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I.    N E V E L É S I    P R O G R A M 

 

 

PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 

- iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - 

 

 

 Az Ádándi Fekete István Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és 

oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

 

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

 

 Ennek keretében: 

- a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

- a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

- a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

- diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így 

tudhatják, mit várunk el tőlük, 

- minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi 

munkájában és életének egyéb problémáiban, 

- az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

 tanuló és tanuló, 

 tanuló és nevelő, 

 szülő és nevelő, 

 nevelő és nevelő között. 

 

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb 

pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket 

kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

 

Ennek érdekében: 

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

korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt, 

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

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

tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat 

szűkebb és tágabb környezetükben,  

- az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű 

fejlesztésében látjuk, 

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

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

becsülete legyen, 

- törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 
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- segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, felismerni a rosszat, 

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

helyes formáinak kialakítására, 

- szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, 

kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén 

tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

 

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

lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

- rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,  

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

eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint városunk érdeklődő 

polgárai, 

- ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a községben található óvodával és civil 

szervezetekkel, 

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

továbbra is aktívan részt vegyünk a község rendezvényein, ünnepségein. 

 

4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

 

Ennek érdekében feladatunk: 

- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai 

nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;  

- a tanulók személyiségének megismerése, és az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek 

alkalmazása;  

- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása. 

 

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

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

- humánus, 

- erkölcsös, 

- fegyelmezett, 

- művelt, 

- kötelességtudó, 

- érdeklődő, nyitott, 

- kreatív, alkotó, 

- becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

- képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

- gyakorlatias, 

- képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében, 

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

- van elképzelése a jövőjét illetően, 

- becsüli a tudást, 

- öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

- ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

- képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

- tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

- képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban 

és írásban, 

- a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,  
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- ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

- a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti 

környezetben, 

- ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,  

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

biztosító szabályokat, 

- ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit 

és módszereit, 

- viselkedése udvarias, 

- beszéde kulturált, 

- társaival együttműködik, 

- szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

- képes szeretetet adni és kapni, 

- szereti hazáját,  

- megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

- szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

- egészségesen él, 

- szeret sportolni, mozogni, 

- megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

 

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

rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel. 

 

Nevelő-oktató munkánk legfontosabb alapelvei: 

- kompetenciaalapú oktatás, 

- SNI-s tanulók integrált oktatása, 

- esélyegyenlőség érvényesítése, 

- szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása. 
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A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, 

ELJÁRÁSAI 

 

 

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

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

 

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

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi 

értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza 

meg viselkedésüket, magatartásukat.  

 

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

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

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

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

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

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

megelőzése). 

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

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

Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 

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

őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

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

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

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, 

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

megegyezésre. 

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

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

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

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

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 

hazaszeretet. 

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

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

tiszteletben tartása. 

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

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a 

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

tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

 

Oktató-nevelő munkánkban törekszünk: 

1. A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó 

tanulásmegalapozását szolgáló képességek fejlesztésére. 

2. A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerinti – egyénre 

szabott fejlesztésére. 
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3. A kompetencia alapú oktatás segítse a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását. 

4. Az újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának 

növelésére. 

5. A digitális írástudás elterjesztése. 

6. A kompetencia alapú oktatás implementációját segítő módszerek elterjesztésére. 

7. A kompetenciamérések eredményeinek felhasználásával, az eredményeket javító 

tevékenységek megszervezésére a kompetencia-területekhez kapcsolódóan. 

8. Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulók együttnevelését, oktatását 

meghatározó célok és sikerkritériumok megfogalmazására, megvalósítására (HH; 

HHH; SNI tanulókkal való foglalkozások megszervezésével). 

 

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

elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később 

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

tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 

 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

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

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

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

közösségen keresztül érvényesül. 

 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1. Szokások kialakítását 

célzó, beidegző 

módszerek. 

 

- Követelés. 

- Gyakoroltatás. 

- Segítségadás. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség  

  tevékenységének  

  megszervezése. 

- Közös (közelebbi vagy  

  távolabbi) célok kitűzése,  

  elfogadtatása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelés. 

- Ellenőrzés  

- Ösztönzés. 

2. Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése. 

 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek  

   bemutatása. 

- Műalkotások bemutatása. 

- A nevelő személyes  

   példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és   

csoportos minták kiemelése   

a közösségi életből. 

3. Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

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

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

végén: 

- Minden tantárgytárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, 

hogy tanulóink többsége – vagyis több mint ötven százaléka – a minimális 

követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb 

szinten feleljen meg az iskola helyi tantervében megfogalmazott 

követelményeknek.) 

- Rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és 

jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás 

követelményeknek a későbbiekben megfeleljen. 

- Ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a 

közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat. 

- Határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 

- Be tud illeszkedni az európai kultúrába. 
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A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK 

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

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 

2. A tanulók értelmi nevelése. 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 

képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének 

kialakítása. 

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

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

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

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

5. A tanulók akarati nevelése. 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

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

elkötelezettség kialakítása. 

6. A tanulók nemzeti nevelése. 

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

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

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

7. A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása 

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

8. A tanulók munkára nevelése. 

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

önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek 

gyakoroltatása. 

9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. 

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

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

az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása. 
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A TELJES KÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSELL ÖSSZEFÜGGŐ 

FELADATOK 

1. Az iskola egészségfejlesztési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében; 

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat; 

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

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel 

- a táplálkozás, 

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

- a családi és kortárskapcsolatok,  

- a környezet védelme, 

- az aktív életmód, a sport, 

- a személyes higiénia, 

- az elsősegély-nyújtás alapismeretei, 

- a szexuális fejlődés területén. 

 

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

kívüli foglalkozás feladata. 

 

3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

- testnevelés órák; 

- játékos, egészségfejlesztő testmozgás a napköziben; 

- az iskolai sportkör foglalkozásai; 

- úszásoktatás. 

b) a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia, Testnevelés 

tantárgyak tananyagai; 

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

d) évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

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

számára; 

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

- minden félévben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése;  

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

osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatosan; 

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

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

óra megtartásában; 

- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A 

tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános 

szűrővizsgálaton kell részt venniük.) 
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SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra. 

 

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

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

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

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

tartsuk. 

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

azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, 

vagyis állandó aktivitását biztosítják. 

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

az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a 

legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és 

az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak 

tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, 

így - elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos 

munkájára támaszkodnak. 

 

 

Az egységes alapokra épülő differenciálás 

 

Iskolánk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, 

a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát; 

hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos 

kialakításához, megalapozásához.  

 

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő 

tanítási folyamat, tanulási tevékenység.  

 

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

és értékelése.  

 

 

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel 

lenni: 

- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

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

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására 

és tudásának átrendeződésére. 

- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, 

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

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

önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe 

állítani.  

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

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

ellenőrzésben, az értékelésben. 

- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a 

hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

 

 

2. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi egyéb (tanítási órán 

kívüli) tevékenységek segítik: 

 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

 Az iskola névadója Fekete István. Minden évben megemlékezünk osztályszinten a 

születése napjáról (január 25.). Halálának évfordulója (június 23.) a nyári szünetre esik. 

Az iskola névadójának tiszteletére minden év május hónapjában emléknapot 

rendezünk, mely megemlékezésből és vetélkedőből áll, melyen a diákok számot 

adhatnak természetismereti tudásukról, az író életrajzának és irodalmi műveinek 

ismeretéből. 

 Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor: 1956. október 23-a, 1848. március 15-e évfordulóján, karácsonykor, 

illetve a 8. osztályosok ballagásakor.  

 Minden tanév folyamán az osztályok megemlékezést tartanak október 6-án, a 

magyar kultúra napján, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

emléknapján, a költészet napján, a holokauszt áldozatainak emléknapján, a Föld 

napján és a Nemzeti Összetartozás Napján. 

 

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

tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 

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

osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola vezetője által megbízott pedagógus segíti. 

 

c) Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, 

ebéd, uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az étkezési térítési díjakat 

az iskola által meghatározott módon kell befizetni.  

 

d) Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását 

az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások segítik.  

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

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

képességfejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika 

tantárgyakból.  
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 További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

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

iskola nevelőtestülete dönt.  

 

e) Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden 

tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az 

iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 

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

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. 

A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az 

igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

 

g) Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

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

iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán 

kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 

megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők 

szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

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

számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A projektoktatás több 

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

– a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy 

témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle 

tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a 

tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója zárja.  

 

h) Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára 

gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és 

környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából.  

 

Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel 

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

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.  

 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. 
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 

tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is 

jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 
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programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

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

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

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

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

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

jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – 

gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését meghatározott időben és 

tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A 

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

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

– tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

 

3. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

 

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

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

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

 

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

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladataink: 

 

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

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

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

 

2. A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében. 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – 

önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 
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3. Az önkormányzás képességének kialakítása. 

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

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

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 

4. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, 

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

ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban 

aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és 

viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 

5. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

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

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása. 
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AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA 

1. 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. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel 

és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

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

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel. 

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében 

- tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe; 

- támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen. 

 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

- a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi 

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 leesés 

 

- az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 
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baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes 

módja; valamint az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vétele évente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik 

évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az elsősegély-nyújtási 

alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 

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

- minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanulóknak 

az Országos Mentőszolgálat bevonásával; 

- évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

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

számára. 
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A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI 

 

1. A pedagógusok alapvető feladatai  

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

szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői 

utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

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

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

- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a 

nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, 

tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

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

megtartása. 

- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 

munkájában. 

- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 

- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  

- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése; 

 

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

- Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

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

(tanmenetek, éves programok). 

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

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

tanítási órákon 

- Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 

- A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 

módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 

- A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási 

órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon. 

- Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a 

tanítási órákon. 

- A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 
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3. A tehetséges tanulók gondozása 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók 

részére. 

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

önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

- Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, 

bemutatókon. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

- A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 

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

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése 

- Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a 

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

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

helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók körében. 

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

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása.  

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

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók felkészítése javító- vagy osztályozóvizsgára. 

- Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók körében. 

 

5. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

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

kirándulás). 

- Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi 

ünnepség). 

- Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

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

programok. 

 

6. Pályaválasztással kapcsolatos feladatok 

- A tanulók középiskolai továbbtanulásának segítése, ösztönzése. 

- A tanulók sikeres pályaválasztásának érdekében széles körű tájékoztatás nyújtása a 

továbbtanulási lehetőségekről, az aktuális munkaerőpiaci viszonyokról. 

- A szakmákkal való mélyebb megismerkedés elősegítése. 
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- Aktív közreműködés a pályaorientációs célú tanítás nélküli munkanap programjainak, 

célkitűzéseinek megvalósításában.  

 

7. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

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

- Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a 

programok szervezésében, részvétel a programokon. 

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

részvétel a kirándulásokon, táborokon. 

8. Munkafegyelem, a munkához való viszony 

- A munkaköri kötelességek teljesítése. 

- Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 

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

- Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

- A Pedagógus Etikai Kódex alapelveinek való megfelelés és szabályainak betartása. 

 

9. Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

tevékenységében 

- Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

- Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 

- Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

- Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

10. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

- Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 

- Továbbképzéseken való részvétel. 

- A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

- Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, 

kiadványokban. 

 

11. Az iskolai munka feltételeinek javítása 

- Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

- Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

- Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

- Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása 

(innováció, jó gyakorlatok átvétele). 

- Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

- Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 

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

végrehajtásában 

- Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

- Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 
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- Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 

13. Aktív részvétel a tantestület életében 

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

beilleszkedésének segítése. 

- Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek 

szervezésében, a szervezés segítése. 

- Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 

 

14. Az iskola képviselete 

- A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

- Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

- Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről 

a helyi médiában. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 

- Bekapcsolódás az iskolán kívüli érdekképviseleti szervezetek tevékenységébe. 

- A település rendezvényein, eseményein való részvétel. 

- Aktív részvétel, tisztségek vállalása a település társadalmi, kulturális, sport, stb. 

életében, civil szervezeteiben. 

 

15. A vezetői feladatok ellátása 

- Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

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

értékelés) lelkiismeretes ellátása. 

- A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 

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

kollégákkal 

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

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

tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

- Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

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

kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 
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AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, FELADATAI 

1. Az osztályfőnök feladatai 

 

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

rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő 

irányításával. 

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

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

és elfogadását. 

- Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, szabadidős 

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

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

- Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

- Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

- Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

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

szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

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

havonta – tájékoztatja a szülőket. 

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

írásban értesíti. 

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

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

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

elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

- A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

- Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

- A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

- Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

- Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

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

- Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

- Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

- Az iskolaorvos és a védőnő bevonásával figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, 

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

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

- Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

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

magatartás és szorgalom osztályzatára. 

- Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész 

tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 
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- A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban részesíti. 

Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására. 

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

osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás esetén a jogszabályokban 

előírt rendelkezések alapján jár el. 

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

azokra előre felkészül. 

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

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

- A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók középiskolai 

jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

- Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (osztályfőnöki munkaterv, osztályfőnöki 

tanmenet). 

- Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

- Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

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

szemben. 

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

esetén gondoskodik azok pótlásáról. 

- Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

- Tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató füzetét, tanév közben havonta ellenőrzi 

tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások). 

- Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai szakszerűségét. 

 

2. Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 

osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

a) A tanév elején összeállított munkaterv 

- Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

- Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

- Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

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

értekezletek tervezett témái. 

- Az osztály diákközösségének vezetői. 

- Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

b) Az osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév folyamán 

- Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

- Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

- Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 
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3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról 

- Tanulók száma, ebből leány 

- Állami nevelt (gondozott) 

- Hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

- Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 

- Sajátos nevelési igényű tanuló 

- Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 

- Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanuló 

- Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló) 

- Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanulók 

- Más településről bejáró tanuló 

- Nem magyar állampolgár 

- Évfolyamismétlő 

 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról 

- Tanulók száma 

- Osztályozott tanulók száma és aránya 

- Osztályozatlan tanulók száma és aránya 

- Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 

- Az osztály tanulmányi átlaga 

- Kitűnő tanulók száma és aránya 

- Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 

- Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 

- Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

- Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és aránya 

- A bukások száma tantárgyanként 

- A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 

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

elért helyezések) 

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

és az elért helyezések) 

- Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői 

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

matematika) 

 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 

 A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett tanulók száma 

és aránya 

 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 

 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett tanulók 

száma és aránya 

 Továbbtanulás iskolatípusok szerint 

 Gimnáziumba, szakgimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 

 Szakközépiskolába felvett tanulók száma és aránya 

 Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 

 Hídprogramban résztvevő tanulók száma és aránya 
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A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 

szempontjai az első félév és a tanév végén 

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

tanulók, távozók). 

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

elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi 

munka). 

- A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

- Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 

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

nehézségekkel küzdő tanulók). 

- A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények 

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

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

szülők nevelési elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 

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

 Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

 A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

 

4. Az osztályfőnöki órák témái 

a) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki 

óráin 

- A házirend szabályainak megbeszélése. 

- Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

- Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

- Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 

- Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

- Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek 

megbeszélése. 

- A kerékpáros közlekedés szabályai. 

 

b) Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák 

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

kábítószer fogyasztás, a dohányzás káros hatásai a szervezetre; a személyes higiénia; a 

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

segítségének igénybe vételével. 

- Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

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

módja. 

- Félévente egy alkalommal az elsősegély-nyújtás alapismereteinek gyakorlati 

elsajátítása céljából az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) 

segítségének igénybe vétele. 

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

végén. 

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

- Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról, a kommunista és egyéb diktatúrák 

áldozatainak emléknapjáról, a költészet napjáról, a holokauszt áldozatainak 

emléknapjáról, a Föld Napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról. 
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- Megemlékezés az iskola névadójáról. 

- Osztálykirándulás előkészítése. 

 

c) Az osztályfőnöki órák tananyaga, tematikája évfolyamonként: 

 

5. évfolyam 

 

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

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

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

érdekel, amit szívesen csinálok. 

 

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

szenvedély. 

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

megerősítése. A dohányzás szenvedélybetegség jellegének tudatosítása. 

 

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

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

felhasználásáról. 

Követelmény: Testünk iránti felelősségünk. Testi-lelki egészség legfontosabb 

összefüggései. 

 

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

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

Követelmény: Alapvető viselkedési normák gyakoroltatása, betartása, megkövetelése. 

 

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

(hétköznapok, ünnepek). 

Követelmény: A család életre szóló érzelmi háttér, erőforrás szerepének tudatosítása. Az 

egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása. 

 

Tananyag: Közlekedés Gyalogos közlekedés kisebb, nagyobb településen. 

Tömegközlekedési lehetőségek. Kerékpáros közlekedés. Idénybalesetek. 

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

közlekedésben lévő különbségeket! Ismerje a gyalogos és tömegközlekedés szabályait! 

 

6. évfolyam 

 

Tananyag: Gondolkodás, kommunikáció, tanulás Problémamegoldás, tanulás, 

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

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

az egyéb szellemi képességeket! 

 

Tananyag: Személyiségünk Ember voltunk általános vonásai, egyediségünk. Örökletes 

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

szenvedély: jó és rossz szokásaink. 

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

helyes önismeret kialakítására, önmaga felvállalására, mások bírálatának segítségként való 
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elfogadására. Legyen képes felismerni az örökletes tényezők szerepét a jellem 

kialakulásában! 

 

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

mentálhigiénia. Növekszem, változom. 

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

jellemzőit! Ismerje az ember életszakaszainak főbb általános jellemzőit. 

 

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

Telefonálás illemtana. Vendégségben, vendéglátás. Pontosság, pontatlanság. 

Követelmény: Alapvető magatartási normák ismerete. 

 

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

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

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

egészséges élet alapfeltétele! 

 

Tananyag: Közlekedés Kerékpáros közlekedés korábban megismert szabályainak 

bővítése. Közlekedési jelzések, továbbhaladási algoritmusok leírása. Tömegközlekedés 

(országúti, vasúti, városi). 

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

felszereléseit! 

 

7. évfolyam 

 

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

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

médiák. A reklám hatása. 

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

szenvedélyek veszélyeiről és elkerülésük módjáról! 

 

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

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

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

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

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

 

Tananyag: Pályaorientáció Képességek: térbeli gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség, 

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

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

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

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

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

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

szellemi munkát végezni stb. 

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

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

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

munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség 

állapotát, az átképzés szükségességét. Értelmezni a pályaválasztási alapfogalmakat. 
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Azonosítani az érdeklődési területeket és elmondani azok szerepét a pályaválasztásban. 

Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban. 

 

Tananyag: Közlekedés A KRESZ szabályai. Az elsősegélynyújtás szabályai. 

Veszélyhelyzetek kialakulása. 

Követelmény: Előrelátással hárítsa el a veszélyhelyzetek kialakulását! Alkalmazza a 

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

főútvonal! 

 

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

Hogyan? Miről? Kamaszszerelem. 

Követelmény: Helyes viselkedési formák tudatosítása. 

 

8. évfolyam 

 

Tananyag: Személyiségünk Önmegfigyelés, önismeret, önnevelés: tapasztalat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tolerancia. Az egyes ember fejlődése. Életkorok jellemzői. 

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

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

felismerésére és elfogadására! Legyen képes a meggondolt véleményalkotásra, mások 

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

mérlegelésére, indokolni mások és önmaga hibás és jó döntéseit! Legyen képes felfedezni 

a különböző viselkedések és döntések mögött meghúzódó mozgatókat! Ismerje az egyes 

életszakaszok főbb jellemzőit! 

 

Tananyag: Pályaorientáció Képességek, munkahely, munkanélküliség. Térbeli 

gondolkodás, nyelvi kifejezőképesség. Számolási képesség, fizikai teherbírás, kézügyesség, 

ötletgazdagság és kapcsolatteremtési képesség. A képesség és teljesítmény összefüggése. 

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

stressz. A munkanélküliség állapota, folyamata, az átképzés. Megbeszélés, vita, szituációs 

gyakorlatok, kérdőív, gyűjtőmunka. 

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

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

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

munkavégzésben. Felismerni a munkahelyi ártalmakat. Magyarázni a munkanélküliség 

állapotát, az átképzés szükségességét. 

 

Tananyag: Pályák megismerése, pályaválasztási dokumentumok A pályák 

megismerésének lehetőségei: Pályaképek, pályatükrök, pályaismertetések, foglalkozás 
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leírások. Pályaszintek, egymást helyettesítő pályaajánlatok. Pályaalkalmasság, 

továbbtanulási lehetőségek. A pályaválasztás dokumentumai, ismeretforrások. 

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

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

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

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

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

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

laboratóriumban dolgozni. Érzelmi viszonyulás és a motiváció szerepe a pályaválasztásban. 

Megbeszélés, vita, szituációs gyakorlatok, öndefiníciós folyamatok támogatása. 

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

szerepét a pályaválasztásban. Bemutatni a motiváció szerepét a pályaválasztásban. 

 

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

kapcsolata, egymás segítése. Családi szabadidő szervezés. 

Követelmény: Legyen képes életvitele tudatos alakítására! Legyen fegyelmezett, 

segítőkész! Tudja szabadidejét kulturáltan hasznosítani! Legyen tájékozott nemzeti, vallási, 

családi ünnepekről! Tudjon ezek hagyományainak megfelelően viselkedni! 

 

d) Választható témák az osztály összetételétől, neveltségi szintjétől függően 

- A tanulást is tanulni kell 

- Tanulást segítő tevékenységek 

- Egészséges életrend 

- A helyes napirend kialakítása 

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

- Ünnep a családban 

- Az ünnepek szerepe az emberek életében 

- Ismerem-e önmagam? 

- A megismerés forrásai 

- Baráti kapcsolatok 

- Részvétel a házi munkában 

- A nyári szünidő tervezése 

- A tanulási szokások, a gazdaságos tanulás 

- Fiúk és lányok barátsága 

- A helyes viselkedés, a helyes beszéd, az udvariasság 

- Igazmondás, hazugság 

- A serdülők biológiai és higiéniai problémái 

- Fejlesztő játékok tanulása 

- Tudni illik, hogy mi illik 

- Illemtan a gyakorlatban 

- Lakásunk kultúrája 

- Pályaválasztásra készülünk 

- Önállóság a tanulásban 

- Konfliktusok az osztályban 

- Igaz barátok az osztályban 

- A kulturált magatartás szabályai 

- Viselkedés ünnepi alkalmakkor 

- Bírálat, önbírálat 

- A család funkciói 

- Konfliktus a családban 
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- Fizikai és szellemi munka 

- A pénz szerepe életünkben 

- Ápolt, divatos megjelenés 

- Hogyan rendezném be otthonomat? 

- A vendéglátás illemtana 

- A határainkon túl élő magyarság 

- Testápolás, szépségápolás a serdülőkorban 

- Az étkezési kultúra 

- Az iskolaválasztás gondja 

- A család pályaválasztási elképzelései 

- Diákönkormányzat az osztályban és az iskolában 

- Törekvés a harmonikus életre 

- Jövőnkre készülünk 

- Harcban önmagunkkal 

- Bizonytalankodók az iskola- és a pályaválasztásban 

- Ügyintézés a mindennapokban 

- Barátság, szerelem, szexualitás 

- Házasság és család, a felbomló család 

- Hétköznapok és ünnepek a családban 

- Korunk jellemző betegségei 

- A fiatalkori bűnözés 

- A hivatalos helyen való viselkedés illemtana 

- Különféle tanulási módszerek 

- A jó időbeosztás, a helyes napirend 

- Közösségfejlesztő játékok 

- A kulturált viselkedés alapjai, illem 

- Ismerős, haver, barát 

- Kapcsolatok a másik nemmel, a nemi érés tudatosítása 

- Árulkodás, becsület, "betyárbecsület" 

- Hazugság, elhallgatás, igazmondás, becsületesség 

- Közlekedési szabályok, utazási illemtan 

- Színházlátogatás: viselkedés az előadáson, az élmények  megbeszélése 

- Megjelenés, öltözködés 

- A sport szerepe az egészséges fejlődésben 

- Helyem a családban, szüleink tisztelete 

- Egészséges életmód rend, tisztaság, higiénia, korszerű táplálkozás 

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

- Az olvasás szerepe, fontossága, az olvasás élménye 

- A televízió műsorok, a videó-filmek helyes megválasztása 

- Ünnepek, az ünnepnapok szükségessége 

- Iskolai hagyományok megismerés 

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

- Szerelem és házasság 

- Generációk együttélése, szüleink, nagyszüleink. 

- Az idős emberek tisztelete, segítése, a kötelességtudat fejlesztése 

- Családi hagyományok, ünnepek  

- A vallások szerepe életünkben, sokfélék vagyunk, tolerancia 

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

eszközökön, színházban, étteremben, szórakozóhelyen 

- A munka az ember alapvető létformája, a munka értelme, megbecsülése 
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- Megélhetés, gazdálkodás, jólét  

- Vitakultúra fejlesztése, a véleményalkotás szabadsága 

- Nemzeti azonosságtudat, nemzeti hagyományaink, történelmünk, jelképeink 

- Helyünk Európában 

- Miért tanulunk? Pályaválasztás, szakmák, foglalkozások, hivatások  

- Az információszerzés lehetőségei 

- Családi munkamegosztás, segítés otthon 

- A családi költségvetés ismerete, az előrelátó pénzgazdálkodás 

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

 tánc, képzőművészet stb.) 

- Környezetünk kulturáltsága, növények, állatok gondozása  

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

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

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

ismereteinek figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő 

módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

 

2. Munkánk során kiemelten kezeljük  

- a sajátos nevelési igényű;  

- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 

- a kiemelten tehetséges; 

- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók egyéni fejlesztését. 

1. Sajátos nevelési igényű tanulók 

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

integrált formában folyik. Az Alapító Okirat szerint a pszichés fejlődési zavarral (egyéb 

súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek, 

tanulók ellátására van jogosítványunk, mely feladatokat gyógypedagógus, tanulásban 

akadályozottak pedagógia szakos kollégánk segítségével látjuk el. 

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

sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

alapján szervezzük meg. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

 
Általános elvek 
 

A Nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alkalmazása a sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásában 
 

A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, 

kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos 

nevelési igényű tanulókra is érvényesek. A sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató 

iskolák pedagógiai programjuk, helyi tantervük elkészítésénél figyelembe veszik: 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési 

törvény), a Nat és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

– a kollégiumi nevelés országos alapprogramját, 

– a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

– a fővárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési 

tervet,  

– a szülők elvárásait és 

– az általuk nevelt tanulók sajátosságait. 

 

Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a többi tanulóval részben 

vagy egészben együtt (integráltan), azonos iskolai osztályban történő, illetve az e célra 

létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai 

intézményben, iskolai osztályban a sajátos nevelési igényű tanulók számára külön szervezett 
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(gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményekben) 

nevelésére, oktatására. 
 

 A köznevelési törvény által megadott egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozásainak órakeretén belül a tanuló annyi foglalkozáson vesz részt, 

amennyi hátránya csökkentéséhez szükséges. A foglalkozások óraszámát integráltan nevelkedő 

tanuló esetében a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság véleménye alapján, a tanuló 

fejlesztésében közreműködő szakirányú végzettségű gyógypedagógus pedagógiai 

vizsgálatának figyelembevételével kell meghatározni. 

 

Az Irányelv célja 
 

Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi 

szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más 

gyermekeknél. Az Irányelv annak biztosítását szolgálja, hogy: 

 a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a 

minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

 az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

 ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen ki, 

 a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai 

programjainak tartalmi elemeivé, 

 a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 

 a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy 

egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit, 

 a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

 a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat. 

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását biztosító 

intézményeknek pedagógiai programjukban és helyi tantervükben a NAT-ban 

meghatározottakon túl a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendeletet (a Sajátos nevelési igényű 

gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve kiadásáról) is figyelembe kell venni. 

 

 

PEDAGÓGIAI 

PROGRAM 

FEJEZETE 
Irányelvek 

Pedagógiai 

alapelvek 
 A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a szocializációjukat 

segítő inkluzív nevelésben valósul meg, melyben fejlesztésük a 

számukra megfelelő tartalmak közvetítésével segíti a minél 

teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind 

teljesebb beilleszkedést 

 A habilitációs, rehabilitációs célok átfogják az intézmény egész 

nevelési-oktatási rendszerét, kiemelt figyelmet fordítva a 

befogadó környezet kialakítására, az egyediséghez való 

alkalmazkodásra. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása olyan szakmaközi 

együttműködésben, nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul 
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meg, amely az egyéni szükségletekhez igazodó eljárásokat, 

időkeretet, eszközöket, módszereket, terápiákat alkalmaz, és 

figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermekekre 

vonatkozó tantárgyi tartalmakat. 

Célok  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók fogyatékosságból 

eredő hátrányának megelőzése, csökkentése, a hiányzó, vagy 

sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a funkciók 

egyensúlyának kialakítása, a képességek kibontakoztatása, 

társadalmi beilleszkedésük sérülés-specifikus szempontú 

támogatása, a meglevő funkciók bevonásával. 

 Az egyéni sikereket segítő funkciók fejlesztése, a kimagasló 

teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása 

Feladatok  A sajátos nevelési igényű tanulók sérülésspecifikusság szerinti 

fejlesztése, speciális terápia, egészségügyi és pedagógiai 

habilitációs és rehabilitációs foglalkozások, szükség esetén 

speciális eszközök biztosítása 

 Megfelelő tanulásszervezési formákkal és módokkal biztosítani, 

hogy a tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységben 

érvényesüljön a differenciált, az egyéniesített fejlesztés, eltérő 

képességekhez, viselkedéshez való alkalmazkodás. 

 Olyan tanulási környezetet, speciális módszerek, 

tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása, amelyben sokoldalú 

szemléltetéssel, cselekvéssel, gazdag feladattárral, speciális 

eszközök alkalmazásával valósul meg készség- és 

képességfejlesztés 

 A pedagógus a tanórai tevékenységek/foglalkozások tervezésébe 

építse be a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat, a 

státuszfelvétel (gyermek/tanuló megfigyelés, teljesítmény-

elemzés, ismeret, képesség, attitűd) eredményeit, – szükség 

esetén – változtasson eljárásain, módszerein. 

 A pedagógus a tananyag adaptálásánál, feldolgozásánál vegye 

figyelembe a az egyes tanulók fejlettségi szintjét, a támogatás 

szükséges mértékét, a tantárgyi tartalmak sajátos nevelési igényű 

tanulókra vonatkozó specifikus jellemzőit, az irányelvekben 

foglaltakat.  

 Az egyéni haladási ütem biztosítására egyéni fejlesztési és 

tanulási terv készítése, individuális módszerek, technikák 

alkalmazása.  

 A pedagógus működjön együtt a gyermek/tanuló fejlesztésében 

résztvevő szakemberekkel. 

 
Nevelő-oktató 

munkánk eszköz- 

és eljárásrendszere 

 

Az alkalmazott módszer kiválasztásának alapelvei: 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében alkalmazott sérülés-

specifikus módszerek, eljárások, szemléltetés, az Irányelvekkel 

összhangban, igazodnak a tanuló sajátos nevelési igényéhez,  

fejlettségéhez, állapotához, szükségletéhez, egyéni haladási üteméhez, 
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tanulási stratégiájához, előzetes ismeretéhez és egyéb ismeretszerzési 

képességeiben megnyilvánuló különbözőségéhez. 

A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység 

lehetõvé teszi az egyes gyermekre vonatkozó pedagógiai – esetenként 

egészségügyi – eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-

tanulást segítő speciális eszközök alkalmazását. 

 

A személyiség-

fejlesztéssel 

kapcsolatos 

pedagógiai 

feladatokat  

A sajátos nevelési igényű gyermek/tanulók fejlesztése szakmai és 

szakmaközi együttműködéssel valósul meg. A személyiségfejlesztés 

alapja a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye és a 

pedagógus tanulókra  vonatkozó megfigyelése, a fejlődés folyamatos 

nyomon követése és önmagához mért értékelése.  

A közösség-

fejlesztéssel 

kapcsolatos 

pedagógiai 

feladatok 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját elősegíti 

a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő nevelésük. A 

pedagógus kiemelt feladata az osztály közösségének felkészítése a 

sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

Az osztályfőnök 

feladatai 
 Koordinálja az SNI tanulók ellátásában érintett szakemberek 

munkáját, segíti a szülőkkel való kapcsolattartás formáit 

 Koordinálja az SNI tanulók esetén az egyéni fejlesztés 

tervezésének folyamatát (egyéni fejlesztési terv készítésének 

koordinációja) 

 Nyomon követi, figyeli az SNI tanulók szakértői véleményének 

érvényességét 

 Figyelemmel kíséri az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – 

az értékelés és minősítés alóli mentesítés megvalósításának 

gyakorlatát 

 Az osztály és szülőközösségben előkészíti az SNI tanulók 

fogadását 

  Szükség szerint, a jogszabályban meghatározott módon 

kezdeményezi a tanuló szakértői vizsgálatát, véleményezése 

korrekt, szakmailag megalapozott  

A kiemelt 

figyelmet igénylő 

tanulókkal 

kapcsolatos 

pedagógiai 

tevékenység helyi 

rendjét  

 

Az intézmény befogadó iskola, vállalja a sajátos nevelési igényű: egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-

szabályozási zavarral) küzdő gyermekek, tanulók ellátást. 

 A habilitációs, rehabilitációs célok átfogják az intézmény egész 

nevelési-oktatási rendszerét, kiemelt figyelmet fordítva a befogadó 

környezet kialakítására, az egyediséghez való környezeti 

alkalmazkodásra. Pedagógiai szemléletét a sokszínűség felismerésére, 

elismerésére törekvés, a tanulók egyéni sajátosságihoz igazodó, az 

együttnevelést, a tehetséggondozást szolgáló tanulásszervezési módok 

alkalmazása jellemzi.  

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének tervezésénél a 

pedagógusok figyelembe veszik a Sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának irányelvét. 
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A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és 

követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók sérülés-

specifikus egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, 

az Irányelvben megadott módosítások figyelembevételével.  

Az adaptációs folyamatban a pedagógusok - a fogyatékosság típusának 

megfelelően – csökkentik a tananyagot, átütemezik a feldolgozást, 

speciális módszereket, technikák alkalmaznak, speciális technikai 

eszközöket használnak, a tanuló számára előnyös ismeretelsajátítási 

módszer preferálnak, az Irányelvekkel összhangban.  

 

Adaptációs tevékenység 

 

Tanulásban akadályozott tanulók esetén: 

 a fejlesztési területek megegyeznek a Nat-ban leírtakkal, de 

azok mélysége, időigénye, mennyisége, módja az egyéni 

sajátosságokhoz igazodóan módosul 

 az ismeretszerzés, a feldolgozás és alkalmazás során fontos a 

vezetés, folyamatos segítség, irányítás 

 cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés, képi rávezetés 

 a feldolgozás és fejlesztés idejének növelése, lassúbb tempó 

biztosítása 

Beszédfogyatékos tanuló esetén: 

 a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott 

tantárgy(ak), tantárgyrész(ek) értékelése alól mentességben 

részesülhet 

 a tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai 

megegyeznek a NAT-ban alkalmazott szakaszolással, indokolt 

esetben a bevezető szakasz, az első évfolyam tananyagának két 

tanévre eloszlik. 

 

Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók: 

 a tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem 

térnek el a NAT-ban rögzítettektől.  Indokolt esetben az első 

évfolyam két tanévi időtartamra széthúzható 

 speciális tanulásszervezési módok, eljárások, értékelés, 

eszközhasználat 

  az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és 

minősítés alól mentesítés  

A sajátos eltérések a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben 

rögzítettek 

Az értékelés 

rendje 
 Sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének szempontja az 

önmagukhoz mért fejlődés.  Tudásuk képességeiknek megfelelő 

értékelése, az Irányelvekben meghatározott, eltérő tanulmányi 

követelmények, módszertani, technikai segítségnyújtással 

támogatott számonkérés szerint. 

 Egyes esetekben a szakértői bizottság szakértői véleményében 

és a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak szerint az 
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intézményvezető a minősítés és értékelés alóli mentesíti a 

tanulót, abban az esetben, ha az általános követelményeknek 

való megfelelés semmilyen módszertani, technikai 

segítségnyújtással, környezeti adaptációval nem érhető el 

A nevelő-oktató 

munkát segítő 

eszközök és 

felszerelések 

jegyzéke 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló fejlesztését sérülés-

specifikus eszközök biztosítják, a kötelező eszközjegyzék szerint. 

A tankönyvek, 

tanulmányi 

segédletek és 

taneszközök 

kiválasztásának 

elvei 

• a tankönyv tartalma feleljen meg az Irányelvekben foglaltaknak 

• legyen alkalmas a differenciálásra 

• vegye figyelembe a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó 

sérülés-specifikus elvárásokat (átláthatóság, olvashatóság, 

betűméret) 

• adjon lehetőséget a tevékenységközpontú módszerek 

alkalmazására 

• feleljen meg az életkori sajátosságoknak  

• esztétikus kivitele motiválja a tanulót 

 

Alkalmazandó 

kerettantervet 

• szükség szerint az alkalmazandó kerettanterv (letölthető 

http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/index.html ) 

• a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti 

kötelező tanórai foglalkozások, továbbá a kerettantervben 

meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások 

megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges 

kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható 

tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát 

• egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs rehabilitációs 

óraszámot a 2011. évi Köznevelési törvény 6. mellékletével 

összhangban 

 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása 
 

A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az 
iskolák a pedagógiai programok és helyi tantervek kialakításakor veszik figyelembe. 
  

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását, 

b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének 

eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az 

átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb 

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/index.html
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korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teheti szükségessé. 

 

A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

 

 

a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő nevelési-oktatási 

intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, 

rehabilitációs célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény dokumentumai 

tartalmaznak. 

b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben 

kialakított és szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes 

tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, 

terápiák alkalmazását teheti szükségessé. 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 

a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból 

fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép 

funkciók bevonásával. 

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

e) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 

kibontakoztatása. 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

 

a) A fogyatékosság típusa, súlyossága. 

b) A fogyatékosság kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje. 

c) A sajátos nevelési igényű tanuló 

a) életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

a) képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

d) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása, 

továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés. 

 

A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, 

tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni: 

a) az intézmény pedagógiai programjában, 

b) a helyi tantervben 

c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 

d) az egyéni fejlesztési tervben. 

A fogyatékosság típusának megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógus, 

gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-tanító, terapeuta, 

kompetenciája: 

1. a programok, programcsomagok összeállítása, 

2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen belüli 

megsegítés 
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3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő 

habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a konzultációban. 

 

A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára 
 

A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési 

törvény foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva az 

általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan 

többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos nevelési 

igényű tanulók számára, mint például: 

– speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, 

– speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

 

A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 
 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk 

(teljes vagy részleges integrációjuk). Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, 

magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók 

beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, 

melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: 

 A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai 

programokon akkreditált továbbképzéseken. 

 Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, 

gyermek- és szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

 Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülésspecifikus módszertani eljárások 

alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a 

„sérülésspecifikusság” alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az 

elmaradások súlyosságához, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. 

 A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység, amely lehetővé teszi az 

egyes gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi – 

eljárások, eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök 

alkalmazását. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt 

vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, 

empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező 

pedagógus, aki 

a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos 

nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 

b) egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus – konduktív nevelés esetén 

konduktor – együttműködésével, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít, a 

differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; 

c) a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói 

teljesítmények elemzése alapján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott 

szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz; 

d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

e) alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez; 
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f) együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

– a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – 

gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-

tanító, terapeuta  

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 

b) javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, 

hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.); 

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési 

lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására; 

e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, 

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 

f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó 

pedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 

egyéni fejlesztési terv alapján a habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben 

–, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra; 

h) segíti a befogadó pedagógust az egyéni értékelés kialakításában, a gyermek 

önmagához mért fejődésének megítélésében; 

i) segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 

 

Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló nevelési, oktatási intézmények vegyék igénybe 

az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve 

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai 

hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét a köznevelés-fejlesztési tervekben 

meghatározott feladatellátás szerint. 

 

 

Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei  

 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló 

 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az 

iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek.  
   
Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

 diszlexia, 

 diszortográfia, 

 diszkalkúlia, 

 diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása, 
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 a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

 hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

 a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló 

agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az 

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a 

metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg.  

 

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak 

ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő 

együttjárást. Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti 

közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési 

problémák alakulhatnak ki.  

Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából 

fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő.  

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

esetében abban is megmutatkozik, hogy  

 a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek,  

 az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta 

feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak,  

 gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra, 

 fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és 

követhető szabályokat, valamint   

 a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet.  
 

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

küzdő tanulók iskolai fejlesztése  

  

A fejlesztés alapelvei 

 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői bizottság 

szakvéleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szükségleteik 

figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően történik.  

Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, 

pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon 

szakképzettséget szerzett gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb 

szakemberek (pl. szomatopedagógus, gyermekpszichiáter) bevonásával történik és 

rehabilitációs célú órakeretben zajlik. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill. makrotervezés) 

tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös 

tekintettel a gyermek osztályfőnökére. 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 

befejezését követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését megelőzően.  

 

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési, 

értékelési formákat; indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottság javaslata alapján – az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből - az értékelés és 

minősítés alól mentesítés adható. 
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A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív terápiás céllal 

szervezett időszakos különnevelés keretében (pl. logopédiai osztályban, tagozaton), valamint a 

többi tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás keretében történhet.  

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat 

a) a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása. 

b) a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, 

c) a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 

d) a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társaskapcsolatok kialakítása, 

e) a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 
 

A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén 

 

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

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

valamint a viselkedésszerveződés zavarának megállapítása sokrétű, differenciáldiagnosztikai 

irányultságú állapotfeltárást igényel a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottságok részéről.  

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

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

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

jelentkeznek, általános értelmi képességeik és tanulási teljesítményeik között alulteljesítés 

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

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

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

 

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

amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő. 

 

Jellemzői 

 a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége 

 hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, hangok, 

szótagok sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége  

 értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége 

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

 rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál 

 írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre 

 vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén  

 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

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

ismeretek megszerzésében. 

 

A fejlesztés feladatai: 

a) a betűbiztonság és az összeolvasási készség,  

b) a fonológiai tudatosság, 

c) a rövid távú emlékezet, 

d) az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

e) a testséma biztonságának kialakítása, 
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f) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

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

szintetizáló módszerrel  

g) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt, 

h) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

i) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

j) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 

gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával 

k) speciális olvasástanítási program alkalmazása 

l) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése.  

 

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

együttjárástól függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak 

 

Jellemzői: 

 a centrális auditív feldolgozás, a fonémafeldolgozás zavara 

 beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők pl. 

(időtartam, zöngésség mentén) 

 helyesírási hibák halmozódása 

 a tollbamondás utáni írás hibái  

 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia 

kialakulását, az írott nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását.  

 

A fejlesztés feladata: 

- a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség 

- a rövidtávú emlékezet fejlesztése 

- a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása 

- a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése   

 

Diszgráfia: az írás grafomotoros jellemzőinek zavara.  

 

Jellemzői: 

- csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép 

- szaggatott betűalakítás és betűkötések 

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

- egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák 

- kialakulatlan kézdominancia 

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

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

A fejlesztés célja: 

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

osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció 

egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének 

céljára.  
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A fejlesztés feladatai: 

- a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra 

- a testséma biztonságának kialakítása, 

- a vizuomotoros koordináció fejlesztése 

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

másolás, önálló írás kivitelezés) 

- a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése 

- sikertudat kialakítása 

 

Diszkalkulia: a számolási képesség specifikus zavara. 

 

A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, kifejezések, 

szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, grafikus 

ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális alakzatok 

azonosításának nehézsége.  

 

Jellemzői:  

- a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei 

- a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai,  

- a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és 

szabályalkotás zavara  

- a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai  

- helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek 

összehasonlításának nehézségei 

- szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya 

- számértékek szimbolikus funkciójának értelmezési nehézségei 

- mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának nehézsége 

- számjegyekre vonatkozó lexikai hibák 

- komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái 

- gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény 

különbsége  

- figyelemzavar 

 

A fejlesztés célja: 

 

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

mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a 

matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az 

ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönülten 

szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az olvasás és az írás 

rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és nyelvi zavarok 

különböző megjelenési formáival együtt járhatnak.  

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak 

a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 
 

A fejlesztés feladatai: 

a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése 

b) matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása  

c) a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, 

d) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, 
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e) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, 

f) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése 

g) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

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

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

a képi, vizuális megerősítés, 

i) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, eljárások alkalmazása 

j) a diszkalkulia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása  

k) az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása 
 

Hiperaktivitás és figyelemzavarok  

 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű 

tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek. A 

hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása többlépcsős diagnosztikus folyamat 

eredménye, szülői és tanári kérdőívek kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális 

differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzését követően.  

Jellemzői: 

- szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani 

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

- az impulzivitás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh, 

haragreakciók 

- motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.)  

- megkezdett tevékenység befejezetlensége 

- ingersorozatok hibás kivitelezése 

- tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban)   

- én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek 
 

A fejlesztés célja: 

 

A figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. 

 

A fejlesztés feladatai: 

- team-munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés  

- speciális figyelem-tréning 

- a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése 

- fokozott egyéni bánásmód 

- az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése 

- feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése 

- motiválás, sikerélmény biztosítása 

 

A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak továbbá a, amelyek a  szocio-adaptív folyamatok 

zavarainak következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az érzelmi 

kontroll, ön,- vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás 

gyengeségében az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a 

metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. Minthogy a magatartásjellemzőkben 

hasonlóság figyelhető meg, szükséges hangsúlyozni, hogy ezeknek hátterében elsődlegesen 

idegrendszer működési zavar, az un. végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti ártalom 

húzódik meg.  

 



 46 

A fejlesztés célja: 

A közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges 

megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése 

 

A fejlesztés feladata: a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével történik. 

Eszközei lehetnek: 

 

a) kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása 

b) pszichoterápia 

c) a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése 

d) a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői 

keretek rendszeres alkalmazása 

e) önértékelési képesség fejlesztése 

f) sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása.   

g) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 

h) A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 
 

 

 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

 

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

A helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása. 

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

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

gyógypedagógiai korrekciós-kompenzáló-terápiás módszerek alkalmazásával. 

 

A NAT alkalmazása 

 

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

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

tartalmak megvalósítása általában lehetséges. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

 

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

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

irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő 

kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhat. 
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A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai 

és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 

vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 

érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai módszerrel 

és eszközzel irányított. 

A helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a 

kommunikáció fejlesztését. E feladatok minden műveltségi területen meg kell, hogy jelenjenek. 

Célzottan szerepet kaphat az Ember és társadalom, a Művészetek és ezen belül a Dráma és tánc 

fejlesztési feladatai között. 

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, az 

olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési feladatai 

között kap kiemelt szerepet. 

Az Idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése 

javasolt. 

A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az 

akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van. 

A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során 

szenzoros integrációs programok és terápiák beállítása és/vagy gyógyúszás, valamint 

logopédiai ritmika alkalmazása is javasolt. A Matematika területén a kompenzációs 

lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredményes fejlesztést. 

Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar, 

indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése a helyi 

tanterv készítésénél. 

 

Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 
 

 Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, tüneteinek 

kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak 

folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi 

terápiákat foglalja magába. 

Ebből a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti vizsgálat, 

szükség esetén az érzékszervi gyógyítás. 

 

 

1. A beilleszkedési, magatartási, tanulási, nehézségek enyhítését szolgáló 

tevékenységek: 

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

szolgálattal, A gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a 

funkcionális képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során 

tanultak elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

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

csoportos használata; 



 48 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

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

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

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

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

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások;  

- egyéni foglalkozások; 

- képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés; 

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

stb.); 

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

csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

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

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

tevékenységek: 

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

szolgálattal, 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások; 

- egyéni foglalkozások; 

- nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai; 

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

csoportos használata; 

- a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése; 

- iskolai sportkör, szakkörök; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

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

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

- a szülőkkel való együttműködés; 

- családlátogatások; 

- szülők és a családok nevelési gondjainak segítése; 

- szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 
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A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN 

VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

 

1. A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

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

érdekében eljárjon. 

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

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

kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

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

- tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

- sportélet; 

- túrák, kirándulások szervezése; 

- kulturális, szabadidős programok szervezése; 

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

5. Ezekben a kérdésekben  

- az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt az 

osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

- a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves munkatervének 

összeállítása előtt az intézményvezetőnak ki kell kérnie. 

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

iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a nevelőtestület és az 

intézményvezető felé. 

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

- az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

- a házirend elfogadása előtt. 

8. A diákönkormányzatot az iskola intézményvezetőjével, a nevelőtestülettel, illetve más 

külső szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzat iskolai vezetőségének diákvezetője, vagy a diákönkormányzatot segítő 

nagykorú személy képviseli.  
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AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

1. Az iskola közösségeinek együttműködése 

Az iskola vezetősége és a nevelőtestület kapcsolattartása 

 

1. A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető 

segítségével a megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján valósul 

meg.  

2. A kapcsolattartás fórumai: 

 az iskolavezetőség ülései, 

 a különböző értekezletek, 

 megbeszélések, 

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg. 

3. A vezetőség az aktuális feladatokról a tanári helyiségben elhelyezett hirdetőtáblán, 

valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

4. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 

pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait 

közvetíteni az iskolavezetőség felé. 

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

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola 

vezetőségével. 

 

A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása 

 

1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása 

előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös 

tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, 

 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,  

 iskolán kívüli továbbképzések, 

 iskolai rendezvények, ünnepélyek, 

 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 

3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen 

tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a 

munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 
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A nevelők és a tanulók kapcsolattartása 

 

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

 az intézményvezető 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén 3 havonta, 

o  a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalommal,  

o a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják. 

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

folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.  

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

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

képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola intézményvezetőjához, az 

osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

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

választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola intézményvezetőjével, a 

nevelőkkel, vagy a nevelőtestülettel. 

 

A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

 

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

 az intézményvezető: 

o a szülői szervezet választmányi ülésén 3 havonta, 

o az iskolai szülői értekezleten tanévenként 2 alkalommal, 

o a folyosón elhelyezett hirdető táblán keresztül, 

o az iskola honlapján keresztül, 

 az osztályfőnökök: 

o az osztály szülői értekezletén,  

 tájékoztatják. 

2. A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi 

lehetőségek szolgálnak: 

 a családlátogatások, 

 a szülői értekezletek, 

 a nevelők fogadó órái, 

 a nyílt tanítási napok, 

 a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések, 

 írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben, 

3. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv 

tartalmazza.  

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

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

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola intézményvezetőjéhez, az adott 

ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, vagy a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőjével, 

vagy nevelőtestületével.  

6. A szülők és más érdeklődők az iskola Pedagógiai Programjáról, Szervezeti és Működési 
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Szabályzatáról, illetve Házirendjéről tájékoztatást az iskola intézményvezetőjétől, 

intézményvezető-helyettesétől, illetve az intézményvezető által megbízott nevelőtestületi 

tagtól kaphatnak. Írásban benyújtott tájékoztatási kérelem esetén (az intézményvezetőhöz 

címezve, legalább három nappal előre), vagy az intézményvezetővel személyesen történő 

időpont egyeztetést követően az intézmény vezetője, vagy az arra kijelölt személy ad 

tájékoztatást. A Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a 

Házirend az iskola honlapján (http://iskola.adand.hu/) ill. az Oktatási Hivatal honlapján 

(www.oktatas.hu) megtekinthető. 

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

házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint 

az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.  

 

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

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

 az iskola honlapján, 

 az Oktatási Hivatal honlapján 

 az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában, 

 az iskola könyvtárában, 

 az iskola nevelői szobájában, 

 az iskola intézményvezetőjénél és intézményvezető-helyettesénél (előre 

egyeztetett időpontban) 

 a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél. 
 

9. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

 

Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli 

intézményekkel 

 

 

 Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola vezetőségének 

állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 

Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 42-46.) 

 Az intézmény működtetőjével: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 

Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 42-46.) 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselő-testülettel és polgármesteri 

hivatallal: Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal (8653 Ádánd, Kossuth u. 50.) 

 A Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központtal (7400 Kaposvár, Szántó u. 19.) 

 A helyi óvodával és óvodapedagógusaival (8653 Ádánd, Árpád u. 15.) 

 A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Somogy Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Siófoki Tagintézménye (8600 Siófok, Beszédes sétány 79-81.) 

 A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az intézményvezető a felelős. 

 

 Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot 

tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel,: 

 Az iskolát támogató Ádándi Általános Iskolásokért Alapítvány kuratóriumával, 

http://iskola.adand.hu/
http://www.oktatas.hu/
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 Közművelődési intézménnyel: Kálmán Imre Kulturális Központ 

(8600 Siófok, Fő tér 2.), 

 Az alábbi társadalmi egyesületekkel: Ádándi Népdalkör Egyesület, Ádándért 

Egyesület, Ádándi Községi Sportegyesület, Sabaki Baráti Kör Egyesület, 

 Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: Római Katolikus Egyház, Ádándi 

Református Egyházközség. 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető a felelős. Az egyes 

intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

 

 A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola intézményvezetője rendszeres 

kapcsolatot tart fenn az ádándi Egészségház (8653 Ádánd, Árpád u. 11.) illetékes 

egészségügyi dolgozóival, a balatonszabadi Orvosi Rendelő fogorvosával (8651 

Balatonszabadi, Rákóczi F. u. 2.) és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres 

egészségügyi vizsgálatát. A kapcsolattartást az iskola intézményvezetője biztosítja az 

alábbi személyekkel: 

 ádándi gyermekorvos (iskolaorvos), 

 védőnő, 

 fogorvos, 

 Siófoki Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szakemberei. 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. 

(IX.3.) NM-rendelet szerint végzi. Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és 

jogszabályok alapján tanulóink rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását (a 

Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). Az iskolaorvost feladatainak ellátásában 

segíti az intézmény intézményvezetője, a közvetlen segítő munkát az intézményvezető-

helyettes végzi. 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 

intézményvezetőjével. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggesztjük 

a tanári szobában. 

A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás, 

testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézményvezető-helyettessel és 

 végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, 

osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, 

azokat mindennapi munkájában felhasználja. 

 kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, 

Drogambulancia, Családsegítő Szolgálat, Ádándi Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

 

 A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

rendszeres kapcsolatot tart fenn az Ádándi Gyermekjóléti Szolgálattal (8653 Ádánd, 

Kossuth u. 30.). A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezető a felelős. 
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 A nemzeti összetartozás érzésének erősítése érdekében részt veszünk a „Határtalanul! 

Program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” pályázaton. A tanulmányi kirándulás 

Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarok lakta 

területeire irányul, s célja, hogy a résztvevő tanulók átérezzék a trianoni 

békeszerződéssel szétszakított magyarság összetartozását. Saját élményeikkel erősítsék 

június 4-én a nemzeti összetartozás napja üzenetét, osszák meg élményeiket 

diáktársaikkal, létesítsenek kapcsolatot határon túli diákokkal, magyar szervezetekkel. 

Ismerjék meg a Kárpát-medencei magyarság kultúráját, hagyományait, 

jellegzetességeit, történelmét, kiemelkedő személyiségeit.  

Az utazást megelőző 15 nap valamelyikén az utazáson részt vevő diákok és 

kísérőtanáraik számára HATÁRTALANUL! előkészítő órát szervezünk, legalább 3 óra 

időkeretben. Az órán megismertetjük tanulóinkkal a Magyarország határain túl élő 

magyarság létszámát, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okait; a 

meglátogatandó ország, illetve települések magyarságának történetét, jelenét; a 

meglátogatandó országban élő összlakosság etnikai összetételét; a tanulmányi 

kirándulás részletes programját, és a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályait. 

A magyarlakta területen megvalósuló programok közvetlenül kapcsolódjanak az alábbi 

szempontok valamelyikéhez: 

 az utazáson részt vevő diákok által tanult egy vagy több tantárgyhoz (pl. 

borvizek kémiai összetevőinek vizsgálata; matematikai vetélkedő Bolyai 

Farkas szülőfalujában, Bólyán; növénygyűjtemények készítése stb.) 

 oktatási-nevelési jellegűek (pl. egy magyar tannyelvű oktatási intézmény 

meglátogatása, működésének megismerése; tudománytörténeti múzeum 

felkeresése a Magyar Tudomány Napján, november 3-án; 

gyermekotthon lakóival közös kulturális program szervezése stb.) 

 kulturális jellegűek (pl. színházi előadáson való részvétel a Magyar 

Kultúra Napján; képzőművészeti kiállításon, táncházban való részvétel; 

helyszíni megemlékezés, koszorúzás, műsor szervezése egy magyar 

történelmi emlékhelyen, egy író szülőházánál; templom, műemlék 

felkeresése; szórványban egy elhagyott temető meglátogatása stb.). 

A hazaérkezés után a tanulmányi kirándulást követő értékelő szakasza keretében a 

történtek áttekintése, a tanulságok levonása, az eredmények megfogalmazása, a külhoni 

magyarsághoz kapcsolódó ismeretek, a tanulmányi kirándulás során szerzett 

tapasztalatok iskolai keretek között történő megjelenítése történik. Az értékelő óra 

feladatai:  

 a meglátogatott ország, illetve település magyarságáról a látogatás 

eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek 

áttekintése;  

 a tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése;  

 az utazás programjának értékelése. 
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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI. A MAGASABB 

ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

1. Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: osztályozó vizsga, pótló 

vizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga. 

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

megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

 a tankötelezettségét magántanulóként teljesíti (a Magántanulói Szabályzatban 

rögzítettek szerint); 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

3. Az osztályozó vizsga követelményei, továbbá az erre épülő írásbeli, szóbeli és gyakorlati 

vizsgarészek az iskola pedagógiai programjában rögzített kerettantervek tantárgyankénti, 

évfolyamonkénti követelményeivel azonosak. Készség tárgyak vizsgája alól a tanulót az 

igazgató felmentheti. Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam 

követelményeinek teljesítésére vonatkozik.  

4. Az osztályozó vizsgára történő jelentkezés módja és határideje: az iskola igazgatójához 

nyújthatja be a szülő/gondviselő írásban a kérelmet a tantárgyak és az évfolyamok 

megjelölésével az első félév, illetve a tanév utolsó napját megelőző 30 napig. 

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

távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 

befejezné, és ezt igazolja. A pótló vizsgát az adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az 

iskola számára megszervezhető legközelebbi, az igazgató által meghatározott napon kell 

tartani. 

6. A különbözeti vizsga iskolaváltáshoz kapcsolódik, s célja annak megállapítása, hogy a 

tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges ismeretekkel. A különbözeti 

vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell határozatot 

hozni a tanuló ügyében. Különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is. A 

különbözeti vizsga időpontját az igazgató határozza meg. A különbözeti vizsgákra 

tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. A vizsgára a tantárgyat tanító 

pedagógus útmutatásai és ütemezése alapján történik a felkészülés. 

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

osztályzatot kapott, ill. az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható 

okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

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

szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

9. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. Javítóvizsga 

letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban kell a vizsgaidőszakot 

kijelölni. 

10. A tanuló magasabb évfolyamra lép, ha az évfolyam követelményeit minden tantárgyból 

legalább elégséges osztályzattal – a szorgalmi időszakban rendesen, osztályozó vizsgán 
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vagy különbözeti vizsgán teljesítette. Nem léphet tovább az a tanuló, aki valamelyik 

tantárgy követelményrendszerét – neki felróható vagy fel nem róható okokból – nem 

teljesítette. Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten 

áttekinti és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján 

dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az adott osztályzat a 

tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a 

nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és 

indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, 

és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi jegyek 

alapján a tanuló javára módosítja. 

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

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

 VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan/Hit- és erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Életvitel és gyakorlat   GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan/Hit és erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem  SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
  GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 
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12. Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának 

az intézmény pedagógiai programjának helyi tantervében található kerettantervek 

követelményrendszerével, a továbbhaladás feltétele a tantervekben szerepel.  

13. A vizsgák értékelése a Helyi Tantervben leírt osztályozási módszer szerint történik. A 

szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a 

kérdező tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg. Abban az esetben, ha egy vizsga 

több vizsgarészből áll, a végső eredmény a vizsgarészekre adott osztályzatok átlagából 

kell számítani. 

14. A vizsgaszabályzat hatálya az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, 

azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 pótló 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. 

 

http://www.bankidonat.hu/iskolank/alapdokumentumok/category/6-pedagogiai-program
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A TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK HELYI 

SZABÁLYAI 

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján iskolánk 

minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által meghatározott 

kötelező beiskolázási körzetben lakik. 
 

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

a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 
 

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát; 

- a gyermek lakcímkártyáját; 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

- a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 
 

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

- a gyermek lakcímkártyáját; 

- szükség esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

- az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 
 

5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló 

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, 

valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola 

igazgatója dönt. 
 

6. Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

 

7. Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi 

kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók 

között sorsolás útján kell dönteni. A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a 

házirend tartalmazza. 
 

8. A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – amennyiben a tanuló 

iskolájának pedagógiai programja lényegesen eltér iskolánkétól (pl. más nyelvet tanult) 

a tanuló az évfolyam tantárgyi követelményeiből a tantárgy jellegének megfelelően 

szóbeli, írásbeli (illetve mindkettő) különbözeti, vagy osztályozó vizsgát tesz. A 

vizsgához felzárkóztató segítséget nyújtunk. A vizsga letételére szükség esetén egy 

tanév türelmi időt biztosítunk. A vizsga jellegéről, módjáról, időpontjáról az 

intézményvezetés a szülőt az átvételkor írásban értesíti. Amennyiben a tanuló valamely 

tantárgyból a vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott 

tantárgyból az intézményvezető által meghatározott újabb időpontig megismételheti. Ha 

az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles 

megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 
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I I.    H E L Y I    T A N T E R V 

 

A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT 

KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK 

ÉS ÓRASZÁMAIK (ÓRATERV) 

 

1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott „A kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjéről” szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

- 1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”, 

valamint 

- 2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára”. 

2. Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai 

és követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek 

által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven 

százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben 

szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a 

tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

3. A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával 

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

tudás megszerzésére, a készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására, elmélyítésére több 

idő jusson: 

 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma 

lett megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett 

megnövelve a tantárgy a 

szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

1. évfolyam Matematika 1 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

2. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1,5 óra 

3. évfolyam Informatika 1 óra 

3. évfolyam Matematika 0,5 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

4. évfolyam Idegen nyelv 0,5 óra 

4. évfolyam Informatika 1 óra 

4. évfolyam Matematika 0,5 óra 

5. évfolyam Történelem 1 óra 

5. évfolyam Informatika 1 óra 

6. évfolyam Matematika 1 óra 
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ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma 

lett megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett 

megnövelve a tantárgy a 

szabadon tervezhető órák 

óraszámából? 

6. évfolyam Természetismeret 0,5 óra 

6. évfolyam Informatika 0,5 óra 

6. évfolyam Történelem 1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

7. évfolyam Matematika 1 óra 

7. évfolyam Kémia 0,5 óra 

7. évfolyam Informatika 0,5 óra 

8. évfolyam Matematika 2 óra 

8. évfolyam Történelem 0,5 óra 

8. évfolyam Fizika 0,5 óra 

 

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

tantárgyak közül a Hon- és népismeret tantárgyat tanítja. 

5. Az intézmény külön lehetőséget nem ajánl fel a pedagógusválasztással kapcsolatban. A 

mindenkori tantárgyfelosztásban szereplő szakos tanítás kritériumainak megfelelő 

beosztásban kötelező vagy szabadon választott órát tanító pedagógus. 

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

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

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

1-4. évfolyam Ének-zene A változat 

5-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8. évfolyam Matematika A változat 

5-8. évfolyam Biológia A változat 

7-8. évfolyam Fizika A változat 

7-8. évfolyam Kémia A változat 

5-8. évfolyam Ének-zene A változat 

 

7. A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontása, 

illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a nevelők szakmai 

munkaközösségeinek, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok 

által kidolgozva a Helyi Tanterv végén, a mellékletben található. 

 

A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, 

illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai a 

kerettantervi rendeletet, és az egyes tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek 

tankönyvkiadói által összeállított helyi tantervi ajánlásokat használták fel.  

8. Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol nyelvet tanulják. 

9. Iskolánkban emelt szintű oktatás egyik évfolyamon sincs. 
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

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

Angol nyelv -  -  -  2+0,5 

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

Erkölcstan/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Informatika - - 0+1 0+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 tervezett órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Szabadon választható óra - - - - 

Összes heti óra 25 25 25 27 

 

 

A Magyar nyelv és irodalom tantárgyat külön értékeljük az alsó és felső tagozaton is: 

Magyar nyelv és Magyar irodalom. 

Az alsó tagozaton Magyar irodalom tantárgyhoz soroljuk az Olvasás és Fogalmazás 

órákat. A Magyar nyelv tantárgyhoz soroljuk a Nyelvtan és Írás órákat. Óraszámaikat az alsós 

osztálynapló haladási részében a tanmenetnek megfelelően, külön számozzuk. Év végén a 

bizonyítványban külön óraszámot kap a Magyar nyelv és a Magyar irodalom tantárgy. 

Az óraszámaik alsóban: 

 

ÉVFOLYAM 
ÓRASZÁM (óra/hét) 

Magyar nyelv Magyar irodalom 

1. 4 4 

2. 4 4 

3. 3 4,5 

4. 2 5 

 

 

Az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan tantárgy értékelése a többi tantárgyéval megegyező módon 

történik.  
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Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+2 

Erkölcstan/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2+1 2+1 2 2+0,5 

Természetismeret 2 2+0,5 -  -  

Fizika -  -  2 1+0,5 

Kémia -  -  1+0,5 2 

Biológia-egészségtan -  -  2 1 

Földrajz -  -  1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 -  -  -  

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika 0+1 1+0,5 1+0,5 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 -  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezett órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Szabadon választható óra - - - - 

Összes heti óra 28 28 31 31 

 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyakat külön értékeljük: magyar nyelvként és magyar 

irodalomként. Az 5-8. évfolyamokon fele-fele óraszámban történik a szétválasztásuk. 
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A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ 

EZEK ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

Iskolánkban tantárgyválasztási lehetőség csak az erkölcstan és a hit-és erkölcstan között 

van. Az igazgató április 15-ig hirdeti meg a szabadon választható tárgyat/tárgyakat, így a hit- 

és erkölcstant is. A választható tárgyakra és foglalkozásokra vonatkozó szabályok: 

- ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év 

végéig köteles azon részt venni. 

- a szabadon választott tanórai foglalkozást úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási 

órát 

- az iskolának minden év május 20-ig fel kell mérni, hogy a tanuló milyen szabadon 

választott tanítási órán, továbbá melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan 

tanórán, vagy az iskola által szervezett erkölcstan órán kíván részt venni 

- a tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a 

tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott 

tanítási órán, foglalkozáson, továbbá, ha jelentkezni kíván a szabadon választott 

tanítási órára, foglalkozásra. 

 

 A választható tantárgy választása egyben a tantárgyat tanító pedagógus vagy hitoktató 

választásával párosul. 

 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – egyéb (tanórán 

kívüli) rendszeres foglalkozásokat tartjuk: 

 napközi/tanulószoba, 

 szakkörök, 

 énekkar, 

 iskolai sportköri foglalkozások, 

 felzárkóztató foglalkoztatások, 

 tehetséggondozó foglalkoztatások, 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások heti órakerete: 

 

Tevékenységi forma Alsó tagozat Felső tagozat 

Felzárkóztató foglalkozás 4 1 

Fejlesztő foglalkozás 5 

Kompetenciafejlesztő foglalkozás - 4 

Iskolai sportkör - 2 

Napközi/tanulószoba 17,5 12,5 

Énekkar 2 

Tehetséggondozás (8. osztály: 

magyar, matematika) 
- 1 
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A TANULÓK NAPI ÉS HETI TERHELÉSÉNEK KORLÁTAI 

1. A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma egy tanítási napon nem lehet 

több  

 6 tanítási óránál az első-harmadik évfolyamon, 

 7 tanítási óránál a negyedik évfolyamon, 

 7 tanítási óránál az ötödik-nyolcadik évfolyamon, Nat 8. § (1). 

2. A tanuló kötelező és választható tanítási óráinak száma egy tanítási héten  

 az első három évfolyamon a 25 órát legfeljebb 2 órával haladhatja meg, 

 a negyedik évfolyamon a 27 órát legfeljebb 2 órával haladhatja meg, 

 az ötödik, hatodik évfolyamon a 28 órát legfeljebb 3 órával haladhatja meg, 

 a hetedik, nyolcadik évfolyamon a 31 órát legfeljebb 4 órával haladhatja meg. 

 

3. Szabadon válaszható órát nem terveztünk a helyi tantervben. 

4. Egyéb szempontok 

A tanuló napi és heti terhelésével összefüggésben meghatározottak alkalmazásakor 

figyelmen kívül kell hagyni a Nemzeti Köznevelési Törvény 27. § (5)-(7) bekezdése alapján 

szervezett foglalkozásokat az alábbiak szerint: 

 (5) Az általános iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az 

osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, 

a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, 

magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az elsőn-

egyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált 

fejlesztést biztosító egy-három fős foglalkozásokat. Tehetséggondozásra és 

felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított az osztályok 

6. mellékletben meghatározott időkerete felett. 

 (6) Ha az elsőtől a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt 

szükségessé teszi, lehetővé kell tenni, hogy legalább heti két alkalommal egyéni 

foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha a tanköteles 

tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további 

alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot. 

 (7) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt 

a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként 

tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az 

iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a 

rendelkezésre. A sajátos nevelési igény miatt magántanulóként tanulmányokat folytató 

tanulók esetében az e bekezdésben meghatározott időkereten belül kell biztosítani az 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat. Az 

időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható. 

 

Azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési 

feladatok végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre a művészeti 

és a testnevelési órák kivételével nem kötelezhető. 
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A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK  

KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

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

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

amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben szerepelnek.  

 

2. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is 

szükségük van. Ezek a testnevelés, a vizuális kultúra, valamint a technika, életvitel és 

gyakorlat. 

 

3. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

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

az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

 

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

májusában szülői értekezleteken) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig 

a szülők kötelessége. 

 

5. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

 A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

 Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát 

csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk 

be. 

 

6. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve más támogatásokból 

egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a 

taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

 

7. A kompetencia alapú oktatás bevezetésével szükségessé vált az IKT-s eszköztár bővítése, 

valamint a témahét és a projektek lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése. Ezért 

előtérbe helyezzük a pályázati és költségvetési források ilyen célú igénybevételét.  
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A NAT-BAN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI 

MEGVALÓSÍTÁSA 

Az 1-2.évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése 

- 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 mozgásigény kielégítésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával 

kívánunk hozzájárulni az egészséges életvitel kialakításához. 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

- Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítmény-elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe 

kerül a Nat elveiből következő motiválási és tanulásszervezési folyamat. 

- továbbfejlesztjük a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait,  

- a mozgásigény kielégítésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával 

kívánunk hozzájárulni az egészséges életvitel kialakításához,  

- az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását kívánjuk megvalósítani,  

- a tanulási stratégiák megválasztásába kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának 

bemutatása 

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

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

Az 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,   

 - a kreativitás fejlesztésének folytatása;az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való 

törekvés;a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük,  

- a személyiség erkölcsi arculatának érzelmi-értelmi alapozása, helyes magatartásformák 

megismertetése, gyakoroltatása,  

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

elsajátítása, a mentális képességek célirányos fejlesztése, önálló tanulás és az önművelés 

alapozása. 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

 A felső tagozat 7-8. évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata 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 

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

hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének megalapozásával,  

- az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával,  

- a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembe-

vétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának 

bemutatása,  

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

technikákat és tanulásszervezési módokat.  
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AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZOTT SAJÁTOS PEDAGÓGIAI 

MÓDSZEREK 

Az alkalmazott sajátos tanulásszervezési módok arra épülnek, hogy a tudást mindenki 

maga építi fel, és ebben a folyamatban aktívan kell részt vennie, ehhez másokkal együtt kell 

működnie. A leegyszerűsített, leképezett, megszerkesztett tananyag ezt nem tudja biztosítani, 

csak a tapasztalatok és az életszerű helyzetek. Az életszerű helyzetekben fellelhető valóságos 

problémákra csoportosan, változatos munkaformákkal és módszerekkel keresik a diákok a 

választ. Ez sajátos tanulási környezetet igényel, amelyben a tanulók együtt dolgozhatnak és 

segíthetik egymást, változatos eszközöket és információs forrásokat használva a tanulási célok 

eléréséhez és a problémamegoldó tevékenységhez. Ezek a módszerek iskolánkban: 

– Differenciálás 
A) Tartalmi differenciálással (a gyermekek képesség szerint homogén csoportba 

szerveződnek, a csoporttagok között nincs együttműködés, minden tanuló önállóan végzi 

a differenciált feladatokat, részben egyénre szabott munkával).  

B) Szervezeti tanulócsoportos bontással (a tagok között együttműködés, kooperáció van; a 

3-5 fős csoportok homogén és heterogén szervezésűek is lehetnek; a csoporttagok azonos 

feladatot végeznek; az eltérő képességű csoporttagok munkája között tartalmi 

differenciálás történik). 

– Csoportmunka 

A kooperatív tanulócsoport tartósan ugyanabból a 3-5 főből áll: erős, pozitív összetartozás-

tudattal rendelkezik, a tagok ismerik, elfogadják és támogatják egymást. 

– Páros munka 

Páros munka alatt két, hasonló képességű tanuló együttműködő tevékenységét értjük. 

Ebben az esetben homogén páralakítás történik. 

Tanulópár fogalmán egy jobb és egy gyengébb képességű tanuló közös tanulását értjük, 

ahol a jobb képességű gyermek a tanár szerepében tevékenykedik (tanítva tanulás). Ekkor 

a páralakítás heterogén. 

– Differenciált tananyag-feldolgozás feladatlapos rendszerben 

A differenciált feladatlapok három szintű feldolgozás esetén:  

A) 1. szintű feladatlap: könnyebb; egyszerűbb; kevesebb információ; több kép, 

szemléltetés; játékosabb. 

B) 2. szintű feladatlap: az „átlagos” képességű tanulóknak szánt, az adott didaktikai 

céloknak megfelelő (új ismereteket feldolgozó, ismétlő, gyakorló, rendszerező, 

összefoglaló…) feladatlap. 

C) 3. szintű feladatlap: nehezebb; bonyolultabb; több, főként szöveginformáció; 

árnyaltabb, nehezebb megfogalmazás 

– Drámamódszer 

A tanulók elképzelik, hogy mit tennének egy adott szerepben, ill. helyzetben. Személyes 

tapasztalatokat szerezhetnek, így lesz mihez kötni az új tantárgyi tartalmat. 

– Témahét 

A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája a témahét, amikor az adott 

tárgykört, témakört a diákok 3-5 tanítási napon, iskolai, és iskolán kívüli helyszíneken, 

rugalmas időkeretek között, változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozzák fel. 

– Projektmódszer 

A projektoktatás a tanítási-tanulási folyamat megszervezésének az a formája, amelyben a 

művelődési folyamatok részeként olyan konkrét, a résztvevők általi közös tevékenység 

keretében meghatározott, főbb lépéseiben megtervezett és elfogadott feladatok kerülnek 

megvalósításra, amelyek lehetővé teszik a problémamegoldó gondolkodás, a tervszerű 

cselekvés, az önállóság, a kooperációs- és kommunikációs képesség fejlesztését. 
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A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK 

ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE. A 

TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI. 

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

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

2. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége 

alapján ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 

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

negyedik évfolyamon a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

 

4. A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

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

földrajz ellenőrzésénél: 

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

ellenőrizhetik; 

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

átfogó témazáró dolgozatot írnak. 

 

5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik 

a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 

esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – csak egyszer kerülhet sor 

írásbeli számonkérésre, de minden tanulónak legalább egyszer kell felelnie szóban: 

 az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból félévente, valamilyen 

gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

(A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén 

ellenőrizzük.) 

 

6. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, 

minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az 

iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt 

is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott  

– fejlődött-e vagy hanyatlott – az előző értékeléshez képest. 

 

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

tantárgyak esetében a következők szerint történik: 

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

esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

 Erkölcstan/Hit- és erkölcstan szöveges értékelő sablon 

- Társas viszonyainak szerkezetét: átlátja, nem látja át. 

- Kommunikációja: pontos, kifejező, pontatlan, sértő. 

- Felelősségvállalása életkorához képest: fejlett, megfelelő, nem megfelelő. 

- Érzelemvilága: gazdag, átlagos, még megfelelő, szegényes. 



 69 

- Együttműködő készsége: együttműködő, közömbös. 

 

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

évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból 

érdemjegyekkel minősítjük. 

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

a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. A szöveges 

minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT 

 JÓL TELJESÍTETT 

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT 

 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL 

 

Kiválóan teljesített minősítést kap, aki a főtantárgyak (magyar nyelv, magyar 

irodalom, matematika és környezetismeret) több mint feléből kiválóan teljesít, és a 

készségtárgyak (ének-zene; életvitel és gyakorlat; vizuális kultúra; testnevelés és sport) 

több mint feléből kiválóan teljesít és nincs megfelelően teljesített minősítése. 

Jól teljesített minősítés: a főtantárgyak (készségtárgyak kivételével) felénél többől 

legalább jól teljesített. A készségtárgyak minősítésében nem lehet jól teljesített 

minősítésnél rosszabb. 

Megfelelően teljesített minősítés: ha a főtantárgyak legalább feléből megfelelően 

teljesített minősítést kap. 

Felzárkóztatásra szorul akkor, ha valamely tantárgyból nem teljesíti a továbbhaladás 

feltételeként meghatározott tantervi követelményeket. 

 

A tantárgyi felmérések értékelését a következőképpen határozzuk meg: 

- Kiválóan teljesít az a tanuló, aki az év közben írt felméréseket 91-100 %-ig 

teljesítette. 

- Jól teljesít az a tanuló, aki az év közben írt felméréseket 76-90 %-ig teljesítette. 

- Megfelelően teljesít az a tanuló, aki az év közben írt felméréseket 45-75 %-ig 

teljesítette. 

- Felzárkóztatásra szorul az a tanuló, aki az év közben írt felméréseket 0-44 %-ig 

teljesíti. 

 

8. A második évfolyamon az év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor 

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

év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

 

9. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). 

 

10. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden 

tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell 

szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját 

havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 

 

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

értesítő könyvön keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök havonta 

ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 
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12. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján 

végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:  

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-33 %: elégtelen (1) 

34-50 %: elégséges (2) 

51-75 %: közepes (3) 

76-90 %: jó (4) 

91-100 %: jeles (5) 

 

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

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

 

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

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

 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap 

végén érdemjegyekkel értékeli. 

 

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

állapítja meg. 

 

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

 

15. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 

- kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

- tisztelettudó; 

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen 

viselkedik; 

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

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 

- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

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

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

részt; 

- nincs írásbeli intője vagy megrovása. 

c) Változó (3) az a tanuló, aki. 

- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

- feladatait nem minden esetben teljesíti; 
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- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

- igazolatlanul mulasztott; 

- osztályfőnöki intője van. 

d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

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

- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a 

tanév végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 

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

 

18. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

- munkavégzése pontos, megbízható; 

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

- a tanórákon többnyire aktív; 

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 

- taneszközei tiszták, rendezettek. 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti; 

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 
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- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

- feladatait többnyire nem végzi el; 

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

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

ellenszegül; 

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

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

 

19. Azt a tanulót, aki képességihez mérten  

- példamutató magatartást tanúsít,  

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 

 

20. Az iskolai jutalmazás formái. 

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

- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók 

a tanév végén 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

c) Az egyes tanévek végén, a kitűnő és jeles tanulók, valamint a nyolc éven át kitűnő 

eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró 

ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át.  

d) Félévkor és év végén kitűnő minősítésű az a tanuló, aki minden tantárgyból jeles 

osztályzatot kapott. Jeles minősítésű az a tanuló, aki maximum két tantárgyból jó, a 

többiből jeles minden érdemjegye; vagy pedig egy készségtárgyból közepesnél nem 

rosszabb, a többiből jeles az érdemjegye. 

e) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

f) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

g) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

21. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  
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22. Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

- vagy a házirend előírásait megszegi,  

- vagy igazolatlanul mulaszt,  

- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

 

23. Az iskolai büntetések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés; 

- napközis nevelői figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki figyelmeztetés; 

- osztályfőnöki intés; 

- osztályfőnöki megrovás; 

- igazgatói figyelmeztetés; 

- igazgatói intés; 

- igazgatói megrovás; 

- tantestületi figyelmeztetés; 

- tantestületi intés; 

- tantestületi megrovás. 

 

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

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

 

25. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, 

s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

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

fogyasztása; 

- a szándékos károkozás; 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

26. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

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

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

fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 
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AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE, AZ ELLENŐRZÉS 

ÉS ÉRTÉKELÉS MÓDJAI, DIAGNOSZTIKUS, SZUMMATÍV, 

FEJLESZTŐ FORMÁI  

A tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése 

biztosítja a pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy:  

- figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni előrehaladását,  

- a felmerülő problémákat időben észrevegyék,  

- a jól teljesítők megerősítést nyerjenek,  

- a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak.  

 

A beszámoltatások, számonkérések alapelvei:  
- vegye figyelembe a tanuló képességeit, a teljesítményben bekövetkező fejlődési 

tendenciát, a tantervi követelményeket.  

- a tanulók és a szülők ismerjék az ellenőrzés célját és mikéntjét.  

- legyen folyamatos, rendszeres, korrekt és igényes.  

Célunk:  

- a tanulók tudásszintjének meghatározása,  

- meggyőződés a tananyag elsajátításának mértékéről és a továbbhaladás lehetőségéről,  

- megerősítés, a hibák feltárása, azok elkerülése és kijavítása,  

- minősítés,  

- kötelességtudásra nevelés,  

- lényegkiemelő gondolkodás fejlesztése,  

- kommunikációs képességek fejlesztése,  

- önismeret fejlesztése.  

 

A beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje, az értékelés formája:  

1. Tanév elején: 2-3-4. évfolyamon magyar nyelv és irodalomból, matematikából, 

környezetismeretből diagnosztikus mérés. Célja, hogy megismerjük a tanulás kiinduló 

szintjét. Ezen értékelés során tudáselemként vizsgáljuk, hogy a korábban tanultakból mire 

építhetünk, milyen hiányosságokat kell pótolnunk, hogyan szervezzük meg az ismétlést, ill. 

felzárkóztatást.  

A vizsgálatot a tantárgyat tanító pedagógus végzi saját mérőlapja felhasználásával.  

 

2. Folyamatosan- év közben bármikor: Év közben alkalmazzuk a fejlesztő értékelést. 

Talán ez a legfontosabb értékelési forma: a tanítás és tanulás átmeneti eredményeit fejezi 

ki. Lényege, hogy a tanuló folyamatos visszajelzést kapjon munkájáról, eredményeiről.  

 

a) Szóbeli számonkérések: 

- szóbeli felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, 

önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján,  

- óraközi munka: az órái munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége,  

- önálló kiselőadás: egy adott téma önálló feldolgozása és előadása.  
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b) Írásbeli számonkérések: 

- írásbeli felelet: egy-két leckét számon kérő írásbeli ellenőrzés, melynek gyakorisága a 

tantárgy természetéből adódik és a szaktanár önállóan dönti el gyakoriságát, ha másként 

nem rendelkezik a tantárgyi tanterv.  

- egyéb: házi dolgozat, másolás, fordítás, tollbamondás, szódolgozat, szövegértés  

 

c) Gyakorlati számonkérés: 

- munkadarab, gyűjtőmunka, sportteljesítmények, stb.  

 

3. Egy adott témakör lezárása után: témazáró dolgozat (magyar nyelv és irodalom, idegen 

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

földrajz tantárgyak)  

 

4. Év végén: Eredményvizsgálatot végzünk. Megmutatja azt, hogy oktató munkánkat 

milyen eredménnyel végeztük.  

- év végi felmérés:1-8. évfolyamokon, magyar nyelv és irodalom, matematika 

tantárgyakból,  

- 2-3-4. évfolyamon környezetismeretből,  

- 5-8. évfolyamon angol nyelvből és történelemből.  

 

5. Az országos kompetencia mérés matematikából és szövegértésből– a tanév rendjéről 

szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint (4., 6., 8. évfolyamon).  

 

A számonkérés gyakorisága  

A számonkérés gyakorisága legyen összhangban a heti óraszámmal:  

- heti egy vagy annál kevesebb óraszám esetén félévente legalább három,  

- minden más esetben havonta legalább egy alkalommal kerüljön rá sor.  

Az írásbeli beszámoltatások korlátai  

- a témazáró dolgozat és az év végi felmérés időpontját legalább egy héttel jelezni kell 

a tanulók felé.  

- egy adott tanítási napon az íratott dolgozatok, év végi felmérések száma nem 

haladhatja meg a kettőt.  
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AZ OTTHONI ÉS NAPKÖZIS/TANULÓSZOBÁS FELKÉSZÜLÉSHEZ 

ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK 

MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI 

1.  A tanulók számára adott otthoni írásbeli és szóbeli feladatok a begyakorlást, a rögzítést, az 

önálló munkára nevelést, a problémameglátó és megoldó képesség és az értő olvasás 

fejlesztését szolgálja.  

2.  A házi feladatok (beleértve a projekttel és témahéttel kapcsolatos feladatokat is) kiadásának 

szempontjai: 

a) a tanulók napi és heti terhelése 

b) az egyes diákok képességei, adottságai 

c) az életkori sajátosságok 

d) az értelmi fejlettség 

e) a fejlődés üteme 

f) házi feladat előkészítettsége 

3. Az otthoni feladatok mindenkor a tanórai anyaghoz kapcsolódnak – beleértve a korábban 

tanultak felelevenítését, a kutatómunkát, beszámolók készítését is – mennyiségüknél 

figyelembe kell venni a tanulók életkorát.  

4. A tananyagok egymásra épülnek, eredményt csak folyamatos munkával lehet elérni, ezért 

minden tanóra után adunk írásbeli vagy/és szóbeli házi feladatot. A szókincs kialakításához, 

a továbbhaladáshoz, a középiskolába való továbbhaladáshoz elengedhetetlen a fogalmak, 

definíciók, törvények megfelelő szintű megtanulása, begyakorlása minden tanórára. Az 

otthoni feladatoknak is elő kell segíteni a felzárkóztatást, tehetséggondozást.  

5. Alsó tagozaton és felső tagozaton is a napköziben/tanulószobán készítik el az odajáró 

tanulók a mindennapi házi feladataikat. Ezen szolgáltatásokat igénybe nem vevők otthon 

elvégezhetik hétköznap írásbeli és szóbeli feladataikat, így azok elvégzése nem terheli 

hétvégén a tanulókat, sem egyik, sem másik esetben.  

6. A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre! 

7. A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett 

munkájáról, az iskolában folyó munkáról. 

8. A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi feladatok 

mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is! 

9. A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre!  

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

a mulasztás okai szerint! 

11. Versek, memoriterek megtanulására adott idő legalább 1 hét.  

12. A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (projekttel, témahéttel 

kapcsolatos feladatok, könyvtári vagy internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, 

technikai eszköz készítése) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb 

kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani. 

13. A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat 

(pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, 

illetve az önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta.  

14. Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 

elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

15. Tanítási szünetekre írásbeli és szóbeli házi feladatot nem adunk. Szorgalmi feladat adása 

megengedhető. 
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CSOPORTBONTÁS ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK 

SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

I. CSOPORTBONTÁS 

Iskolánkban a csoportbontás osztályonként történik a tantárgyfelosztásban megjelenített 

módon, fenntartói jóváhagyással. Csoportbontások az alábbi esetekben lehetnek 

szükségesek: 

1. Hit- és erkölcstan oktatása 

Egy adott évfolyam (esetleg több évfolyam) diákjaiból a református, az evangélikus 

és a római katolikus hittant, illetve erkölcstant tanulók homogén csoportjainak 

megszervezése. 

2. Számítástechnika oktatása 

A számítástechnika szaktanterem felszereltsége és térbeli korlátai csak 14 

munkaállomás kiépítését teszik lehetővé, így szükséges a csoportbontás az ennél 

nagyobb létszámú osztályokban. Ez megvalósulhat a felső tagozaton a 6. 7. és 8. 

órákban csak informatika tantárgy keretében, ill. a 3-8. évfolyamokon párhuzamosan, 

más tantárgyakkal. 

3. Egyéb szempontok alapján 

A tantárgyfelosztás készítésekor intézményünk a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a 

továbbtanulás, valamint a kompetenciamérés eredményeiből fakadó feladatokhoz 

igazodva más tantárgyakból is csoportbontást szervezhet, figyelembe véve a 

munkaközösségek javaslatait. 

 

II. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

Az egyéb foglalkozások (tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos pedagógiai tartalmú 

foglalkozások) keretén belül is biztosítjuk tanulóink számára a művészeti nevelés 

megvalósulását, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást és a különböző szabadidős 

tevékenységeket. Az egyéb foglalkozások közé sorolandó a napközi és a tanulószoba, a 

szakkörök, a tehetséggondozó és felzárkóztató foglakozások.  

 

1. Az egyéb foglalkozások szervezésének elvei:  

 kapcsolódjon az iskola oktatási, nevelési folyamatához 

 lehetőséget adjon új ismeretek megszerzésére 

 rendszerezze, szelektálja, elmélyítse a már meglévő ismereteket 

 segítse a tanulási képességek szerinti fejlesztést 

 szolgálja a kiemelkedő képességű tanulók speciális értékeinek továbbfejlesztését 

 biztosítsa tanulóink mozgás- és játékigényének kielégítését 

 figyelembe vegye a tanulók szociális körülményeit 

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

kívüli egyéb foglalkozások segítik: 

 napközi/tanulószoba 

 szakkörök 

 énekkar 

 iskolai sportköri foglalkozások 

 felzárkóztató foglalkoztatások 

 tehetséggondozó foglalkoztatások 

 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások 
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A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS 

MEGVALÓSÍTÁSA 

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

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. Ennek alapján az iskola minden 

osztályban megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből 

a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok valamelyikével teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

tanórán való részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján 

kiadott igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között 

szervezett edzéseken való sportolással. 

 

A testnevelés órák szakszerű megtartásához biztosítottak a személyi-tárgyi feltételek. A 

testnevelés órák anyaga, valamint a testedző programok megfelelnek az egészségfejlesztés 

feladatainak. Minden testnevelési órán és minden testmozgásos alkalmon megfelelő keringési 

és légző rendszeri terhelésre kerül sor. 

A sportjátékokat kiegészítik a napköziben végzett mozgásos játékok, a helyi 

hagyományokat közvetítő népi gyermekjátékok. 

Igény szerint lehetőséget biztosít iskolánk atlétika és labdarúgó edzések, illetve 

tánc/néptánc szakkör megtartására szakemberek irányításával, térítéses formában. 

 

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

2014 október 27. óta országos mérés, értékelés keretében kell gondoskodni a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról.  ANETFIT® rendszer segítségével mérik fel 

a testnevelők a diákok fittségi állapotát az adott tanév meghatározott mérési időszakában. A 

vizsgálatot az iskoláknak az 5-8. évfolyamon, a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanulók esetében kell lebonyolítaniuk. 

 

A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, 

erejét, hajlékonyságát és testösszetételét.  

 

 Testösszetétel és tápláltsági profil: 

Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

Testmagasság mérése 

Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

 Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 
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 Vázizomzat fittségi profil: 

Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

 Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem 

 

A mérések eredményei teszttől függően két illetve három zónába kerülhetnek: 

egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. 

A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények egy meghatározott időpontig 

töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®). 

A szülő a NETFIT®)rendszerben történő regisztrációja után megtekintheti gyermeke 

rörzített fittségi eredményeit, azok egészségszempontú értékelését, valamint tájékozódhat 

statisztikai riportok formájábana fiatalok egészséggel kapcsolatos fittségi állapotáról 

intézményi, megyei regionális és országos szinten is. 
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AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ELVEI 

1. Alapelveink az egészségnevelés területén: 

- Minden tanulónak joga és vágya, hogy egészséges, boldog életet éljen 

- Érjük el, hogy az iskola minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, 

lelki és szociális fejlődését! 

- Váljon az egészségügyi kultúra az általános műveltség szerves részévé, mert az 

egészséges életmód ismerete éppen annyira fontos, mint bármely más tudomány 

ismerete! 

- Tudatosuljon, hogy az egészség mint meghatározott társadalmi és személyi erőforrás 

biztos befektetés a társadalom számára! 

- Váljon egyértelművé, hogy az egészség segíti a tanulókat céljaik megvalósításában, 

igényeik nagyobb fokú kielégítésében, a környezethez való alkalmazkodásukban, 

valamint a teljesítményük növelésében! 

- Legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges 

életvitelt kialakítani, mert az egészség nélkülözhetetlen eszköze a kiegyensúlyozott, 

boldog és sikeres életnek! 

- Ismerjék fel a környezet, a viselkedés, az életmód és az egészségügyi állapot ok-okozati 

összefüggéseit! 

- Rendelkezzenek elegendő tudással és ismerettel, hogy képesek legyenek ne csak 
maguk, de esetleg mások egészségének és életének védelmére is! 

- Életkoruknak megfelelően ismerjék az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok 
szervezetre gyakorolt hatását, a betegségek, sérülések elkerülését az egészség 
megőrzését!   

- Legyenek ismereteik a prevenciós eljárások fő formáiról!  

- Alapvető igénnyé váljék a szellemi tevékenységhez szükséges tanulási módszerek 
elsajátítása, a munka, a pihenő idő megfelelő arányának és a munkához 
szükséges nyugodt, rendezett környezetnek a kialakítása! 

- Álljon az egészség mint életvezetési érték a tanórán belül és az azon kívüli 
szabadidős programok középpontjában! 
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AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEI 

2. Az iskola környezeti nevelés elvei iskolánkban: 

- Legyen egész életen át tartó  

- Intézményes és nem-intézményes formában egyaránt fontos  

- Legyen interdiszciplináris (tudomány- és tantárgyközi megközelítésű) 

- Legyen „lokális” és „globális” egyszerre 

- Legyen „aktuális” és „jövő orientált” egyszerre 

- Legyen rendszerszemléletű 

- Neveljen együttműködésre  

- Neveljen problémamegoldásra 

- Neveljen új értékrendszerre  

- Az iskola minden pedagógusának feladata 

- Minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozásnak feladata 

 

3. A környezeti nevelés pedagógiai célkitűzései az alábbiak:  

- Szemléletformálás és ezzel együtt a környezettudatos gondolkodás kialakítása  

- Ismeretközvetítés és ezzel együtt az aktív állampolgárrá nevelés  

- Helyi környezeti problémák megismertetése, megoldása, illetve a helyi környezeti 

értékek megismertetése és az aktív megóvás  

- Fenntartható fejlődés előmozdítása  

 

4. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; 

a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer 

megalapozása; 

- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához 

szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet 

zavartalan működését elősegíthetik; 

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

keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel: 

 a környezet fogalmával,  

 a földi rendszer egységével, 

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival,  

 a környezetvédelem lehetőségeivel,  

 lakóhelyünk természeti értékeivel,  

 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival  

kapcsolatban. 
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5. A környezeti nevelés  

 

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

a) a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, Biológia-egészségtan, 

Kémia, Földrajz tantárgyak tananyagai  

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

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

- minden félévben osztályonként egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra a környékre a 

környezeti értékek felfedezésére;  

- évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap 

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

akadályversennyel az alsó és a felső tagozatos tanulók számára; 

- részvétel a „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért” mozgalomban; 

- a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában. 

  



 83 

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

A) A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 

Feladat:A szociális hátrányok időben történő felderítése, és a problémák szükség szerinti 

orvoslása. 

 

Helyzetfelmérés: 

 a hátrányos helyzetű, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felmérése az 

osztályfőnök közreműködésével, nyilvántartásba vételük 

 a problémás családok megismerése 

 a szociokulturális háttér felmérése 

 a család gazdasági hátterének megismerése 

 szülő, gyermek kapcsolat 

 tanszer és taneszköz ellátottság a gyermeknél 

 

Megelőzés, gondozás: 

 a tanári kar mint jelzőrendszer működtetése 

 a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat bevonása a gyermekvédelmi ügyek konkrét 

megoldásába 

 külső kapcsolatok kiépítése, együttműködés az iskolán kívüli intézményekkel, 

szakemberekkel 

 szabadidős tevékenységek szervezése 

 napközi/tanulószoba biztosítása 

 hasznos szünidei programok, táborok szervezése 

 szülőkkel való intenzív kapcsolattartás és együttműködés formáinak kialakítása 

 családlátogatások 

 a továbbtanulás segítése 

 a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolata 

 a tankönyvvásárláshoz, az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek 
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A KÖTELEZŐ TANÍTÁSI ÓRÁK KERETÉBEN TANÍTOTT 

TANTÁRGYAK ÉS KÖVETELMÉNYEIK 

Az iskola Helyi Tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei az alábbiakban megjelölt kerettantervekben találhatók meg  

 

A) Alsó tagozat 

 

Tantárgy Kerettanterv 
Magyar nyelv és irodalom Apáczai Kiadó 

Angol nyelv (4. évfolyamon) MM Publications 

Matematika (1. 3. és 4. évfolyamon) Apáczai Kiadó 

Matematika (2. évfolyamon) Mozaik Kiadó 

Erkölcstan Apáczai Kiadó 

Környezetismeret (1. és 4. évfolyamon) OFI 

Környezetismeret (2. és 3. évfolyamon) Apáczai Kiadó 

Informatika (3. és 4. évfolyamon) 17/2004. OM 3. sz. mell. 

Ének-zene Apáczai Kiadó 

Vizuális kultúra Apáczai Kiadó 

Életvitel és gyakorlat Apáczai Kiadó 

Testnevelés és sport Apáczai Kiadó 

 

 

B) Felső tagozat 

 

Tantárgy Kerettanterv 
Magyar nyelv és irodalom OFI 

Angol nyelv (5. 6. és 7. évfolyamon) Oxford 

Angol nyelv (8. évfolyamon) MM Publications 

Matematika OFI 

Erkölcstan OFI 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

OFI 

Természetismeret OFI 

Fizika OFI 

Kémia OFI 

Biológia-egészségtan OFI 

Földrajz OFI 

Ének-zene (5. 6. és 7. évfolyamon) Apáczai Kiadó 

Ének-zene (8. évfolyamon) OFI 

Hon- és népismeret Apáczai Kiadó 

Vizuális kultúra Apáczai Kiadó 

Informatika EMMI 51/2012. 2. sz. mell. 

Technika, életvitel és gyakorlat  Apáczai Kiadó 

Testnevelés és sport EMMI 51/2012. 2. sz. mell. 
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A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA, NYILVÁNOSSÁGA 

I. A módosítás okai 
A 2017. június 27-én módosított pedagógiai programunk a 2016. augusztus 30-án készített 

pedagógiai program alapján készült. A módosításra az alábbiak miatt volt szükség:  
 Megváltozott a szabadon tervezhető órák elosztása 

 Pályaorientációs tanítás nélküli munkanap beiktatása 

 Kiegészítés a különbözeti vizsga eljárásrendjével 

 Kiegészítés a tanulók napi és heti terhelésének korlátaival 

 Kiegészítés az egyéb foglalkozások szervezéseinek elveivel 

 

II. A módosításból származó többletköltségek 

 A pályaorientációs tanítás nélküli munkanap szervezési költségei:  150.000.- Ft 

 Az OFI 8. osztályos Fizika kerettantervében szereplő, csillagászathoz kapcsolódó 

tanulmányi kirándulás a balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgálóba  60.000.- Ft 

 

II. Pedagógiai program módosításának szabályai 

1. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az iskola igazgatója; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a nevelők szakmai munkaközösségei; 

- a szülői munkaközösség; 

- az iskola fenntartója. 

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

jóváhagyásával válik érvényessé.  

3. 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. 

 

III. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 
1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

2. A pedagógiai program megtalálható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet 

címe: http://iskola.adand.hu 

3. A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők fogadó óráján vagy 

– ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

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

intézményeknél tekinthető meg: 

- a KIR közzétételi listáján 

(www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso); 

- az iskola honlapján (http://iskola.adand.hu/; 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál, helyettesénél; 

 

Az igazgató vagy a helyettese a szülők, tanulók kérésére tájékoztatást ad a pedagógiai 

programról. 



 

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA  

VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

 

 

 

 Az Ádándi Fekete István Általános Iskola pedagógiai programját az iskolai 

diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolva a ……………………-i ülésén 

véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

 ……………………………… 

  diákönkormányzat vezetője 

 

 

 

 

 Az Ádándi Fekete István Általános Iskola pedagógiai programját az iskolai szülői 

szervezet véleményezési jogát gyakorolva a ……………………-i ülésén véleményezte és 

elfogadásra javasolta. 

 

 

 ……………………………… 

  szülői szervezet elnöke 

 

 

 

 

 Az Ádándi Fekete István Általános Iskola pedagógiai programját az iskola 

nevelőtestülete a ……………………-i ülésén elfogadta. 

 

 

 ……………………………… 

 P.H. intézményvezető 

 

 

 

 

 Az Ádándi Fekete István Általános Iskola pedagógiai programjával az iskola 

fenntartója és egyben működtetője egyetért, és abból a jogszabályi előírásokon felül rá háruló 

többletkötelezettségeket vállalja. 

 

Dátum: ………………………. 

 

 ……………………………… 

 P.H. Siófoki Tankerületi Központ 

  igazgatója  



 

 

 Az Ádándi Fekete István Általános Iskola pedagógiai programját az iskola intézményi 

tanácsa véleményezési jogát gyakorolva a ……………………-i ülésén véleményezte és 

elfogadásra javasolta. 

 

 

 ……………………………… 

  intézményi tanács elnöke 

 

 

 

 

 Az Ádándi Fekete István Általános Iskola pedagógiai programját az iskola alsós 

munkaközössége véleményezési jogát gyakorolva a ……………………-i ülésén véleményezte 

és elfogadásra javasolta. 

 

 

 ……………………………… 

  alsós munkaközösség-vezető 

 

 

 

 

 Az Ádándi Fekete István Általános Iskola pedagógiai programját az iskola felsős 

munkaközössége véleményezési jogát gyakorolva a ……………………-i ülésén véleményezte 

és elfogadásra javasolta. 

 

 

 ……………………………… 

  felsős munkaközösség-vezető 

 


