a szabadság, a keresztyén értékek, a 

munka szeretetét. 
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KÉPZÉSI SAJÁTOSSÁGOK, AZ ISKOLA ARCULATA 
 

Az iskolánk küldetése a református keresztyén értékek közvetítése mind a tanulók, mind a 

családok felé.  

A hitre nevelés mellett a mindennapos tevékenységünk középpontjában a minőségi nevelés 

és oktatás áll. A korszerű ismeretanyag és általános műveltség közvetítése, a továbbtanulásra, 

az alkotó, szolgáló életre való felkészítés, lehetőleg minden gyermek számára képességeinek, 

érdeklődésének, illetve távolabbi céljainak megfelelően történik 

• A hit- és erkölcstan oktatása első évfolyamtól kezdődően órarendbe építve, kötelező 

jelleggel heti 2 órában történik. Református, római katolikus és görögkatolikus 

hitoktatást szervezünk intézményünkben.   

 

• A 4. és 6. évfolyamon heti 1 órában egyházi éneket tanulnak tanítványaink. 

 

• Kiemelten fontosnak tartjuk a magyar nyelv és a matematika oktatását, ezért a kötelező 

óraszámot megemelve tanítjuk ezeket a tantárgyakat. 

 

• Idegen nyelv oktatása 

Iskolánkban a szülők részéről igény van rá, továbbá az 1-3. évfolyam idegennyelv-

oktatásában képzett pedagógus alkalmazása megoldható, és az iskola pedagógiai 

programja erre lehetőséget ad, így az első idegen nyelv oktatását már 1. osztálytól 

kezdjük. 

Az első idegen nyelv megválasztásakor természetesen biztosítjuk, hogy azt a tanulók 

a felsőbb évfolyamokon is folyamatosan tanulhassák. 

Intézményünkben a felső tagozaton 5-8. évfolyamokon a pedagógus javaslata és 

szintfelmérés alapján lehetőséget adunk emelt szintű idegen nyelv tanulására angol és 

német nyelvből. 

Az emelt szintű oktatásban kiemelt hangsúlyt helyezünk az idegen nyelvek 

fejlesztésére. 5. évfolyamtól a Nemzeti Alaptantervben meghatározott (maximális) 

órakeret legfeljebb heti két órával megnövelhető, vagyis 3+2=5 tanórai foglalkozást 

biztosítunk. 

Célunk, hogy minden tanuló a tanult első idegen nyelvből a 6. évfolyam végére érje el 

a KER szerinti A1, a 8. évfolyam végére pedig az A2 nyelvi szintet. 

• Digitális kultúra oktatása 

Az információs társadalom, a digitális kor olyan lehetőségekkel és kihívásokkal jár 

együtt, melyek alapjaiban változtatják meg a tanulási környezetet, a tudásépítés 

színtereit, lehetőségeit és módszereit, valamint a tanító szerepét is más megvilágításba 
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helyezik. A tanulás-tanítás egyik célja, hogy a korábban megszerzett alapkészségek 

mellett a digitális kompetenciák is beépüljenek a tanulók tudásrendszerébe.  

Ezért intézményünkben, első osztálytól kezdve bevezetésre kerül a digitális kultúra 

tantárgy tanítása. Heti egy órában első és második évfolyamon, heti két órában 

harmadik és negyedik évfolyamon. 

Az alsó tagozaton a tanulók megalapozzák azokat a tudáselemeket, attitűdöket, 

melyekre egyrészt a tárgy későbbi tanulása során lesz szükségük, illetve lehetővé teszi 

a digitális kompetencia más tudásterületeken történő alkalmazását.  

Felső tagozaton 5-8. osztályig heti két órában van lehetőség a tantárgy tanulására.  

A digitális írástudás témakörének feldolgozása – az életkornak, ezáltal a magasabb 

absztrakciós szintnek, valamint a nagyobb közismereti tudásnak megfelelően- 

lehetővé teszi összetettebb problémák megoldását. A digitális írástudás alapjainak 

elsajátítása a nyolcadik évfolyam végére lezárul. Az algoritmizálási és programozási 

témakörben az általános iskolai tanulmányok „végeztével” a tanulók 

csoportmunkában önállóan fejlesztenek blokk alapú programokat, illetve elsajátítják a 

táblázatkezelés alapjait. 

• Pénzügyi és vállalkozási ismeretek – igény szerint szakköri szinten 
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NEVELÉSI PROGRAM 
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PEDAGÓGIAI ALPELVEINK 

 

Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása 

 

 

A Komlóstetői Református Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és 

oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

1. 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. 

2. 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, tovább építhető 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 széles körű 

fejlesztésében látjuk, 

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

- szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, 

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

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

- törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és 

helyes formáinak kialakítására, 

- szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek 

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

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván 

venni lakóhelyünk életében. 

 Ennek érdekében: 

- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

- igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, 

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő 

polgárai, 

- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városunkban található iskolákkal és 

közművelődési intézményekkel, 

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

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

számára szervezett városi szintű megmozdulások szervezésében és lebonyolításában 

maga is részt vegyen. 

- Az intézmény közösségfejlesztési szempontokat és újszerű, innovatív módszereket 

alkalmazva olyan partneri együttműködéseket épít ki a szülőkkel és a bevonható civil 

szervezetekkel, amelyek alkalmasak prevencióként hatást gyakorolni a társadalmi 

problémák kezelésére iskolai körülményekben.  

Ennek érdekében: 

- biztosítjuk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a képesség-

kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra a sikeres 

integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi 

beilleszkedés követelményeinek.  

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

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

- humánus, 

- erkölcsös, 
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- fegyelmezett, 

- művelt, 

- 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 továbbfejleszteni 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: 

• nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

• a természet, a környezet értékeit, 

• más népek értékeit, hagyományait, 

• 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, 

- 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. 
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Iskolánk keresztyén hitvallása 

 

Diákjainkból öntudatos magyar reformátusokat kívánunk nevelni, akik 

• a magyar kultúrát - elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat - 

megbecsülik, azt tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják, 

• ismerik és szeretik hazájukat, az itt élők és a határainkon kívülre szorult magyarok 

múltját, jelenét, értékeit; szívesen vallják magukat magyarnak, s családjukért, 

egyházukért, hazájukért áldozatokra készek. 

• tudják, hogy Kiben és miért hisznek, 

• képesek önállóan, logikusan gondolkodni, cselekedni, 

• törekednek önmaguk és környezetük megismerésére, megóvására; jellemük, 

erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a 

szép és a rút egyre biztosabb megkülönböztetésére; a valódi értékek felismerésére és 

tiszteletére; a különböző tudományterületeken és művészetekben alapos ismeretek 

megszerzésére; testi-lelki-szellemi harmóniában történő életvitelre; embertársaik 

segítésére; a hit ajándékának elfogadásához szükséges ismeretek, élmények, tapasztalatok 

megszerzésére; felelős helytállásra. 

A református iskola úgy tudja elérni fenti nevelési céljait, hogy 

• megismerteti növendékeit a Biblia igazságaival és az egyháztörténet máig érvényes 

tanulságaival; 

• a hiteles Krisztus-követés vonzó, személyes példáját nevelői által is a tanulók elé 

állítja; 

• hitéletének közösségi alkalmai révén a gyülekezeti életben való felelős részvételre 

indít; 

• növendékeiben felkelti a tudásvágyat, és megalapozza a magas szintű önművelés 

igényét; 

• növendékeit a tudományok segítségével rávezeti a teremtett világ megismerésének és 

megőrzésének fontosságára; 

• a kultúra időtálló értékeinek közvetítése által fogékonnyá teszi őket a szépre;  

• a reál és humán tudás átadásával kifejleszti bennük a józan, kritikus és önálló 

gondolkodás és a felelős cselekvés képességét; 

• gondosan ápolja az anyanyelvet és a magyar nemzeti hagyományokat;  

• megérteti tanítványaival, hogy a világ megismeréséhez elsősorban saját nyelvükön, 

kultúrájukon keresztül vezet az út; 

• rendszerességével és következetességével a személyes és társadalmi szintű 

kötelességtudat és áldozatvállalás mintáját állítja növendékei elé. 

A Komlóstetői Református Általános Iskola a nem református vallású diákjait öntudatos magyar 

keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk-felekezetük 

hitvallásainak megismerését, ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét. 
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AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA 
CÉLJA, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

 

Pedagógiai feladataink a NAT-ra épülő kerettantervben rögzített egységes, alapvető tartalmak 

átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő differenciálás. Azt a célt szolgálja, hogy 

tanulóink: a különböző szintű adottságaikkal, az eltérő mértékű fejlődésükkel, az iskolai és 

iskolán kívüli tanulásukkal, egyéb (érdeklődési körüket érintő) tevékenységükkel, szervezett 

ismeretközvetítéssel, spontán tapasztalataikkal összhangban minél teljesebben 

bontakoztathassák ki személyiségüket. 

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.  

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

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

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

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

kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az 

egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek 

megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). 

Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és 

létrehozására. 

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

tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

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

6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi 

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

készség a megegyezésre. 

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

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

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

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

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 

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

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

tiszteletben tartása. 

10. 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. 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatók: 

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

közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

2. 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 

1. Szokások kialakítását 
célzó, beidegző módszerek. 

 

- Követelés 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség tevé-

kenységének megszervezése 

- Közös (közelebbi vagy 

távolabbi) célok kitűzése, 

elfogadtatása 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés 

- Ösztönzés. 

2. 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. 

3. 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. 
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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: 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi és keresztyén értékek megismertetése, tudatosítása 

és meggyőződéssé alakítása. 

2. A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés 

igényének kialakítása. 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas 

kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A 

kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

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

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása. 

5. A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

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

elkötelezettség kialakítása. 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 

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

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

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 
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7. A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása 

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

8. A tanulók munkára nevelése. 

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

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 

9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

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

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

az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti 

igény kialakítása. 
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ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

 

1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

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

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

• tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel 

- a táplálkozás, 

- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre, 

- a családi és kortárskapcsolatok,  

- a környezet védelme, 

- az aktív életmód, a sport, 

- a személyes higiénia, 

- az elsősegélynyújtás alapismeretei, 

- a szexuális fejlődés 

területén. 

2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és 

tanórán kívüli foglalkozásnak feladata. 

 

3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

- testnevelésórák;  

- gyógytestnevelés 

- egészségfejlesztő testmozgás az első-nyolcadik évfolyamon;  

- az iskolai sportkör foglalkozásai;  

- tömegsport foglalkozások;  

- úszásoktatás. 

b) a helyi tantervben szereplő azon tantárgyak tananyagai, melyeknek témakörei az 

egészségnevelést szolgálják.  

c) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

ismeretek; 
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d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással 

foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók 

számára; 

e) az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- szakkörök  

- gyógytestnevelés biztosítása, melynek célja az egészséges állapot felé közelítés, 

vagy ha ez nem valósítható meg, akkor az elváltozás szinten tartása. 

- minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az első-nyolcadik évfolyamos 

osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan; 

f) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybevétele 

- félévente egy alkalommal az első-nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki 

óra megtartásában; 

-  

- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében.(A 

tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati és általános szűrővizsgálaton kell 

részt venniük.) 
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AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

1. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

- 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 elsősegélynyújtási módokat; 

- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

2. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

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

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegélynyújtási 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. 

3. Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi 

ismeretek: 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

biológia 

- rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

kémia 

- mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szén-monoxid-mérgezés 

fizika 
- égési sérülések 

- forrázás 

testnevelés - zúzódás, rándulás, horzsolás 



 

22 

 

 

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegélynyújtási 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 

igénybevétele fél évente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy 

osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegélynyújtási alapismeretekkel 

kapcsolatosan. 

 

4. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- szakkörök  

- minden évben elsősegélynyújtási bemutatót szervezünk  

- évente egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső tagozatos tanulók számára. 
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ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő 

szokásrendszer megalapozása; 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi 

környezet zavartalan működését elősegíthetik; 

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából 

legfontosabb ismeretekkel: 

▪ a környezet fogalmával,  

▪ a földi rendszer egységével, 

▪ a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  

▪ a környezetvédelem lehetőségeivel,  

▪ lakóhelyünk természeti értékeivel,  

▪ lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival.  

 

2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozásnak feladata. 

3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a helyi tantervben szereplő minden tantárgy tananyaga, 

b) az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

ismeretek; 

c) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

- lehetőség szerint minden félévben osztályonként egy-egy gyalogtúra a környékre 

a környezeti értékek felfedezésére;  

- évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap 

(témanap) szervezése a „Föld napja” alkalmából játékos vetélkedővel, 

akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára; 

- az iskola udvarán zöldséges- és veteményeskert, valamint fűszer- és 

gyógynövénykert létrehozása, melyek gondozását az osztályközösségek végzik. 

- szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában évente két alkalommal 

4. 2015-től elnyertük az ÖKOISKOLA címet, működésünket éves munkaterv alapján 

végezzük. 
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KÖNYVTÁRPEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Működése igazodik 

az iskola tevékenységének egészéhez. Működésének alapvető célja: az iskola pedagógiai 

programjában és helyi tanterveiben megfogalmazott célok szolgálata.  

 

Az iskolai könyvtár 

Az iskolai könyvtár az oktatási, nevelési intézmény, tanítási, tanulási eszköze, médiatára, 

oktatási helyszíne és kommunikációs centruma. Gyűjteménye széleskörűen tartalmazza 

azokat az információhordozókat, információkat, amelyeket az iskola oktató, nevelő 

tevékenységében hasznosít, befogadva és felhasználva a különböző rögzítési, tárolási, átviteli 

és kereső technikákat. Szakszerűen elhelyezett és feltárt gyűjteményére és a könyvtári 

hálózaton elérhető forrásokra épülő szolgáltatásaival az iskola tevékenységét átfogó 

forrásközpontként, információs központként működik. Az önálló ismeretszerzés elsajátítása 

érdekében tantervi program szerint szervezi és a nevelőtestülettel együttműködve valósítja 

meg a tanulók könyvtárhasználati felkészítését. Egyúttal széleskörű lehetőséget kínál az 

olvasásfejlesztésre, a csoportos és egyéni tanulás technikáinak, módszereinek elsajátítására, a 

személyiség komplex és differenciált fejlesztésére.  

 

A könyvtárhasználatra nevelés célja iskolánkban 

Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az 

információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához, az 

életvitelének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának 

megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő információ-

szerzési, - feldolgozási, adattárolási, - szervezési és - átadási technikákat, valamint az 

információkezelés jogi és etikai szabályait. E célok megvalósításához meg kell tanítani a 

diákokat a különböző érzékelési csatornákon hozzájuk eljutó információk kezelésére és alkotó 

módon történő felhasználására.  

A diákokat megtanítjuk az önművelés, az egyéni hatékony tanulási módszerek kialakításához 

szükséges hagyományos és újszerű tájékozódási eszközök és technikák együttes és 

összehangolt alkalmazására. Mindez az élethosszig tartó tanulást segíti elő.  

Ahhoz, hogy a tanuló a könyvtári eszközöket, a különböző információhordozókat használni 

tudja, először is pozitív viszonyulást kell kialakítani benne a különféle dokumentumtípusok, 

a könyvtár szolgáltatásai és a könyvtár nyújtotta számtalan lehetőség iránt. Ha ez a 

magatartásforma, attitűd az 1-4. évfolyamon kellően tudatosan és tapintatosan, de 



 

25 

 

pedagógiailag tervezetten és eredményesen megvalósul, akkor reálisan tervezhető 

követelményként szerepelhet az 5-8. évfolyamon egy szűkebb, alapozó jellegű elméleti 

ismeretanyag. Ezt tekintjük a könyvtárhasználati „célismeret” elsajátításának.  

Tanulóinknak meg kell érteniük a konkrét feladatokon keresztül, és a gyakorlatban is tudniuk 

kell alkalmazni a könyvtárral, a tájékoztató eszközökkel kapcsolatos alapvető tudnivalókat. A 

különböző tantárgyak, műveltségi területek erre a megszerzett tudásra építve bővíthetik, 

mélyíthetik és főképpen alkalmazhatják az adott szakterülethez szükséges könyvtári, 

könyvtár-informatikai ismereteket, azaz a könyvtárhasználati eszköztudást.  

A könyvtárhasználat tantárgyközi beépülése érdekében fontosnak tartjuk, hogy a pedagógiai 

programban hangsúlyosan jelenjen meg a könyvtár használatához szükséges képesség-

együttes fejlesztésének helye, szerepe és színtere. Könyvtárunk gyűjteménye széleskörűen 

tartalmazza azokat az információkat és információhordozókat, amelyeket az intézmény 

hasznosít, befogadva és felhasználva a különféle rögzítési, tárolási, átviteli és kereső 

technikákat. Saját és a hálózaton elérhető információs és dokumentációs bázisával stratégiai 

fontosságú szerepet tölt be a tartalomszolgáltatásban, a kibővülő ismeretszerzési lehetőségek 

megismertetésében, és biztosítja széles körű alkalmazásukat a tanulásban és a mindennapi 

tájékozódásban. 

 

A könyvtárpedagógiai programunkban megfogalmazott elvárások 

A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai 

szolgáltatásai az iskolai tevékenység teljességére irányulnak. Használatának technikáját, 

módszereit – az önálló ismeretszerzés érdekében – a tanulónak el kell sajátítania.  Ez a 

kompetencia magába foglalja az informatika egyéb területein szerzett tudás integrált 

alkalmazását is. A tanulók képességeinek a fejlesztése során különös hangsúlyt kap azoknak 

az értékeknek a megfogalmazása, amelyek az iskolai könyvtárral, illetve a könyvtárhasználati 

képességek fejlesztésével függnek össze:  

•  az önművelési szokások kialakítása terén nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy tanulóink 

több dokumentumban is nézzenek utána a kapott információnak, ellenőrizzék azt 

•  a szellemi munka technikájának tanítására (néma szövegértő olvasás, a tanulás tanulása)  

•  a különböző információs csatornákon a diákokhoz eljutó ismeretek feldolgozására 

•  Célunk, hogy a diákok képessé váljanak arra, hogy mindezzel olyan alkalmazói tudásra 

tegyenek szert, amely egyéni kérdéseik sikeres megoldásához vezetheti el őket.  
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Az iskolai könyvtárral összefüggő eredménycélok könyvtárpedagógiai 

összetevői 

•  az aktuális információkhoz való hozzájutás,  

•  a hiteles információnyújtás  

• és a többcsatornás ismeretszerzés  

• továbbá ezeknek az információknak a kezelése és alkotó felhasználásának az elsajátítása.  

Azoknak az alapvető jártasságoknak és készségeknek a megalapozása a legfontosabb 

eredménycél a könyvtárpedagógiai célok között, amelyek alkalmassá teszik a tanulókat a 

különböző tanulási-önművelési technikák elsajátítására, alkalmazására, valamint az élet 

minden területén alkalmazható ismeretszerzésre, információszerzésre, kultúra-közvetítésre és 

befogadásra.  

A Pedagógiai program megvalósítása és az iskolai könyvtár kapcsolata 

Az iskolai könyvtár korszerű pedagógiai gyakorlatot, igényt keltő pedagógiai szemléletet 

közvetít, szakképzett könyvtárostanárt foglalkoztat, valamint megfelelő kondíciókkal 

rendelkező, szolgáltatóképes iskolai könyvtárat működtet  

Legfőbb könyvtárpedagógiai elveink 

Hiteles információnyújtás és információkezelési technikák elsajátítása. A könyvtárhasználatra 

nevelést tantárgyközi feladatnak tekintjük. A könyvtár gyakorlatközeli használtatása a 

mindennapok része. 

 Ennek eredményeképpen az iskolai könyvtárunkban:  

• a diák és a pedagógus megtalálja azokat a dokumentumokat, melyekre a tanítástanulás 

mindennapjaiban szükség lehet,  

• pedagógiai aktivitással központi helyet tölt be a nevelőtestülettel szorosan együttműködve 

(tehát tervezve) a tanulók információszerző, információkezelő, kommunikációs 

képességeinek a megalapozásában és fejlesztésében, a hatékony tanulási szokások 

kialakításában,  

• az iskola nyitott kommunikációs centruma, demokratikus fóruma, amely lehetőséget ad a 

könyvtárhoz kapcsolódó programok megszervezésére, a diákok öntevékenységére  

 •és ahol a szocializációs szerepe a társadalmi szempontból hátrányos helyzetű diákokon is 

segíteni tud 

• valamint innovatív eszközháttere a tehetséggondozásnak is.  
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A Komlóstetői Református Általános Iskola könyvtárpedagógiai céljai 

•Az önművelés, az egyéni hatékony tanulási módszerek kialakításakor diákjaink ismerjék 

meg a hagyományos és újszerű tájékozódási eszközök és technikák összehangolt és értő 

együttes alkalmazását.  

• Az információkezelés és -felhasználás képességének kialakítása, egyénre szabott tanulási-

önművelési technikák elsajátítása révén pozitív attitűdöt alakítson ki a könyvvel és a 

könyvtárral kapcsolatban.  

Fő célunk az olvasóvá nevelés és az információs műveltség fejlesztése. Iskolánk könyvtára a 

tanulókkal való differenciált bánásmód, a tehetséggondozás, a szociális hátrányok 

enyhítésének terén is számos lehetőséget biztosít.  

A tanulók képességeinek fejlesztésében elsajátítandó értékek között kiemelt szerepet kap: 

• Az önművelési szokások kialakítása terén a többcsatornás információszerzés. 

• A szellemi munka technikájának tanítása (néma szövegértő olvasás, a tanulás tanulása), a 

különböző információs csatornákon a diákokhoz eljutó ismeretek feldolgozása.  

• A diákjaink ismerjék meg a könyvtárban való keresés módját, a keresést támogató 

eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött szerepét, 

információs értékét.  

• Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás technológiáját, az 

interneten való keresés stratégiáját, és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás 

megszerzésének, átadásának képessége. 

• Váljanak rendszeres könyvtárhasználóvá, tanulják meg az iskolai könyvtár, az elektronikus 

könyvtárak és a teljes könyvtári rendszer szolgáltatásainak igénybevételét, a könyvtári 

adatbázisok használatát.  

• Ennek érdekében ismerjék az országos szakkönyvtárakat is.  

• Segítsük azokat, akik: pl. tanulási stratégiák kialakításához, tanulási módszerek 

alkalmazásához a tudásszerzés különböző útjai közül könyvtári eszközöket használnak, és a 

digitális kultúra fejlesztésében közreműködnek.  

• Az IKT technológiák elsajátítása kiemelt fejlesztési terület, amelyhez az iskolai könyvtár 

számítástechnikai hálózata is nagymértékben hozzájárul. 
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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: 

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

Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán 

kívülitevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint 

ezek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell 

az életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a 

felnőttek elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az 

autonóm – önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 

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

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

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni 

tudják. 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, 

hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, 

ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, 

azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges 

magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 
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5. 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. 

• Jótékonysági és gyűjtési akciót szervezünk, melynek célját az éves 

munkaterv elkészítésekor határozzuk meg. 

 

 

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. A tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói 

kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben 

történő kreatív alkalmazását. 

Az intézményünkben alkalmazott hatékony és sajátos pedagógiai módszerek kiválasztásának 

szempontjai: 

Tevékenység tényező Tanuló jellemzői 

Adott oktatási cél Tanulócsoport életkora 

Oktatási tartalom (jellege, bonyolultsága) Tanulók fejlettségi szintje 

Oktatási folyamat meghatározott fázisa Tanulók előzetes ismeretei 

Módszerek alkalmazhatósága Tanulócsoport sajátossága pl.: érdeklődés 

Oktatás szervezési formája Egyéni jellemzők 

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

tartják a tanulók motiválását, az aktív tanulást a tanulók tanulási tevékenységben történő 

részvételét és a differenciálást. . 

a) A motiválás célja, a tanulási kedv felébresztése és az élethosszig tartó tanulás 

előkészítése és megalapozása. 

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. 

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

hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb 
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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. Segítenünk kell a felfedező, tevékeny és jól szervezett, 

együttműködésen alapuló tanulást. 

d) A digitális oktatás felhasználása a napi gyakorlatban. 

 

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. 

- 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.  



 

31 

 

TANÍTÁSI ÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK 
 

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

tevékenységek segítik: 

 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

• Nemzeti ünnepeink 

• Iskolai ünnepségeink, megemlékezéseink 

• Egyházi ünnepeink 

b) Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a 

tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 

diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 4-8. 

osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus 

segíti. 

 

c) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén –külső szolgáltató napi háromszori 

étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) vagy ebédet biztosít. Lehetőség van dietetikus által 

összeállított étkezés igénylésére.  

 

d) 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 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órát szervezünk. 

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

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

képességfejlesztő órákat tartunk magyar nyelv és matematika tantárgyakból.  

• További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt a fenntartó jóváhagyásával.  

 

e) Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés. 

Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak 

ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.  

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók 

- egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,  

- fejlődésének elősegítése,  

- a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik.  
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Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató 

felkészítésben részt vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy 

csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-

kibontakoztató felkészítésben. 

2014-ben elnyertük a Mentoráló Intézményi címet, melynek keretében 

továbbfejlesztettük az SNI-s tanulók eredményes tanulását fejlesztő kéttanáros 

modellt. A modellt adaptációra alkalmasnak találta a KLIK Fejlesztési és 

Projektigazgatósága. 

A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, 

tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program 

alkalmazásával történik. 

 

f) Iskolai sportfoglalkozások. Az iskola minden tanulója részére szabadon választható. 

A tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, 

valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre, őrizzük a karateoktatás hagyományait. Részt veszünk a kötelező 

városi úszásoktatásban.  

 

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

fejlesztését szolgálja. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt a fenntartó jóváhagyásával.  

 

h) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik 

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

iskolában lehetőség és igény szerint szervezünk: 

- Városi kommunikációs verseny (angol nyelv, német nyelv, magyar nyelv, informatika 

tantárgyból) 

- „Magyar vagyok… határtalanul” városi rajzpályázat, meghívásos rendszerben határon 

túli intézmények, iskolák részére is 

- Petanque verseny a területi diákolimpiai versenyszámok részeként a legtehetségesebb 

tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.  

- A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle 

versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

i) Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tantervi 

követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából sajátos 

pedagógiai módszereket alkalmaznak. A tanulók számára projektoktatást 

(témaheteket, témanapokat), multidiszciplináris órákat szerveznek.  

A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozás vagy 

több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – 

elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása 

történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével, sokféle 

közös tevékenységre építve. A hosszabb (többnapos, egyhetes) témahetet 
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(projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója 

zárja. A hosszabb (több napos, egy hetes) témaheteken feldolgozásra kerülő 

ismereteket a nevelők szakmai munkaközösségei az iskola, éves munkatervében 

határozzák meg. 

Témahetek   

 

Pénz7 - az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint projektgazda, valamint a 

Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány 

és a Junior Achievement Magyarország Alapítvány – küldetésüknek tekintik a 

gazdasági-pénzügyi szemléletformálást, valamint azt, hogy segítséget nyújtsanak a 

mindennapokban előforduló pénzügyi helyzetekhez, a tudatos felnőtté váláshoz. A 

Pénz7 rendhagyó tanórái az egyes korosztályok sajátosságait figyelembe véve, 

játékosan, színesen, élmény szerűen adják át és járják körbe a felelős döntéshez 

szükséges ismereteket. 

Digitális témahét - melynek fő célja a digitális pedagógia módszertanának 

népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a 

digitális kompetenciafejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. 

Fenntarthatósági témahét - témái iskolánk alsó és felső tagozatában egyaránt a 

természeti és épített környezet védelme, a tudatos vásárlás és a fogyasztóvédelem köré 

szerveződnek. 

 

A multidiszciplináris órákon a pedagógusok olyan foglalkozásokat szerveznek, 

amelyek megvalósításakor a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, 

a tudnivalók integrálásával ismerkednek meg. 

 

j) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára 

tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, 

történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából. Lehetőség szerint Határon túli 

magyar területekre visszük tanítványainkat a „Határtalanul program” keretében. 

 

k) Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

l) Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését 

segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó 

erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása 

történik, illetve az iskolai szünidőben szervezett táborozások. Az erdei iskolai 
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foglalkozásokon és a táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket 

a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – 

gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

m) 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. Az iskola nevelői 

a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

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

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

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

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati 

lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon 

a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan 

hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

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

látogatható iskolai könyvtár segíti. Az önálló ismeretszerzés elsajátítása érdekében 

tantervi program szerint szervezi és a nevelőtestülettel együttműködve valósítja meg 

a tanulók könyvtárhasználati felkészítését. 

 

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

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

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

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

q) Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az 

iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást 

szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

(2026. augusztus 31-ig) 

 

Intézményünk a Köznevelési Törvénnyel (2011. évi CXC. törvény és módosításai) 

összhangban vállalja, hogy az iskolai rendezvények, nyilvános események szervezését 

az aktív szülők bevonásával és közreműködésével szervezi, építő ötleteiket beilleszti 

a programba.  
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A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 

 

1. 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. 

- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásokat tartson. 

- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében 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.  

- 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. 

2. 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. 
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3. 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 stb. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

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

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése 

- 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. 

5. 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. 

6. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

- Az iskolai diákönkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése. 
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- 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. 

7. 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. 

8. 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, bemutatóórák szervezése, megtartása. 

9. 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. 

10. Az iskolai munka feltételeinek javítása 

- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

- Pályázatok, melyek beépültek iskolánk nevelési-oktatási folyamatába: 

- EFOP 3.2.4 – 16 A digitális kompetencia fejlesztése  

- EFOP 3.3.5 – 17 Korszerű iskolai közösségi program megvalósítása 

- EFOP 3.1.5 – 16 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása 

- 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. 
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11. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 

- Részvéte az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

12. 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, rendezvényekein. 

13. Az iskola képviselete 

- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

- 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, sport, stb. 

életében, civil szervezeteiben. 

 

14. 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. 

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

kollégákkal 

- A tanulók, a szülők és a pedagóguskollégák személyiségének tiszteletben tartása. 

- Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés 

a tanulók, a szülők és a pedagóguskollégák felé. 

- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

- Kellő figyelem, érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a peda-

góguskollégák segítése, tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 

16.   SNI-is tanulók fejlesztése 

        -   Egyéb (tanítási órán kívüli) fejlesztő órák szervezése. 
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AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

 

Az osztályfőnök feladatai 

- Megfelelő magaviseletű; az iskolai diákönkormányzati 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. 

- 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 tovább haladásának 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 fogadóórákat 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. 
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- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók 

magatartás és szorgalom osztályzatára. 

- A tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek az arra érdemes tanuló egész tanévi 

munkájának nevelőtestületi 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. 

- Az elektronikus naplót folyamatosan vezeti, és ellenőrzi az osztály tanulóinak adatait, 

érdemjegyeit. A tanulói adatokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli. 

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 

szakszerűségét. 

 

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 (egyéni tanrendes tanulók) 
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- 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 

- 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 

▪ 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 

a) 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. 

b) 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 szexuális fejlődés) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vételével. 
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- Elsősegélynyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, 

segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők 

hívásának helyes módja. 

- Félévente egy alkalommal az elsősegélynyújtás alapismereteinek gyakorlati 

elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybevétele. 

- 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. 

- Osztálykirándulás előkészítése. 

c) Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként: 

5. évfolyam 

Tananyag: Tanuljunk tanulni Ötödikbe léptünk, házirend, tisztségek. A tanulást is 

tanulni kell. Nehéz és könnyű tantárgyak. Eredményes tanulás az 5. osztályban. 

Követelmény: A tanulás kötelesség. Gazdálkodás az idővel. A tanulást is tanulni kell. Ami 

érdekel, amit szívesen csinálok. 

Tananyag: Személyiségünk Önismeret, öntudat, önbizalom. Az ember értéke. Szokás, 

szenvedély. 

Követelmény: Önismeret fejlesztése, osztálytársak közti bizalom, a támogató légkör 

megerősítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása. 

Tananyag: Test és lélek Az egészség értéke életünkben. Hogyan élhetünk egészségese. 

Testkultúra (testedzés, pihenés, öltözködés). Életrend, életritmus. Szabadidő helyes 

felhasználásáról. 

Követelmény: Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb 

összefüggései 

Tananyag: Tudni illik Az étkezés illemtana. Öltözködés, kultúrája. Szórakozás 

illemtana: színház, mozi, hangverseny, diszkó, kirándulás, sport, játék, strand. 

Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, megkövetelése. 

Tananyag: Családi élet Alkalmazkodás a családban. Egymás iránti figyelem a családban 

(hétköznapok, ünnepek). 
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Követelmény: A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének tudatosítása. Az 

egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása. 

Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen. 

Tömegközlekedési lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek. 

Követelmény: Kövesse a közlekedés helyes magtartási szokásait! Ismerje a városi és 

vidéki közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés 

szabályait! 

6. évfolyam 

Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Problémamegoldás, tanulás, 

emlékezet. Intelligencia, okosság, bölcsesség. Megismerés, tudás. 

Követelmény: A beszéd és a gondolkodás összefüggései. Értékelje a tudást, a lelkierőt, és 

az egyéb szellemi képességeket! 

Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. Örökletes 

adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, képességek, tehetség. Szokás és 

szenvedély: jó és rossz szokásaink. 

Követelmény: Képesség a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, a 

helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként 

való elfogadására. Legyen képes felismerni az örökletes tényezők szerepét a jellem 

kialakulásában! 

Tananyag: Test és lélek Test és lélek egysége. Egészséges életmód, testkultúra, 

mentálhigiénia. Növekszem, változom. 

Követelmény: Helyezze el önmagát a saját korcsoportjában, felismerve ebből adódó 

jellemzőit! Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit. 

Tananyag: Tudni illik Találkozás, üdvözlés. Megszólítás, bemutatkozás, társalgás. 

Telefonálás illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság. 

Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete. 

Tananyag: Családi élet Személyi higiénia: testápolás, bőrápolás, ruha váltása. Nemi érés, 

nemi higiénia. Környezet tisztántartása: otthon, osztályban. Állatokkal a lakásban. 

Követelmény: Tudja önmagát, környezetét tisztán tartani! Tudja, hogy a tisztaság az 

egészséges élet alapfeltétele! 
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Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak 

bővítése. Közlekedési jelzések, tovább haladási algoritmusok leírása. Tömegközlekedés 

(országúti, vasúti, városi). 

Követelmény: Ismerje az alapvető közlekedési szabályokat. Ismerje a kerékpár biztonsági 

felszereléseit! 

7. évfolyam 

Tananyag: Test és lélek Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészséges életmód 

testkultúra, mentálhigiénia. Veszélyeztető tényezők. Az egyén és a drogok. A drogok és a 

médiák. A reklám hatása. 

Követelmény: Ismerje fel a test és lélek összefüggéseit! Legyenek ismeretei a káros 

szenvedélyek veszélyeiről és elkerülésük módjáról! 

Tananyag: Személyiségünk Örökletes adottságok: testi alkat, ösztönök, temperamentum, 

képességek, tehetség. A tanulás szerepe: sajátos szokások, ismeretek, világlátás, hobbik, 

örömök, félelmek. A nevelés szerepe: példaképek, jutalmazások, büntetések. 

Követelmény: Tudja, hogy minden ember egyedi, hogy énünk egyes összetevői örököltek, 

mások megszerzettek! Ismerje fel a tanulás jelentőségét a jellem alakulásában! 

Tananyag: Pályaorientáció Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség, 

számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés. 

Képesség és teljesítmény összefüggése. Önismeret testi, lelki, szociális és szellemi 

szempontjai. Munkahelyi ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, 

az átképzés. Pályaválasztási alapfogalmak: pálya, szakma, foglalkozás, beosztás, 

munkakör, képesítés, képzettség. Érdeklődés, érzelem, motiváció a pályaválasztásban. 

Szabadban dolgozni, testi erőt kifejteni, technikai feladatokat ellátni, tiszta környezetben 

dolgozni, szellemi munkát végezni stb. 

Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a 

képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a 

testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes 

munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség 

állapotát, az átképzés szükségességét. Értelmezni a pályaválasztási alapfogalmakat. 

Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani azok szerepét a pályaválasztásban. 

Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban. 

Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai. 

Veszélyhelyzetek kialakulása. 
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Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a 

KRESZ szabályait különös tekintettel: rendőri karjelzések, behajtani tilos, kerékpárút, 

főútvonal! 

Tananyag: Tudni illik Fiúk és lányok, megismerkedés, udvarlás. Társalgás illemtana. 

Hogyan? Miről? Kamaszszerelem. 

Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása. 

8. évfolyam 

Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat 

önmagamról és másokról. Elismerés, bírálat, építő, romboló. Érdeklődés, célok, akarat, én 

ideál, értékek. Önérzet, önbizalom, önszeretet, szégyen, kisebbségi érzés. Önfegyelem, 

akaraterő, felelősség. Különbözőségek és hasonlóságok. A másik egyediségének, 

másságának elismerése, tisztelete. A másik megismerése. Kommunikáció. Vitatkozás, 

versengés, kompromisszumok. Jellem-lelki tulajdonságok. Szokások, tudás, erkölcs, 

világnézet. Intelligencia, okosság, bölcsesség, kreativitás. Büszkeség, gőg, méltóság, 

önzés, önzetlenség. Nyitottság, kíváncsiság. Az ember, mint értékelő lény. Az értékelés 

szempontjai. Az értékelés nehézségei. A legfontosabbnak tartott értékek. Az ember, mint 

erkölcsi lény. Választás és döntés, szándék és tett. A rossz, a hibázás és a bűn. Az erkölcsös 

cselekedet (jót jól). Mozgatóink. Meghatározottságaink, gyökereink. Vágy, szükséglet, 

lehetőség, igény. Érdekek, értékek, normák. Beállítódás, magatartás és viselkedés. 

Empátia, tolerancia. Az egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői. 

Követelmény: Tudjon érvelni az önuralom, önnevelés, önismeret fontossága mellett! 

Legyen képes érvelni a másik személyiségének tisztelete mellett! Legyen nyitott az 

értékek felismerésére és elfogadására! Legyen képes a meggondolt véleményalkotásra, 

mások józan, igazságos megítélésére! Legyen képes fontos helyzetekben a választási 

lehetőségek mérlegelésére, indokolni mások és önmaga hibás és jó döntéseit! Legyen 

képes felfedezni a különböző viselkedések és döntések mögött meghúzódó mozgatókat! 

Ismerje az egyes életszakaszok főbb jellemzőit! 

Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli 

gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás, 

kézügyesség, ötletgazdagság és kapcsolatteremtési képesség. A képesség és teljesítmény 

összefüggése. Az önismeret testi, lelki, szociális és szellemi szempontjai. A munkahelyi 

ártalmak és a stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Megbeszélés, 

vita, szituációs gyakorlatok, kérdőív, gyűjtőmunka. 

Követelmény: A tanulók tudják: Felsorolni a képességek fő jellemzőit. Felismerni a 

képességek és a pályák kapcsolatát. Megadni saját képességeik szintjeit. Azonosítani a 

testi adottságok, a szociális körülmény és a tárgyi tudás szerepét az eredményes 

munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség 

állapotát, az átképzés szükségességét. 
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Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák 

megismerésének lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozás 

leírások. Pályaszintek, egymást helyettesítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság, 

továbbtanulási lehetőségek. A pályaválasztás dokumentumai, ismeretforrások. 

Videofelvételek elemzése, pályatabló készítése, riportok készítése, elemzése. Érdeklődés, 

érzelem, motiváció a pályaválasztásban. Érdeklődési területek: Szabadban dolgozni, 

növényekkel, állatokkal foglalkozni, emberek között dolgozni. testi erőt kifejteni, 

formákkal, vonalakkal dolgozni, kézi erővel, szerszámmal dolgozni. Technikai 

feladatokat ellátni, irodában dolgozni, embereken segíteni, eladni, vásárolni. Tiszta 

környezetben dolgozni, gépeket szerelni és javítani, elektromos készülékekkel dolgozni, 

építőiparban, laboratóriumban dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a motiváció szerepe a 

pályaválasztásban. Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, öndefiníciós folyamatok 

támogatása. 

Követelmény: A tanuló tudja: Azonosítani az érdeklődési területek és elmondani azok 

szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban. 

Tananyag: Családi élet Családtervezés, házasság, családi célkitűzések. Generációk 

kapcsolata, egymás segítése. Családi szabadidő szervezés. 

Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett, 

segítőkész! Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti, 

vallási, családi ünnepekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni! 

d) Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően 

- A tanulást is tanulni kell 

- Tanulást segítő tevékenységek 

- Az iskolai értékrend kialakítása: otthon, hazaszeretet, siker, kitartás, önfegyelem, 

kötelességtudat, boldogság, becsület, tisztelet, hit, remény, család, szeretet 

- Egészséges életrend 

- A helyes napirend kialakítása 

- A család: a nagyszülők, a szülők és a gyerekek közössége 

- Ünnep a családban 

- Az ünnepek szerepe az emberek életében 

- Ismerem-e önmagam? 

- A megismerés forrásai 

- Baráti kapcsolatok 

- Részvétel a házi munkában 

- A nyári szünidő tervezése 

- A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás 

- Fiúk és lányok barátsága 

- A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság 

- Igazmondás, hazugság 

- A serdülők biológiai és higiéniai problémái 
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- Fejlesztő játékok tanulása 

- Tudni illik, hogy mi illik 

- Illemtan a gyakorlatban 

- Lakásunk kultúrája 

- Pályaválasztásra készülünk 

- Önállóság a tanulásban 

- Konfliktusok az osztályban 

- Igaz barátok az osztályban 

- A kulturált magatartás szabályai 

- Viselkedés ünnepi alkalmakkor 

- Bírálat, önbírálat 

- A család funkciói 

- Konfliktus a családban 

- Fizikai és szellemi munka 

- A pénz szerepe életünkben 

- Ápolt, divatos megjelenés 

- Hogyan rendezném be otthonomat? 

- A vendéglátás illemtana 

- A határainkon túl élő magyarság 

- Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban 

- Az étkezési kultúra 

- Az iskolaválasztás gondja 

- A család pályaválasztási elképzelései 

- Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában 

- Törekvés a harmonikus életre 

- Jövőnkre készülünk 

- Harcban önmagunkkal 

- Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban 

- Ügyintézés a mindennapokban 

- Barátság, szerelem, szexualitás 

- Házasság és család, a felbomló család 

- Hétköznapok és ünnepek a családban 

- Korunk jellemző betegségei 

- A fiatalkori bűnözés 

- A hivatalos helyen való viselkedés illemtana 

- Különféle tanulási módszerek 

- A jó időbeosztás, a helyes napirend 

- Közösségfejlesztő játékok 

- A kulturált viselkedés alapjai, illem 

- Ismerős, haver, barát 

- Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása 

- Árulkodás, becsület, "betyárbecsület" 

- Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség 

- Közlekedési szabályok, utazási illemtan 
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- Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények megbeszélése 

- Megjelenés, öltözködés 

- A sport szerepe az egészséges fejlődésben 

- Helyem a családban, szüleink tisztelete 

- Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás 

- Veszélyes anyagok (alkohol, dohányzás stb. egészségkárosító hatása) 

- Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye 

- A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása 

- Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége 

- Iskolai hagyományok megismerés 

- Fiú-lány kapcsolat, barátság, szerelem, a férfi, és a női szerepek. 

- Szerelem és házasság 

- Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink. 

- Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése 

- Családi hagyományok, ünnepek  

- A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia 

- Viselkedés iskolában a tanórán, iskolai rendezvényeken, utcán, közlekedési 

eszközökön, színházban, étteremben, szórakozóhelyen 

- A munka az ember alapvető létformája, a munka értelme, megbecsülése 

- Megélhetés, gazdálkodás, jólét  

- Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága 

- Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink 

- Helyünk Európában 

- Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások  

- Az információszerzés lehetőségei 

- Családi munkamegosztás, segítés otthon 

- A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás 

- Szabadidő értelmes, hasznos eltöltése (olvasás, rendszeres sportolás, zenetanulás, 

tánc, képzőművészet stb.) 

- Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása  

- Egészség, betegség. Egészségünk iránti felelősség kialakítása 
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A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

 

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

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

ismereteinek figyelembevétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő 

módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

2. 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. 

1. Sajátos nevelési igényű tanulók 

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

együtt, integrált formában folyik. 

- 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: 

▪ gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, 

▪ az Irányelvek figyelembevételével készített eltérő tanterv része az iskola helyi 

tantervének, 

▪ a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

▪ a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

▪ a fogyatékos tanulók részére kidolgozott értékelési formák alkalmazása, 

▪ a tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, 

▪ képességfejlesztő játékok, eszközök, 

▪ számítógépek fejlesztő programokkal. 
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2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek: 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 

szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

- 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. 

3. A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

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

stb.); 

- 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). 

4. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációját segítő 

tevékenységek 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, mely a pedagógiai 

program mellékletét képező „Intézményi integrációs program” alapján folyik; 

- szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 

szolgálattal, 
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- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- a tanulók háromhavonkénti fejlesztő értékelése a szülőkkel közösen; 

- 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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AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

 

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei, 

kapcsolattartásának formái  

 

Az iskola közösségeinek együttműködése 

Az Intézmény úgy szervezi közösségi eseményeit, hogy más intézményekkel, iskolákkal, 

civil szervezetekkel együttműködve elősegítse az iskolai közösség fejlődését, 

megoldásközpontú válaszokat találjon a társadalomból begyűrűző problémák kezelésére. 

Ennek érdekében mind a szülők, mind a civil szervezetek hatékonyabb bevonására, mind 

pedig a fiatalok közösségi aktivitásának fokozására új, közösségfejlesztő módszereket 

alkalmaz. 

 

Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a 

megbízott munkaközösség-vezetők útján valósul meg.  

2. Az együttműködés fórumai: 

- az iskolavezetőség ülései, 

- a különböző értekezletek, 

- megbeszélések. 

3. Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  

4. Az igazgatóság az aktuális feladatokról elektronikus levélben, megbeszéléseken, 

értekezleteken, munkaközösség – vezetőn keresztül értesíti a nevelőket.  

5. Az vezetőség tagjai (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők) kötelesek: 

- az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az 

ülés döntéseiről, határozatairól, 

- az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

igazgatóság felé. 

6. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

munkaközösségi-vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, 

az iskola vezetőségével, a szülői szervezettel. 
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A szakmai munkaközösségek együttműködése 

1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása 

előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös 

tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

- a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

- iskolán belül szervezett bemutatóórák, továbbképzések, 

- iskolán kívüli továbbképzések, 

- a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken 

belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

4. Az iskola vezetőségének havi programot egyeztető értekezlete után a munkaközösség-vezető 

tájékoztatót tart a munkaközössége tagjainak. 

A szülői szervezet és az iskola közösségeinek együttműködése 

1. A szülői szervezet az iskola közösségeivel a szülői szervezet teljes jogú tagjain és a 

meghívottakon keresztül tartja egymással a kapcsolatot.  

2. A szülői szervezet tagjai rendszeres időközönként – évente legalább két alkalommal – 

kötelesek tájékoztatni az általuk képviselteket a szülői szervezet tevékenységéről, valamint 

kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait a szülői szervezetnek 

továbbítani. 

3. A szülői szervezet ülésein állandó meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt: 

- az iskola igazgatója,  

- a diákönkormányzat vezetője. 

4. Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola 

igazgatója rendszeresen – évente legalább két alkalommal – köteles tájékoztatni a szülői 

szervezetet. 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

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

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

- az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 
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- a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

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

folyamatosan (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják. 

3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak 

az érvényesítése érdekében –szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz, illetve a szülői 

szervezethez fordulhatnak. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az intézményi tanáccsal, illetve a szülői szervezettel. 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2. A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon.  

3. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

4. A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán 

kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

- a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 

- tanulói ügyelet 

- sportélet; 

- túrák, kirándulások szervezése; 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 

- a tanulók tájékoztatása (iskolaújság, iskolarádió, iskolai honlap). 

5. Ezekben a kérdésekben  

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az igazgatónak ki kell kérnie. 

6. Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a 

nevelőtestület és az igazgató felé. 

7. A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 
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rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt. 

8. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője (elnöke) vagy a 

diákönkormányzatot segítő nagykorú személy képviseli.  

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

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

az iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai 

vezetőségének ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

- az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

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

a) Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, 

tanulmányi eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; 

valamint az együttes, összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a 

pedagógus között. 

b) 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, 

• 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, 
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• 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 nap. 

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

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

e) Írásbeli tájékoztató.  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról.    

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

munkaterv évenként határozza meg. 

4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben 

érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az 

intézményi tanácshoz, illetve a szülői szervezethez fordulhatnak. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével vagy intézményi tanáccsal, illetve a szülői szervezettel. 

6. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési 

szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől az iskolai 

munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon 

kérhetnek tájékoztatást.  

7. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) joga van megismernie. 

8. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy 

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola honlapján; 
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- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál; 

 

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése 

iskolán kívüli intézményekkel 

1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának 

állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

- Az intézmény fenntartójával, Tiszáninneni Református Egyházkerülettel 

- A református felekezetű általános iskolákkal 

- Református Pedagógiai Intézettel  

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal  

- Oktatási Hivatal, 

- A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői 

Bizottsággal  

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci 

Tagintézményével  

- az óvodákkal és a középiskolákkal. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

2. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola munkakapcsolatot tart fenn az 

alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

- Az iskola pályaválasztási felelőse kapcsolatot tart a középiskolákkal és a városban 

működő cégekkel, vállalatokkal 

- Az iskola diákjait támogató Garfield Alapítvánnyal, 

- 750. Számú Nagy Lajos Cserkészcsapat, 

- MIREHUKÖZ Nonprofit Kft., 

- A Vasgyári rendőrőrssel, 

- a miskolci közművelődési intézményekkel, 

- Factory Arénával, 

- az egyházak helyi gyülekezeteivel. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató  

a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves 

munkaterve rögzíti. 
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3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot 

tart fenn az iskolaorvossal és a védőnővel, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatát.  

4. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn a 

Családsegítő és a gyermekjóléti szolgálattal és a gyámhivatallal. A munkakapcsolat 

felügyeletéért az igazgató a felelős. 

5. A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában 

működő szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a területi (iskolaközi) szakmai 

munkaközösségek munkájába: 

- Alsó tagozatos munkaközösség, 

- Felső tagozatos munkaközösség, 

- Ökológiai munkaközösség, 

- Napközis munkaközösség. 
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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

 

20/2012. EMMI Rend. 64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei 

vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott 

teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján 

kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozóvizsga, 

- pótló vizsga, 

- javítóvizsga. 

- különbözeti vizsga 

2. Osztályozóvizsgát 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 osztályozóvizsgát tehet. 

3. 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. 

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

osztályzatot kapott. 

5. Különbözeti vizsga: iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi 

folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény. Iskolánk bármely évfolyamába belépő 

tanulók esetén, ha a helyi tantervünkben szereplő, a beiratkozás tanévéig tanult tantárgyak 

éves óraszámainak összege kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében szereplő összeg, 

a belépő tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie. Ugyancsak különbözeti vizsgát kell 

tenni a nem tanult tantárgyakból is. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának 

meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia 

a jelentkező tanuló ügyében.  
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6. 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.  

7. A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázót a pedagógiai szakvélemény által előírt módon kell vizsgáztatni. 

8. 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  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hittan/Etika  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Digitális kultúra   SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika és tervezés/Életvitel és 

gyakorlat  

 
 

GYAKORLATI 

Testnevelés   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Hittan/Etika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Természettudomány/Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Dráma és színház  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Digitális kultúra/Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika és tervezés/ 

Technika, életvitel és gyakorlat  

 
 GYAKORLATI 

Testnevelés    GYAKORLATI 
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AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK  
ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI 

 

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

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

2. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek és a szülő személyi okmányait; 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

3. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

- a gyermek és a szülő személyi okmányait; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

4. Ha az átvételt kérő tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve 

magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló 

felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam 

osztályfőnökeinek véleményét. 

5. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai  

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

igazgatója dönt, szükség esetén különbözeti vizsga, egyéni segítségnyújtás, türelmi idő 

biztosítása vagy évfolyamismétlés előírásával. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön 

létre. (Kivéve az első évfolyamra jelentkezőket, amely esetben az igazgató dönt, és a 

jelentkezés után öt munkanapon belül írásos határozatban értesíti a szülőt.) A tanuló a 

tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. 

Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév 

megkezdéséhez kötheti.  

6.   A felvételi eljárás különös szabályai  

Iskolánk egyházi intézményként az általánostól eltérő szabályok szerint működik és 

szervezi tevékenységét: Református nevelési-oktatási intézményként vallási, világnézeti 

tekintetben elkötelezett intézményként működik, és ennek megfelelően a gyermekek vagy 

a tanulók felvételének előfeltételeként, előkészítő foglalkozások, szülői találkozók 

alkalmával tájékozódik az intézmény iránt érdeklődő tanulók és családjuk felekezeti 

hovatartozásáról, egyházi kötődésének mértékéről, hitbeli elkötelezettségéről, 

érdeklődési köréről, és ezt figyelembe véve dönt a felvételről.   
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HELYI TANTERV 

 

 

A VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

 

Az iskolában tanított kötelező és nem kötelező (választható) tantárgyak és 

óraszámaik (óraterv) 

Iskolánk minden évfolyamra vonatkozó átfogó helyi tantervet használ. 

 

Törvényi háttér: 

• 5/2020 (I.31.) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 110/2012.(VI. 04.) Kormányrendelet módosításáról 

• Az Oktatási Hivatal által javasolt kerettanterv alapján 

• 2020- tól kifutó rendszerben: A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az 

általános iskola 1-4. évfolyamára”, valamint2. sz. mellékletében szereplő 

„Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”.  

 

Az általános iskolai oktatásban a Nat által meghatározott kötelező és maximális óraszámok 

az alábbi táblázat szerint alakulnak: 

 

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

Kötelező óraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető 2 2 2 2 1 2 2 2 

Max. heti óraszám 24 24 24 25 28 28 30 30 

 

Intézményünkben az ötödik évfolyamtól kezdődően a NAT rendelkezéseinek megfelelő 

követelményekkel emelt szintű nyelvoktatás folyik, a tanulók óraszáma az emelt szintű 

többletórákkal emelhető, azaz maximális óraszámuk (az ötödik évfolyamtól kezdődően) 

magasabb. 
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Heti óraszámok alakulása az 5-8. évfolyamokon vezetett emelt szintű nyelvoktatásban 

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

Kötelező óraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető 2 2 2 2 1 2 2 2 

Emelt szintű többletóra 0 0 0 0 2 2 2 2 

Maximális heti óraszám 24 24 24 25 30 30 32 32 

A 2020/2021-es tanévtől az 1. és 5. osztályban kerül bevezetésre az új Nemzeti alaptanterv, 

az erre épülő kerettantervek alapján meghatározott óratervi hálónkat felmenő rendszerben 

alkalmazzuk. Az általános iskola teljes évfolyamain (1-8.) a 2023/2024-es tanévtől kezdődően 

használjuk. 

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

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

jobb oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető órákat jegyeztük. 

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

Magyar nyelv és irodalom 8   8   6   5 1 4   4   3 1 3 1 

Matematika 4   4   4   4 1 4   4   3 1 3 1 

Történelem   2   2   2   2   

Állampolgári ismeretek   1   

Hon- és népismeret     1             

Etika/hit és erkölcstan                                 

Környezetismeret         1   1     

Természettudomány   2   2 1 0   0   

Kémia   1,5   1,5   

Fizika   1,5   1,5   

Biológia   1,5   1,5   

Földrajz   1,5   1,5   

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

Ének-zene 1   1   1   1   2   1   1   1   

Vizuális kultúra 2   2   2   1   1   1   1   1   

Dráma és színház         1         

Technika és tervezés 1   1   1   1   1   1   1     

Digitális kultúra 1   1   2   2   2   2   2   2   

Testnevelés 5   5   5   5   5   5   5   5   

Osztályfőnöki   1   1   1   1   

Egyházi ének    1  1   

Hittan egyházi intézményben 2 2 2 2 2  2 2 2 

Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető óra   2   2   2   2   1   2   2   2 

Összes tervezett óraszám 22 2 22 2 22 2 23 2 27 3 26 4 28 4 28 4 

Összesített óraszám 24 24 24 25 30 30 32 32 

Maximális órakeret 24 24 24 25 30 30 32 32 
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A 2022/2023. tanév végéig kerül kivezetésre a jelenleg érvényes helyi tantervünk.  

A 2012-es NAT-hoz kapcsolódó kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az 

alábbi táblázatok tartalmazzák. 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és államp. ism. 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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1. 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. 

2. 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 Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

1. évfolyam Matematika 1 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

2. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2 óra 

3. évfolyam Matematika 1 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 2 óra 

4. évfolyam Matematika 1 óra 

5. évfolyam Matematika 1 óra 

5. évfolyam Informatika 1 óra 

6. évfolyam Matematika 2 óra 

6. évfolyam Természetismeret 1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

7. évfolyam Matematika 2 óra 

8. évfolyam Matematika 2 óra 

8. évfolyam Biológia-egészségtan 1 óra 

3. Iskolánk az ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret 

tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja. 

4. Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve 

„B változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 

 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8. évfolyam Matematika B változat 

5-8. évfolyam Fizika A változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 
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5. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol vagy a német nyelvet tanulják. 

Lehetőség szerint csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet. Célunk ezzel, hogy az 

ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és 

tanulók tudásának megalapozására. 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Tantárgyak 

1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 8 

Idegen nyelv -  -  -  2 

Matematika 5 5 5 5 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Összes heti óra 25 25 25 27 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

Tantárgyak 

5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 5 5 5 5 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 3 -  -  

Fizika -  -  2 1 

Kémia -  -  1 2 

Biológia-egészségtan -  -  2 2 

Földrajz -  -  1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 -  -  -  

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  1 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat  
1 1 1 -  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Összes heti óra 28 28 31 31 
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Választható órakeret felhasználása a tanórai foglalkozások vonatkozásában: 

 

Évfolyam Tantárgy Heti óraszám 

1-3.évfolyam Idegen nyelv 2 óra 

4. évfolyam Idegen nyelv, informatika 1-1óra 

5-6.évfolyam 
Idegen nyelv 2 óra 

Informatika 1 óra 

7-8.évfolyam 

Idegen nyelv 2 óra 

Informatika 1 óra 

Pénzügyi és gazdálkodási ismeretek 1 óra 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, 

mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

Az iskolai óratervek kötelező és nem kötelező (választható) tanórai foglalkozásokat 

határoznak meg. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a 

mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a 

kötelező tanítási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia 

kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit 

tudomásul vette. Iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a 

követelmények teljesítése a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, 

ezért az iskolába történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel 

vállalását is jelenti. 

A Helyi tantervet elektronikus adathordozón mellékeljük. 
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A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

1. Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan taneszközöket 

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

hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. A tankönyveket az állam biztosítja, 

térítésmentesen.  

2. Néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is szükségük van.  

3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs 

munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

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

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév 

kezdetéig a szülők kötelessége. 

5. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

• A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

• Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

• A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

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

• Segítse az évfolyamok közötti tananyagok egymásra épülését. 

• Megvalósuljon a digitális oktatási tartalmak integrálása a kompetenciafejlesztő oktatás 

alkalmazása során.  

•  Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő 

hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése. 

• Segítse a képességfejlesztő tanítási-tanulási folyamatot. 

• Feleljen meg a kompetencia alapú oktatás kritériumainak. 

• Fontos, hogy bármilyen tantárgyhoz kapcsolódik is, a tankönyv megfeleljen az iskola 

szellemiségének, ha ez lehetséges, keresztyén szemléletet tükrözzön. 

6. A tankönyvellátás helyi rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A 

Tankönyvtári szabályzatot a könyvtári SZMSZ tartalmazza.  
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A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS 

SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

 

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a 

magatartás és szorgalom minősítésének elvei: 

Iskolai értékelésünkben a következő alapelvek dominálnak:   

• A helyi tanterv előírásaihoz képest hol tart a tanuló. 

• Önmagához viszonyítva fejlődött vagy hanyatlott a tanuló.  

Az értékelés kiterjed az iskolai élet minden területére, ezért az értékelésnél figyelembe 

veendők a szóbeli, írásbeli ellenőrzés, felmérés, órai aktivitás, versenyeken való szereplés, 

tanórán kívüli tevékenységek, stb. 

Az értékelés típusai  

A szaktárgyi értékelés alkalmával általában a diákok szóbeli vagy írásbeli teljesítményét 

vizsgáljuk; a képességek értékelésénél bonyolultabb magatartásokat is figyelembe veszünk. 

A pedagógiai értékelés funkciói meglehetősen sokrétűek. Az értékelés funkciója alapján az 

értékelési eljárások alapvető típusait alkalmazzuk:   

• diagnosztikus értékelés,  

• formatív értékelés, 

• szummatív értékelés,  

• fejlesztő értékelés. 

1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

2. 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. 

3. A magyar nyelv, magyar irodalom, matematika tantárgyakból az első-negyedik 

évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 
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4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, 

földrajz ellenőrzésénél: 

• a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is 

ellenőrizhetik; 

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

követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször 

ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában.  

6. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

• Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy 

esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

• A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik 

évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból 

érdemjegyekkel minősítjük. 

• Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon 

félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. 

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

o KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

o JÓL TELJESÍTETT 

o MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

o FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORUL  

• A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon 

félévkor és év végén  a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal 

minősítjük. 

7. A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és 

év végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló 

év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

8. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), 

közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 
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9. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból havonta minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie. Ha a 

témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább 

egy érdemjeggyel kell értékelni. 

10. Tanév közben a témazáró és félévi felmérők alapján is értékelünk.  Tanév végén minden 

évfolyamon szummatív értékelést alkalmazunk. 

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

elektronikus naplón keresztül. 

12. Az elektronikus naplóban többféle jegy adható, amelyek súlyozása eltérő. 

13. 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 

   0-34 % elégtelen (1) 

 35-54 % elégséges (2) 

 55-74 % közepes (3) 

 75-89 % jó (4) 

90-100 % jeles (5) 
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BELSŐ MÉRÉSI RENDSZERÜNK 
 

Belső mérési rendszerünk 

 

Feladat Cél 

Érintett 

osztály, 

csoport 

Határidő Felelős 

DIFER-mérés Minden elsős 

képességmérése 

alapján a fejlesztés 

kijelölése 

elsősök október-

december 

ismétlés 3. 

osztályban 

fejlesztőpedagógus, 

osztályfőnökök 

Hangos 

olvasás, 

helyesírás 

Felkészülés a felső 

tagozatra 

4. osztály félév, év 

vége 

magyar szakosok, 

iskolavezetés 

Idegen nyelvi 

mérés 

emelt oktatásra 

szűrés, nyelvi 

kompetenciamérés 

4 – 8. 

osztály 

félév, év 

vége 

idegennyelv-

szakosok 

Szövegértési 

mérés 

Az anyanyelvi 

kompetencia 

mérése 

1-8. 

osztály 

félév, év 

vége 

magyar szakosok, 

iskolavezetés 

Matematikai 

képesség 

mérése 

A matematikai 

képességek mérése 

1-8. 

osztály 

félév, év 

vége 

matematika 

szakosok 

 

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

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket, illetve 

osztályzatokat használjuk. 

15. A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a 

nevelőtestület állapítja meg. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 
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16. 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; 

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

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

17. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket, illetve 

osztályzatokat használjuk. 

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

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

• Az első-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a 

tanév végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 

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

19. 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. 
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d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

- feladatait többnyire nem végzi el; 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

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

ellenszegül; 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

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

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

20. 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. 

A tanulók jutalmazásával összefüggő elvek  

(a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek) 

1. Az iskolai jutalmazás formái. 

a) Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári dicséret, 

- napközis 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) Kimagasló tanulmányi eredményükért és példamutató közösségi munkájukért a 

tanulók a tantestület javaslata alapján a ballagáson Komlós-díjat kapnak. 

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. 

2. A dicséretet írásba kell foglalni az elektronikus naplóban, és azt a szülő tudomására kell 

hozni.  

A tanulók büntetésével összefüggő elvek 

(a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek) 

1. 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. 

2. Az iskolai büntetések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés; 

- napközis nevelői figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki intés; 

- osztályfőnöki megrovás; 

- igazgatói figyelmeztetés; 

- igazgatói intés; 

- igazgatói megrovás; 

- tantestületi figyelmeztetés; 

- tantestületi intés; 

- tantestületi megrovás. 

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban 

indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell 

részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 
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- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 

- a szándékos károkozás; 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

5. A büntetést írásba kell foglalni az elektronikus naplóban, és azt a szülő tudomására kell 

hozni. 

6. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvényrendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a 

fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

Az ismeretek számonkérésének rendje 

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások  

A tanuló rendszeres időközönként beszámol arról, hogy tananyagot milyen mélységben 

sikerült az adott időszakban elsajátítania. 

A számonkérés formái  

A szóbeli beszámoltatás formái:  

• felelet,  

• memoriter elmondása,  

• vizsga szóbeli vizsgarésze (javító-, osztályozó-, tanulmányi vizsga).  

Az írásbeli beszámoltatás formái:  

• írásbeli felelet (röpdolgozat) – az előző 1-2 tanóra anyagából,  

• dolgozat – kettőnél több tanóra tananyagából, 

• témazáró – a tanult témakör tananyagából, 

• félévi/év végi felmérő dolgozat – a féléves/éves tananyagból, 

• vizsga írásbeli vizsga része (javító-, osztályozó-, tanulmányi vizsga), 

• fogalmazás, 

• olvasónapló, 

Gyakorlati beszámoltatás: 

• munkadarab elkészítése (technika és tervezés, életvitel és gyakorlat), 

• gyakorlat bemutatása (testnevelés és sport), 

• különböző technikával elkészített alkotás (vizuális kultúra), 

• ritmusgyakorlat, kottaolvasás, kottaírás, szolmizálás, daléneklés (ének-zene). 
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A számonkérés módjai 

Szóbeli/írásbeli feleletet a pedagógus előzetes bejelentés nélkül bármely tanítási órán tarthat. 

A dolgozat, témazáró-, félévi és év végi dolgozat témáját és időpontját minden pedagógus egy 

héttel korábban köteles bejelenteni. Egy tanítási napon csak két ilyen jellegű írásbeli 

beszámoló tervezhető. A megírt dolgozatokat a pedagógusok kötelesek két héten belül 

kijavítani és megmutatni a tanulóknak. A dolgozat javítását tanórán meg kell beszélni. 

Minden írásbeli számonkérést pontozni kell. Nincsen pontozás a szépírás/külalak, fogalmazás, 

olvasónapló és a füzet/munkafüzet-vezetés értékelésénél. 

Az előre bejelentett írásbeli témazáró dolgozatot minden gyereknek meg kell írnia. Ha a tanuló 

a dolgozatírás napján hiányzik, pótló dolgozatot ír. 

 

Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai: 

1. Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának elvei 

• Az írásbeli és szóbeli házi feladatok rendszerét a pedagógiai folyamat 

nélkülözhetetlen részének tekintjük. 

• A házi feladat mennyiségét és nehézségi fokát a tanító és a tanár a tanuló 

életkori sajátosságainak, képességének és tantervi követelményeknek 

figyelembevételével határozza meg. 

• A házi feladatot a nevelő óráról órára kijelöli. 

• Külön házi feladatot hétvégére és szünetekre nem adunk, csak szorgalmi 

feladatokat, amelyek alkalmasak lehetnek a hiányok pótlására, vagy ismeretek 

erősítésére. 

• Nem számít külön házi feladatnak a hétvége, illetve a szünet előtti utolsó tanítási 

órán feladatott soros házi feladat. 

1) A házi feladatok célja: 

a) a tananyagtartalom minél alaposabb elmélyítése, begyakorlása 

b) a tanulók kötelességtudatának kialakítása, fejlesztése 

c) a tanórai munka előkészítése 

2) A házi feladat, mint pedagógiai eszköz 

a) szolgálja azokat a nevelési-oktatási célokat, amelyeket a tanár az adott tanórára 

kitűzött. 

b) vegye figyelembe a tanuló képességét, felkészültségét, munkatempóját. 
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c) mennyisége alkalmazkodjon a tanuló életkori sajátosságaihoz, vegye figyelembe a 

tanuló egyéb elfoglaltságait. 

d) A túlterhelés elkerülése érdekében törekedjünk arra, hogy a kötelező szóbeli és 

írásbeli házi feladat elvégzésére szánt idő tantárgyi összességben ne haladja meg 

• 1-2. évfolyamon a 45 percet, 

• 3-4. évfolyamon a 60 percet, 

• 5-6. évfolyamon a 90 percet, 

• 7-8. évfolyamon a 120 percet. 

e) Napközis vagy tanulószobai oktatásban részesülő tanulók a házi feladataikat az 

iskolai oktatás keretében kötelesek megoldani. 

f) A házi feladat elkészítését a gyermekeket tanító (illetve a gyermekek felügyeletét 

ellátó) pedagógus ellenőrizheti. 

g) Az írásbeli házi feladat el nem készítéséért a pedagógus a tanulót figyelmeztetésben 

részesítheti, osztályzattal azonban nem büntetheti – ám a házi feladat tartalma 

(szóbeli vagy írásbeli) felelet formájában számon kérhető. 

h) A tanítási szünetek idejére csak a közismereti tárgyakból, illetve a kötelező 

olvasmányokból adható szóbeli házi feladat. 

i) A memoriterek megtanulására, gyakorlati feladatok (rajzok) elkészítésére, könyvtári 

feladatok megoldására legalább 1 hét álljon a tanuló rendelkezésére. 

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

választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi 

feladatot javasolhatunk. 
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A TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi munka iskolánkban 

Céljaink: 

− A gyermekek életútjának figyelemmel kísérése. 

− A hátrányos megkülönböztetés elkerülése. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 

értelmében: 

6. § (1) A nevelési-oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, tanulók 

veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a 

gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó 

más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 

(2) Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okokat 

pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. 

 1. Az iskola igazgatójának feladatai: 

- Ellenőrzi, segíti a kollégák ez irányú munkáját. 

- Helyes, humanisztikus, elfogadó, befogadó szemléletet alakít ki a tantestületben, a szülők 

körében, valamint mindazokban, akik a gyermekvédelemre szorulóknál hasznosak lehetnek. 

- Ellenőrzi az osztályfőnökök által vezetett nyilvántartást /a halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH) valamint a veszélyeztetettek Nyilvántartási lap-ját/ és valamennyi gyermekvédelmi 

esetről készített feljegyzést. 

2. Osztályfőnök feladatai 

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munkának alapvető meghatározói az osztályfőnökök, 

hiszen a közvetlen gyermekvédelmi munka elsősorban rájuk hárul. Az osztályfőnök a 

gyermekvédelmi megbízott elsőszámú támogatója, segítője, alaposan ismernie kell a tanulók 

legkisebb gondjait is. 

- A pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük folytatott beszélgetés alapján 

megismert veszélyeztetett tanulóknál - a veszélyeztető okok feltárása érdekében - 

családlátogatáson megismeri a tanuló családi környezetét. 

- Gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a 

gyermekjóléti szolgálatot. 
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- A gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. 

- Az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai 

keretében egészségnevelési, káros függőségek elleni (kábítószer, egyéb 

drogok,internetfüggőség), deviáns viselkedés megelőzését segítő programok kidolgozásának 

segítése. 

- Ennek részeként kábítószer-ellenes program kidolgozásának segítése, végrehajtásának 

figyelemmel kísérése; szükség esetén intézkedés megtételének. 

- Kezdeményezése az iskola igazgatójánál, tájékoztatás nyújtása a tanulók, a szülők és a 

pedagógusok részére. 

- Az iskolának kiemelt figyelmet kell fordítania a szenvedélybetegségek megelőzésére, illetve 

a gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésének elősegítésére. 

- Az iskola továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással segítséget nyújt a tanulónak és a 

szülőnek középiskolai tanulmányok megkezdéséhez. 

- A gyermekvédelmi esetekre azonnal reagálnia kell! 

- Tanulócsoportjában valamennyi gyermekvédelmi munkát (felderítés, számbavétel, 

problémamegoldás) illetékességén belül önállóan kell megoldania. 

- A tanulók megítélése alapos megismerés és környezetének felderítése alapján történhet. 

- A tanulók szüleivel folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart, nyomon követi a tanulók 

hiányzásának okait. A gyermekkel kapcsolatos tevékenység- a szülők egyetértésével és 

támogatásával történjék lehetőleg. 

- Az osztályban előforduló gyermekvédelmi esetekről, helyzetükről és állapotukról 

folyamatosan tájékoztatja az osztályban tanító szaktanárokat, kollegájukat. 

- Ismernie kell a túlkorosok számát, a túlkorosság okát, a gyanúsan és igazolatlanul 

mulasztókat. 

- A tanulók szociális helyzetének megoldására előterjesztést tesz (pl. segély), szorgalmazza a 

napközis vagy tanulószobai ellátást és pedagógiai gondoskodást, a tanulók nyári 

táboroztatását, vakáció élményt nyújtó elhelyezést. 

- Az idegrendszeri ártalmakkal, személyiségzavarral küzdő, neurotikus tanulókat iskolaorvosi 

szakrendelésre, ill. gyermek-ideggondozói vizsgálatra javasolja. Súlyos esetben, ami 

meghaladja az iskola illetékességét a gyermekvédelmi megbízottal a fenntartótól kérnek 

tanácsot, közösen keresnek megoldást. 



 

86 

 

Az iskolai munka szerves része a gyermekvédelmi tevékenység, ezért valamennyi iskolai 

dolgozó, pedagógus és egyéb alkalmazott részfeladata a rászoruló gyermekek segítése, 

gondjainak lehetőség szerinti megoldása – sajátos problémák humánus kezelése. Ehhez 

gyermekvédelmi szemléletet kell kialakítani és fejleszteni. 

 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSA, NEVELÉSE 

 

Törvényi szabályozók: 

• A 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről 

• A többször módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatásiintézmények 

működéséről 

• A többször módosított 14/119. (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és 

• pedagógiai szakszolgálatokról 

• 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

• nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

• irányelve kiadásáról 

• 32/2012. EMMI Rendelet 

A sajátos nevelési igény gyűjtőfogalom. 

Meghatározás:  

Sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló: 

aki a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján: testi, érzékszervi, értelmi, 

beszédfogyatékos, autista vagy halmozottan fogyatékos, 

aki a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján a pszichés fejlődészavara miatt a 

nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia, mutizmus, kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar, figyelemzavar). 

A sajátos nevelési igényű gyermek számára hatalmas húzóerőt jelenthet, ha egy csoportba 

járhat egészséges társaival. 

Az ép gyermek az együttnevelés során egész életre kiható, meghatározó humán értékek és 

szociális képességek fejlődésével, elfogadásával és felértékelésével gazdagodik. 

Minél kisebb korban találkozik az egészséges gyermek a sérült gyermekkel, annál 
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könnyebben és természetesebben alkalmazkodik társához és a vegyes tanulócsoportban adódó 

helyzetekhez. Természetessé válik az elfogadás, a tolerancia, észrevétlenül fejlődik bennük a 

segítőkészség. 

Az integráció során a sajátos nevelési igényű gyermekeknek lehetőségük van kortársaikkal 

együtt játszani, fejlődni, teljes életet élni. 

Az iskolánkban oktatott sajátos nevelési igényű tanulók állapotuknak, személyes 

adottságuknak megfelelő, különleges gondozásban, habilitációs, rehabilitációs ellátásban 

részesülnek. 

 

Alapelvek 

- Intézményünkben a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval 

együtt, azonos iskolai osztályban történik. 

- Iskolánkban elfogadó pedagógiai és tanulói környezet kialakítására törekszünk. 

- Az együttnevelés során érvényesítjük a habilitációs, rehabilitációs szemléletet; 

sérülésspecifikus taneszközöket, módszereket, eljárásokat, fejlesztő eszközöket 

alkalmazunk. 

- Az SNI tanulók oktatását a 32/2012. EMMI Rendelet irányelvei alapján végezzük. 

 

Célok 

- A sajátos nevelési igényű tanulóknál pedagógiai programunk általános célkitűzéseinek 

megvalósítására is törekszünk. 

- Az együttnevelés vállalásával a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, 

iskolai beilleszkedését, egyéni haladását segítjük, megkönnyítve ezzel a felnőtt társadalomba 

való majdani beilleszkedésüket. 

- A gyermekeket, tanulókat sajátos nevelési igényeik figyelembevételével, a számukra 

szükséges területeken fejlesztjük. 

- Szem előtt tartjuk, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne 

terhelje túl, a követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez. 
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A habilitációs, rehabilitációs tevékenységek közös céljai és feladatai 

- Az illetékes szakértői bizottság által megállapított fogyatékosságból, 

részképességgyengeségből fakadó hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása. 

- A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása, kompenzációja érdekében. 

- A különféle funkciók egyensúlyának kialakítása. 

- Az esetlegesen szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása, 

alkalmazásának begyakorlása. 

- Az egyéni fejlődést, társadalmi beilleszkedést segítő tulajdonságok fejlesztése. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározzák: 

- a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság megállapításai, 

- a tanuló életkora, pszichés és egészségi állapota, 

- a tanuló képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei, 

- a tanuló szocio-kulturális környezete, együttműködés a szülőkkel, szakmai 

szolgáltatással, családsegítővel. 

Feladatok: A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésében-oktatásában résztvevő 

pedagógus: 

- a tantárgyi tartalmak- egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző 

módosulásait, tantervi követelményeit figyelembe veszi, 

- egyéni fejlesztési terv alapján (éves) egyéni haladási ütemet biztosít, 

differenciáltmódszereket, technikákat, fejlesztő eszközöket alkalmaz, 

- egy-egy nevelési, tanulási helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, 

- alkalmazkodik az eltérő képességekhez, viselkedéshez, 

- együttműködik a gyermeket, tanulót nevelő-oktató többi pedagógussal, szakemberrel. 

A gyógypedagógus: 

- segíti a komplex pedagógiai diagnózis értelmezését, 

- a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság javaslatai alapján elkészíti az egyéni 

fejlesztési tervet, illetve közreműködik összeállításában, 

- habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztést végez, 

- javaslatot, szakmai tanácsokat ad speciális módszerekre, eszközökre, környezetre, 

- tevékenységét folyamatosan dokumentálja. 
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A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY TÍPUSAI SZERINTI ISKOLAI FEJLESZTÉS 

 

Enyhe értelmi fogyatékos gyermek (tanulásban akadályozott) 

Enyhe értelmi fogyatékosságot a TKVSZRB csak abban az esetben állapíthat meg, ha azt a 

hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő orvosi adatlap, az orvosi szakvélemény, 

valamint a pedagógiai és pszichológiai vizsgálat során kialakított elsődleges képességbecslés 

egybehangzóan igazolja. Ennek hiányában a tanuló a lakóhelye szerinti, vagy választott 

iskolában kezdi meg, vagy folytatja tankötelezettségének teljesítését. A szakértői bizottság 

szakvéleményét a tanuló folyamatos figyelemmel kísérését követően alakítja ki. 

Enyhe értelmi fogyatékosságot megállapító szakértői vélemény birtokában a tanuló oktatása, 

nevelése a javaslatban foglaltak figyelembevételével integráltan történik intézményünkben. 

- A tanulók az enyhe értelmi fogyatékos tanulók tanterve szerint, az abban 

meghatározott követelményszint figyelembevételével értékelhetők. 

- Egyéni habilitációs, rehabilitációs óráikat a szakértői javaslat alapján, az általuk 

javasolt speciális fejlesztési területek és időkeret figyelembevételével biztosítjuk. 

- Egyéni habilitációjukat/ rehabilitációjukat egyéni fejlesztési terv elkészítése után 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár végzi. 

- A gyógypedagógus az egyéni és csoportos fejlesztéseket minden alkalommal 

„Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció- egyéni fejlődési lap”-on 

dokumentálja. 

 

A beszédfogyatékos gyermek 

A beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési 

zavarok és a környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli 

akadályozottság, mely tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak. 

Az iskolai oktatás, logopédiai ellátás a beszédbeli akadályok jellegétől függ. Az első 

évfolyam anyagának két tanévre történő elosztása indokolt lehet. 

Alapelvek, célok, feladatok: 

Az együttnevelés a beszédfejlődést szolgálja. Meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, 

fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. 

- a fejlesztés legyen tudatos, tervszerű, valósuljon meg a folyamatkövetés, 

- jelentsen segítséget a szülők támogató együttműködése, 

- motiválás a beszédhiba leküzdésére, 
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- felkészítés az esetleges visszaesésekre, azok kezelésére, 

- az informatikai eszközök segítő szerepe kiemelkedő, különösen az írás- és olvasási 

- nehézséggel küzdő tanulók esetében. 

A pedagógiai rehabilitáció: 

- logopédiai egyéni és csoportos terápia. 

Egészségügyi rehabilitáció formái: 

- gyermekneurológiai vizsgálat és ellátás, pszichológiai vizsgálat és ellátás, 

gyógytorna, úszás. 

 

A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan 

és súlyosan akadályozott tanulók 

Részképesség zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), hiperkinetikus- és figyelemzavar, 

a pszichikus funkciók kialakulatlansága, fejletlensége áll sok esetben a súlyos tanulási, 

beilleszkedési és magatartási problémák hátterében. 

Általános jellegzetességek: 

- általában érzékenyebbek az időjárási változásokra, 

- fáradékonyabbak az átlagnál 

- nehezen tűrik a zajokat 

- nehezen viselik el a várakozás feszültségét, 

- gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, egyedüllétre, 

- fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és 

- követhető szabályokat. 

Alapelvek, célok, feladatok: 

Fejlesztésük gyógypedagógiai tanár és/vagy pszichológus közreműködését igényli, 

rehabilitációs célú órakeretben, egyéni terápiás terv alapján.  

Indokolt esetben mentesítés a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottság javaslata alapján az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és 

minősítés alól. 

Kiemelt feladatok: 

- az egészséges énkép és önbizalom kialakítása, 

- a kudarctűrő-képesség növelése, 

- az önállóságra nevelés. 
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A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a helyi tantervben 

rögzítettektől, de indokolt lehet az első évfolyam két tanév időtartamra történő elosztása. 

Ebben az esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a 

pszichés gondozás, a megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a 

gyógypedagógiai korrekciós-kompenzáló-terápiás módszerek alkalmazásával. 

A helyi tantervben leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek, azok fejlődési útjai, módjai, és 

kialakulásuk időtartama mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye. 

Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció: 

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a megfelelő szakorvosi ellátást, annak 

folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi 

terápiákat foglalja magába. Ebből a szempontból fontos a tanuló gyermekneurológiai, a 

fülészeti, valamint a szemészeti vizsgálata, szükség esetén az érzékszervi gyógyítás. A 

gyógypedagógiai tanár által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális 

képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak 

elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. 

 

Diszlexia, diszgráfia 

A diszlexia az intelligenciaszinttől független olvasási és helyesírási gyengeség. Általában 

differenciálatlan az aktív szókincs, gyenge a verbális emlékezet, probléma van a vizuális és 

akuszikus érzékelés területén. A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, 

torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a fogalmat. 

Az olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és makacs 

betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak 

áttekintése nagy nehézségeket okoz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek 

előhívása észlelhető. Nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a szöveg tartalma 

között, pontatlan a toldalékok olvasása, lassú az olvasási tempó, s mind ezek következtében 

gyenge a szövegértés. 

A súlyos olvasás-írászavar irreverzibilis, maradványtünetei a közép- és felsőfokú 

oktatásban, illetve a felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradnak.  

Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző lehet a rossz kéztartás, 

az íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előre haladáshoz 

viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. Gyakran sok helyesírási hibával 

írnak. Az írómozgás egyenetlen, ritmusa és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor 

csak nagyon lassan valósul meg, ezért is fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók. 
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Másodlagos tünetként a fentiek miatt minden tantárgyban gyengébb lehet a teljesítményük 

jó értelmi képességeik ellenére, s az elszenvedett kudarcaik miatt magatartási problémák is 

jelentkezhetnek, ha nem megfelelően elfogadó a környezetük. 

A fejlesztés legfőbb céljai: 

- alakítsuk ki a tanulóban az intellektusának és mindenkori osztályfokának megfelelő 

értő olvasás-írás készséget, 

- fejlesszük a kifejező készségét, 

- segítsük az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében, a későbbi 

kudarcok elkerülése érdekében. 

Fejlesztési feladatok: 

- vizuális és akusztikus érzékelés fejlesztése, 

- a testséma biztonságának kialakítása, 

- a téri, síkbeli és időbeli relációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

- a vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

- a látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 

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

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

valamint a vizuális és auditív észlelésre alapozó módszerrel, 

- az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 

pályafutása alatt, 

- hallás és olvasás utáni szövegértés fejlesztése, 

- a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

- az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

- az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív 

tolmácsolásával, gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és 

alkalmazásával. 

 

Diszkalkulia 

A diszkalkuliás tanulóknál gyakran hiányzik a matematikai érdeklődés, kialakulatlan a 

mechanikus számlálás képessége, a mennyiség-állandóság érzékelése, számok megfelelő 

lejegyzése, sorba rendezések. Súlyos elmaradásaik vannak a matematikai nyelv fogalmainak 

használatában (helyi érték…), a matematikai relációk kifejezésében. 

Fejlesztési feladatok: 

- az észlelés-érzékelés, a vizuális és akusztikus figyelem, az emlékezet, a gondolkodás 

és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztése, 
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- a testséma kialakítása, 

- a téri, síkbeli, idői tájékozódás fejlesztése, relációk gyakorlása, 

- a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

- a szerialitás (sorrendiség) erősítése, 

- segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

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

helyezése, 

- a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök folyamatos 

használata, képi megerősítés, 

- a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, eljárások megtalálása és alkalmazása. 

 

Hiperkinetikus- és figyelemzavarok 

Már az első életévekben, az óvodás korban tapasztalható tünet együttes, melyet a 

tevékenységek csapongása, a figyelmetlenség, a nagyfokú impulzivitás, a szabályok gyakori 

megszegése, megfontolatlanság, a társakkal való gyakori konfrontálódás jellemez. 

Gyakori a kognitív működések zavara, illetve a nyelvi és mozgáskoordinációs képességek 

fejlődésének késése. Másodlagos tünet az aszociális viselkedés és csökkent önértékelés. 

Fejlesztési feladatok: 

- Figyelemkoncentráció fejlesztése, 

- Időkeret és hely biztosítása a fokozott mozgásigény kielégítésére, 

- Feszültség levezetése, helyes mederbe terelése, 

- Pozitív önértékelés kialakítása. 

 

Magatartási zavarok 

Jellemzői a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos magatartássémák. A 

viselkedés jelentősen eltér az adott életkorban elvárhatótól, a szociális elvárásokat durván 

áthágja a gyermek. Sokkal súlyosabb lehet, mint egy gyermekcsíny vagy egy serdülőkori 

lázadás és hosszan tart (hat hónap vagy annál hosszabb ideig). Érzékelhető még nagyfokú 

hevesség, társakkal, tárgyakkal, állatokkal szembeni durva bánásmód, fenyegető 

erőfitogtatás, indulatkitörések, iskolakerülés, hazudozás. 

Fejlesztési feladatok: 

- A tanuló optimális helyének megválasztása az osztályteremben, hogy a pedagógus 

jelzéseit megfelelően érzékelhesse. 
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- Az egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 

érdeklődésének, terhelhetőségének figyelembevételével. 

- A tanuló viselkedésének (kommunikációjának, önbizalmának, magabiztosságának, 

önérvényesítésének, rejtett szorongásának…) megismerése siker vagy kudarc esetén. 

- A fentiek alapján a tanuló alkalmazkodásának, a kortárs csoportba való 

beilleszkedésének segítése. 

- Együttműködés a családdal és más szakemberekkel (pl. pszichológus). 

- A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélményhez juttatással. 

Dokumentáció 

A habilitációs, rehabilitációs foglalkozások egyéni vagy csoportos formában tarthatók 

egyéni fejlesztési terv alapján a megfelelő gyógypedagógiai szakember vezetésével.  

A dokumentálás egyéni fejlődési lapon történik 

.
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A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

MÓDJA 

 

1. Az iskola a mindennapos testnevelést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

2. Ennek alapján 

- az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 

testnevelésóra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok 

valamelyikével teljesíthet: 

▪ a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

tanórán való részvétellel, 

▪ iskolai sportkörben való sportolással, 

▪ kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján 

kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között 

szervezett edzéseken való sportolással. 

3. A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat 

alapján könnyített- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. 

A könnyített testnevelést a testnevelésóra keretében kell biztosítani úgy, hogy a mindennapos 

testnevelés megvalósuljon. 

A gyógytestnevelés-órákat legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében kell 

megszervezni. Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt 

vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben 

az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell 

elérnie a heti öt órát. 

Cél 

Személyre szabott stratégiával (célokkal, módszerekkel, követelményekkel) kell közelíteni a 

fizikai képzés normál színvonalához. Az iskolaorvos a szakorvossal együttműködve 

határozzák meg a gyógytestnevelésre járók diagnózisát, valamint  a normál testnevelés és a 

gyógytestnevelés belső arányát. 

El kell érni, hogy a tanulók a speciális gyakorlatokat (gyakorlatsorokat) tudatosan, pontos 

kivitelben képesek legyenek végezni és szokjanak hozzá a rendszeres fizikai terheléshez. 

Ismerjék meg koruknak és képzettségüknek megfelelően a szükséges elemi funkcionális 

anatómiai ismereteket, a főbb izomcsoportok működését, az erősítés-mobilizálás változatait, 

a testtartás kompenzált módszereit és a gerinc helyzetének függését a medence állásától. a 
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képzési folyamatban a szaktanárnak gondolni kell arra is, hogy ellensúlyozzák a kisebbségi 

érzésüket, gátlásaikat. 

A speciális javító terhelés mellett szükséges feldolgozni a testnevelési tanterv azon részleteit 

(sportjáték és atlétikai gyakorlatok, torna egyszerű elemei, úszás betegség adekvát fajtái), 

amely számukra nem ellenjavallt. 

A normál tantervi anyag elsajátításával törekedjenek az egészséges tanulók óráira való 

visszatérésre. Az iskola elhagyása után képesek legyenek az "önkorrekciós" munka 

folytatására. 

Követelmény 

A gyógytestnevelési tanterv egységének tekinthető az egy iskolai év. A tanulók félévenként 

szakorvosi kontrollvizsgálaton vesznek részt.  Itt dől el, hogy a tanulók állapotában milyen 

változások következtek be és a következő tanévet milyen kategóriában folytatják. A tanulók 

év közben is válthatnak kategóriát (akár gyógytestnevelésre beiratkozásról, akár normál 

testnevelésre való visszasorolásról van szó), ha a szakorvosi vizsgálat vagy kontrollvizsgálat 

tanév közben történik.  

A speciális követelményeket - a gyógytestnevelés szerkezete és speciális helyzete miatt - 

szabatosan meghatározni nem lehet. A speciális, javító, rehabilitációs terhelés eredménye sok 

és bonyolult élettani folyamat kíséretében alakul ki. A tervezhető  tananyag a testnevelési 

tantervből a számukra nem ellenjavallt (sportjáték, atlétika, úszás, torna) gyakorlatokból 

állítható össze. a követelmények itt szabatosan meghatározhatók és elérésük minősíthetők. 

A tantervi egység (egy-egy iskolaév) követelményeinek kidolgozását és elérésének 

módozatait nehezíti, hogy a gyógytestnevelési csoportok nem homogén életkorú, 

előképzettségű tanulókból állnak össze. Ezért az óra döntő részét a diagnózis alapján 

kidolgozott egyéni gyakorlatok képezik. A tanítási egység követelmény elérésének forrását e 

mozzanat alkotja. 

Értékelés 

A szaktanár havonta  érdemjeggyel értékeli a tanulót.  Az osztályfőnök a hiányzásokról 

beszámoltatja a tanulót. 

 A félévi, év végi osztályzatok, mint teljes értékű minősítések kerülnek a bizonyítvány 

testnevelési rovatába. A tartós hiányzásról az iskolának (osztályfőnöknek) értesíteni kell a 

szülőket. 
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A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE, SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 

 

Iskolánk tanévenként, a felső tagozatos évfolyamára kiterjedően megszervezi a tanulók fizikai 

állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát, a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 

a NETFIT® fittségmérési rendszer segítségével. A tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi. A 

tanulók mérési eredményeit a testnevelést tanító pedagógusnak a mérési időszakon belül kell 

rögzítenie, a NETFIT® informatikai rendszer pedagógus felhasználói felületén. A hivatalos 

felület elérhető a www.netfitweb.hu oldalon. 

 A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak.  

 

Testösszetétel és tápláltsági profil: 

• Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI)  

• Testmagasság mérése  

• Testzsírszázalék mérése – testzsírszázalék   

Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

• Állóképességi ingafutásteszt (20 méter) – aerob kapacitás   

Vázizomzat fittségi profil: 

• Ütemezett hasizomteszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége  

• Törzsemelésteszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

• Ütemezett fekvőtámaszteszt – felsőtest izomereje  

• Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje  

• Helyből távolugrás-teszt – alsó végtag robbanékony ereje   

Hajlékonysági profil:  

• Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

Az eredményeket a testneveléstantárgyat tanító pedagógusok közösen elemzik és 

meghatározzák a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket  
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, 
NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

 

I. A pedagógiai program érvényességi ideje 

1. Az iskola 2020. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi meg 

először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. 

2. A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

3. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2020. szeptember 1. 

napjától 2024. augusztus 31. napjáig – szól. 

II.  A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

1. A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

- A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) 

minden tanév végén értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános 

célok és követelmények megvalósulását. 

2. A 2023-2024. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program 

teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén 

ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot 

kell kidolgoznia. 

III.  A pedagógiai program módosítása 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola igazgatója; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- a szülői munkaközösség; 

- az iskola fenntartója. 

2. A tanulók a pedagógiai program módosítását a diákönkormányzat képviselői útján 

javasolhatják. 

3. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató 

jóváhagyásával válik érvényessé.  

4. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség 

hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető egyetértését. 
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5. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első 

napjától az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni. 

IV. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető. 

2. A pedagógiai program elolvasható az iskola honlapján.  

3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 

igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők 

fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

4. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola honlapján; 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatóhelyettesénél; 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA 

VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 
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