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I. NEVELÉSI PROGRAM 

1. Pedagógiai alapelvek 

 

Mire való az iskola?  

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, 

hogy felébredjen a tudás vágya, 

megismerje a jól végzett munka örömét, 

megízlelje az alkotás izgalmát, 

megtanulja szeretni, amit csinál, és 

megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 

                                                                                   Szent-Györgyi Albert 

 

Többcélú intézmény lévén a személyiségközpontú nevelést-oktatást vállaljuk fel, amely 

számunkra a következőt jelenti: 

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

tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek 

(család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének 

kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek 

egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási 

folyamatokat; 

 alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át 

tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének; 

 a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket 

kölcsönhatásban fejlesztjük; 

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

a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; 

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

gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét 

élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 

 szegregációmentes együttnevelési környezetet alakítunk ki; 

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

önmegvalósítás lehetőségét; 

 az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási 

esélyegyenlőség megteremtéséhez; 

 a kiváló adottságokkal és képességekkel rendelkező tanulóknak lehetőséget teremtünk 

tehetségük kibontakoztatására;   

 hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok 

leküzdéséhez; 

 a sajátos nevelési igényű gyermekeket integráltan oktatjuk; 

 reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány 

illetve pálya kiválasztását;  
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 a kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes 

világukban való eligazodás képességét;  

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

környezetünk megismerésének és megóvásának igényét; 

 Az iskola tradicionális hagyományainak, értékeinek megóvását, továbbvitelét fontos 

feladatnak tekintjük. 

2. A nevelő-oktató munka céljai 

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi 

értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni 

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

szolgálja.  

Ennek érdekében célunk: 

 Alakítsuk ki az alapvető kulcskompetenciákat a tanulókban: 

- anyanyelvi kommunikáció  

- idegen nyelvi kommunikáció, 

- matematikai, 

- természettudományos és technikai, 

- digitális, 

- a hatékony önálló tanulás, 

- szociális és állampolgári 

- kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, 

- esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztése; 

 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak - lehetőség szerint – egyénre szabott 

fejlesztése; 

 a kompetencia alapú oktatás segítse a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását; 

 újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése 

 digitális írástudás elterjesztése 

 önálló intézményi innováció megvalósítása, folyamatossá tétele. 

Alsó tagozatunkon (1-4 évfolyam): 

 óvjuk és fejlesszük tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés és a tanulás 

iránti érdeklődést és nyitottságot, segítsük a gyermekek természetes fejlődését; 

 vezessük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe; 

 a játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és 

képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során; 

 tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd 

a magasabb társadalom értékei iránt; 

 iskolánk adjon teret és lehetőséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának 

kielégítésére; alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt; 

 a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsünk elemi ismereteket, 

fejlesszünk alapvető képességeket és alapkészségeket, 

 az olvasás iránti kedv felkeltése, fenntartás; 
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 társas kapcsolataikat hassa át az egymás iránti tisztelet, fogadják el a szabályokat és 

megállapodásokat, alkalmazzák a kulturált együttélés normáit, tudjanak együttműködni 

másokkal. 

Felső tagozatunkon (5-8. évfolyam): 

 folytassuk és erősítsük az első szakasz (alsó évfolyamok) nevelő-oktató munkáját, a 

képességek, készségek fejlesztését; 

 neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket; 

 tanulóinkat – érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően – készítsük 

fel a továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre; 

 tudatosítsuk a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi 

értékeket, erősítsük meg a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat, és a 

gyermek jellemét formálva szolgáljuk a személyiség kiteljesedését; 

 a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesszük a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját; 

 jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a 

tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben 

megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság;  

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

kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások 

számára hasznosítani tudja. 

3. A nevelő-oktató munka feladatai: 

 kompetencia alapú oktatás kiterjesztése;  

 élet közeli tanulási környezet kialakítása;  

 a tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenységrendszerének 

biztosítása;  

 változatos oktatásszervezési- és munkaforma alkalmazása a tanulók aktivításának 

érdekében; 

 az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése az intézmény 

pedagógiai gyakorlatában; 

 szegregációmentes, együttnevelést biztosító környezet kialakítása. 

4. A nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei: 

 a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett 

szempont az életkori jellemzők figyelembe vétele;    

 személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, 

empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására; 

 az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, 

alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül; 

 megismerjük és alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére kidolgozott 

tanulói és tanári eszközrendszereket, az SDT kínálta lehetőségeket; 

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

választjuk ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez megyei illetve országos standardizált 

mérőeszközöket alkalmazunk; 
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 a nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük:  

A: a meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: az oktatás valamennyi 

módszere, meggyőzés, minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép, 

bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, 

beszámoló; 

B: a tevékenység megszervezésének módszerei: csoportképzés, kooperatív 

feladatmegoldás, követelés, megbízás, (ön)ellenőrzés, (ön)értékelés, játékos 

módszerek, gyakorlás; 

C: a magatartásra ható módszerek:  

a.) ösztönző módszerek (ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, szóbeli és 

írásbeli dicséret 

b.) kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés, 

párhuzamos osztályba való áthelyezés, áthelyezés másik iskolába 

(kivételes esetben) 

c.) gátlást kiváltó módszerek: felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, 

fenyegetés, tilalom, átterelés, elmarasztalás. 

5. A nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai: 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

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

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása; 

 a verbális és a vizuális információhordozók együttes alkalmazása különösen a HH//HHH 

tanulók esetén; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat (egyéni-, páros-, csoport munka); 

 a célok megvalósulását szolgáló tanulásszervezési eljárások: 

 tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés 

 projektoktatás, témahét 

 az info-kommunikációs technológia mint eszköz és taneszköz alkalmazása; 

 hatékony tanuló megismerési technikákat alkalmazunk; 

 az ön- és csoportértékelés alkalmazása a személyes és társas kompetenciák fejlesztése 

érdekében; 

 az SNI tanulók esetében az integrált nevelést segítő sérülés specifikus fejlesztés, egyéni 

továbbhaladás, értékelés biztosítása. 

6. Személyiségfejlesztés 

A személyiség fejlődését három tényező befolyásolja: az öröklés, a környezet és a nevelés. A 

környezeti hatások – társadalom, nevelőintézmények, család – befolyásolják, hogy az 

adottságból mi, mikor és milyen mértékben és miképpen valósul meg. Ezen tényezők között 

a legjelentősebb a nevelés - oktatás személyiségformáló hatása.  
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ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 

Nevelő - oktató 

munkánk során 

komplex 

személyiségfejlesztésre 

törekszünk. Ezért 

megismerjük 

tanítványaink 

szükségleteit, 

motivációs bázisát. 

Az iskolai élet 

szervezésének és a 

pedagógiai 

hatásrendszer 

alakításának 

meghatározó 

szempontja a tanulói 

szükségletek mind 

teljesebb kielégítése. 

Az iskolai 

tevékenységrendszer 

minden eleme segítse a 

tanulók testi, értelmi, 

érzelmi, akarati és 

jellembeli 

tulajdonságainak 

harmonikus fejlődését! 

 

Támogassuk a 

gyerekeket a reális 

önismeret 

kialakításában, az 

erkölcsi és jellembéli 

tulajdonságok 

felismerésében és 

tudatos formálásában! 

Teremtsük meg a 

feltételeit tanulóink 

szükségleteinek 

kielégítéséhez: 

biológiai; 

biztonságérzet, a 

közösséghez tartozás, 

az intellektuális-

esztétikai és az 

önmegvalósítás. 

Folyamatosan 

megismerjük, követjük 

és elősegítjük 

személyiségük 

fejlődését. 

Tapasztalatainkat 

megosztjuk a 

kollégákkal és a 

szülőkkel. 

Alkalmazzuk a tanuló 

megismerési 

technikákat. 

Tesztek, tréningek, 

dramatikus játékok, 

önmegvalósítási 

lehetőségek, szereplési 

alkalmak teremtésével 

segítjük 

tanítványainkat saját 

személyiségük 

megismerésében és 

fejlesztésében. 

Igyekszünk 

megismerni minden 

tanítványunk 

személyiségszerkezetét

és elősegítjük a reális 

önismeretük alakítását, 

formáljuk az 

önmagukhoz és 

társaikhoz fűződő 

(szociális) viszonyukat 

(attitűdjüket). Az 

ember személyiségét 

tükrözi 

viszonyulásainak 

rendszere: az 

önmagához, a szűkebb 

- tágabb emberi- és 

természeti 

környezetéhez, a 

munkájához való 

viszonya. 

A fiataloknak legyen 

áttekintése saját 

személyisége 

összetevőiről, 

képességei és tehetsége 

határairól és 

lehetőségeiről, legyen 

betekintése a 

viselkedése hátterébe, 

motívum-rendszerébe, 

helyesen ítélje meg az 

emberi kapcsolatokban 

játszott szerepét, 

hatását!  

Segítsük felfedezni és 

fejleszteni minden 

gyermekben a 

személyiségének saját 

értékeit; keressük 

minden gyerekben az 

egyedit, a 

megismételhetetlent, 

támogassuk őket 

önmaguk 

kiteljesítésében! 

 

Reális önértékelésre 

késztetjük a tanulókat. 

Valós életszituációk 

teremtésével segítjük 

az önálló, aktív, 

felelősségteljes 

személyiség 

kialakulását. 

A valós állapotból 

kiindulva 

fogalmazzunk meg 

egyénre szóló 

személyiségfejlesztő 

programot!  

 

Követjük a 

tanítványaink 

magatartásában 

megnyilvánuló 

szociális-életviteli 

kompetencia-elemek 

fejlődését! Mind az 

alacsony, mind a túl 

magas önértékelés 

esetén a realitásokkal 

való szembesítésre, a 

reális önkritika / kritika 

kialakítására 

törekszünk. 

Az életkori pszichikus 

sajátosságokhoz 

alkalmazkodunk.  

Az egyes életkori 

fejlődési szakaszok: 

latencia kor (6-8 év); 

prepubertás kor (9-11 

év); pubertás kor (12-

16 év) jellemzőit 

vegyük figyelembe 

(terhelhetőség, 

motiváció, viselkedési 

sajátosságok, társas 

kapcsolatok stb.)! 

Az érzékelés, észlelés, 

figyelem, emlékezet, 

képzelet és 

gondolkodás 

pszichikus funkcióit 

tudatosan fejlesszük a 

nevelési - oktatási 

folyamatokban! Ezzel 

megalapozzuk a 

tanuláshoz szükséges 

alapkészségeket.  

Valamennyi pszichikus 

funkció működését 

fejlesszük, de a serdülő 

korban már a produktív 

gondolkodásra 

helyezzük a hangsúlyt. 

Ezzel alapozzuk meg a 

kreatív 

személyiségjegyek 

kialakulását. 

A kreatív személyiség-

beállítódást erősítjük, 

az ismeretszerzés 

induktív és deduktív 

útját egyaránt 

alkalmazzuk. 

A tágan értelmezett 

tanulási folyamatokban 

az aktivizáló 

módszereket 

részesítjük előnyben. 

A pedagógus 

személyisége alapvető 

motivációs tényező, 

közvetett módon 

meghatározója a 

tanulói 

teljesítménynek, a 

tantárgy iránti 

érdeklődésnek, a 

személyes kapcsolatok 

minőségének 

(magatartási modell, 

irányító személy).  

Lehetőleg alakítsunk ki 

minden tanulóban 

sikerorientált 

beállítódást, ennek 

érdekében alkalmazzon 

minden pedagógus 

hatékony tanítási 

stratégiákat, nevelési 

stílusa legyen 

integratív felismerhető 

együttműködéssel! 

A pedagógus vértezze 

fel magát a 

professzionális 

szakmai-módszertani 

tudás elemeivel, a 

tanuló 

személyiségének 

megismeréséhez 

szükséges tudással, a 

tanári-tanulói 

interakciós és 

kommunikációs 

készségekkel, a 

konfliktusok 

kezeléséhez és 

megoldásához 

A szociális 

befolyásolás 

folyamatai közül a 

behódolás, az 

azonosulás és 

interiorizáció közül az 

utóbbira törekszünk, 

amelyet nem a hatalmi 

tekintéllyel, hanem a 

vonzerővel, 

hitelességgel és 

értékeink vállalásával 

kívánunk elérni. 

A tanulókkal a 

„megszólíthatóság” 

közelségében élnek a 

pedagógusok. 

Demokratikus együtt-

működési készséget 

tanúsítanak 

korlátozottan 

tekintélyelvű nevelési 

gyakorlatot folytatnak. 
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szükséges 

képességekkel! 

A kompetencia-alapú 

oktatás részprogramjait 

is magába foglaló 

pedagógiai 

programunk össze-

állításánál elsődleges 

szempont a nevelés - 

oktatás 

személyiségfejlesztő 

hatásának 

érvényesítése. 

 

Az iskola pedagógiai 

gyakorlata adjon teret: 

a színes sokoldalú 

iskolai életnek, az 

egyéni és csoportos 

tanulásnak, játéknak, 

munkának; fejlessze a 

tanulók önismeretét, 

együttműködési 

készségét, eddze 

akaratát! 

 

Az értelem 

kiműveléséhez 

kapcsolódó tanulási 

motívumok és tanulási 

módok, a megismerési 

vágy fejlesztése, a 

játék-szeretet és az 

alkotásvágy fejlesztése, 

a tanulási teljesítmény 

optimalizálását segítő 

személyiségjegyek 

erősítése minden 

pedagógus napi 

feladata. 

Kognitív képességek 

fejlesztése: kognitív 

rutinok (műveletek), 

kognitív 

kommunikáció, 

problémamegoldás, a 

tanulási életforma 

kialakítása a 

pedagógusok és szülők 

együttműködése révén. 

Az egyéni (önálló) 

tanulási stratégiák és 

módszerek kialakítása 

a tanulásmódszertani 

epocha beépítésével a 

tanrendbe. 

A kompetencia 

területekre készített 

tanulói eszközök 

(tankönyvek, 

munkafüzetek, 

feladatsorok, fejlesztő 

programok, 

demonstrációs anyagok 

és mérőeszközök stb.) 

célszerű alkalmazása.  

Megalapozzuk a 

szociális  kompetencia, 

a pozitív szociális 

szokások,  

kialakulását.  

Tudatosan fejlesztjük 

tanítványaink társas 

hatékonyságát. 

A pedagógusok - a 

segítő életmódra 

nevelés - sikere 

érdekében 

rendszeresen pozitív 

mintákat nyújtanak a 

segítő együttműködés 

változatos formáival.  

 

A tanulók ismerjék 

meg és sajátítsák el a 

szociális viselkedés 

alapvető szabályait, 

alakítsuk ki bennük az 

egyéni szociális 

értékrendet, a döntési 

szabadság és felelősség 

összhangját! 

Formáljuk 

tanítványainkat belső 

kontrollos, asszertív 

személyiségekké!  

Legyenek tisztában a 

mindenkori szociális 

státusukkal!  

Olyan iskolai életrend 

kialakítása, 

működtetése, amelyben 

a tanulók biztonságban 

érzik magukat, mivel a 

magatartási szabályok 

átláthatóak, 

kiszámíthatóak, 

mindenkitől 

egyértelműen és 

következetesen 

elvártak.  

Tudják higgadtan 

kezelni a konfliktusos 

szituációkat is. 

Az iskolai társas 

szituációk az iskolai / 

osztály közösség 

mindennapi életében 

„terepgyakorlatként” 

szolgálnak a 

tanulóknak az egyének 

és csoportok kölcsönös 

megértésének, 

együttérzésének, 

segítőkészségének 

élményszerű 

megtapasztalásához; a 

pozitív és negatív 

érzelmi viszonyulások 

kezeléséhez. 

Élményszerű, pozitív 

minták felkínálása, 

szociális szokások, 

attitűdök bemutatása, 

meggyőződések, 

értékítéletek, ismeretek 

és készségek nyújtása, 

személyes 

példamutatás, 

történelmi 

személyiségek, 

irodalmi, drámai hősök 

tetteinek, 

magatartásának átélési 

lehetőségeivel, a 

negatív, antiszociális 

minták pusztító 

hatásának csökkentése, 

fékezése. 

A személyes 

kompetencia 

fejlesztésével az 

egészséges és kulturált 

életmódra nevelést 

szolgáljuk. A 

harmonikusan fejlett 

személyiség 

szükségleteit 

meghatározó 

életfilozófia részévé 

válik. Kiépítjük és az 

egyéni életélési kultúra 

részévé tesszük a 

pozitív tartalmú 

viszonyulásokat 

(attitűd), 

szükségleteket 

(igényszint), 

motivumokat 

(cselekvésre késztető 

belső hajtóerő), 

szokásokat (sztereotíp 

módon működő 

cselekvések).  

Személyes képességek 

fejlesztése: 

önkiszolgálás, 

önellátás, önkifejezés, 

önvédelmi 

(egészségvédő, 

identitásvédő, 

önreflexív képességek 

(önértékelő, 

önmegismerő, 

önfejlesztő képesség). 

A tanuló legyen 

tisztában a 

személyiséget 

veszélyeztető negatív 

hatásokkal (negatív 

hatású társas 

viszonyok, káros 

szenvedélyek - drog, 

alkohol, dohányzás, 

elégtelen táplálkozás, 

mozgásszegény 

életmód stb.)! 

A tanuló tudatosan 

alakítsa a saját pozitív 

életfilozófiáját, 

egészséges életmódját, 

szokásrendszerét! 

A tanuló 

személyiségébe építsük 

be a jóléti modell 

központi kategóriáit. 

- egészség, 

- önmegvalósítás –

alkotás, 

- minőség mindenben, 

- egyéni életélés 

kultúrája! 

Az önellátó és 

identitásvédő képesség, 

tevékenységformáinak 

gyakoroltatása az 

életkori 

sajátosságoknak 

megfelelően.. 

A személyiség 

egészséges 

önérvényesítéséhez, 

ugyanakkor a 

függőségi relációk 

megtapasztalására is 

alkalmas szituációk 

teremtése. 

Beszélgetés, vita, 

véleménycsere, 

élethelyzetek, 

szituációk eljátszása, 

azok elemzése, 

kiselőadások, 

prezentációk, jelenetek 

bemutatása, 

dramatizálás, 

színjátszás, 

pszichodráma, riportok 

készítése - elemzése, 

kiállítások, vetélkedők, 

irodalmi - zenei - 

képzőművészeti 

alkotások, tablók, 

sajtófigyelés, 

videofilmek, bábozás, 

tematikus gyűjtő 

munka, fénykép-és 

videofelvételek, 

riportok stb. 

Frusztrációs nevelési 

szituációkban adekvát 

konfliktus-megoldási 

stratégiákat 

alkalmazunk: 

A nevelő 

személyiségének 

fontos eleme a 

hitelesség 

(kongruencia), az 

A verbális és 

nonverbális 

kommunikációs 

képességek változatos 

formáinak megtanítása. 

A kortársi 

interakciókat indirekt 

módon irányítjuk, s a 

pozitív tartalmú 

csoportnyomás 

A nevelőtestület bővíti 

ismereteit a neveléssel 

összefüggő mérési – 

értékelési ismeretek és 

készségek területen, 
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problémamegoldó 

(győztes-győztes), 

alkalmazkodó, 

elkerülő, 

kompromisszumkereső

, versengő (győztes-

vesztes). 

 

elfogadás és az 

empátia (beleélő 

készség). Önmaga 

állandó fejlesztésére, 

interperszonális 

készségeinek javítására 

kell törekednie! 

 

A problémamegoldás 

lépéseit tudatosan 

betartjuk (a probléma 

meghatározása, a 

konfliktusban érintett 

személyek azonosítása, 

lehetséges megoldási 

módok keresése, a 

választott megoldás 

kivitelezése.  

eszközét a kívánt 

nevelési hatások 

elérésének szolgálatába 

állítjuk. A 

szempontváltás 

képességét 

gyakorlással 

sajátíttatjuk el. 

Követendő mintákat 

nyújtunk a 

kommunikációban és a 

konfliktusok 

kezelésében! 

igény szerint 

alkalmazza azokat: 

neveltségi szint 

vizsgálatok, 

szociometriai mérések, 

tanulási motiváció, 

szorongásvizsgálat, 

attitűdvizsgálat, 

szociometria, 

személyiségvizsgálat, 

stb. 

A pedagógus 

tekintélyét a szakmai - 

emberi autoritásra 

alapozzuk. 

 

Korlátozottan 

tekintélyelvű és magas 

szintű 

demokratizmusra épülő 

nevelési stílusra 

törekszünk, a 

pedagógusok 

bánásmódja, 

kontrollmódszerei a 

nevelés folyamán, 

alkalmazkodjanak a 

gyerek életkorához, 

alkatához, 

reakciómódjaihoz! 

A szociális 

befolyásolás fokozatait 

a helyzetnek 

megfelelően 

alkalmazni: behódolás 

(alapja a hatalom), 

azonosulás (alapja a 

vonzerő) és 

interiorizáció (alapja a 

hitelesség). 

Változatos, a 

szituációkhoz adekvát 

módon megválasztott 

nevelési eljárásokat és 

módszereket 

alkalmazunk. 

Valamennyi nevelési 

módszernek 

létjogosultsága lehet, 

de annak eldöntése, 

hogy mikor, melyik 

megoldást alkalmazza 

a pedagógus, az 

kizárólag a nevelő 

döntésének a 

függvénye. 

Az építő és esetleges 

romboló 

következményeit 

egyaránt vállalnia kell. 

Az iskolánkban folyó 

pedagógiai 

tevékenység alapja a 

tanuló, nevelő, szülő 

együttműködése.  

A pedagógus 

bánásmódja és nevelési 

stílusa legyen szociál-

integratív! 

Formáljunk sokoldalú 

társas kapcsolatokra 

képes, 

környezettudatos, 

egészséges életmódot 

közvetítő, kialakító 

személyiségeket 

valamennyi tantárgy 

tanítása során. 

Az ember és 

társadalomismeret, 

etika modul keretében 

összehangoltan az 

osztályfőnöki 

témákkal, valamint az 

egészségnevelési 

modul tartalmával. 

Sokféle 

ismerethordozó, 

médiaanyag, 

demonstrációs eszköz, 

infokommunikációs 

technika 

rendelkezésünkre áll. 

Ezeket az egyéni és 

csoportos ismeret-

elsajátítás szolgálatába 

állítjuk. 

A szociális-életviteli 

kompetenciák 

fejlesztése a készségek 

és képességek 

fejlesztése, pozitív 

attitűdök kialakítása 

szintézisében történik. 

A nevelési területek 

kölcsönös 

hatékonyságának 

megteremtése a 

személyiség 

harmonikus fejlődése 

érdekében. 

Az életkornak és 

fejlettségi szintnek 

megfelelő prioritások 

megtalálása, a 

nevelőhatások 

összehangolása. 

A közösségi nevelés 

módszereinek, a 

szociálpszichológiai 

csoportnyomás 

eszköztárának 

alkalmazása 

Konkrét megélt 

életszituációk 

elemzése, megoldási 

alternatívák 

kidolgozása, alkotó 

viták lefolytatása, az 

egyéni 

felelősségvállalás 

fokozása, a belső 

kontroll attitűd 

erősítése.  

Tanulóink 

személyiségébe 

építjük a szociális 

(társas) kapcsolatok, a 

konstruktív 

életvezetés, és az 

emberi-természeti-

társadalmi környezet 

alakításának 

képességét. 

A következetes 

követelés és 

igényesség, másrészt a 

tanulók jogainak, 

emberi méltóságának 

tiszteletben tartása, a 

velük szemben 

megnyilvánuló 

pedagógiai tapintat, 

bizalom, megértés, 

türelem és 

igazságosság. 

Az önellátó képesség, 

viselkedés 

tevékenységformáinak 

megismerése, 

gyakoroltatása, 

tudatosítása változatos 

formákban az életkori 

sajátosságoknak 

megfelelően. 

 

Egészséges és kulturált 

étkezés, öltözködés, 

testápolás, 

rendszeretet, a lakás és 

az osztályterem 

berendezéseinek 

rendben tartási igénye, 

az önkiszolgáló 

munkák, a közlekedés, 

és a vásárlás szokásai, 

mintái, készségei. 

A formális és 

informális szerepek 

értelmezése, elemzése, 

(szimulatív-játékos) 

gyakoroltatása, a 

szerepkonfliktusok 

„megélése”, feloldásuk 

lehetőségeinek 

feltárása.  

A különböző 

érdeklődésű, értelmi, 

érzelmi, testi 

fejlettségű és 

motivációjú 

Az empátiaképesség 

kialakításával növelni a 

másság elfogadásának, 

a toleranciának a fokát. 

A társadalmi 

A harmonikus 

együttélés 

szabályainak és napi 

gyakorlatának 

befogadása, követése. 

A formális és 

informális emberi-

közösségi 

kapcsolatokat építő 

fórumok, 

A különböző 

kompetencia-területek 

programcsomagjai, a 

hozzájuk készült 

tanulói és tanári 
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gyermekeket 

felkészítjük a tovább 

tanulásra. 

együttélési normák és 

formák kölcsönös 

alakítása. 

rendezvények, 

programok szervezése. 

eszközök, 

demonstrációs 

anyagok. 

7. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere az iskola, de a közvélemény, valamint a 

tömegtájékoztatási eszközök is elvárják, hogy az iskola vállaljon főszerepet az 

egészségnevelésben. Ezen elvi megfontolások a következőkben foglalhatók össze. 

 Minden korosztály hosszú éveken át látogatja az iskolákat. 

 Az alapfokú iskolák tanulói személyiségfejlődésük, az értékek elsajátítása szempontjából 

még olyan fejlődési periódusban vannak, amelynek során érdemi hatást lehet elérni a 

későbbi életideálok, preferenciák kialakításában. 

 Az iskola gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikációs üzenetként 

fogható fel. Egyrészt létezik egy nyíltan megfogalmazott tananyag, másrészt ezzel 

összefüggésben vagy ettől függetlenül, illetve ezt gyengítő módon hat az ún. "rejtett 

tanterv", az a nehezen felfejthető szövet, mely az iskolai mindennapok hozadéka, s 

melyben az iskola tárgyi környezete, az emberi viszonylatok minősége egyaránt 

tükröződik. Ilyen értelemben az iskola az egészségtámogató magatartásmódok 

kialakulásának folyamatában a szocializáció kitüntetett színtere. 

 Az iskola mint társadalmi intézmény nem szociális vákuumban, hanem más társadalmi 

intézményekkel és szervekkel állandó kölcsönhatásban létezik. Így például egy 

egészségfejlesztési programhoz való csatlakozás hatást gyakorol az iskolának a szűkebb 

és tágabb környezetével való viszonyára, a környezet viselkedésére. 

Mindezeket figyelembe véve az iskola olyan keretet adhat, amely között mód nyílik az 

egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és gyakorlására. 

a) Általános célok 

Célunk a tanulók egészségkultúrájának emelése, az egészséges életmód népszerűsítése. E 

feladatkörön belül jelentős szerepet kap az egészséghez vezető ismeretek terjesztése, attitűd 

formálása, a probléma készség és az emberi kapcsolatok alakításának a segítése. Kiemelt 

feladat az egészség választására, az egészséget szolgáló életmód alakítására és az egészségre 

káros szokások megelőzésére, visszaszorítására irányuló akciók szervezése. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az 

iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az 

alábbiak: 

 Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 Az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 Az értékek ismerete 

 Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 A betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

 A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 A személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 A tanulás és a tanulás technikái 

 Az idővel való gazdálkodás szerepe 

 A rizikóvállalás és határai 
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 A szenvedélybetegségek elkerülése 

 A tanulási környezet alakítása 

 A természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

b) Helyi célok 

A tanulók életminőségének javítása az életkori sajátosságaiknak megfelelően. Testi, 

társadalmi és szellemi jólét fejlesztése, hasznos információk átadása. Olyan tulajdonságok 

kifejlesztése, melyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához. 

 Egészségkultúra szintjének emelése 

 Magatartás-változtatás 

 Káros szenvedélyek visszaszorítása 

 Egészséges személyiség kimunkálása 

 Egészséget fejlesztő alternatíva választása 

 Egyéni életmód támogatása 

 Morbiditás, mortalitás visszaszorítása 

c) Az egészségnevelés legfontosabb feladata: 

Az egészségesebb életmód kialakítása. Ezt három tényező szem előtt tartásával kívánjuk 

elérni: 

 Felvilágosítás 

 Nevelés 

 Egészségmegőrzés 

Cél Feladat 

1. Felvilágosítás Az életkori sajátosságokhoz illeszkedő ismeretek nyújtása a 

következő témákban: 

 egészséges táplálkozás 

 szenvedélybetegségek 

 szexuális felvilágosítás 

 családtervezés 

 nemi úton terjedő betegségek, AIDS 

 a betegség és a gyógyulást segítő megosztás, 

elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat 

 testi higiénia 

 környezeti ártalmak (zaj, lég, hulladékkezelés, víz) 

 személyi biztonság (közlekedés, rizikóvállalás, fürdőzés 

természetes vizekben) 

 testedzés, mozgás, helyes testtartás 

2. Nevelés 

 

 

3. Egészségmegőrzés 

 Áthassa az iskola minden tanórai és tanórán kívüli, valamint 

hagyományos és nem hagyományos tevékenységét az 

egészségnevelés és az egészségmegőrzés. 

 Vegyen részt benne az iskola minden dolgozója és külső 

partnerei pl. iskolaorvos, védőnő, ÁNTSZ, illetékes 

minisztériumok, szülői és civil szervezetek. 

 

 



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 11 

d) Az egészséges életmód fejlesztési programja: 

Program Feladat Siker kritériumok 

Egészséges 

táplálkozás 
 A tanulók számára elméleti és 

gyakorlati ismeretek nyújtása 

az egészséges táplálkozás és 

kulturált étkezés terén 

 Az iskolai étkeztetés 

korszerűbbé tétele 

 Az iskola büfé kínálatának 

befolyásolása 

 Élelmiszer-válogatási 

ismeretek nyújtása 

 Konyhatechnikai, főzési 

gyakorlatok 

Az iskolai élet egészét átfogó 

egészségnevelés valósul meg: 

 Átdolgozott tanmenetek 

 Több egészségnevelési 

tartalom a tanórákon és a 

napközis foglalkozásokon 

Mozgási problémák  Tartás-javítás, 

gyógytestnevelés 

 Erő-, állóképesség, gyorsaság 

és ügyesség fejlesztése 

 Mozgásos játékok bővítése 

 Szabadban való tartózkodás 

mozgáskultúrája 

 Játékos egészségfejlesztő 

testmozgás 

 Képzett szakemberek 

 Szűrés, iskolaorvossal, 

szakszolgálattal való 

együttműködés 

 Felmérések ősszel, tavasszal 

 Iskolai sportkörök 

 Diáksport egyesület 

 Vízi DSK. 

Személyi higiénés 

testápolási 

programok 

 Személyes tisztálkodás 

készséggé fejlesztése 

 Fogápolási és szájhigiénés 

problémák 

 A fertőző betegségek 

elkerülését célzó 

szokásalakítás 

 Iskolavédőnő rendszeres 

ellenőrzései 

 Órai szituációs játékok 

 Iskolafogászat 

 védőoltások 

Egészséges 

öltözködési program 
 Megfelelő öltözködési 

szokások kialakítása 

 Ruhaviselés, ruhaváltás 

gyakorlata 

 Ízlésformálás 

 Az egészség előnyben 

részesítése a divattal szemben 

Gyermekbalesetek 

megelőzése 
 Iskolai és otthoni 

balesetforrások 

 Veszélyhelyzetek felismerése, 

balesetek elkerülése 

 Közlekedési szabályok 

gyakorlása 

 Vízi sportok 

 Tűz- és balesetvédelmi oktatás 

 A közlekedési ismeretek 

oktatása, kapcsolattartás a 

rendőrséggel 

 Úszásoktatás 

Drogprevenció Életvezetési ismeretek átadása  Drogprevenciós foglalkozások 

osztályfőnöki órákon, 
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e) Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása:  

Az elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia, testnevelés) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

Az elsősegély-nyújtási 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 elsősegély-nyújtási módokat; 

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

 sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

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

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

 a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek: 

Tantárgy Elsősegély-nyújtási alapismeretek 

biológia 

 
 rovarcsípések 

 légúti akadály 

 artériás és ütőeres vérzés 

 komplex újraélesztés 

kémia 

 
 mérgezések 

 vegyszer okozta sérülések 

 savmarás 

 égési sérülések 

 forrázás 

 szénmonoxid mérgezés 

fizika  égési sérülések 

 forrázás 

testnevelés  magasból esés 

 húzódás, ficam, törés 

 Az ötödik-nyolcadik évfolyamokon osztályfőnöki órákon feldolgozott elsősegély-

nyújtási ismeretek:  

 teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél;  

 a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja. 
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A tanévre vonatkozó egészségfejlesztési tervet a Nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten 

fogadja el.  

 

8. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei a: 

 tanórák     - szaktárgyi órák, 

       - osztályfőnöki órák, 

 tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások- napközi, tanulószoba, 

       - séta, kirándulás, 

       - szakkörök… 

 diákönkormányzati munka, 

 szabadidős tevékenységek. 

Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek feladatai, 

céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: 

 az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, 

 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), 

 a másság elfogadásához, 

 az együttérző magatartás kialakulásához, 

 harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

Éppen azért, mert valamennyi terület feladata azonos  - és mivel az iskola nem differenciáltan, 

egymástól függetlenül, egymás mellett fejleszti a tanulók személyiségét, hanem közösen, 

egymást erősítve, a tanulók egyéni képességeit, beállítódását figyelembe véve - kiemelten 

fontos, hogy megjelöljük azokat a legfontosabb, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos 

feladatokat, amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi 

munkája során. 

Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van 

feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő 

szervezetek vezetőinek, dolgozóinak is, hiszen megjelenésével, viselkedésével, 

beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a 

diákok előtt. 

a) A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

Törekedjünk arra, hogy minden tanuló: 

 ismerje meg a társas együttélés azon alapvető szabályait, amelyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek, 

 ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk 

nagy múltú értékeit, 

 sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek, 

 váljon érzékennyé környezete állapota iránt, 

 kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, 
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 életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

törekvés váljon meghatározóvá, 

 legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni, 

 tudjon társaival és a felnőttekkel is adott témáról szabatosan kommunikálni, 

 ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit 

és ezek elkerülésének módjait, 

 kapjon hatékony támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzéséhez, 

 tanuljon meg tanulni, 

 segítse az SNI tanulók beilleszkedését, 

 tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet, 

 legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére, 

 tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. 

b) A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása: 

A tananyag elsajátítása során a nevelő: 

 segítse a tanulók kezdeményezéseit, 

 járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez, 

 segítse elő a közvetlen tapasztalatszerzést, a harmonikus kapcsolat kialakítását a 

természeti és társadalmi környezettel, 

 biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának, 

fejlesztésének segítésére, 

 alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet, 

 ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, 

késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre, 

 tegye képessé a tanulót a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak 

megismerésére és elemi szintű értékelésére, 

 alakuljon ki a tanulóban bátorító, vonzó jövőkép, amely elősegíti a környezeti 

harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és a környezet iránti 

pozitív érzelmi viszonyulások erősödését, 

 irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, 

a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a képességei 

álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában, 

 fejlessze ki a tanulóban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint annak 

kritikai módon való használatának képességét, 

 fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást, 

 a változatos munkaformákkal erősítse az együvé tartozás és az egymásért való 

felelősség érzését. 

9. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai: 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 
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 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése, 

 különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok 

ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 
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10. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

A)  Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

a) Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása: 

A kötelező iskoláztatás általános tartalmi szabályozásának kiterjesztése a sajátos nevelési 

igényű tanulók nevelésére és oktatására azon alapul, hogy a fogyatékos és a nem fogyatékos 

tanulók ugyanabban a kultúrában, emberi közösségben, társadalomban élnek, és ezért az ő 

felnőtté válásukhoz is ki kell jelölni az iskolában elsajátítható tudást és a kialakítandó 

képességeket függetlenül attól, hogy a nevelés, oktatás szegregált vagy integrált formában 

történik-e. Az integrált vagy a szegregált nevelés közül a sajátos nevelési igényű tanulók 

számára az a megfelelőbb, amely a fejlesztésükhöz optimális feltételeket biztosít. 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési 

feladatokat kell alapul venni. Ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális 

igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell a munkát megszervezni:  

 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre 

szükség van;  

 szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények 

kialakítása és teljesítése;  

 az iskola segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segíti a tanulókat, 

elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; 

A fogyatékosság egyes típusaival összefüggő feladatokról a sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának tantervi irányelve ad eligazítást.  

Integrált oktatás: 

Az integrált oktatás lényege a különböző sérülésekkel küzdő tanulásban akadályozott 

gyermekek együttes oktatása, nevelése hasonló korú és ilyen zavarokat nem mutató társaikkal. 

Az integrált oktatásban résztvevő tanulók képességfejlesztésének kiemelt területei: 

 Mozgás fejlesztése: a mindennapi élet praktikus feladatainak elvégzéséhez szükséges 

mozgások fejlesztése, gyakorlása. A helyes beszédartikulációhoz és az iskolai 

tanuláshoz szükséges finom mozgások elsajátításának segítése, az egészséges 

életmódot elősegítő szokások kialakítása (testséma, téri- és idő orientáció, 

vizuomotoros koordináció) 

 Kommunikációs képességek fejlesztése: az összefüggő, nyelvtanilag helyes és kifejező 

beszéd formai és tartalmi oldalának fejlesztése. Megfelelő olvasási technika 

kialakításával szövegértelmezés és önálló szövegalkotás képességének kialakítása 

szóban és írásban. 

 Gondolkodási képességek fejlesztése: az új és a már meglévő ismeret közötti kapcsolat 

kialakítása és a lényeges jegyek kiemeléséhez szükséges képességek fejlesztése. Az 

összehasonlítások megfogalmazására történő ösztönzés, a verbális kifejezés 

erősítése. 

 Tanulási képességek fejlesztése: az önálló tanulási módszerek, technikák elsajátítása, 

gyakorlása. A mindennapi életben megjelenő ismeretek kapcsolása a tananyaghoz. A 

koncentráció fejlesztése. Kompenzáló technikák. 
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b) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

felzárkóztatása: 

Tanulási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenység: 

A gyermekek közötti különbségek óriásiak lehetnek. Tudjuk azt, hogy minden gyermek 

egyedi, megismételhetetlen. Minden gyermeknek egyéni nevelési, oktatási szükségletei, 

igényei, lehetőségei vannak. Különösen érvényes ez a tanulási nehézségeknek kitett tanulókra. 

A tanulási nehézségeknek számtalan oka lehet, pl. alacsonyabb kognitív képességek, 

szociális, kulturális, nyelvi hátrányok, amelyeket figyelembe veszünk a tanulók nevelése, 

oktatása során. 

A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók leggyakoribb viselkedési tünetei: 

 hiperaktivitás, 

 szorongásos magatartás, 

 térlátás nehézségei (jobb-bal tévesztése, betűk felcserélése), 

 mozgáskoordináció zavarai, 

 a nyelvi működés zavarai (diszlexia, diszgráfia), 

 antiszociális cselekedetek, 

 alacsony önértékelés, 

 emlékezés zavarok, 

 a logikus gondolkodás problémái, 

 a spontán kíváncsiság hiánya. 

Nem minden viselkedési rendellenesség hátterében húzódik meg ugyanakkor tanulási 

nehézség. Ezért mindig az adott eset elemzése dönti el, hogy melyik tényező a felelős. 

Fontosnak tartjuk, hogy eredményessé tegyük a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók 

állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek érdekében az egyéni teljesítményszintekhez 

igazodva, differenciált oktatás keretében kell megvalósítani a felzárkóztatást. Mindezt jól 

kiegészíti a kompetencia alapú oktatás kiterjesztése. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységek: 

 az alapozó időszak megnyújtása; az óvodában megkezdett fejlesztések folytatása 

területi és módszertani szempontból, 

 az érzékszervi tapasztalásra épülő tanulás a kezdő és az alapozó szakaszban, 

 kooperatív tanulásszervezés heterogén csoportban - az egymástól való tanulás 

biztosítása,  

 differenciált rétegmunka alkalmazása, 

 a verbális és vizuális információhordozók együttes alkalmazása a tanítás folyamán, 

 tevékenységközpontú pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása, 

 az önértékelés és csoportértékelés alkalmazása, 

 hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása, 

 a nívócsoportos oktatás, 

 az egyéni foglalkozások, 

 a felzárkóztató foglalkozások, 

 a városi könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, 

 a napközi otthon, tanulószoba, 
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 továbbtanulás irányítása, segítése, 

 a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelése. 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység: 

E fogalommal jelölik mindazon gyerekeket, akik nem alkalmazkodnak az iskolai 

szabályokhoz, vétenek ellenük, illetve kivonják magukat hatásuk alól, magatartásukkal 

zavarják a tanárt és társaikat. Ide tartoznak azok is, akiknek magatartási stílusa közli negatív 

beállítódásukat az őket körülvevő társas/iskolai környezettel szemben. 

Nagyon fontos a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fejlesztése, mert 

a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek leggyakoribb 

ismertetőjelei: 

 a gyermek nem felel meg a vele szemben támasztott nevelési és oktatási 

követelményeknek, 

 passzív vagy aktív módon ellenáll a nevelői hatásoknak, 

 nehezen tud alkalmazkodni és a közösségbe beilleszkedni, 

 testi és pszichés tünetei vannak, 

 személyiségzavarokkal küzd (idegesség, figyelmetlenség, alvási és beszédzavarok, 

hibás automatizmusok – tickelés, pislogás, grimaszolás, étvágytalanság, hisztérikus 

görcsök stb.). 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nem képesek egyéni bánásmód 

nélkül teljesíteni az iskola követelményeit. Mivel a nehezen nevelhetőséget kiváltó okok 

sokfélék, nagyon összetettek a problémák, megoldásához széleskörű összefogásra, több 

személy és intézmény összehangolt együttműködésére van szükség. A tennivalók zöme két 

alapvető fogalom köré csoportosítható: 

Prevenció: ami azt szolgálja, hogy a várható problémák kialakulása előtt az arra illetékes 

személyek, szervek közbelépjenek és megakadályozzák a gyermekek 

személyiségfejlődésének bármiféle torzulását. 

Korrekció: ez tartozik főleg az iskola feladatai közé. Ez már a meglévő problémák szakszerű, 

azaz pszichológiai, pedagógiai hozzáértéssel történő kezelése a személyiség pozitív irányú 

átépítése. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel, tanulókkal 

kapcsolatos pedagógiai tevékenységek: 

 szoros kapcsolatot kell tartani az óvodákkal, pedagógiai szakszolgálattal és 

gyermekjóléti szolgálattal, 

 fontos: 

 a helyzetfelismerés és helyzetértékelés, 

 a magatartási zavar feltárása, 

 a kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel illetve 

gondviselőkkel, 

 az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása, 
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 a tanítási órán differenciált foglalkozás kialakítása, a képességek szerinti 

csoportbontás, 

 együtt kell működni: 

 a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, 

 az osztályban tanító pedagógusoknak és a gyermekvédelmi felelősnek, 

 törekedni kell arra, hogy: 

 a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a tanórán kívüli 

tevékenységek során, 

 olyan speciális osztályfőnöki órák is legyenek, ahol személyiségfejlesztő 

tréningeken keresztül fejlődhet a gyermek önértékelési és önismereti 

képessége, 

 felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások legyenek, 

 minél könnyebb legyen a felső és az alsó tagozat között az átmenet. 

A kompetencia alapú oktatás implementációja segíti e tanulók esélyegyenlőségének 

biztosítását, illetve megvalósulását. 

Tevékenységformák: 

 Differenciált tanulásszervezés 

 Kooperatív technikák alkalmazása 

 Projekt-módszer elterjesztése 

 Tevékenységközpontú pedagógiák 

 Individuális tanulás előtérbe helyezése 

 Az alapozó időszak elnyújtása 

 Fejlesztő értékelés bevezetése 

 A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközhasználattal. 

c) A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység: 

Tehetséggondozó programunk kidolgozásakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

 A hazai és nemzetközi tudományos eredményekre épüljön 

 A törvényi előírásoknak megfeleljen 

 Megvalósítható legyen iskolánkban  

 Minőségbiztosítás elveinek is megfeleljen 
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Nívó csoport, tehetséggondozó 

műhely, személyiségfejlesztő 

foglalkozás 

 

A tehetséggondozás folyamata: 

 
 Tehetségazonosítás 

 Szűrés 

   

                           ( 1.osztály, 4.osztály, 5-7.osztály)  
 

   I. 
 

 

 

 

 Tehetséggondozás  

iskolán belül     iskolán kívül 

. 

 II.    
 

 

 

 

 

       

 A tehetséggondozás hatékonyságának értékelés 

 III. 

 

 

            
            
            
   

 

 

 

 

 

Programunk tehetség definícióját a Mönks-Renzulli modell alapján fogalmaztuk meg, 

miszerint a tehetség: 

 átlagon felüli képesség,  

 feladat iránti elkötelezettség (szorgalom , motiváció) és a  

 kreativitás, ami általános és speciális teljesítményben jut kifejezésre.  

Ehhez a három tulajdonsághoz szorosan kapcsolódik a  

 család,  

 iskola,  

 kortársak, mint szociális tényezők.   

Cél: a tehetséges gyerek erős oldalának támogatása. 

 

Nyomonkövetés 

IV.  
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Szervezeti forma: 

 a tehetséges gyermekek részben elkülönített oktatása  

 tehetségek nívócsoportba sorolása 

 szakkörök, diáksport egyesületi edzések, művészeti alapiskola délutáni foglalkozásai, 

személyiségfejlesztő tréningek, valamint a nívócsoportos oktatás, napközi. 

A tehetségazonosítás és gondozás a Renzulli-féle forgóajtó modell alapján történik. E 

modell egyesíti a tehetség kiválasztását, fejlesztését, az általános képzésre háruló feladatok 

megoldását és a folyamat önregisztrálását. 

Renzulli-féle forgóajtó-modell: 

 

 

 

80% 

 

 

Tehetséggondozás iskolán belül: 
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Ehhez társuló szűrések: 

 1.osztály   foci, néptánc, népzene, szolfézs, rajz 

 4. osztály   idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és  

                                                           irodalom, 

 5-7. osztály   informatika, természettudományi ismeretek,  

                                                           történelem 

Differenciált oktatás színterei: 

Műveltségi terület Évfolyam Szervezeti forma 

Matematika 

5-8.osztály 
Nívó csoport (délelőtt) 

    Csoportbontás (délelőtt) 

Magyar nyelv és irodalom 

Idegen nyelv 

Történelem 

Informatika 5-8. osztály 
Szakkör (délután) 

Természettudomány 

Zene, képzőművészet, néptánc 1-8. osztály Alapfokú Művészeti Iskola (délután) 

Sport  1-8. osztály TDSE (délután) 

A fejlesztés hatékonyságának értékelése: 

A
 f

ej
le

sz
té

s 
h

at
ék

o
n

y
sá

g
a,

 é
rt

ék
el

és
 

Módszer Irányultság Felelős Határidő 

Tanulmányi eredmények  

Tantárgyi eredmények 

Versenyeredmények 

 Pedagógus Félévkor és 

tanév végén 

Haladási ütem  Nívócsoportok 

Művészeti 

tanszakok 

Sportcsoportok 

Pedagógus Félévkor és 

tanév végén 

Átjárhatóság a nívócsoportok és a 

normál osztályok között 

 

Lemorzsolódás, szakkörök 

megszűnése 

Nívó csoport 

 

Szakkörök, 

Művészeti 

tanszakok 

Intézmény-

vezető 

 

Szaktanárok 

Félévkor és 

tanév végén 

A felhasznált összegek és a 

megtérülés aránya 

Nívócsoport 

Szakkörök 

Művészeti 

tanszakok 

Intézmény-

vezető 

Félévkor és 

tanév végén 
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Tehetségazonosítás: 

 

Módszerek Irányultság Közreműködők 

F
el

el
ő

s 

H
a

tá
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d
ő
 

1. osztály  

Megfigyelés 

Próbajáték 

Pszichomotoros teszt 

Versenyeredmények 

Szülői elmondás 

 

 

Sport 

Néptánc 

Népzene 

Szolfézs 

Rajz 

 

 

testnevelő tanárok 

művészeti pedagógusok 

tehetséggondozó.ped. 

igazgató 

művészeti iskola vezetője 
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4. osztály 

 

 

Megfigyelés 

Ünnepélyeken való szereplés 

Tanári javaslat 

Tanulmányi eredmények 

Szaktárgyi tesztek 

Versenyeredmények 

 

 

 

 

Matematika 

 

Magyar nyelv 

és irodalom 

 

Angol 

Német 

 

a tantárgyat gondozó 

munkaközösség 

 

osztályfőnökök 

tehetséggondozó ped. 

 

igazgató 
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5-7. osztály 

 

 

Megfigyelés 

Tanári javaslat 

Kiemelkedő szaktárgyi 

eredmény 

Szaktárgyi tesztek 

Versenyeredmények 

 

 

 

Informatika 

Történelem 

 

Természet- 

tudományok 

  

a tantárgyat gondozó 

munkaközösség 

 

osztályfőnökök 

tehetséggondozó ped.  

 

igazgató 
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A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység az oktatási folyamat része. A 

tehetséggondozás módszereiben is a megújuló tanulásszervezési eljárások alkalmazásával 

tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát: 

 Differenciált tanulásszervezés 

 Kooperatív technikák alkalmazása 

 Projekt-módszer elterjesztése 

 Tevékenységközpontú pedagógiák. 

Fontos, hogy a valamely területen tehetséges SNI tanulókat is célirányosan fejleszteni 

szükséges (pl. mozgás, tánc, kézügyesség, stb.). 
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A tehetségazonosítás és gondozás sikeréhez szorosan kapcsolódik hatékonyságának 

értékelése, a tehetségígéretek nyomon követése, valamint a folyamat pontos dokumentálása.   

B) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók: 

A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai: 

 a gyermek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel kísérése, 

 a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken, 

 a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 

igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés stb.), 

 segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és 

anyagi helyzetétől függően, 

 a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának 

folyamatos ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás kezdeményezése. 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:  

 a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, 

 az okok feltárására, 

 az okok megszüntetésére. 

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

a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel a 

súlyosabbá válásukat.  

Az iskolai gyermekvédelem célja: 

A gyermek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának 

megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében való segítségnyújtás, 

együttműködés a különböző szakemberekkel. Az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermek- 

és ifjúságvédelem céljainak megvalósítását: 

 az indulási hátrányok csökkentése, 

 a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási előmenetelének figyelemmel 

kísérése,  

 a felzárkóztató foglalkozások, 

 az iskolai étkezés lehetősége, 

 a tanulószobai és napközis foglalkozás, 

 az egészségügyi szűrővizsgálat, 

 az egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése, 

 a családi életre való nevelés, 

 a személyes és egyéni tanácsadás, 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 a tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról, 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segélyek, alapítványi támogatások), 

 a szenvedélybetegségek megelőzése. 

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

biztosítsa a gyermeket megillető jogok érvényesülését, védő-óvó intézkedést tegyen a 

rászorulók érdekében, őrködjön a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű gyermekek elviselhető 
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életlehetőségei felett. Nem különül el a nevelés és oktatás feladataitól, hiszen a tanuló 

fejlődését, felzárkóztatását biztosító tevékenység önmagában e kötelezettség legfontosabb 

alkotó eleme. 

 Az iskolának fel kell tárnia minden olyan befolyásoló, zavaró, gátló tényezőt, amely 

megnehezíti, meggátolja a tanuló képességeinek a kibontakoztatását. 

 Pedagógiai eszközökkel törekszünk a káros hatások megelőzésére, illetőleg 

ellensúlyozására. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős rendszeres kapcsolatot tart a családsegítő 

szolgálattal és a gyámügyi hivatallal. 

 A család anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások - pénzbeli és 

természetbeli - felkutatása, a hozzájutás segítése, valamint tanácsadás a családellátó 

tevékenységhez. 

 Segítségnyújtás a kulturált szabadidő eltöltéséhez, az életkoruknak, fejlettségüknek 

megfelelő rendezvényeken történő részvételhez. 

 Gyors és hatékony intézkedést eszközölni a gyermeket veszélyeztető helyzetben. 

 Folyamatosan ellenőrizni a tanuló eredményeit, a rendszeres iskolába járást, szükség 

esetén eljárást kezdeményezni. 

 2H, 3H, SNI tanulók integrációjának segítése, elfogadása, érzékenyítés. 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: 

 csoportbontás, 

 a városi könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, 

 a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal, 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni beszélgetés az 

osztályfőnökkel, családlátogatás, szülői értekezlet, stb.), 

 továbbtanulás irányítása, segítése, 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátránytól szenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek. 

A szociális hátrányok enyhítésére szolgáló pedagógiai tevékenységek: 

Egyre több tanuló kerül olyan anyagi helyzetbe, mely egészséges testi fejlődését, zavartalan 

tanulását hátráltathatja. Az iskola életében fontos feladat az esélyek kiegyenlítődése, a 

hátrányok csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. A segítésre 

szorulók elsősorban az alacsony jövedelmű, a munkanélküli, valamint a szociális ellátásban 

részesülő szülők gyermekei. 

Eszközeink a szociális hátránykompenzáció tevékenységeire: 

 a gyermekvédelmi tevékenység hatékonyságának növelése, 

 a szociokulturális hátrányok enyhítése:  

 a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása,  

 tanácsadás a rászoruló gyermekeknek, szülőknek, stb., 

 felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése,  

 pályaorientációs tevékenységek szervezése, 

 felvilágosító és drogmegelőzési programok szervezése, 
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 felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről, 

 tankönyvtámogatás, 

 kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel, 

 pályázatok figyelése, 

 a tanulási folyamat tervezésében minden tanuló tényleges részvételének biztosítása 

(csoport, páros, individuális munkaforma), 

 az érintett tanuló érdek-és esélyérvényesülésének elősegítése. 

11. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

A tanulói közösséget diákönkormányzat képviseli iskolánkban, így a diákönkormányzat által 

biztosítja az iskola a lehetőségét, hogy a tanulók összességét érintő ügyekben 

tájékozódhassanak, valamint azokban a kérdésekben, melyekben a jogszabályok erről 

rendelkeznek egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolhassák.   

A diákönkormányzat éves munkaterv alapján dolgozik. Saját szervezeti és működési 

szabályzattal rendelkezik. Tevékenysége során törekszik a tanulmányi munka fejlesztésére, 

közreműködik a színvonalas kulturális- és sportélet megszervezésében és a tanulóközösség 

érdekképviseletében, gyakorolja a tanulóközösség és saját jogosítványait. A 

diákönkormányzat vezetője beszámolási kötelezettséggel tartozik a végzett munkáról az őt 

megválasztó közösségnek, tájékoztatási kötelezettsége van iskolavezetés és nevelőtestület 

felé.  

A diákönkormányzat tisztségviselői:  

 Gyermekvezetők:  

 osztályonként egy-egy osztálytitkár; (5-8. osztály) 

 az önkormányzat gyermekvezetője. 

 Felnőtt segítők, vezetők:  

 önkormányzat vezetője.  

A gyermekvezetők véleményét, javaslatát, észrevételeit a felnőtt vezető továbbítja a 

nevelőtestülethez.  

A diákönkormányzat működése:  

 A Diáktanács havonta tart megbeszélést a soros feladatokról.  

 A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:  

 saját működéséről,  

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök 

felhasználásáról,  

 hatáskörei gyakorlásáról,  

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról,  

 az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről.  

A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület 

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

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai 

diákönkormányzat véleményét– az Nkt. 48. § (4) bekezdésben meghatározottakon túl:  

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,  

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,  
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 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,  

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni.  

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. A diákközgyűlés 

összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében 

meghatározottak szerint.  

A végzett munka utáni elismerési módozatok:  

 DÖK-gyűrű, melyet olyan végzős diákunk kap, akire éveken keresztül kimagasló 

diákönkormányzati munkát végzett  

 jutalomkirándulás.  

12. Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel 

Szülő - tanuló – pedagógus együttműködésének formái: 

Élő munkakapcsolat van a tanári közösség és a szülők között a tanulók fejlődése érdekében, 

az iskola hagyományai, valamint a Köznevelési Törvény és a Szervezeti és Működési 

Szabályzat alapján. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat több szintű együttműködést feltételez a szülők, a 

tanulók és a pedagógusok közös részvételével a gyermek személyiségének és tudásának 

fejlesztése érdekében. Az együttműködéshez megfelelő kommunikációs formák működtetése 

szükséges. 

A szülők-pedagógusok együttműködése: 

Cél, hogy a szülők lássanak bele az iskolai munkába, a közösségi életbe és lehetőségeik, 

elfoglaltságuk függvényében vállaljanak részt benne azért, hogy folyamatosan nyomon 

követhessék gyermekük nevelésének, oktatásának alakulását. A szülők megnyerésére, 

szemléletformálására az együttműködés növelése érdekében kooperatív technikákat is 

alkalmazunk. 

A pedagógus és szülők közötti együttműködés formái: 

 Szülői értekezlet 

Feladata:  

- a szülők és pedagógusok között 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, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi 

szintjéről, 

 az iskola és az osztályközösség céljairól, feladatairól, 

eredményeiről, problémáiról, 
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- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az iskola igazgatósága felé; 

 Egyéni kapcsolatfelvétel 

 Szülők közösségének részvétele az osztály életében 

 Szülői közösség választmány ülései 

 Az iskolatámogató alapítvány kuratóriumi ülése 

 Nyílt tanítási nap 

Feladata: 

- a szülők betekintést nyerjenek az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerjék meg személyesen a tanítási órák lefolyását, 

tájékozódjanak közvetlenül gyermekük és az osztályközösség iskolai 

életéről.  

 Írásbeli tájékoztató (ellenőrző, üzenő füzet) 

Feladata: 

- a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival és magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály 

szintű programokról; 

 Iskolai rendezvények (pl.: ünnepségek, farsang, kirándulás,…), 

 A szülők aktív részvétele az új tanulásszervezési eljárások során (projekt, 

témahét,…) 

 Hirdetőtábla, 

 Az intézmény honlapja (www.ranoi.hu). 

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

választott képviselők, tisztviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével. 

A tanulók-pedagógusok együttműködése: 

 

Cél a folyamatos, kiegyensúlyozott, feszültségmentes kapcsolatban az egyéni képességeknek 

megfelelő eredmények elérése, a személyiség kibontakoztatása az oktató-nevelő munkában. 

A pedagógusok és tanulók közötti együttműködés formái: 

 tanórai munka, 

 osztályfőnöki órák, 

 közösségi programok, 

 egyéni beszélgetések, 

 diákönkormányzat,  

 kérdőívek, vizsgálatok. 

Tanulók-szülők-pedagógusok együttműködése: 

Az iskola mint oktató-nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói 

érdeklődésre épít és lehetőségeihez mérten figyelembe veszi a szülői igényeket. Az iskolai 

nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői 

ház és a pedagógus közösség koordinált aktív együttműködése. Ezen együttműködés alapja a 

gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség. Ezért olyan innovatív programokat adaptálunk 

(„Generációk közötti párbeszéd”) és fejlesztünk ki („Hozd el anyut, aput és a nagyit!”), 

melyek e fenti hármas együttmunkálkodása során járul hozzá a családi és iskolai nevelés 

közelítéséhez és ennek nyomán kedvezően fejlődő gyermeki személyiséghez. 
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13. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. 

A tanulmányok alatti vizsga (osztályozóvizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga) 

 követelményeit, 

 részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati), 

 és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza 

meg, és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza. 

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

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

intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni.  

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A vizsgaszabályzat hatálya: 

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

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény 

igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

Osztályozó vizsga: 

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

megszervezni. 

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

év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött 

össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.  

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

hétben, ha  

 felment

ést kapott –kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól sajátos 

helyzete miatt,  
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 engedél

yt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.  

A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként 45 perc. Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb 

három vizsgatárgyból szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 45 percnél nem lehet több.  

A tanulmányok alatti vizsgán a kiemelt figyelmet igénylő tanulónál a vizsga során lehetővé 

kell tenni mindazon mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló 

megfelelő vizsgálat, szakértői vélemény alapján kapott.  

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

Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás 

során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan 

befolyásolta.  

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

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

Különbözeti vizsga: 

A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja 

elő az iskola a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell 

különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az iskola a megkezdeni tervezett 

évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele 

a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek.  

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell 

az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

Javítóvizsga: 

Ha a tanuló tanév végén – legfeljebb 3 tantárgyból- elégtelen osztályzatot kap, javítóvizsgát 

tehet.  

Június 20-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az érintetteknek át kell adni. 

Javítóvizsga augusztus 21. és augusztus 31. közötti időpontban szervezhető. 

A tanulót a vizsga eredményéről a vizsga napján tájékoztatni kell. 

Tanulmányok alatti vizsgák szervezésének legfontosabb alapelvei: 

A vizsgabizottság három főből áll:  

 elnök 

 kérdező 

tanár 

 ellenőrz

ő tanár 

Az általuk ellátandó feladatok: 

 Elnök 

 felel a 

szabályok betartásáért,  
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 ellenőrz

i a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet, 

 ha kell szavazást rendel el. 

 Kérdez

ő tanár(ok) 

 csak 

megfelelő tanári végzettséggel lehet 

 lehetősé

g szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. 

 Ellenőr

ző tanár 

- lehetőség szerint szakos tanár 

- felel a vizsga szabályszerűségéért. 

Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért. 

Írásbeli vizsgák általános szabályai: 

 a 

tanteremben minden padban csak egy diák ülhet 

 a 

feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy 

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot 

 a 

feladatlap megoldásának ideje 45 perc 

 a 

vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló 

hozza magával. 

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

biztosítani. 

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

jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak. 

Az írásbeli vizsga javítása: 

 a 

szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot 

 ha a 

szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett 

segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót. 

A szóbeli vizsga általános szabályai: 

 egy napon három szóbeli vizsga tehető le 

 a 

vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie 

 a 

szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó 

segédeszközökkel készül az önálló feleletre 



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 32 

 a 

felkészülési idő legalább 15 perc 

 a felelet 

során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja 

 a felelet 

maximum 45 percet tarthat 

 ha a 

vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy 

alkalommal póttételt húz 

 két 

tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet. 

 ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, 

jegyzőkönyvet készít és a vizsgabizottság dönt a szóbeli eredményéről. 

 szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót. 

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje: 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

Vizsgatárgyak részei: 

 Magyar nyelv és irodalom 

 írásbeli + szóbeli vizsga 

 Történelem  írásbeli + szóbeli 

vizsga 

 Idegen nyelv  írásbeli + szóbeli 

vizsga 

 Matematika  írásbeli + szóbeli 

vizsga 

 Fizika  írásbeli + szóbeli vizsga 

 Földrajz  írásbeli + szóbeli vizsga 

 Biológia írásbeli + szóbeli vizsga 

 Kémia írásbeli + szóbeli vizsga 

 Környezet írásbeli + szóbeli vizsga 

 Természetismeret írásbeli + szóbeli 

vizsga 

 Informatika írásbeli + gyakorlati vizsga 

 Testnevelés gyakorlati vizsga 

 Ének írásbeli + szóbeli vizsga 

 Vizuális kultúra szóbeli + gyakorlati 

vizsga 

 Technika, életvitel és gyakorlat

 szóbeli vizsga 

 Erkölcstan szóbeli vizsga 

 Hon- és népismeret írásbeli + szóbeli 

vizsga 
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14. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

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

megválasztásának joga, amellyel élve gyermeke adottságainak, képességeinek, 

érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi 

hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát. Intézményünk biztosítja a tanulók 

számára az iskolaváltást a következő feltételek mellett: 

 Az eljárás kezdeményezésének okai: 

 a tanuló életpálya-elképzeléseinek megváltozása, 

 érzelmi motivációk,  

 szociális és környezeti tényezők megváltozása (anyagi helyzet, illetve 

lakóhelyváltás). 

 Az eljárás rendje: 

 a kiskorú tanuló szülője kíséretében személyesen jelenik meg 

intézményünkben, és jelzi iskolaváltási szándékát, valamint annak indokait, 

 bemutatja az alábbi dokumentumokat: 

 félévi, illetve év végi bizonyítvány, 

 ellenőrző, az aktuális félév tanulmányi előmenetelének nyomon 

követhetősége érdekében, 

 amennyiben tanév közben történik az iskolaváltás, az adott tanévről 

szóló naplóoldal fénymásolata hitelesítő pecséttel ellátva. 

 a kérvényt a benyújtástól számított 5 napon belül az igazgató elbírálja, és a 

sikeres átvételről, illetve az elutasításról határozatot hoz. 

 az elutasítás okai lehetnek: 

 helyhiány a választott évfolyamon, 

 250 óra hiányzásnál több, 

 az igazolatlan órák igazolt hiányzásokat meghaladó száma, 

 teljes osztályozhatatlanság 1 vagy több tantárgyból a félévi-, illetve év 

végi osztályozó értekezlet előtt 2 héttel. 

 amennyiben az átvétel iránti kérelem sikeres elbírálást nyert, a tanuló az 

értesítés kézhez vételétől számított 1 napon belül köteles felvenni a kapcsolatot 

osztályfőnökével, beiratkozni, beszerezni a tanuláshoz szükséges eszközöket 

(pl. tankönyv). 

Az iskolaváltás elutasításának nem lehet oka semmiféle diszkrimináció, amely etnikai, vallási, 

nemi alapon történő megkülönböztetésre épül. 

 Az eljárás következménye: 

 amennyiben a tanuló olyan intézményből érkezik, amelyben a nálunk oktatott 

tantárgyak közül nem szerzett mindenből érdemjegyet, a következő módon 

köteles ezt pótolni: 

 a nem tanult tárgyak esetében a kijelölt időpontban osztályozó vizsgát tesz. 

 a korábban már valamelyik évfolyamon általa tanult tantárgy érdemjegyét az 

évfolyam követelményeinek figyelembe vételével beszámítjuk. 
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15. A felvételi eljárás különös szabályai 

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a 

tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében 

található. Amennyiben a kötelezően felvett gyerekek után férőhellyel rendelkezik még, akkor 

az EMMI rendelet 24.§ (5) bekezdése alapján járhat el: 

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

kérelmét teljesíteni. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol 

az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.  

A további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, 

akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az 

iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található. 

Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány 

miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A 

sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni.  

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után 

sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt 

különleges helyzete indokolja.  

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy  

 testvére az adott intézmény tanulója, vagy  

 munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében 

található. 

16. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzéke 

A székhely iskola épülete, bútorzata impozáns, esztétikus. Megfelelő számú tanteremmel és 

korszerű kiszolgáló helyiségekkel rendelkezünk. A csoportfoglalkozásokat órarendi 

szervezéssel egy pedagógus - egy tanterem megoldással tudjuk biztosítani. Szaktantermet 

informatika, kémia, biológia, fizika, földrajz, rajz tantárgyak részére alakítottunk ki. A 

testnevelés órákat saját sportcsarnokunkban, illetve az iskolával szomszédos két sportpályán 

tartjuk.  

A tagiskolában szintén megfelelő számú tantermekben történik az oktatás. A Darvas József 

Tagiskolában tornaszoba áll a gyerekek rendelkezésére.  

Mindkét telephelyen biztosítottak az oktató-nevelő munkához szükséges eszközök és 

felszerelések. 

Eszközbeszerzésünk során arra törekszünk, hogy nevelő-oktató munkánk eredményességét 

növeljük, elősegítsük a gyermekek motiválását, a tevékenység útján való ismeretszerzést. 
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Célunk, hogy  

 megvalósuljon a digitális oktatási tartalmak integrálása a kompetenciafejlesztő oktatás 

alkalmazása során,  

 az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő 

hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a számítógép állomány 

korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása 

érdekében, 

 a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra 

helyeződjön, amely hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a 

kooperatív technikák fejlesztését. 

 az infrastruktúra fejlesztése hozzájárul az elektronikus mérés-értékelés, valamimt az 

oktatási adminisztráció elterjesztéséhez is. 

Tevékenységek az IKT fejlesztés eredményeként (tanulói laptop program): 

 

 1:1 arányú IKT eszközellátással támogatott tanórák aránya növekszik, amely 

tanórákon minden diák külön-külön eszköz használatával tanul. 

 A tanári és diák gépek egyazon hálózathoz csatlakoztatása fontos célkitűzésünk.  
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II. HELYI TANTERV 

Tantervünk elengedhetetlen pedagógiai követelménynek tekinti a terhelésnek a 

képességekhez való igazítását. Tantervünk - az oktatási folyamatot irányító dokumentumként 

– előírja az egyéni képességek figyelembe vételét, és a differenciálás révén megvalósítható 

egyéni terhelés követelményét, gyakorlatát. 

Fontos pedagógiai célnak tekintjük a játékosság fokozását a bevezető és kezdő szakaszban. 

Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányban módosítjuk, hogy a tanulók 

iskolai motivációját ezzel az eszközzel is növelhessük. Szükségesnek tartjuk ennek a 

játékosságnak a révén megkönnyíteni az átmenetet az óvoda és az iskola között, és a tanulás 

okozta nehézségek oldására is figyelmet kívánunk fordítani ebben az érzékeny és 

meghatározó életkorban. 

Intézményünk helyi tanterve előírja a természettudományok súlyának növelését. E területnek 

különös figyelmet adunk az oktatási folyamatban, és a vonatkozó kompetenciákat a többi 

tantárgyhoz kapcsolódó tevékenységek során is fejlesztjük. A kidolgozandó tanmenetekben 

átjárókat és kapcsolódási pontokat keresünk a többi tantárgyhoz. 

A 2006/07-es tanévben kísérleti jelleggel bevezetett, majd a 2009/10-es tanévben kiterjesztett 

kompetencia alapú oktatást valamennyi tanulócsoportban alkalmazni kívánjuk. A tanulási, 

gondolkodási képességek és problémamegoldás fejlesztését azokkal a modern módszertani 

eszközök alkalmazásával kívánjuk megoldani, melyek a kísérleti időszakban eredményesnek 

bizonyultak: tanulásmódszertan (memóriafejlesztés, szövegértési feladatok), kooperatív 

tanulás (csoportmunka, projektmódszer, közös problémamegoldás), dramatikus módszerek, 

stb.  

1. Választott 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+0,5 7+0,5 6+1 6+1 

Idegen nyelvek  1 1  0+2 2 

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

Etika 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 0 0 0 0+1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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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 

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
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 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 

 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika B változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat B változat 
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2. Tanórai foglalkozások óraszáma 

 

A választott kerettantervek óraszámát a szabadon tervezhető órakeret terhére a következő 

évfolyamokon és tantárgyakban emeljük meg az alábbi óraszámokkal: 

 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+0,5 7+0,5 6+1 6+1 

Idegen nyelvek  1 1  0+2 2 

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

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 

Informatika 0 0 0 1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 +1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2+0,5 2+0,5 2 2 

Természetismeret 2+0,5 2+0,5     

Fizika     2 1+1 

Kémia     1+1 2 

Biológia-egészségtan     2 1+1 

Földrajz     1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  0+1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

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

Taneszközök: 

Az iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok elsősorban olyan nyomtatott 

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

amelyeket hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak. A tankönyvjegyzékben nem szereplő 

taneszközök beszerzéséhez a szülők jóváhagyását előzetesen írásban be kell szerezni. A 

nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál (testnevelés, technika, rajz) egyéb eszközökre 

is szükség van. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, 

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatók, 

 a taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni, azaz új taneszközöket 

csak abban az esetben kell bevezetni, ha az lényegesen jobbítja az oktatás 

minőségét. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak tanulásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket a megelőző tanév végén kell tájékoztatni. A 

taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.  

Tankönyv: 

 feleljen meg a kompetenciafejlesztés kritériumainak, 

 feladatai biztosítsák a tanulói felfedezést, problémaközpontúság jellemezze,   

 adjon lehetőséget a differenciált foglalkoztatásra, fejlesztésre, 

 legyen alkalmas ismeretekbe ágyazott képességfejlesztésre, 

 a különböző tantárgyak sajátosságainak megfelelően segítse a tanulási technikák 

elsajátítását, 

 adjon lehetőséget az önálló tanulói munkáltatásra, 

 alkalmas legyen a tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására, 

 segítse a megértést, az önellenőrzés képességének fejlesztését, 

 jól látható, esztétikus fotókkal, ábrákkal stb. illusztrált legyen. 

A nem hagyományos ismerethordozók, videofilmek, CD-ROM-k az órai szemléltetéshez a 

könyvtárból kölcsönözhetők. Az eszközök kiválasztásában és beszerzésében a könyvtáros a 

szaktanárokkal egyeztet, ugyanazok az elvek és formák érvényesek, mint a tankönyvekre. 

Az iskola a tankönyveket minden évben a hatályos jogszabályok betartásával rendeli. Az 

ingyenes tankönyvre jogosultak számára az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel 

biztosítjuk a tankönyveket. 
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4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 

1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

 a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek 

pedagógiai kezelése; 

 a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon; 

 alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd); 

 a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlesszük a 

kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsuk elő 

érzelemvilágának gazdagodását;  

 alapozzuk meg a tanulási szokásokat és módszereket; 

 támogassuk az egyéni képességek kibontakozását; 

 a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan 

alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a 

szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben; 

 működjünk közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában; 

 törődjünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek 

szociális- kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

A harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások 

által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.  

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

szabályozása és értékelése, ezért a tanulásszervezés meghatározó szempontja a 

tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása legyen; 

 az oktatási folyamatban alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás 

technikáit, formáit; 

 tudatosítsuk a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető 

értékeket; 

 erősítsük meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat; 

 a gyermek jellemét formálva szolgáljuk a személyiség érését. 

5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 fejlesszük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, 

társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz 

szükségesek; 

 az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlesszük 

a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját; 

 tudatosítsuk a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és 

jellemzőit; 
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 tisztázzuk az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek 

fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban; 

 a test és a lélek harmonikus fejlesztése; 

 a szocializáció folyamatainak elősegítése; 

 az elemi műveltség alapjainak lerakása, elmélyítése; 

 a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása; 

 a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és 

magatartásuk minősítéséről; 

 adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az info-

kommunikációs technikákat. 

7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

A hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető a már megalapozott 

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

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 a demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet 

iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra; 

 vállalja identitását, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudatot, képviselje az 

egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt; 

 felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét.  

5. Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon: 

 valamennyi évfolyamon heti 5 testnevelés óra.  

A heti testnevelés órák száma magába foglalja a 6-7. évfolyam részére, a helyi uszodában évi 

18-18 órában történő úszásoktatást. Az úszásoktatásban történő részvétel feltételei: 

 az iskola által készített formanyomtatványon szülői beleegyezés megléte, illetve 

 az úszáshoz előírt felszerelésnek a szülő által történő biztosítása. 
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6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 

Iskolánk helyi tanterve úgy lett kialakítva, hogy a helyi tantervben meghatározott tanagyag 

elsajátítása, a követelmények teljesítése a tanítási órákon való részvétellel biztosítható.  

A választható foglalkozások tanévenként kerülnek kihirdetésre, melyekre írásban, a szülő 

aláírásával megerősítve lehet jelentkezni. A 2017/2018-as tanévtől lehetőséget biztosít az 

iskolánk 7. osztálytól második idegen nyelv szakköri órákon történő elsajátítására, a szakkör 

indításának feltétele minimum 10 fő jelentkező. A jelentkezett tanulók kötelesek az adott 

tanév végéig a foglalkozásokon részt venni. A távolmaradást igazolni kell, és ugyanolyan 

jogkövetkezményt von maga után, mint a kötelező tanórai foglalkozásról történő 

távolmaradás. 
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7. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Feladat megnevezése Tervezett intézkedések Ellátója Ellenőrzés 

gyakorisága 

Ellenőrzést 

végző személyek 

Pedagógusok felkészítése a feladatra 

I. Az iskolai háttérből fakadó 

esélyegyenlőséget biztosító 

feladatok 

 igazgató   Tájékoztató a hatályos törvényekről és 

az abból adódó feladatok 

megfogalmazása 

1. oktatásba történő 

bekapcsolódás 

A beiratkozással kapcsolatos 

tájékoztató 

 folyamatos igazgató, 

helyettes  

A beiratkozással kapcsolatos tennivalók, 

feladatok, felelősök kiválasztása 

 Házirend átadása helyettes,  Beiratkozáskor igazgató Közös értelmezés, a felülvizsgálat 

rendjének ismertetése 

 Elutasítások áttekintése igazgató, helyettes,  Beiratkozáskor igazgató A rendszer áttekintése, módosítása 

2. követelmények teljesítése Felmentéssel kapcsolatos 

intézkedések áttekintése 

gyógypedagógus Tanév elején igazgató Osztályfőnökök, szaktanárok 

tájékoztatása  

 Vizsgáztatás előkészítése, 

lebonyolítása (javítóvizsga, 

osztályozóvizsga) 

helyettes, 

osztályfőnök 

Tanév végén 

(félévkor) 

igazgató Folyamat áttekintése, felelősök 

kiválasztása, munkatervben megjelenítés 

3. mulasztások Az igazolatlan mulasztások 

esetén gyors intézkedések 

osztályfőnök, 

gyermekvédelmi 

felelős 

Alkalomszerű helyettes 

 

 

Adminisztráció felülvizsgálata 

4. jogellenes megkülönböztetés A jogellenes megkülönböztetés 

ellenőrzése bejelentés esetén 

tantestület Alkalomszerű igazgató  

 Jogellenes megkülönböztetés 

ellenőrzése a belső 

szabályozásban és gyakorlatban 

igazgató Szabályzatok éves 

felülvizsgálatakor 

igazgató  

5. továbbtanulásra, 

pályaválasztásra való felkészülés 

Pályaorientációs foglalkozások 

szervezése 

osztályfőnök Félévenként igazgató Együttműködés a munkaügyi központtal 

és a nevelési tanácsadóval  

 Pályaválasztásra, 

továbbtanulásra felkészítő 

foglalkozásokra igényfelmérés 

osztályfőnök Tanév elején igazgató  

 Igény esetén a felkészítés 

megszervezése 

pedagógusok, 

gyakorlati helyek 

Tanév elején igazgató  

6. a szolgáltatások és 

jutalmazások 

A beérkező észrevételek 

kivizsgálása 

iskolavezetőség Esetenként igazgató  
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II. A családi háttérből fakadó 

esélyegyenlőséget biztosító 

feladatok 

     

1. családi háttér iskolai 

végzettsége 

Szülői konzultációk, szülői 

értekezlet  

osztályfőnök, 

szaktanárok, 

gyermekvédelmi 

felelős 

Folyamatos igazgató, 

helyettes 

 

 

 

 Differenciálás pedagógusok Folyamatos igazgató, 

helyettes 

 

 

 Korrepetálás, felzárkóztatás pedagógusok Folyamatos igazgató, 

helyettes 

 

 

 Kapcsolattartás a gyermekjóléti 

szolgálattal 

gyermekvédelmi 

felelős 

Folyamatos igazgató  

 Szakemberrel való 

kapcsolattartás 

(pszichológus,…) 

osztályfőnök Folyamatos helyettes 

 

 

2.a család szociális anyagi 

helyzete 

Szülők tájékoztatása a 

lehetséges támogatásokról (pl. 

tankönyv, Útravaló program, 

kedvezményes étkeztetés,…) 

helyettes, 

osztályfőnök 

Tanév eleje, 

folyamatos 

igazgató  

 Kapcsolattartás a 

veszélyeztetettséget észlelő és 

jelző rendszer működtetésében 

részt vevő szervekkel 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök 

Folyamatos helyettes 

 

 

 

 A rászoruló tanulók részére 

támogatási eszközök, források 

keresése (alapítvány, stb.) 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök 

Folyamatos helyettes 

 

 

 

III. Együttműködés az iskolával 

     

1. megfelelő iskolai légkör, az 

intézményi lehetőségek 

Egyeztetés az iskola és a 

fenntartó között 

igazgató Alkalomszerű   

 Tájékoztatás (iskolahasználók) helyettes, 

osztályfőnök 

Tanév eleje, 

folyamatos 

igazgató  

 Kapcsolattartás a szülők és az 

iskola között 

igazgató, helyettes, 

osztályfőnök 

Folyamatos   
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2.a tanuló védelmével összefüggő 

együttműködési feladatok 

Kapcsolattartás a 

veszélyeztetettséget észlelő és 

jelző rendszer működtetésében 

részt vevő szervekkel 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök 

Eseti, folyamatos helyettes, 

 

 

 

 Kapcsolattartás a lakóhely 

szerint illetékes jegyzővel 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök 

Eseti, folyamatos igazgató, 

helyettes 

 

 

 

 A rászoruló tanulók részére 

támogatási eszközök, források 

keresése 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök 

Folyamatos helyettes 

 

 

 

 Egészségügyi helyzettel 

kapcsolatos feladatok 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök, 

iskolavédőnő 

Folyamatos helyettes 

 

 

 

 Tájékoztatás a baleset-

megelőzési és védő, óvó 

intézkedésekkel kapcsolatban 

helyettes, 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Tanév elején 

folyamatosan 

igazgató  

3. az iskolának a szülőkkel, a 

tanulóközösséggel való 

együttműködése 

Együttműködési szabályozások 

áttekintése 

tantestület Alkalomszerű igazgató  

 Házirend kiadása helyettes 

 

 

Beiratkozáskor igazgató  

 Diákönkormányzat 

működtetése 

DÖK segítő 

pedagógus 

Folyamatos igazgató  

 Kapcsolattartás a szülői 

szervezettel 

igazgató Folyamatos   

IV A szülő jogai és 

kötelezettségei 

A szülők tájékoztatása 

jogaikról, kötelességeikről és a 

kapcsolattartás formáiról 

igazgató, 

osztályfőnök 

Tanév elején 

Folyamatosan 

helyettes 

 

 

V. A pedagógus jogai és 

kötelezettségei 

     

1. a pedagógusi jogok és 

kötelezettségek 

A tananyag és a pedagógiai 

módszerek megválasztása a 

tanulók életkori 

sajátosságaiknak megfelelően 

szaktanár Folyamatos igazgató Pedagógusszerep átértékelése 
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 Alkalmazza a differenciált 

oktatást 

szaktanár Folyamatos igazgató Tanfolyam, képzés, belső továbbképzés 

 Objektíven értékeli a tanulók 

teljesítményét 

szaktanár Folyamatos igazgató Értékelés, mérés továbbképzés 

 Korrepetálást, felzárkóztató 

órát tart 

szaktanár Folyamatos igazgató  

 Felkészít a továbbtanulásra, 

segít a pályaválasztásban 

osztályfőnök Folyamatos Igazgató Információk átadása, figyelem felhívása 

a munkaerőpiac elvárásaira, tájékoztatás 

 Kapcsolattartás a megfelelő 

szakemberekkel (pszichológus, 

gyermekvédelem, ...) 

osztályfőnök Folyamatos igazgató Információkkal való ellátás 

VI. A tanulók jogai és 

kötelezettségei 

     

1. a tanulói jogok és 

kötelezettségek 

A tanulói jogok biztosítása, 

érvényesül az esélyegyenlőség 

és az egyenlő bánásmód 

követelménye 

igazgató Folyamatos  Diákok tájékoztatása 

 A tanulói kötelezettség 

teljesítésének megkövetelése 

igazgató, 

osztályfőnök, 

szaktanár 

folyamatos  Diákok tájékoztatása 

 

 

 

 

 

Kapcsolattartás a 

veszélyeztetettséget észlelő és 

jelző rendszer működtetésében 

részt vevő szervekkel 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök 

Folyamatos igazgató  

VII. A tanulói teljesítmény 

értékelése 

     

1. a tanulói értékelések, 

minősítések módja 

A teljesítmény objektív 

értékelése 

szaktanár Folyamatos helyettes 

 

 

 

 Érdemjegyekről, 

minősítésekről tájékoztatás 

szaktanár, 

osztályfőnök 

Folyamatos helyettes 

 

 

 

2. felzárkóztatás Minél korábbi felismerés a 

tanuló felzárkóztatásra 

szorulása esetén. 

szaktanár, 

osztályfőnök 

Folyamatos helyettes 
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 Tájékoztatás az eredményes 

felkészülés lehetőségeiről 

szaktanár, 

osztályfőnök 

Folyamatos helyettes 

 

 

 

 Tájékoztatás a felzárkóztatás 

eredményességéről 

szaktanár, 

osztályfőnök 

Folyamatos helyettes 

 

 

 

 Tárgyi és személyi feltételek 

biztosítása 

igazgató Folyamatos   

3. továbbhaladás Az esélyegyenlőségi és egyenlő 

bánásmód követelményeinek 

betartása 

igazgató Tanév vége   

4. a tanulmányi követelmények 

nem teljesítése 

Döntés a javítóvizsga 

letételének lehetőségéről 

nevelőtestület Tanév vége   

 Javítóvizsga megszervezése helyettes 

 

 

Tanév vége igazgató  

 Tájékoztatás a javítóvizsgával 

kapcsolatosan 

szaktanár, 

osztályfőnök 

Tanév vége igazgató  

 A tanulók egyéni 

foglalkozásokon való 

részvételének biztosítása 

helyettes 

 

 

Folyamatos igazgató  

 Osztályozó vizsga letételére 

való engedélyezés sok 

mulasztás esetén 

nevelőtestület Tanév vége   

5. évfolyamismétlés Tájékoztatás az 

évfolyamismétlés feltételéről 

osztályfőnök Tanév vége helyettes 

 

 

6. tanulmányi idő megrövidítése Az esélyegyenlőség és az 

egyenlő bánásmód figyelembe 

vétele 

igazgató Eseti   
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8. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

Szóbeli számonkérés:  

 feleltetés: a leggyakoribb forma. Ilyenkor általában a napi tananyag ellenőrzése 

történik. Feleltetéskor érdemjeggyel kell kifejezni a tanári értékelést, mely a 

naplóba kék színnel kerül beírásra; 

 beszélgetés, 

 kiselőadás, stb. 

Írásbeli beszámoltatás:  

Funkciói: 

 folyamatos munkára készteti a tanulókat 

 folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész csoport, 

osztály adott anyagrészből elért tudásszintjéről 

 a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz 

vezető út megtalálásának eszköze. 
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Írásbeli felelet 

Egy kisebb 

tananyag 

számonkérése 

  
Tanóránként 

max.15 perc 
Felelet értékű Bejelentés nélkül  

Dolgozat 

Egy-egy 

tananyag 

számonkérése 

  45 perc Felelet értékű 
Egy, max két nappal előtte 

jelezve 

Témazáró  

Egy-egy 

témakör 

lezárása 

Tanmenetben 

betervezve 
45 perc 

Duplán 

számít 

Egy héttel előtte bejelentve,  

összefoglalással előkészített 

Félévi, év végi 

eredménymé-

rések 

  

Éves iskolai 

munkatervben 

meghatározva 

45 perc 
Duplán 

számít 

Év elején bejelentve. 

Rendszerezéssel, 

összefoglalással előkészítve. 

 

 

 

 



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 50 

 1-4. évfolyamban a tanulók írásbeli témazáró dolgozatainak értékelésekor az előírt 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyre való átváltását a következő arányok szerint 

végezzük: 

 teljesítmény érdemjegy 

100-90% jeles 

89-75% jó 

74-50% közepes 

49-30% elégséges 

29%-0% elégtelen 

 

 „Központi” feladatlapok esetén az abban foglalt pontozási rendszert alkalmazzuk.  

 5-8. évfolyamban az azonos tantárgyat tanító pedagógusok egységes eljárással 

értékelnek. 

 Egy napon nem iratunk két tantárgynál több tárgyból témazáró dolgozatot. 

 A szaktanár az írásbeli „dolgozatokat” két héten belül iránymutatóan kijavítja. A 

pontszámok érdemjeggyé való átváltását a tanulókkal közli. A szaktanár addig újabb 

„dolgozatot” nem írathat, amíg az előző dolgozatot kijavítva a tanulóknak ki nem 

osztotta. 

 A szaktanár a témazáró dolgozatok, az év végi és félévi dolgozatok érdemjegyét a 

félévi és év végi osztályzatok megállapításakor kétszeres súllyal veszi figyelembe, erre 

a tényre a tanév elején felhívja a tanulók figyelmét. A duplán számítandó 

érdemjegyeket a naplóban, tájékoztató füzetben piros színnel jegyezzük. 

 A félévi és az év végi osztályzatok kialakításánál figyelembe kell venni a szóbeli 

feleleteket és az egyéb módon szerzett érdemjegyeket is. 

 A kooperatív tanulói tevékenység során a csoporttagok közös értékelést kapnak. 3 

kapott osztályzat átlagából születik egy teljes értékű érdemjegy. Az értékelés alapja 

lehet: prezentáció, plakát, beszámoló, egyéb tanulói munka. 

 A tantárgy jellegétől függően elméleti tudást és gyakorlati tevékenységet is értékelünk. 

A kötelező tanulási időben és a tanórán kívüli időben is végzendő tevékenységek közé 

tartoznak a projekt-munkák és a témahét. 

A projektoktatás valamely komplex téma olyan feldolgozása, amely során a téma 

meghatározása, a munkamenet megtervezése, a témával való foglalkozás, a közös munka 

eredményének létrehozása a gyermekek valódi önállóságán és közös munkáján alapul. Az 

együttes ismeretszerzés, a kooperáció gyakorlása, a kölcsönös felelősség, a siker formálja a 

közösséget. A résztvevők erkölcsi, esztétikai érzelmeket élnek át, szabályokat, normákat 

ismernek meg, a közös tevékenységek során tudatosul az összetartozás és szolidaritás érzése. 

A projektmunka során valamilyen bemutatható termék/produktum készül.  

A témahét valamely tananyaghoz kötődő téma komplex feldolgozása, amely során a témával 

való foglalkozás iskolai és iskolán kívüli közös munkán alapul. A változatos helyszínű és 

munkamódszerű ismeretszerzés lehetőséget teremt a kompetencia alapú oktatás gyakorlására. 

A résztvevők sok gyakorlati ismeretet szereznek, erkölcsi, esztétikai élményeket élnek át, 

közösségi szabályok és normák alapján dolgoznak. A program megvalósítása során lehetőség 

van a gyermekek erkölcsi-érzelmi nevelésére, valamint a játékok beépítésére a foglalkozások 

anyagába.  



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 51 

A munkában részt vevő tanulók és csoportok munkáját az osztályfőnökök, és a témakörhöz 

kapcsolódó szaktanárok felelet értékű tantárgyi, valamint magatartás és szorgalom 

érdemjeggyel is értékelik. A kiemelkedő munkáért osztályfőnöki vagy igazgatói dicséret is 

adható. 

9. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 

 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok a tanórán feldolgozott 

ismeretek elsajátítását, alkalmazásuk gyakorlását szolgálják. Célja: 

 újra feldolgoztatni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat 

 készségszintig gyakoroltatni a tanult algoritmusokat, 

 önálló kutatómunkát végezni valamely témakörben. 

 Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli feladatok elvégzése kötelező, kivéve, ha a 

szaktanár kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja ki. A kötelező szóbeli feladatból 

a szaktanár a következő tanórán a tanulót beszámoltathatja, teljesítményét 

érdemjeggyel értékelheti. A kötelező szóbeli házi feladatot a szaktanár a tanórán adja 

ki. 

 Ha a kötelező szóbeli házi feladat számonkérésekor olyan tanulót jelölünk ki, aki az 

előző tanítási órán igazoltan hiányzott, akkor a tanuló kérésére a kapott érdemjegyet az 

értékelésnél nem vesszük figyelembe. A hiányosság pótlására időpontot adunk, 

amikor a tanuló ismét beszámol. 

 A házi feladatok mennyiségének meghatározásakor mindenkor figyelembe kell venni, 

hogy a tanulóknak naponta 4-5 órája van, és minden órán tűznek ki számára 

kötelezően megoldandó feladatokat. 

 Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi 

tanuló képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a 

házi feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére, elkészítésére, 

megtanulására mindenki képes.) 

 A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra 

vonatkozóan) ellenőrizni kell. 

 Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell 

tenni a mulasztás oka szerint: 

- meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha 

önhibáján kívül (igazolt betegség) mulasztotta azt el 

- hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” 

elégtelennel. (Érdemjegyet csak tudásra adunk! Az el nem készített 

házi feladattal tudásszint nem mérhető!) A házi feladat elvégzésének 

hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és 

módszerekkel lehet és kell „büntetni”. Ez lehet feleltetés a házi 

feladatból, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában 

történő megíratása, pótfeladat kitűzése… 

 Projekt, témahét megvalósításakor is adható írásbeli és szóbeli házi feladat, 

gyűjtőmunka. Ezekre is érvényesek a fenti korlátok és elvárások.  

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 

elvégzését a befektetett munka arányában jutalmazni kell. 

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik 

óráról a másikra szokásos (kivétel a kötelező olvasmány). 
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10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk 3-8. évfolyamon az idegen nyelvet, 5-8. évfolyamon a 

magyar nyelv és irodalmat, valamint a matematikát. Célunk ezzel, hogy az ismereteket 

elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának 

megalapozására. A 3. évfolyam esetén három, 1 nívós és két normál csoport kerül 

kialakításra. 

Matematika, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból nívó csoportokat alakítunk az 

egyes évfolyamok párhuzamos osztályaiból. A csoportba való bekerülésre a szaktanárok 

tesznek javaslatot. Véleményük kialakításakor figyelembe veszik az osztálytanító javaslatát és 

az év eleji felmérés eredményét. A javaslat elfogadásáról/elutasításáról a szülő írásban 

nyilatkozik. A nívó és hagyományos csoportok között az átjárás biztosított: tanévenként 

egyszer a szülő kérésére, vagy a pedagógus javaslatára történhet ez meg.   

11. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a 

testnevelési órákon tanévenként május hónapban. A felmérés a „Netfitt” teszt” alapján került 

összeállításra.  

A mérés eredménye alapján a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 

minősítik. Az évente kapott eredményeket összehasonlítják.  

A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok: 

 helyből távolugrás 

 fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan 

 hason fekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan 

 hanyatt fekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan 

 12 perces futás aerob állóképességi teszt. 

12. Magatartás, szorgalom értékelése, minősítése 

Alapelvek: 

Az értékelés helyi rendszerén belül a magatartás és szorgalom értékelésekor kiemelt 

fontosságú: 

 segítse az iskola nevelési-oktatási céljainak elérését, 

 segítse a tanuló önértékelésének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre is, 

 az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon, 

 mindig legyen személyre szabott. 

A magatartás és szorgalom értékelésének módja: 

Az osztályfőnök havonta érdemjeggyel értékeli (a tanulók egyéni és közösségi véleményét is 

figyelembe véve) a tanulókat. A félévi és tanév végi érdemjegyek megállapítása: a havi 

érdemjegyek és az osztályközösség véleménye alapján az osztályfőnök tesz javaslatot. A 

nevelőtestület ezt megvitatja, vitás esetben a gyermeket tanító nevelők szavaznak (szótöbbség 

dönt). 
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A magatartás értékelésének szempontjai:  

MAGATARTÁS PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ ROSSZ 

 

Fegyelmezettsége 

 állandó, másokra 

pozitívan kiható 

megfelelő, még nem 

teljesen a sajátja 

másokat zavaró, 

kifogásolható, 

ingadozó, de 

igyekszik javulni 

erősen kifogásolható, 

másokat erősen 

zavaró, negatív 

 

Viselkedéskultúrája, 

hangneme 

példaértékű, 

tisztelettudó, udvarias 

kevés kivetnivalót 

hagy maga után 

időnként udvariatlan, 

nyegle 

durva, romboló, 

közönséges, heves, 

hangoskodó 

Hatása közösségre, 

társas emberi 

kapcsolatai 

pozitív, aktív, 

segítőkész, jóindulatú, 

élen jár, 

kezdeményező 

részt vesz, de 

befolyást nem 

gyakorol, jóindulatú 

nem árt, ingadozó, 

közömbös, vonakodó 

negatív, goromba, 

ártó, megfélemlítő 

Házirend betartása betartja, arra ösztönöz néha hibázik részben tartja be sokat vét ellene 

Felelősségérzete nagyfokú 

felelősségtudat 

időnként feledékeny ingadozó felelőtlen, 

megbízhatatlan 

A szorgalom értékelésének szempontjai:  

SZORGALOM PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ HANYAG 

Tanulmányi munkája céltudatosan törekvő, 

igényes a tudás 

megszerzésére 

figyelmes, törekvő ingadozó hanyag, 

Munkavégzése kitartó, pontos, 

megbízható, önálló, 

lankadatlan 

rendszeres, többnyire 

önálló 

rendszertelen, 

hullámzó, önállótlan 

megbízhatatlan, 

gondatlan 

Kötelességtudata van megfelelő, néha 

ösztökélni kell 

felszerelése gyakran 

hiányos 

nagyon sokszor 

hiányos 

Tanórán kívüli 

információk 

felhasználása, 

többletmunkája 

rendszeres, érdeklődő előfordul, ösztönzésre 

dolgozik 

ritkán egyáltalán nem 

13. Tanulói teljesítmény értékelése, minősítése 

A tanuló rendszeres értékelése a pedagógiai folyamat alapeleme illetve a továbbhaladás 

elengedhetetlenül legfontosabb feltétele. Visszajelzés a tanárnak, tanulónak, szülőnek. 

Az értékelés alapelvei: 

 Az értékelés módja és alapelvei nyilvánosak: lényegesnek tartjuk, hogy az 

elvárásokkal, az értékelés módjával, a számonkérés formájával tanulóink előre tisztába 

legyenek.  

 Az osztályozás objektivitásának alapvető feltétele a tantárgyi és viselkedési normák 

meghatározása és azonos értelmezése, alkalmazása. Viselkedési normákat a házirend 

állít, a tantárgyi normákat pedig a helyi tanterv tartalmazza. 

 Megbízhatóság, tantárgyi sajátosságokhoz alkalmazkodó következetesség: ugyanaz a 

tudás, viselkedés minden esetben ugyanúgy értékelődik. 

 Az értékelés nem csupán osztályozást jelent. 

 Az egységes értékelési rendszer következetes alkalmazása. 
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 Az értékelés során a tantestület betartja a rendszeresség és módszertani sokszínűség 

elvét. A sokszínű tevékenységformákkal összhangban a beszámoltatás különböző 

lehetőségeit biztosítjuk, elősegítve ezzel azt, hogy az adottságoknak leginkább 

megfelelő kerüljön a felszínre. Használjuk tehát az iskolai, házi írásbeli beszámolót, 

szóbeli feleletet, kiselőadást, gyűjtőmunkát, portfóliót, elemzések elvégzését egyéni és 

csoportos formákban, gyakorlati feladat megoldását. Értékeljük a tanórán kívüli 

tevékenységet is, és még sok más, az egyes tantárgyak esetén speciálisan adódó 

beszámolási formát (egymás értékelése, tanulói önértékelés, egy tanuló értékeli a 

csoport munkáját, csoportmegbeszélés, tanulói napló,…) 

 Annak meghatározása, hogy a produktumok milyen súllyal kerülnek 

figyelembevételre a többi osztályzathoz képest, a pedagógus feladata. Ezt a feladatok 

kiosztásakor közli a tanulókkal. 

 A tantestület a jutalmazás és az elmarasztalás összhangjára törekszik. 

 Az értékelés legyen mindig motiváló. 

Formái: 

 1. évfolyamon, továbbá a 2. évfolyamon félévkor szöveges minősítés valamennyi 

tantárgyból, 

 2. évfolyam végén és a 3-8. évfolyamokon 1-5 számskálán történő érdemjegyekkel, 

osztályzatokkal {jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)}. Egy adott 

tantárgyból dicséretet kapott tanuló osztályzata kitűnő (5). 

 Szöveges értékelés esetén is alkalmazzuk év közben az 1-5 számskála szerinti 

értékelést. 
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14. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 

(TIOP-1.1.1): 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra 

fejlesztését támogatta. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai 

fejlesztése, az ún.„Intelligens iskola” létrehozása. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az 

informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs 

Technológia támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia 

fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja: 

 számítógép állományunk korszerűsödött a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint 

adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében, 

 a tantermek 40%-a Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs 

eszközökkel rendelkezik, 

 web-alapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra biztosított, 

 rendelkezünk mérés-értékelési programok futtatásához szükséges eszközparkkal 

 biztosítva vannak a gyengén látó tanulónk integrált oktatását segítő speciális IKT 

eszközök, 

 tanulói laptop program. 
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15. A helyi tanterv bevezetésének ütemezése 

Tanév/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2013/2014 N12 N7 N7 N7 N12 N7 N7 N7 

2014/2015 N12 N12 N7 N7 N12 N12 N7 N7 

2015/2016 N12 N12 N12 N7 N12 N12 N12 N7 

2016/2017 N12 N12 N12 N12 N12 N12 N12 N12 

 N12 = a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a 

2012-ben kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől érvényes 

pedagógiai program és helyi tanterv. 

 N7 = a 2007-ben felülvizsgált és módosított NAT (202/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet 

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. 

(XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról) alapján elfogadott – jelenleg is használt – 

pedagógiai program és helyi tanterv. 
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A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantárgyi rendszere és heti óraszáma a NAT 2012 

alapján 

Tantárgy/évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

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

Angol nyelv/német nyelv 1 1 2 2 3 3 3 3 
Matematika 4+0,5 4+0,5 4 5 4 4 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 
Környezetismeret 1 1 1 1     

Ének-zene 2 2 2 2 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 1 1 1 1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Informatika    1 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek,  
    2,5 2,5 2 2 

Természetismeret 

 
    2,5 2,5   

Fizika       2 2 

Kémia       2 2 

Biológia-egészségtan       2 2 

Földrajz       2 2 

Hon- és népismeret     1    

Osztályfőnöki     1 1 1 1 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
25 25 25 27 28 28 31 31 

 

Ezen heti óraszámok 2017. szeptember 01-től lépnek életbe felmenő rendszerben (a 

2017/2018-es tanévben az 1. és 5. évfolyamon kerül bevezetésre). 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-2. évfolyamai számára 

2013-2014 

      1. évfolyam    2. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                  Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              4/148                           4/148             4/148                          4/148 

Idegen nyelv     

Matematika              3/111                           2/74             2/74                            3/111 

Informatika     

Környezetismeret              1/37                            ---              1/37                            --- 

Vizuális kultúra              1/37                             1/37              1/37                            --- 

Ének-zene              1/37                             1/37              1/37                            --- 

Erkölcstan              1/37                            ---               ----                             --- 

  Közös közvetlen 

Technika és életvitel 1/37 

Testnevelés 5/185 

Heti kötelező óraszám összesen                17+8=25 óra                15+7=22 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 1-2. évfolyamai számára 

2014-2015-től 

      1. évfolyam    2. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                  Önálló 

Magyar nyelv és irodalom              4/148                           4/148             4/148                          4/148 

Idegen nyelv     

Matematika              3/111                           2/74             2/74                            3/111 

Informatika     

Környezetismeret              1/37                            ---              1/37                            --- 

  Közös közvetlen 

Technika és életvitel 1/37 

Testnevelés 5/185 

Vizuális kultúra 2/74 

Erkölcstan 1/37 

Ének-zene 2/74 

Heti kötelező óraszám összesen                18+7=25 óra                17+8=25 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 3-4. évfolyamai számára 

2015-2016 

      3. évfolyam    4. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom             4/148                            3/111             4/148                            4/148 

Idegen nyelv  …….   2/74              2/74                            ---- 

Matematika             2/74                              2/74             2/74                              2/74 

Informatika            0,5/18,5                              ---- 

Környezetismeret              1/37                             ----              1/37                             1/37 

Vizuális kultúra              1/37                             1/37              1/37                            --- 

Ének-zene              1/37                             1/37              1/37                            --- 

Erkölcstan              1/37                            ---               ----                             --- 

  Közös közvetlen 

Technika és életvitel 1/37 

Testnevelés 5/185 

Heti kötelező óraszám összesen 18+7=25 óra          17,5+7=24,5 óra 

Nem kötelező tanórai foglalkozások 
száma 

2,25 óra 

Felzárkóztató egyéni foglalkozás heti 
óraszáma 

2 óra 
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Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 3-4. évfolyamai számára 

2016-2017-től 

      3. évfolyam    4. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom             4/148                            3/111             3/111                            4/148 

Idegen nyelv  …….   2/74              2/74                                ---- 

Matematika             2/74                              2/74             3/111                            2/74 

Informatika               1/37                                   ---- 

Környezetismeret              1/37                             ----             1/37                               ---- 

  Közös közvetlen 

Technika és életvitel 1/37 

Testnevelés 5/185 

Erkölcstan 1/37 

Vizuális kultúra 2/74 

Ének-zene 2/74 

Heti kötelező óraszám összesen 20+5=25 óra          21+6=27 óra 
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16. A pedagógiai program érvényességi ideje: 

 Az iskola 2017. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi 

meg először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. 

 A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

 A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a 

pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények 

megvalósulását. 

 A 2020-2021. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai 

program teljes – minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és 

szükség esetén ezen pedagógiai programot módosítania kell. 

A pedagógiai program módosítása: 

 A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az iskola igazgatója; 

 a nevelőtestület bármely tagja; 

 a nevelők szakmai munkaközösségei;g 

 a szülői munkaközösség; 

 az iskola fenntartója. 

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

jóváhagyásával válik érvényessé.  

 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. 

 A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első 

napjától az első és az ötödik évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell 

bevezetni. 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: 

 Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

hozzáférhető. 

 A pedagógiai program elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet 

címe: www.ranoi.hu 

 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. 

 A pedagógiai program egy-egy példánya a következő helyeken tekinthető meg: 

 az iskola honlapja 
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