
  
Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola 

 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

 
 

 

 

Nyírtura 

 
 



A pedagógiai program a 2019. június 28-ai módosítással egybeszerkesztve.   2 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

TARTALOMJEGYZÉK ............................................................................................................ 2 
B E V E Z E T Ő ........................................................................................................................ 6 
KÜLDETÉSNYILATKOZAT - JÖVŐKÉP .............................................................................. 8 

I.H E L Y Z E T É R T É K E L É S .......................................................................................... 9 

1. Földrajzi környezet ................................................................................................................ 9 
2. Iskolatörténet ....................................................................................................................... 10 
3. Gazdálkodás, tárgyi feltételek ............................................................................................. 11 

4. Személyi feltételek ................................................................................................................ 11 
5. A tanulólétszám ................................................................................................................... 11 
6. Az intézmény jogállása ........................................................................................................ 12 
II.N E V E L É S I  P R O G R A M ........................................................................................ 12 

1.Pedagógiai alapelveink és értékeink, az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai .................................................................................................... 12 
1.1.Pedagógiai alapelveink ...................................................................................................... 12 
1.2.Nevelés és oktatás ............................................................................................................... 12 
1.3. Részvétel a közéletben ....................................................................................................... 15 

2. Az iskola pedagógiai tevékenységének értékrendszere ....................................................... 15 
2. 1. Az emberi magatartás általános értékei ........................................................................... 16 
2. 2. Az intézményünk által kitűzött értékcélok ......................................................................... 16 

3. Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai, feladatai, a pedagógiai eszközök és eljárások 

formái ....................................................................................................................................... 17 
3.1. Az iskola legfontosabb céljai ............................................................................................. 17 

3.2. Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai feladatai ................................... 23 
3.3. Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eljárásai ................................... 24 
3.4. Az iskola fő céljai megvalósítását szolgáló működő és fejlesztésre szánt programok, 

eszközök .................................................................................................................................... 26 

4. Az iskolai oktató-nevelő munka színterei ........................................................................... 27 
4.1. Tanórán belül .................................................................................................................... 27 
4.2.Tanórán kívüli munkaformák ............................................................................................. 27 

4.3.A napköziotthonos nevelés célja, feladatai ........................................................................ 27 

5.Pedagógiai folyamataink ...................................................................................................... 28 
5.1. A tanítás területei .............................................................................................................. 28 

5.2. Fejlesztési területek – nevelési célok ................................................................................. 28 

6. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 

tevékenységi rendszer és szervezeti formák ............................................................................ 36 
6.1. A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 

folyamatba illeszkedő tanítási óra ............................................................................................ 36 

6.2. Az egységes alapokra épülő differenciálás ....................................................................... 36 

6.3. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását szolgáló egyéb (tanítási órán 

kívüli) tevékenységek ................................................................................................................ 37 

7.Kulcskompetenciák ............................................................................................................... 42 
7.1. Anyanyelvi kommunikáció ................................................................................................. 42 
7.2. Idegen nyelvi kommunikáció ............................................................................................. 42 
7.3. Matematikai kompetencia ................................................................................................. 43 

7.4. Természettudományos és technikai kompetencia .............................................................. 44 
7.5. Digitális kompetencia ........................................................................................................ 45 
7.6. Hatékony, önálló tanulás ................................................................................................... 46 
7.7. Szociális és állampolgári kompetencia ............................................................................. 46 



A pedagógiai program a 2019. június 28-ai módosítással egybeszerkesztve.   3 
 

7.8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia ......................................................... 47 

7.9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség ........................................................ 48 
7.10. További releváns kompetenciaterületek .......................................................................... 49 

8. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok .................................................... 49 
8.1. A jelenlegi helyzet az egészségnevelés területén iskolánkban ........................................... 49 
8.2. Az iskolai egészségneveléssel kapcsolatos célok ............................................................... 50 
8.3. Az egészséges életmód területei ......................................................................................... 51 
8.4. Iskolai egészségmegőrző program .................................................................................... 54 
8.5. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok ....................................................................... 55 

8.6. Egészségnevelési feladatok ............................................................................................... 57 

9. A tanulók fizikai állapotának mérése testnevelés órán ...................................................... 58 
10. Iskolai környezeti nevelési program ................................................................................. 59 
10.1. A környezeti nevelés céljai .............................................................................................. 59 
10.2. Az iskola környezeti nevelésének hitvallása .................................................................... 61 

10.3. A környezeti nevelés színterei iskolánkban ..................................................................... 61 
10.4. Tanulásszervezési és tartalmi keretek ............................................................................. 63 

10.5. Iskolán belüli együttműködés .......................................................................................... 67 
10.6. Iskolán kívüli együttműködés .......................................................................................... 68 

11. A pedagógusok helyi intézményi feladatai ....................................................................... 69 
11.1. A pedagógusok alapvető feladatai .................................................................................. 69 

11.2. Az intézményvezető feladatai ........................................................................................... 71 
11.3. A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás ............................ 73 
11.4. A tehetséges tanulók gondozása ...................................................................................... 74 

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

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 

tanulók gondozása, eredményes fejlesztése .............................................................................. 74 
11.6. A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása ........................................................................ 76 

11.7. Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel................................. 76 
11.8. Munkafegyelem, a munkához való viszony ...................................................................... 76 

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

tevékenységében ....................................................................................................................... 76 
11.10. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés ................................. 77 

11.11. Az iskolai munka feltételeinek javítása .......................................................................... 77 
11.12. Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában ....................................................................................................................... 77 
11.13. Aktív részvétel a tantestület életében ............................................................................. 77 
11.14. Az iskola képviselete ...................................................................................................... 78 

11.15. A vezetői feladatok ellátása ........................................................................................... 78 
11.16. Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal

 .................................................................................................................................................. 78 

12. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai ....................................... 79 
12.1. Az osztályfőnök feladatai ................................................................................................. 79 
12.2. Az osztályfőnöki munka tervezése ................................................................................... 81 
12.3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról ................................ 81 
12.4. Az osztályfőnöki órák témái ............................................................................................. 83 

13. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység ................. 84 
13.1. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása ........................................................ 84 
13.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység ............................................................................................................................... 88 
13.3. A tehetséges tanulók fejlesztése - tehetséggondozás ....................................................... 90 



A pedagógiai program a 2019. június 28-ai módosítással egybeszerkesztve.   4 
 

13.4. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

teendők ..................................................................................................................................... 91 

14. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, gyakorlásának 

rendje ....................................................................................................................................... 92 
15. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok – a szülő, a tanuló, a 

pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái ....................................... 94 
15.1. Az iskola közösségeinek együttműködése ........................................................................ 94 
15.2. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán kívüli 

intézményekkel .......................................................................................................................... 98 

16. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai .......................................................................... 100 
16.1. Vizsgafajták ................................................................................................................... 100 
16.2. A vizsgák fajtái tantárgyakra vonatkoztatva ................................................................. 101 
16.3. A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend .......................... 102 
16.4. A tanulmányok alatti vizsgák különös eljárási szabályai .............................................. 103 

17. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei ................................... 104 
18. Az elsősegély – nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv ............ 105 
III.H E L Y I   T A N T E R V ............................................................................................... 107 

1. Az intézmény helyi tanterve ............................................................................................... 107 
1.1.A választott kerettanterv megnevezése, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező 

(választható) tantárgyak és óraszámaik (óraterv).................................................................. 107 

1.2.A szabadon tervezhető órák felhasználása évfolyamokra bontva .................................... 108 
1.3.Tantárgyi rendszer, heti- és éves óraszám a 2019/2020-as tanévtől ............................... 111 
1.4.Tantárgyi rendszer, heti- és éves óraszám a 2020/2021-es tanévtől ................................ 112 

1.5.Tantárgyak, és hozzájuk kapcsolódó éves óraszám évfolyamonként ............................... 114 

2.A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei .................................................. 124 
3.A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályai .................................................................................................................. 126 
3.1. Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása ................................................. 126 
3.2. A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása ................................................. 129 

4.A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai 

állapotának mérése ................................................................................................................ 131 

5.Választható tantárgyak, foglalkozások .............................................................................. 139 

6.A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések ...................................................... 140 
6.1. Általános célok, etikai elvek ............................................................................................ 140 

6.2.Konkrét célkitűzések ......................................................................................................... 140 
6.3.Akcióterv ........................................................................................................................... 141 
6.4.A program megvalósulásához szükséges partnerek ......................................................... 143 

7.A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és 

értékelése ................................................................................................................................ 144 
7.1. A tanulmányi munka ellenőrzése ..................................................................................... 144 

7.1.1.Az írásbeli beszámoltatás formái .................................................................................. 145 

7.1.2. A szóbeli beszámoltatás formái .................................................................................... 148 
7.2.Oktatási eredményvizsgálatok .......................................................................................... 149 
7.3.Tanulmányi munka értékelése .......................................................................................... 149 
7.3.1.A tanulók teljesítményének értékelése ........................................................................... 149 
7.3.2.Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig ............................ 150 

7.3.3.A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai .................................................... 151 
7.4.A tanulók magatartásának értékelése ............................................................................... 153 
7.5. A tanulók szorgalmának értékelése ................................................................................. 155 

8.A jutalmazás és büntetés iskolai formái ............................................................................ 157 



A pedagógiai program a 2019. június 28-ai módosítással egybeszerkesztve.   5 
 

8.1. Jutalmazás ....................................................................................................................... 157 

8.2. Büntetés ........................................................................................................................... 158 

9.Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai ...................................................................................... 159 
9.1. Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai ....................................................................... 159 
9.2.Egységes eljárások ........................................................................................................... 160 
9.3.Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai ........................................................ 160 

10.A tanulók továbbhaladása ................................................................................................ 161 
A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei .............................................................. 161 

11.Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei ................................................... 162 
11.1. Az egészségnevelési elveink ........................................................................................... 162 
11.1.1. Az egészségnevelési program célja ............................................................................ 163 
11.1.2. Az egészségnevelés várható eredményei .................................................................... 164 

11.2.Komplex intézményi mozgásprogram ............................................................................. 165 
11.3.Intézményünk környezeti nevelésének elvei .................................................................... 166 

11.3.1.Iskolánk környezeti nevelésének programja ................................................................ 167 
11.3.2. Kiemelt stratégiai céljaink ......................................................................................... 167 
11.3.3. A környezeti nevelés színterei ..................................................................................... 168 
11.3.4. Környezeti nevelés a tanórákon ................................................................................. 169 

11.3.5. Környezeti nevelés az egyéb foglalkozásokon, a napközis és tanulószobai 

foglalkozásokon ...................................................................................................................... 170 
11.3.6. Környezeti nevelés osztálykiránduláson, erdei iskolában .......................................... 170 

11.3.7 .A környezeti nevelés tantárgyközi keretek között ....................................................... 170 
11.3.8. Az iskolai környezet kialakításában és az iskola működtetésében rejlő környezeti 

nevelési lehetőségek ............................................................................................................... 171 
IV.A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, 

NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK ........................... 172 
A pedagógiai program érvényességi ideje: ............................................................................ 172 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: ................................................................ 172 
A pedagógiai program módosítása ........................................................................................ 173 
A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala ................................................................... 173 

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítására vonatkozó 

legitimáció .............................................................................................................................. 174 

 

Melléklet: Helyi tantervünk tantárgyi struktúrája, a továbbhaladás követelményeinek 

lebontása évfolyamokra és tantárgyakra 



A pedagógiai program a 2019. június 28-ai módosítással egybeszerkesztve.   6 
 

Mottó: "Örömünk az ezerarcú gyermek, 

feladatunk: a gyönyörűséges nevelés, 

célunk: az értékes ember.” 

    (Kozéki Béla) 

 

B E V E Z E T Ő 

 

A modern iskola a 21. század gazdasági és társadalmi életében betöltendő szerepekre készíti 

fel növendékeit. Ez a feladat gyökeresen más, mint az iskolák megszokott, hagyományos 

szerepe. Egyre gyorsuló ütemben haladunk a hirtelen változó, információ-bázisú 

csúcstechnológia és a minden elemében összefüggő gazdaság korszakába. Az iskolára új 

szerep hárul, ugyanis azon kívül, hogy növendékeit alapvető ismeretekkel és készségekkel 

látja el, magas szintű gondolkodást, fejlett kommunikációs készséget és társas viselkedést is 

ki kell alakítsa diákjaiban.  

Tanárként elsődleges feladatunk, hogy diákjainkban a boldogulásukhoz leginkább szükséges 

készségeket fejlesszük, ezért gondosan szemügyre kell vennünk társadalmunk szociális, 

gazdasági és demográfiai viszonyait, hogy a jelenlegi szocializációs és nevelési gyakorlat 

alapján megítélhessük, növendékeinknek milyen készségekre lesz szükségük, illetve hogy 

melyeket kell kialakítani, fejleszteni. 

 

Az iskolának is fontos feladata van abban, hogy megtanítsa a gyerekeket: 

 a másokkal való törődésre 

 önzetlenségre 

 segítségnyújtásra 

 

Iskolánk feladata az erkölcsi és társas fejlesztés is. 

Ha sikeres pedagógusok szeretnénk lenni, az a feladatunk, hogy diákjainkat olyan világra 

készítsük fel, amelyben az ő sikerességükhöz szükséges készségekkel rendelkeznek: 

 saját boldogulásuk érdekében meg kell tanulniuk kommunikálni, 

 másokkal többféle társas helyzetben sikeresen együttműködni, (olyan társas 

megnyilvánulásokra, mint a törődés, az önzetlenség, a segítségnyújtás). 

Az oktatás is súlyos válsághelyzet előtt áll. Ha nem változtatunk tanítási gyakorlatunkon, 

képtelenek leszünk társadalmunk többségét az oktatás akárcsak minimális elvárásainak 

megfelelő szintjére fejleszteni. 
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Olyan új pedagógiai módszereket kell alkalmaznunk tanításaink során, amelyekkel 

módunkban áll, ha csak kis időre is megtapasztaltatni, hogy igenis vannak olyan helyzetek, 

amelyekben az egymás segítése gyümölcsöző, és nem hátráltató lehetőséget biztosítunk 

diákjainknak a demokrácián alapuló oktatásra. 

Nagyon fontos a tantestület módszertani megújulását szolgáló kooperatív tanulási technikák 

megismerése és alkalmazása. 

A kooperatív tanulás korcsoportokra, tantárgyakra és feladatokra való tekintet nélkül jobb 

eredményeket szül, mint a versenyeztető és az egyéni módszerek. A társadalmi 

beilleszkedéshez elengedhetetlen képességeket jelentős mértékben fejleszti. 

A diákok képessé válnak az együttes problémamegoldásra, hatékonyabban át tudják vállalni 

egymás szerepeit, sokkal kooperatívabbak, segítőkészebbek, hajlamosabbak lesznek mások 

elismerésére. Közben a diákok önbecsülése jelentős mértékben nő, felébreszti a diákokban a 

belső motivációt és a tanórák hangulata is kedvezőbb. 

A kooperatív tanulás hatására fejlődnek a kognitív és az érzelmi igénybevételt kívánó 

szerepek vállalásához szükséges képességek. 

A kooperatív tanár az értékeket, célokat figyelembe véve váltogatja, hogy az egyes 

osztályokban milyen módszert használ. A kooperatív tanulási módszereket és mennyiségüket 

tanítási céljainknak megfelelően változtatjuk, attól függően, hogy mit kíván a helyzet: 

legyenek kooperatívak, versengők vagy éppen teljesen önállók. 

Cél tehát, hogy tanulóink a lehető leggazdagabb tanulási tapasztalatokkal rendelkezzenek, 

hogy minél megfelelőbben alkalmazkodjanak, és változtassák meg társadalmi és fizikai 

környezetüket. 

A gyerekek tanuláshoz való viszonyának alakulása az iskolába lépés percétől a tanári testület, 

a gyerekeket tanító egyes tanárok kezében van. A tanítók és tanárok felelőssége e kérdésben 

tagadhatatlan. Első helyen szerepel a tanulás örömének, szabadságának visszaadása. 

A tanulás, a szellemi munka módszertanát tanítva a személyiség egészére kell, hogy hasson. 

Olyan tulajdonságok fejlesztésére adódik alkalom, mint a rendszeresség, kitartás, alaposság, 

önállóság, akaraterő, rendszeretet, szorgalom. 

Olyan tanítási légkört kell teremteni, melyben a személyiség mindenféle erőltetettségtől 

mentesen, harmonikusan fejlődhet. A kommunikáció készségeinek a fejlesztését segítenék a 

különböző csoportmódszerek alkalmazása, a tanulók intenzívebb együttműködésére épülő 

tanítási technikák elterjesztése. Ezek közé tartozik a kooperatív tanulás és a projektmódszer. 

Nagy feladatok, problémák megoldásában meghatározó a nevelők tudatos, átgondolt, 

célirányos tevékenysége.  
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KÜLDETÉSNYILATKOZAT - JÖVŐKÉP 

(Pedagógiai hitvallásunk) 

 

Iskolánk mottója:  

„ A szeretet az élet.”  

(Móra Ferenc) 

 

 Olyan gyermekközpontú iskola megteremtésére törekszünk, ahol tanuló, szülő, pedagógus 

és dolgozó jól érzi magát. 

 Pedagógiai tevékenységeinek középpontjában az emberközpontú nevelés áll. 

 Célunk a sokoldalú személyiségfejlesztés, az általános emberi és európai értékek, erkölcsi 

normák továbbadása. 

 Fontos feladatunknak tekintjük az alapkészségek biztos kialakítását, a képességek 

fejlesztését, a tehetséggondozást, a szociális hátrányok, tanulási nehézségek enyhítését. 

 Minden iskolai tevékenységünket a gyermekek okos szeretete hatja át. 

 Megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási esélyegyenlőség 

megteremtéséhez. 

 Mindennapi tevékenységünkben a gyermekek mindenek felett álló érdeke érvényesül. 

 Diákjainknak egy életre szóló útmutatást kívánunk adni, mert azt valljuk, hogy csak a 

sokoldalú, kreatív emberek állják meg helyüket az életben, csak a stabil tudásra lehet 

később építkezni. 

 Sokoldalú nyitottsággal, az új iránti fogékonysággal, hagyományokat teremtve és őrizve 

formáljuk meg sajátos arculatunkat. 

 A kompetencia alapú oktatással célunk olyan képességek, készségek, attitűdök kialakítása, 

amelyek birtokában tanulóink használható, gyakorlatias, alkalmazásképes tudásra tesznek 

szert, s igényükké válik az élethosszig tartó tanulás. 

 Fokozatosan növelni kívánjuk partnereink elégedettségét, ennek érdekében építjük ki, majd 

működtetjük minőségfejlesztési rendszerünket, készítjük el belső dokumentumainkat.  

 Törekvésünk, hogy a művészetekre fogékony, alkotó, az egészségmegőrzés feltételeit 

ismerő és gyakorló, a szabadidő tartalmas, aktív eltöltését igénylő gyermekeket neveljünk. 

 Veszélyeztetett világunkban gyermekeinket a környezet értékeinek, a természet kincseinek 

óvására, védelmére, az egyének és a közösségek felelősségének fontosságára tanítjuk.  
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 Nevelőtestületünk azon dolgozik, hogy a tanulók körében emelkedjen a tantárgyi 

műveltség, visszaálljon a tanulás presztízse, javuljon a neveltségi szint, fejlődjön a 

tolerancia.  

 A gyermekek iránt érzett felelősség, a tudást közvetítő pedagógusokba vetett hit, a szülők 

támogató segítsége a garancia a pedagógiailag jól átgondolt, a partnerek által igényelt 

programunk megvalósításának. 

 

I. H E L Y Z E T É R T É K E L É S 

 

1. Földrajzi környezet  

 

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola egy közel 2000 fős település, Nyírtura általános 

iskolája. A megyeszékhelytől 12 km-re található. A lakosság vegyes összetételű. A ’90-es 

évek elején a jó anyagi körülmények között élő községből a munkanélküliség sújtott település 

lett, hiszen gyárak, üzemek szűntek meg Nyíregyházán. A jövedelmek szintje igen alacsony 

lett. Kis százalékot képviselnek az értelmiségi szülők gyerekei. A családi háttér miatt nagyobb 

figyelmet kell fordítanunk a tanulók neveltségi szintjének emelésére. Indulási hátrányaik a 

családi szocializáció hiányosságaira, valamint az értékrendek és az anyagi viszonyok 

elégtelenségére vezethetőek vissza, amit kompenzálnia kell az oktatási intézménynek. 

Mindamellett a lehetőségeikhez mérten iskolánkkal együttműködnek, a partneri kapcsolat 

jónak mondható. 

Fontos, hogy más, amit egy iskola mond magáról, és megint más, hogy valójában mi is 

történik ott. Mi az a minőség, amit fel tud mutatni a szülőknek, mint megrendelőknek és a 

fenntartónak. 

Iskolánk elsősorban nem szavakban, hanem tettekben határozza meg önmagát. Mindezt egy 

jól képzett tantestület biztosítja, amely nyitott a továbbtanulásra, a továbbképzéseken való 

részvételre, versenyek rendezésére, az iskolai hagyományok megteremtésére és megőrzésére. 

Az oktatás színvonala magas, ezt bizonyítja a középiskolai beiskolázások száma. A 

középiskolák visszajelzései alapján évekre visszamenő tapasztalatunk, hogy gyermekeink 

megállják a helyüket, többnyire megtartják jó tanulmányi eredményüket. 
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2. Iskolatörténet 

 

Tanintézményünk 1993-ban vette fel Móra Ferenc nevét.  2007. január 29-én a nyíregyházi 

Kazinczy Ferenc Általános Iskola tagiskolája lettünk. 2011. július 31-én az akkori fenntartó 

úgy döntött, hogy felbontja ezt az együttműködést, s mint a Móra Ferenc ÁMK Általános 

Iskolája folytattuk munkánkat. 2013. január 1-jén fenntartóváltás történt, s ekkor döntöttünk 

úgy, hogy ismét nagy írónk, Móra Ferenc nevét viselnénk. 

Iskolánkról a legrégebbi dokumentum 1923-ból való, amely a Nyírturai Református Elemi 

Iskola anyakönyvi naplója. Ez alapján az akkori négy osztályba 115 gyerek járt, a három 

ismétlőbe 52 tanuló. A gyerekeket két tanító tanította: Szabó Zsófia és Laskai József. 

Intézményünk „másik őse” volt még a görögkatolikus iskola is, amit 1945 után államosítottak 

az előzővel együtt.  

A volt tanítványok között találunk orvosokat, mérnököket, pedagógusokat, akik mindannyian 

büszkén vallják, hogy valaha itt végezték tanulmányaikat. 

A jelenlegi épület 1986-ban épült, 5 szaktanterem és 4 tanterem található benne. 

Tornatermünk az iskolához kapcsolódik. Egy különálló épületben található a képzőművészeti 

és technika szaktanterem.   

Az épület állaga jó. 2005-ben külső szigetelés és tetőfelújítás történt. A korábbi lapos tető 

helyett nyeregtetőt kapott az iskola és a tornaterem is. 2009-ben megtörtént az épület 

akadálymentesítése. A mozgássérültek számára lift biztosítja az emeletre jutást. Rámpákat, 

korlátokat építettek, eltűntek a küszöbök, átalakították a vécéket, vezetősávok segítik a 

rokkantak és babakocsival közlekedőket az épületben. A felújítás során sajnos az ablakok 

cseréjére nem került sor. Nyitásuk – zárásuk, hőszigetelésük nem megfelelő. 

Tantermeink berendezése új, vagy újszerű állapotú, ahol igyekszünk tanulóbarát környezetet 

kialakítani.  

Szaktantermeink: számítástechnika, biológia, angol nyelv, fizika-kémia, történelem-magyar, 

rajz- technika.  Ezek állaga megfelelő, igyekszünk folyamatosan fejleszteni. A BTMN-es és a 

HHH-s tanulókkal egy igen szépen, pályázati úton felújított önkormányzat által 

rendelkezésünkre bocsátott szobában tudunk foglalkozni. Szükség lesz az elkövetkezőkben a 

tornaterem padlózatának és világításrendszerének a felújítására.  
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3. Gazdálkodás, tárgyi feltételek 

 

Intézményünk gazdaságilag a Nyíregyházi Tankerületi Központhoz tartozik. Az eltelt 

időszakban működési és fenntartási kiadásaink viszonylag egyensúlyban voltak. Az 

intézmény vezetője feladatának kell hogy érezze, hogy hatáskörének megfelelően hatékonyan 

működjön együtt a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása 

érdekében. 

Az infrastrukturális hálózat fejlesztése kapcsán szükség lesz a nyílászárók teljes cseréjére, a 

padlózat és a tornaterem felújítására. Az intézmény alapvető taneszközei megfelelnek a 

taneszköz-jegyzék előírásainak. Minden helyiséget rendeltetésszerűen használunk. 

Gondosan mérlegelve, fontossági sorrendben kell a rendelkezésre álló központi költségvetési 

keretből gazdálkodunk, hogy egy-egy tanévkezdésre kisebb tisztasági festéseket, felújításokat 

végezhessünk, kulturált környezetben tudjuk az új tanévet megkezdeni. Nem könnyű feladat 

ennek a megoldása, hiszen a pénz egyre kevesebb, az állagromlás pedig évről évre nagyobb 

mértékű.  

Intézményünkben az ügyviteli munka infrastruktúrája megfelelő, a munkához szükséges 

számítógépek rendelkezésre állnak.  

Gyermekeink étkeztetését a törvényi szabályozóknak megfelelően a helyi Önkormányzat 

végzi az általa üzemeltetett konyha segítségével.  

 

4. Személyi feltételek 

 

A fenntartó által engedélyezett pedagógus álláshelyek száma: 14 fő. 

Szakos ellátottságunk jó, valamennyi tantárgy tanítását az előírásnak megfelelő végzettséggel 

rendelkező pedagógus látja el. Egyes tantárgyak oktatását áttanítással és óraadók 

foglalkoztatásával oldjuk meg.  

 

5. A tanulólétszám 

 

Intézményünkben a tanulólétszám 2011-ig csökkent. Ezt követően - köszönhetően a helyi 

Önkormányzatnak és az iskolavezetésnek - növekedés figyelhető meg. A törvényi 

előírásoknak megfelelően a felvételi körzetből minden tanulót felveszünk, a körzeten kívülről 

pedig fogadunk diákokat. A felvétel rendjét pedagógiai programunk tartalmazza. 
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6. Az intézmény jogállása 

 

Az intézmény jogállását az iskola szakmai alapdokumentuma alapján az SZMSZ tartalmazza. 

 

 

II. N E V E L É S I  P R O G R A M 

 

 

1. Pedagógiai alapelveink és értékeink, az iskolában folyó nevelő és oktató munka céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

 

1.1. Pedagógiai alapelveink 

 

1.2. Nevelés és oktatás 

 

 A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola nyolc évfolyamos alapfokú intézmény, melyet 

demokratikus, nyugodt légkör jellemez. Nevelőtestülete a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, 

gyermekszerető pedagógusok közössége. Nevelő-oktató munkája során legfontosabb elve a 

tanulásra fogékony, új információk befogadására érzékeny, művelt, olvasott gyermekek 

nevelése.  

Az intézmény vezetője a jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi a külső és belső 

környezetet, a várható változásokat, s ennek függvényében irányítja az intézmény 

jövőképének, értékrendjének pedagógiai és nevelési elveinek megismerését, a tanulási-tanítási 

folyamatba történő beépülését. Ennek összhangban kell lennie a vezető pályázatában 

megfogalmazott jövőképpel.  

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és 

oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni: 

 

Alapvető feladatunknak tekintjük: 

 A tankötelesség teljesítését. 

 A személyiség sokoldalú fejlesztését. 

 Az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztését. 

 A mentális képességek fejlesztését. 

 A szocializációs képességek fejlesztését. 

 A testi egészség megőrzésének, fizikális adottságnak, életkornak megfelelő fejlesztését. 
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 A méltányosság biztosítását a halmozottan hátrányos és a sajátos nevelési igényű 

gyerekek részére. 

 Az informatikai ismeretek fejlesztését. 

 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetűek felzárkóztatását. 

 A tehetségfejlesztést. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megoldását, kiemelt figyelmet fordítva a 

szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésére. 

 Iskolánk nevelő – oktató munkájában kiemelt feladat a következő értékek kialakítása: a 

demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a 

személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek 

közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, 

nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia. 

 A másság elfogadását. 

 Alapvető jelentőségű a kulcskompetenciák kialakítása, az egész életen át tartó tanuláshoz 

szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelése. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző 

kultúrák iránti nyitottságra. 

 Pedagógiánk elfogadott alapelve a komplexitás elve, azaz annak állandó 

figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi 

törvényszerűségek hatásával kell számolnunk. 

 Az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás 

emberi méltóságát. 

 Minden iskolai tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek 

okos szeretete hatja át. 

 Iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre. Ennek feltétele 

a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása. 

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

gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét 

élmények és tapasztalatok gyűjtésére. A módszerek, eljárások kiválasztásánál nevelési-

oktatási céljaink a meghatározóak.  

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

önmegvalósítás lehetőségét differenciált tanulásszervezéssel. 
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 Az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a 

tanulási méltányosság megteremtéséhez. 

 Minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó 

tanulás alapjait. 

 A kompetencia alapú oktatás során az ismereteket, készségeket és attitűdöket 

kölcsönhatásban fejlesztjük. 

 Hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok 

leküzdéséhez. 

 Iskolánk segíti a világban való eligazodást az angol nyelv oktatásával. 

 Az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai 

forradalommal. 

 Az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a 

teljesítményorientált beállítódást, az önálló tanulás képességét. 

 A nevelési - oktatási folyamatokban következetes „emberléptékű” követelményeket 

támasztunk. 

 Megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges 

életmód készségét. 

 Reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány, 

illetve pálya kiválasztását.  

 A kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és 

személyes világukban való eligazodás képességét. 

 Alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzésének 

kialakítását, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét. 

 A NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését. 

 A képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés 

segítségével járuljon hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás 

csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, 

tanulási, továbbtanulási esélyének növeléséhez. 

 A szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő intézkedések meghozatalába bevonjuk az 

intézmény dolgozói mellett a szülőket és a tanulókat is. 
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1.3. Részvétel a közéletben 

 

Az iskola a szülői kapcsolatok által folyamatosan részt kíván venni a lakóhely életében. 

Célunk, hogy partnerközpontú intézményként működjünk.   

Ennek érdekében: 

 Rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal. 

 Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy az iskola életét, tevékenységét, eredményeit 

megismertessük a szülőkkel.  

 Helyszínt és humán erőforrást biztosítunk különböző községi rendezvényeknek. 

 Ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a település óvodájával, közművelődési és 

egyéb intézményekkel. 

 A nevelők fontos feladatuknak tartják, hogy az iskola – eddigi hagyományaihoz híven – 

képviseltesse magát a különféle rendezvényeken, és ilyen – a tanulók számára szervezett 

– megmozdulások szervezésében, lebonyolításában maga is részt vegyen. 

 

2. Az iskola pedagógiai tevékenységének értékrendszere 

 

Nevelésünk meghatározó elemei azok az értékek, amelyeket a szülők, a tanulók, a fenntartó és 

a társadalom oldaláról elvárásként határozódnak meg. Ezen értékek közvetítői az iskola széles 

partneri környezetének szereplői: a pedagógusok, a szülők, s nem utolsó sorban a formálódó 

gyermeki személyiség identifikációját meghatározó kortárscsoport, akik személyes 

példájukkal, tapasztalataikkal, mindennapi életvitelükkel megfelelő hatásfokban képesek 

befolyásolni a velük kapcsolatban lévő tanulók magatartását, viselkedését. 

 

Intézményi pedagógiai munkánkat a humanista erkölcsi értékek, a nemzeti tudat, a 

demokratikus célok, a tanulók személyiségének fejlesztése, a korszerű technikai - 

technológiai szemlélet alapján határozzuk meg. 

 

Nevelő-oktató munkánk egészét áthatja az értékalapú szemléletközpontúság elve, mely a 

keresztény világnézet és emberi magatartás alapvető értékein alapul: szeretet, bizalom, 

empátia, igazságosság, méltányosság, rend, szabadság, tudás, szolidaritás, egymás elfogadása, 

egyéniesítés (differenciálás).      
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2. 1.  Az emberi magatartás általános értékei  

 

Az iskola: 

 Értékrendjében emberközpontú, humanista. 

 Tanulóinak elsősorban az ember tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén, s a 

másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük, figyelembe véve 

azt, hogy a tanulót nem érheti semmilyen okból hátrányos megkülönböztetés. 

 Értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, valamint 

az innovativitást, mert ezek olyan tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók irányítani 

képesek majd későbbi életüket. 

 Tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei egy 

derűs, harmonikus iskolai közösségnek. 

 

2. 2. Az intézményünk által kitűzött értékcélok  

 

Fontos, hogy intézményünk folyamatosan fejlessze nevelő-oktató munkáját, melynek 

középpontjában természetesen a tanuló egész személyisége és lénye áll. 

Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középfokú 

iskolában történő helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon ismeretek 

átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és fejlesztését, melyek 

életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen, 

megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat. 

Olyan intézményért dolgozunk nap mint nap, amit alapvetően a tanulók érdeke határoz meg. 

Törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására az 

európai értékszemlélet és -rend alapján. 

Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink is, kiváltképpen a 

tanulók szülei. 

Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. 

században jogosan elvárhatónak.  

Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük. Nevünket minél 

szélesebb körben tegyük ismertté. 

A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy tanulóinkban kialakítsuk a nemzeti, érzelmi, 

tradicionális, konzervatív értékrend, az emberiség közös értékei, az európai humán és 
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transzcendentális értékek iránti fogékonyságot.  

A nevelésünkkel el kívánjuk érni, hogy tanulóinkban kialakuljon a közösségfejlesztő és ún. 

önfejlesztő magatartás.  

 

3. Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai, feladatai, a pedagógiai eszközök és eljárások 

formái 

 

3.1. Az iskola legfontosabb céljai 

 

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi 

értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni 

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

szolgálja.  

 

Fontos cél, hogy az iskolába lépő kisgyermekben óvjuk és fejlesszük a megismerés, a 

megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 

 

Az első osztály kezdetén a pedagógus feladata: 

 Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe.  

 Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a 

társadalom értékei iránt. 

 Az iskola adjon teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának, segítse a gyermek 

természetes fejlődését, érését. 

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket közvetítsen, 

alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

 Társas kapcsolataikat hassa át az egymás iránti tisztelet, fogadják el a szabályokat és 

megállapodásokat, alkalmazzák a kulturált együttélés normáit, tudjanak együttműködni 

másokkal. 

 Szeressék és óvják természeti környezetüket. 

 Mélyrehatóan alapozzuk meg az alapkészségek elsajátítását. 
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A tanterv alapkövetelményeit szem előtt tartva:  

 Mindenkor figyelmet kell fordítani a tanulási problémákkal küzdők felzárkóztatására. 

 Feladatunk az átlagosnál jobb képességű tanulók tehetséggondozása. 

 Biztosítani kell az esélyt tanulóinknak, hogy bármely iskolaszakaszba lépve, vagy másik 

iskolaszerkezetben is eredményesen haladhassanak tovább. 

 A nevelés-oktatás második szakaszának fontos célja, hogy a pedagógusok folytassák az 

első szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését. 

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában figyelembe kell venni, hogy ez az 

egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik. 

 Tisztában kell lennie a nevelőnek azzal, hogy a 6 - 12 éves tanulók gondolkodása erősen 

kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, és 12 – 14 éves kortól (serdülőkor 

kezdete) a tanulók ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az 

elemző gondolkodás. 

 

A kötelező iskolázás szakaszai: a bevezető, az alapozó, a fejlesztő, az általános műveltséget 

megszilárdító, az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasz. E folyamaton belül 

a NAT által pontosan körülhatárolt funkcióját érvényesítjük. 

 

Ezek a következők: 

 Az alapkészségek kimunkálása (írás, értő olvasás, számolás, beszéd) és differenciált 

fejlesztése. 

 A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket - érdeklődésüknek, képességüknek és 

tehetségüknek megfelelően - készítse fel a továbbtanulásra. 

 A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a 

társadalomba való majdani beilleszkedésre. 

 Alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással fejlessze a tanulók önálló problémamegoldó 

képességét, készségét és a kreativitását.  

 A tanítási – tanulási folyamat strukturált tudást közvetítsen az ismeretek megszerzésének, 

a megértés, az alkalmazás és magasabb műveleti szintű alkalmazás képességének 

kialakításával.  
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 Tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi 

értékeket, erősítse meg a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat, és a gyermek 

jellemét formálva szolgálja a személyiség kiteljesedését. 

 A személyiségfejlesztés céljait szolgálja a tevékenységre nevelés (tanulás, munka, 

közéleti- és szabadidős tevékenyegek), a képességek fejlesztése (értelmi, érzelmi, akarati 

és testi, a nyelvi-kommunikációs, a matematikai, a természettudományos, a történelmi, 

társadalmi, politikai, az esztétikai, a szomatikus és a technikai nevelés területei) és a 

szükségletek alakítása képezze.  

 A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlessze a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját. 

 A pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon. A „tanulás 

tanulása” és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása minden gyermek számára 

elérhetővé váljon.  

 Az informatika alkalmazása és az idegen nyelv tanulása iránti igény fejlesztése is járuljon 

hozzá az alapműveltség kialakításához. 

 Személyiségében legyen: humánus, erkölcsös, fegyelmezett, kötelességtudó, nyitott, 

kreatív. 

 Alakítsa ki a saját hatékony tanulási stratégiáját, célszerűen alkalmazza a tanulási 

módszereket. 

 

Az eltérő képességeket, érdeklődést is figyelembe véve továbbra is kiemelten kell foglalkozni 

a középfokú beiskolázással, a pályaorientációval. 

 

Egész nevelői munkánk központjában a személyiség komplex, sokoldalú fejlesztésének, az 

egyéni képességek és adottságok figyelembevételének kell állnia. 

Nevelői munkánkban erősíteni kell a gyermekcentrikusságot. Minden egyes gyermeknek 

éreznie kell, hogy érte vagyunk az iskolában, érdekükben történik minden. 

Továbbra is törekednünk kell a nyílt, befogadásra kész, a másságot toleráló, az eltérő 

véleményekben a kompromisszumot kereső demokratikus személyiség fejlesztésére. Ebben 

nekünk, nevelőknek kell pozitív magatartásmintát felmutatni. 

A képzési időszak alapozó szakaszát kihasználva el kell érni, hogy a tanulók az alapkészségek 

tekintetében, az anyanyelvi kommunikációs képesség, a matematika terén szilárd ismereteket 
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szerezzenek, melynek birtokában képesek lesznek az önálló gondolkodásra, az önálló 

ismeretelsajátításra.  

Célunk, hogy az alapozó szakaszból minden tanuló úgy lépjen tovább, hogy tud olvasni, írni, 

tisztán beszélni, készségszinten dolgozni a számtani alapműveletekkel.  

Az alapképességek fejlesztésében változatos, egyéni adottságokhoz igazodó 

módszerkombinációk alkalmazásával biztosítani kell a tényleges átjárhatóságot. Meg kell 

szüntetni a tanulók módszer- és tankönyvfüggőségét. Nem engedhető meg, hogy egy tanuló 

azért nem kerülhet át más osztályba, vagy iskolába, mert ott más módszerrel, vagy más 

könyvből tanulják az anyanyelvet, a matematikát, de bármely tárgyat is. A tanulótól 

törvényesen csak az kérhető számon, hogy a követelményeket tudja-e teljesíteni, az 

semmiképpen sem, hogy milyen módszerekkel, milyen ismeretközvetítők és hordozók 

segítségével. Természetesen ez nem sértheti a nevelők törvényben biztosított módszerek és 

tankönyvek megválasztására vonatkozó szabadságát.  

Felsőbb évfolyamokon - 7-8. évfolyam - minden szaktárgynak fel kell vállalni a tantárgy 

keretében megvalósítható képességfejlesztést. A tanterv követelményeihez igazodva törekedni 

kell az integrációs lehetőségek minél jobb kihasználására. 

A követelményszintek magukban hordozzák azt a lehetőséget, hogy mennyiségileg kevesebb 

ismeretet sajátítsanak el a tanulók, de azt oly módon tegyék, hogy ismereteik mélysége ne 

igényelje, hogy valamit újratanuljanak, hisz erre nem is lesz lehetőségük. Ennek csak úgy 

tudnak megfelelni, ha a verbálisan elsajátított lexikális ismeretek helyett az alkalmazható 

ismeretek megszerzésére törekszenek. Az ismeretek alkalmazási készségének kialakítását az 

alapozó szakasz után a felsőbb évfolyamokon előtérbe kell helyezni.  

A személyiség szocializációs képességének fejlesztésében minden tantárgyat tanító nevelőnek 

részt kell vennie. Kiemelt szerepe van az ének, rajz, testnevelés tantárgyaknak, és 

meghatározó az osztályfőnöki munka. Ezeken a területeken a szocializációs 

képességfejlesztés átfogja a tantárgyi struktúrákat, integrációs szerepet tölt be. Nagyobb 

támogatást kell adni, hogy a tantárgyak keretében jobban kibontakozhasson a tanulók eltérő 

egyénisége, érdeklődési köre, sajátos egyéni arculata, egészen addig, amíg a közösség 

tolerálni tudja kölcsönösségi alapon.  

Átértékelésre szorul az osztályfőnöki szerepkör.  Ez nem jelenti azt, hogy az osztályfőnök az 

osztályfőnöki óra keretében minden, az osztályával kapcsolatos nevelési problémát tud 

kezelni. Más formákat, más időkeretben is kell keresni az alkalmat, hogy az osztály egészében 

vagy kisebb csoportjaiban, esetleg egyes tagjaiban felmerülő problémával foglalkozzon, azt 

megoldja. Ehhez hasonló együttműködési formák, problémamegoldó módozatokat kell 
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kialakítania az osztályában tanító nevelőtársaival is. Ez szintén lehet egyéni beszélgetés, 

kiscsoportos megbeszélés vagy az osztályban tanítók egészére kiterjedő esetmegbeszélés. 

Ebben a munkaközösség-vezetőnek koordináló feladata van. 

A társadalom polarizációjával párhuzamosan jelennek meg egy-egy osztályközösségben a 

magatartási zavarok, beilleszkedési problémák és tanulási nehézségek. Ezeket a nevelés 

hatékonyságát jelentősen befolyásoló devianciákat egyénileg vagy kis csoportban lehet 

terápiásan kezelni. 

Sok esetben maga az intimitás, a négyszemközti partnerszintű, őszinte, feltáró jellegű 

beszélgetés a megoldáshoz vezető kulcs. Az osztályfőnök, a szaktanárok, a gyermekvédelmi 

felelős összehangolt, tudatos nevelő munkájának lehet eredménye ezeknek a problémáknak a 

fokozatos felszámolása. 

Az úgynevezett frontális, minden osztályfőnökre kiterjedő munkaközösségi megbeszéléseket 

fel kell váltania az egy-egy konkrét probléma megoldására irányuló megbeszéléseknek, ahol 

mindig azok részvétele szükséges, akik az osztályban érintettek. Itt kell lehetőséget teremteni 

arra, hogy minden komolyabb problémát " kibeszélhessenek " az érintett nevelők, megtalálják 

a probléma megoldásához vezető utat. Változtatni kell azon az osztályfőnöki magatartáson, 

hogy addig nincs baj, amíg egy-egy probléma ki nem kerül az osztályból. Szerencsére 

nevelőink nyitottak a problémák feltárására és megoldására, eddig is konzultáltak, ha valaki 

segítségre szorult. 

Az osztályfőnököknek mindenkor együtt kell működni az iskola gyermekvédelmi felelősével, 

a szükséges támogatást meg kell adni az 1997. évi XXXI. tv-ből az iskolára háruló feladatok 

megoldásához. 

 

A gyermekvédelmi felelős rendelkezzen naprakész, pontos kimutatásokkal a szociális 

problémákkal küzdő, hátrányos helyzetű, potenciálisan, illetve ténylegesen veszélyeztetett 

helyzetű tanulókról. Ez csak úgy lehetséges, ha az osztályfőnökök maximálisan partnerek 

ebben a szerteágazó, felelősségteljes tevékenységben. Nagyon fontos a gyermekvédelmi 

felelős kapcsolatteremtő, irányító, közvetítő és terápiás szerepe is az osztályfőnök és a 

megfelelő szakemberek, intézmények között. Külön figyelmet kell fordítani a 

szenvedélybetegségek, illetve ezek megelőzésére, kimutatására, koordinálására, 

regisztrációjára is.  
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Az egyes szaktantárgyak is segíthetik a megfelelő magatartás kialakítását:  

 Az ember és társadalomismeret is járuljon hozzá a szocializációs képességek 

fejlesztéséhez. A mindenkori életkori sajátosságokat figyelembe véve készítse fel a 

tanulókat a konfliktushelyzetek kezelésére, feloldására, megkönnyítve ezzel 

beilleszkedésüket a gyorsan változó társadalmi közegbe. 

 Kapjon kiemelt szerepet történelmünk, nemzeti múltunk, a lakóhely történelmének 

megismerése, kulturális örökségeinek ápolása, megőrzése. Mindezek már az alsó 

tagozatos évfolyamokon is szerepet kell, hogy kapjanak. 

 A természetismeret keretében kerüljenek előtérbe az ökológiai problémák, veszélyek 

felismertetése, a problémák megelőzésének tudatosítása. A civilizáció fejlődésével, a 

fejlődés egyre gyorsabbá válásával reális esélye van egy ökológiai katasztrófa 

bekövetkeztének. Ennek megelőzésére szemléletváltásra van szükség. 

 Akut problémává vált az egész társadalom, ezen belül kiemelten az ifjúság egészségi 

állapota. Ebben a kérdésben a megelőzés feladata kiemelt. A testnevelés tantárgy 

keretében sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egészség megőrzését szolgáló 

tömeges, a szabadban rendszeresen végzett mozgásos tevékenységre, figyelembe véve a 

tanulók eltérő érdeklődési körét oly módon, hogy már az iskolában, de az 

iskolarendszerből kikerülve is váljék belső igénnyé a mindennapos mozgásos 

tevékenységre való törekvés. Kiemelten kell foglalkozni azokkal a tevékenységekkel, 

amelyek a tanulók körében nagy népszerűségnek örvendnek, pl. kirándulások, túrák, 

kerékpározás, görkorcsolya, gördeszka, úszás stb. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni 

a testneveléshez, sporthoz, sportjátékhoz kapcsolódó higiénés gyakorlatra is.   

 

Az egészséges életmód életkornak megfelelő alakítása tantárgyfüggetlen nevelési feladat, 

mely minden nevelőnek közös feladata. A tantárgyspecifikus feladatoknál felértékelődhet a 

szaktárgy felelőseinek fokozott felelőssége. Az osztályfőnököknek e nevelési terület esetében 

is vállalni kell a koordinációs tevékenységet. 

 

A 21. században tudomásul kell venni a technikai, technológiai robbanást, amely elsősorban 

az információs technika területén érezteti hatását. Az információs technikai eszközök 

mindennapos használatú tárgyainkká fognak válni. Így azon túl, hogy ezeknek kezelésére 

megtanítjuk tanulóinkat, humanizálni is kell ezt a technikát. El kell érni, hogy a felnövekvő 

nemzedék ne rabszolgája legyen ezeknek az eszközöknek, hanem értelmesen tudja azt saját 

szolgálatába állítani. Nagy kihívást jelent ez a nevelőknek. Nagyon árnyaltan kell a kérdést 
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kezelni. Felmérni se tudjuk, hogy tanulóink milyen rétege birtokolja már a számítógépeket, 

mennyien kerültek rá az információs szupersztrádára, s szereznek ott olyan információkat, 

amelyek az egészséges személyiségfejlődést szolgálják.  

Ki kell mondanunk, hogy a számítógépek elterjedéséhez kapcsolódó problémáink zöme nem 

is technikai jellegű, hanem sokkal inkább az általános személyiségfejlesztés problémája.  

Célunk azonban, hogy nevelőink az interaktív táblákkal felszerelt tantermek adta 

lehetőségeket napi szinten alkalmazva hasznosítsák. 

Komoly személyiségtorzító hatása, konfliktus forrása lehet, ha a tanuló nem tudja, vagy nem 

jól tudja feldolgozni mindazt, amit a technikai eszközök elérhetőkké tesznek számára. 

Kiemelten kell kezelni a személyiségzavarok egyre gyakoribb kialakulását: önbizalomhiány 

vagy túltengés, a realitásoktól való elszakadás, a kilátástalanság, reményvesztettség, a 

mindent feladás, az élet tagadása, torzult magatartási, viselkedési gyakorlat, a szexualitás 

kérdéskörének eldurvulása, elsekélyesedése, társas kapcsolatok kiüresedése, eldurvulása.  

A pedagógusoknak segíteniük kell tanítványaikat abban, hogy megfelelő módon tudják 

alkalmazni és használni a modern technika eszközeit. Ebben segíthet, ha a szaktanár 

megfelelő útmutatással látja el a gyereket arra vonatkozóan, hogy az interneten szerzett 

információkat kezelni tudja, s csak az értékeseket építse be mindennapi tevékenységébe.  

 

3.2. Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai feladatai 

 

A nevelő feladatai a nevelés-oktatás első szakaszában (1 – 4. évfolyam): 

 A pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon. 

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

szabályozása és értékelése, ezért a tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók 

aktivitásának optimális kibontakoztatása legyen. 

 Alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd). 

 A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlessze a kisgyermekben a 

felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának gazdagodását.  

 Alapozza meg a tanulási szokásokat és módszereket. 

 Támogassa az egyéni képességek kibontakozását. 

 Az oktatási folyamatban alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, 

formáit. 
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 A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó 

differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári 

segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben. 

 Működjön közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában. 

 Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermekek szocio- 

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 Tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket. 

 Erősítse meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat. 

 A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 

 

A nevelő feladatai a nevelés-oktatás második szakaszában (5 – 8. évfolyam): 

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

társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz szükségesek. 

 Az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlessze a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját. 

 Erősítse az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a 

közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. 

 Fordítson figyelmet az emberiség közös problémáinak bemutatására, a tanulók váljanak 

képessé a „globális gondolkodásra és lokális cselekvésre”. 

 El kell érni, hogy a tanuló felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi 

környezetét.  

 A tanulási stratégiák és módszerek elsajátítatása. 

 A tanulók kapjanak folyamatosan egyértelmű, tárgyszerű, fejlesztő jellegű visszajelzést 

tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk minősítéséről. 

 

3.3. Az iskolánkban folyó nevelő - oktató munka pedagógiai eljárásai 

 

1–8. évfolyam: 

 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.  
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 A mozgásigény kielégítése, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 

hallás fejlesztésével, a koncentráció és a stressz-és feszültségoldás képességének 

alapozásával. 

 Az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az 

együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a 

barátságban, a csoportban. 

 A tanulási stratégiák megválasztásában 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. 

 A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása a helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával.  

 A kortárs kapcsolatok megerősítése az elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel 

összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával. 

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

elsajátítása a mentális képességek célirányos fejlesztésével, az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával. 

 Az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége, a kreativitás fejlesztése, 

a differenciált fejlesztés, a művészeti, a gyakorlati és a közismereti készségek 

fejlesztésének egyensúlya, a tanulók egészséges terhelése, fejlődésük folyamatos 

követése, a személyre szóló, fejlesztő értékelés. 

 Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, 

kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, 

modellezés, szerepjáték stb.). Az iskola épít a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett 

ismeretek iránti igényükre. 

 Heurisztikus tanulási helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt 

kínálunk tanulóinknak, az így szervezett tanulási folyamat juttatja közel őket a 

megismerés, a tudás öröméhez, erősíti meg önbizalmukat és növeli teljesítményük értékét. 
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 Az érzelem, az értelem és a cselekvés összefüggésének tudatosításával, az erkölcsi 

meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos összhangjának felismertetésével, az 

állampolgári ismeretek gyakorlati értelmezésével, a mindennapi életvitellel összefüggő 

praktikus tudás nyújtásával a szocializációs folyamatokat segíti elő. 

 A tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, 

konfliktusok kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban 

és spontán élethelyzetekben is érvényesítik.  

 Az iskolában folyó nevelő – oktató munka mérési, ellenőrzési, értékelési és 

minőségbiztosítási rendszerében meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően 

elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket. 

 Alkalmazzuk a tanuló-megismerési technikákat, módszereket és eszközöket. 

 Az elemi szocializáció eredményeire építve beavatjuk tanulóinkat a politikai szocializáció 

folyamatába. 

 

3.4. Az iskola fő céljai megvalósítását szolgáló működő és fejlesztésre szánt programok, 

eszközök 

 

Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessége érdekében: 

 Kölcsönös hospitálások, csoportmegfigyelések. 

 Tavasszal a leendő első osztály tanítója szülői értekezletet tart az iskolaérettségről a helyi 

óvodában. 

 Nyílt napok szervezése a leendő elsős tanulók és szüleik számára. 

 Közös ünnepek, rendezvények, műsorok.  

 Az elsősök ünnepélyes fogadása a tanévnyitón. 

 Leendő elsősöknek iskolacsalogató rendezvény szervezése.  

 Játékos angol foglalkozás hetente a nagycsoportosoknak. 

 

Pedagógiai szakszolgáltatások: 

 A sajátos nevelési igényű gyerekek kezelése külsős gyógypedagógusok 

közreműködésével történik. 

 A tanulók egyéni fejlődését figyelve probléma esetén a szakszolgálattól vizsgálatot 

kérünk, segítséget veszünk igénybe. 
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 A magatartási devianciák – különösen, ha az pszichikai, idegrendszeri zavarokkal 

összefüggő eredetű – kezelésére pszichológus segítségét vesszük igénybe. 

 

4. Az iskolai oktató-nevelő munka színterei 

 

4.1. Tanórán belül 

 

Minden osztályban elengedhetetlen a differenciált képességfejlesztés az adott 

osztályközösségen belül.  

 

4.2.Tanórán kívüli munkaformák 

 

 Szakkörök: tehetséggondozás színterei. Éves programterv alapján működnek. Az 

előzetesen felmért szülői-tanulói igények figyelembe vételével történik. A tanulók 

számára ingyenes. 

 Középiskolai előkészítő foglalkozások: 8. osztályos gyerekek döntése alapján. 

 A szülők igényei alapján indítjuk a napközit és tanulószobai foglalkozásokat. 1-4. 

évfolyamon a napközis, 5-8. évfolyamon a tanulószobai ellátást biztosítunk. 

Szorgalmazzuk a HH-s és HHH-s tanulók délutáni foglalkoztatását.  

 Diákönkormányzat: A diákönkormányzat éves tervében rögzíti programját, amit a DÖK 

munkáját segítő nevelő és a szervezet vezetősége állít össze.  

 

Céljuk a közösségi tevékenységük erősítése, a közösségi nevelés, a közéletiségre nevelés, a 

tanulók szabadidejének hasznos eltöltése. 

 

4.3.A napköziotthonos nevelés célja, feladatai 

 

A nevelésnek alapozó jellegűnek, a családdal együttműködésre épülőnek kell lennie. A 

napközis munkát úgy kell megtervezni, hogy az egységes testi-lelki és szellemi fejlődés 

feltételrendszere biztosított legyen. 

A napköziotthon programjának szorosan kapcsolódnia kell a délelőtti nevelési - oktatási 

folyamatokhoz. A szabadidős tevékenységet és a tanulási időt úgy kell megtervezni, hogy az  

megerősítse, illetve kiegészítse a délelőtti iskolai munkát. 
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5. Pedagógiai folyamataink 

 

5.1. A tanítás területei 

 

A nevelőtestület az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők irányításával közösen 

határozza meg az iskolánkban folyó tanulás tartalmi, formai és szervezeti egységeit.  

Pedagógiai programunkban rögzítjük a jelenleg optimálisnak tartott tanulási tendenciákat, 

amit ha szükségesnek tartunk, a lehetséges keretek között módosítunk.  

Iskolánk pedagógiai munkájában a legfontosabb a tanítás-tanulás tevékenysége, melynek 

középpontjában a motiváló tényezők állnak.  

Intézményünk alapvető célja, hogy a tanítás-tanulás folyamata: 

 Teremtsen szilárd alapokat, tegye nyitottá, fogékonnyá az értékek befogadására a 

tanulókat, és váljanak kreatívvá. 

 Minden irányú tevékenységét a szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló munkáltatás, a 

differenciáltság és a kulcskompetenciák fejlesztése hassa át.  

 

5.2. Fejlesztési területek – nevelési célok 

5.2.1. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

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

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

A fejlesztési területek és a nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 

értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen 

kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának 

is. 

E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az 

oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – 

egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 A tanulók erkölcsi nevelése 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük 

kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a 
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majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen 

életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a 

tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi 

lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat 

felölelő megértésére, megvitatására. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi 

eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, 

emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a társadalomtudományi és 

művészeti tantárgyak oktatása terén. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása 

támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, 

mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a 

segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az 

elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a 

képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt 

életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

 

 A tanulók értelmi nevelése 

Az értelmi nevelés feladata az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez 

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

kialakítása. 

 

 A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése és az önismeret 

fejlesztése 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán 

alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a 

tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és 

kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá 

kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 

történő beleélésre, legyen empatikus. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban 

résztvevő tanulók az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is 

gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek annak 

tudatosításához, hogy a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják 

alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások 

megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 
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Feladatunknak tekintjük az emberi együttélés szabályainak megismertetését, a társas 

kapcsolatok fontosságának tudatosítását, az együttműködési készség kialakítását. Célunk a 

kulturált magatartás és kommunikáció elsajátíttatása. 

 

 A tanulók családi életre nevelése 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és 

tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés 

beemelését az iskolai életbe. Kitüntetett feladata az intézménynek így a harmonikus családi 

minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre 

segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, 

ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolában 

foglalkozni kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

 

 A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése 

Ennek célja az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

 

 A tanulók akarati nevelése 

Az akarati nevelés feladata az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

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

kialakítása. 

 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást. Célul tűzi 

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

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

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

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez.  
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 Fenntarthatóság, környezettudatosság 

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

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

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A természettudományi 

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

igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és műszaki 

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

környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Olyan magatartás 

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

fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a 

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

a különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki 

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

intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

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

társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába.  

 

 Pályaorientáció 

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

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

biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik 

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

szükséges erőfeszítéseket. 

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

kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

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

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az 
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értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás 

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

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

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.  

 

 Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak. Értsék 

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

kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia 

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

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

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

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

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

 

 A tanulás tanítása 

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

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

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

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

hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok, melyek az egyénre szabott 

tanulási módszerek, miként működhetnek együtt a tanulók csoportban, hogyan rögzíthetők és 

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

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

sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a 

tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti 

növelése, és a tudás minőségének értékelése. 

 

 A tanulók nemzeti öntudata, hazafias nevelése 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait! Tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, 

akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár 

tevőleges cselekvések során – az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen 
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elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki! Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják 

azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, 

a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését! Alakuljon ki bennük a 

közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén 

Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége! Európa a magyarság tágabb hazája, 

ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját! 

Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és 

az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról! A nemzeti öntudat egészséges 

voltától idegen mindenféle nacionalizmus – így a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok 

történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó létük elismerésének az iskolai nevelés-

oktatatás egészében evidenciának kell lennie.    

 

 A tanulók állampolgári nevelése, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári 

részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és 

a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés 

szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó 

állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség 

(szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák 

elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból 

sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is 

feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem évülő bűntetteit is.  

Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári 

jogokat és kötelezettségeket. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai 

gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló 

cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a 

tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. Az iskola minden 

évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén – 

Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben 

foglaltak megismertetése.    
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 A tanulók munkára nevelése 

Feladata az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására 

és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

 

 A tanulók egészséges életmódra történő nevelése, a testi-lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

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

jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés 

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

terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a 

tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő 

szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a 

motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és -

megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek 

tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a 

helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek 

elsajátítására, módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, 

társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére.  Feladatunk, hogy a családdal 

együttműködve felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a 

szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és 

anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. Motiválni és segíteni kell a 

tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének 

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

intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől.    

5.2.2. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

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

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

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

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

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 
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A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása 

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

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

fejlesztése. 

 

 A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a fejlesztésben 

Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz. A kisgyermek heteronóm – a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – önmagát 

értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

 

 Az önkormányzás képességének kialakítása 

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

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

módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 

 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 

Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség 

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

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

közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat 

gyűjthetnek. 

 

 A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 

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

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 
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6. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 

tevékenységi rendszer és szervezeti formák 

 

6.1. 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 motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a 

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

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

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

aktivitását biztosítják. 

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

pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben 

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

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

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

tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 

 

6.2. Az egységes alapokra épülő differenciálás 

 

A tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezés, irányítás, szabályozás és 

értékelés.  

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel 

lenni: 

 Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás 

belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

 A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

 Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek korrigálására és 

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

formáit. 

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

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

önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe 

állítani.  

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

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

ellenőrzésben, az értékelésben. 

 A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák alkalmazása nélkülözhetetlen a 

hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

 

6.3. Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását szolgáló egyéb (tanítási órán 

kívüli) tevékenységek  

 

Hagyományőrző tevékenységek: 

 Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

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

farsangkor, húsvét előtt, anyák napján, gyermeknapon egybekötve a DÖK-nappal, 

Challenge Day-n, Nemzeti Összetartozás Napján, nyolcadik osztályosok ballagásakor. 

Évek óta hagyományként megrendezzük a Móra- műveltségi vetélkedőt a RISZ általános 

iskolái számára. A környező általános iskolák bevonásával szervezzük a Mikulás - kupát és 

a nyuszifutást. A jutalmazást és a vendéglátást az intézmény finanszírozza. Iskolánkban 

hagyomány, hogy azon tanulók szülei, akik tevékenységükkel hozzájárultak az iskola 

oktató -  nevelő munkájához, a tanévzáró ünnepségen csekély ajándékban részesülnek. 

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

Költészet Napján, a Föld napján, a Kézmosás Világnapján. 

 Minden tanév elején az első osztályosokat ajándékkal lepjük meg a tanévnyitó ünnepségen. 

 Intézményen belüli házi versenyek: „Szépen magyarul” szépkiejtési verseny, 

szavalóverseny a Költészet Napja alkalmából. „Egy nap az iskoláért” mozgalom keretében 

gondozzuk az iskolai udvart, és igény szerint részt veszünk a fásításban.  

 Az óvodával való szoros kapcsolattartás céljából „Iskola-csalogató” foglalkozásokat 

tartunk a nagycsoportos óvodások számára. 
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 Iskolánk névadójáról minden évben a Móra - napon emlékezünk meg.  

 Az egészséges életmódra nevelés keretében „Egészségnapot” tartunk. 

 Tanév végén tornabemutatót szervezünk a 8 osztály fellépésével. 

 Házi tantárgyi versenyek (magyar, matematika, rajz, történelem). 

 Közösségformálás céljából minden tanév végén tantestületünk programot szervez. 

 A nevelők döntése alapján szülők együttműködésével iskolabál szervezhető. 

 Alsó évfolyamon szakmai segítségnyújtás keretében tanulási technikákkal ismertetjük meg 

a szülőket. 

 Május végén a partneri kapcsolatok erősítésének céljából családi nap megrendezésére kerül 

sor. 

 

Diákönkormányzat: 

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat munkáját az 1-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló testület 

irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által megbízott 

pedagógus segíti. 

 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: 

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

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

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

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órát szervezünk. 

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

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

tanulók részére képességfejlesztő órákat tartunk magyar nyelv és matematika 

tantárgyakból.  

 További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények 

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

dönt.  

 A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 

foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján elsősorban azok a tanulók vesznek 
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részt, akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé 

teszi, vagy akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

            

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra 

történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól. 

A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a 

felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 

iskola intézményvezetője adhat. 

A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a 

vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell 

rögzíteni. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások célja:  

 Elősegítse a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését. 

 A képességeik kibontakoztatását. 

 A tehetséges tanulók kapjanak lehetőséget tehetségük megmutatásához. 

 A tömegsport és a focisuli keretében az egészséges életmódra nevelés kialakítása. 

 Segítségnyújtás az otthoni tanuláshoz. 

 Megtanítani diákjainkat az önálló ismeretszerzésre és tanulásra. 

 

Megszervezésüknél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint 

figyelembe kell venni. 

Ezek vezetőit az intézmény vezetője bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján 

végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa, 

intézményvezetői jóváhagyással a mindenkori törvényi szabályozások alapján. 

 

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.  
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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. A tanulók és kísérőik 

utaztatását lehetőleg a fenntartó által biztosított közlekedési eszköz igénybevételével kívánjuk 

megvalósítani előzetes egyeztetés alapján. Ez költségként nem jelentkezhet a szülő számára. 

 

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. Az osztályok számára évente egy alkalommal a pedagógiai program 

végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, 

feldolgozását segítő tanulmányi kirándulást szervezhetnek az osztályfőnökök, amennyiben a 

fenntartó ezt térítésmentesen biztosítani tudja. Az utazás megszervezésére vonatkozó 

eljárásrendet az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, amelynél irányadó 

a Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata és a 27/2017. (X.18.) EMMI rendelet. 

 

Osztálykirándulások: 

Szorgalmi időn kívül (hétvége, tanítási szünetek) a pedagógusok osztálykirándulást 

szervezhetnek az adott osztály tanulóival és szülőivel egyeztetve. A részvétel ezeken 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülő finanszírozza.  

 

Táborozások: 

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

kívül iskolai szünidőkben szervezett táborozások. A táborozásokon való részvétel önkéntes, a 

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

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

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is 

részt tudjanak venni. 
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Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás: 

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

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

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

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

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

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is 

részt tudjanak venni. 

 

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. 

 

Könyvtár: 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését, mivel jelenleg iskolai könyvtárunk nincs, a községi 

könyvtár látja el. 

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata: 

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

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

felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

Hit- és vallásoktatás: 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató 

tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A fakultatív hit- és 

vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.  

A szülő döntése alapján a tanulók etika vagy hit – és erkölcstan oktatásban részesülnek. Az 

utóbbi foglalkozáshoz az iskola tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A 
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tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi a törvényi szabályozókat 

figyelembe véve. 

 

7.Kulcskompetenciák 

 

7.1. Anyanyelvi kommunikáció 

 

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

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

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

tevékenységek stb. során.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 megfelelő szókincs 

 verbális és nonverbális kommunikációs képesség 

 funkcionális nyelvtan 

 életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek 

 hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása 

 különböző típusú szövegekben való tájékozódás 

 információk feldolgozása 

 segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, stb.) 

 érvelés képessége 

 empatikus képesség 

 esztétikai érzék 

 kíváncsiság 

 tantárgyra jellemző szaknyelv használata 

 

7.2. Idegen nyelvi kommunikáció 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

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

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

tevékenységek megfelelő keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 
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tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően.  

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

beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén 

társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.    

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 megfelelő szókincs 

 funkcionális nyelvtan 

 nyelvi stílusok ismerete 

 szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 

 az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

 

7.3. Matematikai kompetencia 

 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

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

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

mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz 

kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását 

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

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 megfelelő segédeszközök használata 

 az igazság tisztelete 

 a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 

 mindennapokban használható tudás 

 problémamegoldó-készség 

 lényeglátás 

 kíváncsiság 

 egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 

 kreativitásanalízis - szintézis 

 matematikai fogalmak ismerete 
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 alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása a 

mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján  

 összefüggések felismerése 

 tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  

 tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket 

 bizonyítások megértése 

 matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való 

szocializálás terén  

 matematikai kommunikációs készség 

 

7.4. Természettudományos és technikai kompetencia 

 

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

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

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

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, 

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

szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának.  

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

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

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

életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció 

hatásosabb felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő 

szocializációhoz.  

Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terén kiemelt fontosságú a 

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

így a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő fejlesztése.         

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 összefüggések felismerése és kifejezése 

 lényeglátás 

 fogalomalkotás 

 esztétikai érzék  
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 kreativitás 

 rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának vonatkozásában 

 logikai képességek 

 rajzolási készség 

 tervezés és kivitelezés 

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

etnikumok szerepének értékelése, a másság elfogadása 

 kíváncsiság 

 környezettudatosság 

 környezet- és természetvédelem 

 egészséges életvitel 

 nemzeti tudat megalapozása 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra 

 az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét a 

munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során 

 bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe 

 gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések 

megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása során, 

problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében  

 legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal 

szemben  

 

7.5. Digitális kompetencia 

 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

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

virtuális kapcsolatok megkülönbözetését.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 eszközök megismerése, használata 

 szövegszerkesztési ismeretek 

 információkeresés és kezelés  
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 kritikai gondolkodás az innováció területén 

 kreativitás 

 munka világában való eligazodás 

 élethosszig tartó tanulás 

 

7.6. Hatékony, önálló tanulás 

 

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

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

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

megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását 

jelenti.  

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és 

élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a 

munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.  

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 motiváció 

 saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása 

 önismeret 

 önértékelés, illetve mások objektív értékelése 

 figyelem 

 segédeszközök használata 

 

7.7. Szociális és állampolgári kompetencia 

 

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

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

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

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

konfliktusokat is meg tud oldani.  
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Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 

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

közügyekben. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 egészséges életvitel 

 mentális egészség 

 magatartási szabályok alkalmazása 

 kommunikációs képesség 

 empátia 

 problémamegoldó-képesség 

 európai tudat 

 a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-nyelvi 

etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló magatartást 

magába foglalja 

 stressz és frusztráció kezelése 

 változások iránti fogékonyság 

 együttműködés 

 magabiztosság 

 érdeklődés 

 személyes előítéletek leküzdése 

 az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az etikailag 

vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk és emberségünk 

ellen  

 kompromisszumra való törekvés 

 

7.8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 

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

abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

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

jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. 
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Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági 

tevékenységek során van szükség. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök: 

 kihívások felismerése, értelmezése 

 a gazdaság működésének átfogóbb megértése  

 a pénz világában való tájékozódás 

 a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete 

 tervezés, szervezés, irányítás  

 vezetés 

 delegálás  

 az elemzés  

 a kommunikálás  

 a tapasztalatok értékelése 

 kockázatfelmérés és vállalás  

 egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 

 

7.9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését, mely minden műveltségterületen jelentkezik. 

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

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

gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. 

A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az 

emberiesség elleni, azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése 

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

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

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

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

elismerése. 
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7.10. További releváns kompetenciaterületek 

 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll 

pedagógiai munkánk középpontjában: 

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

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a 

komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a 

fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába foglalja 

az egészségmegőrzést is.     

 Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál. 

 Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása. 

 Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés. 

 Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe vételével. 

 Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek 

szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás. 

 Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, 

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az 

etikai alapú megközelítésmód paradigmája. 

 Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem 

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

nyelvi-vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára. 

 

8. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

8.1. A jelenlegi helyzet az egészségnevelés területén iskolánkban 

 

A pedagógusok tudják, hogy az egészséges életmódra nevelés területén család mellett az 

iskolára hárul a felelősség. A felnövekvő nemzedék egészségessé nevelésében ezért iskolánk 

fennállása óta nagy figyelmet fordít az egészséges életmód kialakítására.  

A természetvédelmi szakkör témái biztosítják, hogy meggyőzzük tanulóinkat az egészséges 

környezet fontosságáról és védelméről.  

Osztályfőnöki órák vagy délutáni szakkörök keretében játszunk és beszélgetünk diákjainkkal 

az "önismeretről", a "pozitív döntéshozatalról", a "stresszkezelésről", a " drogok" károsító 
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hatásairól. A folyamatos munka mellett kihasználjuk a különböző mozgalmak, akciók adta 

lehetőségeket, például Colgate, Libresse, Secrete, Always, Signal, Blend-a-med. 

Bekapcsolódunk minden olyan programba, mely a környezetvédelemmel és 

egészségneveléssel foglalkozik. A védőnő minden évben felvilágosító órák keretében hívja fel 

a prevencióra a figyelmet. Több éves egészségnevelő munkánk eredményeképpen tanulóink 

kiegyensúlyozottan élnek, egészségesebben táplálkoznak. Tisztábban látják, hogy milyen 

károkat okozhatnak a drogok, többnyire elismerve, hogy nélkülük is lehet boldogan élni. 

Biztonságosabban készülnek a felnőtt életre, a szexualitásra, a párkapcsolatra.  

Eddigi munkánk során - ha csak egy kicsit is - tettünk azért, hogy ezután egészségesebben 

éljenek. 

 

8.2. Az iskolai egészségneveléssel kapcsolatos célok 

 

Egészségnevelési programunk célja, hogy hozzájáruljon a következők megvalósításához: 

 Edzett, erős, egészséges, káros szenvedélyektől mentes felnőttekké váljanak tanulóink 

minél nagyobb számban! 

 A rendszeres fizikai aktivitás kapjon kiemelt szerepet az egészségmegőrzésben! 

 Ismerjék fel, hogy a fittség megőrzése szempontjából milyen fontossággal bír az 

egészségtudatos léthez tartozó, egyénileg kialakított mozgásprogram! 

 Alakuljon ki minél szélesebb körben a mozgásban gazdag életmód iránti igény, hogy a 

testedzés szükségletté váljon! 

 Ismerjék meg diákjaink az egészségüket veszélyeztető tényezőket! 

 Ismerjék meg a betegségek megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat! 

 Javuljon az életminőség! 

 Ismerjék fel a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki 

kiegyensúlyozottság elérésében! 

 Fontos, hogy az intézményünkben eltöltött évek alatt tudatosodjon tanulóinkban, hogy 

mindenki maga felelős egészségének megőrzéséért!  
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8.3. Az egészséges életmód területei   

 

Mozgásra ösztönző környezet,     Egészséges ételválaszték 

Sportolási lehetőségek,      Kiegyensúlyozott étkezés 

tevékenységek szervezése      Ételek és italok minősége 

 

 

Mozgáskultúra      Étkezési kultúra 

 

 

   Mozgás    Táplálkozás 

Felelősség 

Önismeret 

Mérséklet 

Rendszeresség 

   Testápolás    Lazítás 

 

Biztos anyagi háttér      Arányos terhelés 

Megfelelő életkörülmények     Helyes stresszkezelés 

Higiénés szokások javulása     Közösségi támogatás 

 

 

Testápolási kultúra      Szabadidős kultúra 

 

Kiemelt feladataink:  

A dohányzás megelőzése: 

 A dohányzás káros hatásainak megismertetése osztályfőnöki órákon, szükség esetén külső 

előadók segítségével. 

 

Az alkohol- és drogprevenció: 

 Az alkohol- és drogprevenció megjelenik a kémia és biológia tantárgy tananyagában, 

valamint az osztályfőnöki órák fontos témakörei közé tartozik. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek, valamint a szabadidő hasznos eltöltését szervező 

pedagógusnak a feladata az osztályfőnökök ezirányú tevékenységének segítése. 

 Hangsúlyosan kezeljük a drogprevenciós tevékenységünket, az ezzel kapcsolatos 

programokat, eseményeket, tevékenységeket támogatjuk.  
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 Az iskolai drogprevenciós programsorozat szervezője, felelőse az osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője.  

 A drogprevenció lényegének, fontosságának tudatosítása a pedagógusok, a tanulók, a 

szülők körében.  

 

Ennek megvalósítása: 

- pedagógusoknál: előadások, csoportfoglalkozások keretében 

- tanulóknál: órai foglalkozások (osztályfőnöki, biológia, kémia) keretében 

- szülőknél: a szülői értekezletek előtt összevontan tájékoztatást nyújtunk  

 

Az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése: 

 Célunk az egészséges táplálkozás ismereteinek terjesztése a tanulók mind szélesebb 

körében. 

 A helytelen táplálkozással és életmóddal összefüggő betegségek megismertetése. 

 Annak hangsúlyozása, hogy a táplálkozással összefüggő betegségek (elhízás, csontritkulás, 

fogszuvasodás, szív- és érrendszeri, keringési, daganatos megbetegedések stb. ...) jelentős 

része megelőzhető egészséges táplálkozással. 

 Minden évben osztálykereteken belül „Egészségnapot” rendezünk. 

 

Az aktív testmozgás elterjesztése: 

 Az iskola a tanulók számára a rendszeres testedzést a helyi tanterv óratervében 

meghatározott kötelező testnevelés órákon, a szabadon válaszható délutáni sportköri 

foglalkozásokon biztosítja.  

 Bekapcsolódunk a Challange Day-be minden évben. 

 Helyi szinten sportversenyeket szervezünk a környező iskolák tanulóinak bevonásával. 

 Nagy tömegeket megmozgató sportnapokon veszünk részt. 

 

Az egészségügyi biztonság fokozása: 

 Az iskolaorvos évente több alkalommal szűrővizsgálatot tart. 

 A fogorvos évente egyszer szűrővizsgálatot végez. 

 A tanulók fizikai állapotának rendszeres ellenőrzése, mérése. 

 Felvilágosító és egészségneveléssel kapcsolatos előadásokat szervezünk külső előadók 

segítségével. 
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 A lelki egészségi állapot feltárásához az iskola vezetése pszichológus segítségét kérheti 

bármelyik diák esetén. 

 A szorongásos, depressziós diákok felismerése esetén az osztályfőnök az intézményvezető 

egyetértésével pszichológushoz irányítja a gyereket. 

 AIDS-prevenció keretében felvilágosító, megelőző filmeket néznek, és előadásokat 

hallgatnak meg tanulóink. 

 

Az egészséges környezet kialakítása: 

 Rendszeres szellőztetést végzünk minden szünetben. 

 Legyen minél több zöld növény a tantermekben! 

 Fokozottan vigyázunk a tantermek, az udvar, az iskolai környezet rendjére, tisztaságára. 

 Hangsúlyozzuk, hogy a munka mellett a pihenés is fontos az egészséges ember életében, 

így az egészséges társadalomban is. 

 Felhívjuk tanulóink figyelmét arra, hogy az egészséget az ember teremti meg a mindennapi 

életében ahol él, ahol tanul, ahol dolgozik. Mindenkinek törődnie kell önmagával, az 

életkörülményeit ennek megfelelően kell alakítania. 

 

Bántalmazás, iskolai erőszak megelőzése: 

 A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése fontos a gyermekeket veszélyeztető 

bántalmazások megelőzése otthon és az iskolában is.  

 A gyermekvédelmi felelőshöz bizalommal fordulhatnak a szülők és a tanulók is.  

 Az osztályfőnöki órákon, mindennapi helyzetekben nagy hangsúlyt fektetünk a 

konfliktuskezelésre. 

 Ha szükséges, külső szakembereket is bevonunk a megoldási folyamatba. 

 

Baleset-megelőzés 

A közösségben, a közösségi tevékenységekben, ahol több egyénnek kell alkalmazkodnia 

egymáshoz, nagyon fontos a testi épség megőrzése.  

Célunk a tanulók felkészítése a balesetekre, az előforduló veszélyekre, saját maguk és társaik 

testi egészségének védelmére.  

Feladatunk, hogy felhívjuk figyelmüket a balesetveszélyes helyzetekre, ismereteket nyújtsunk 

a közlekedéssel- és baleset-megelőzéssel kapcsolatban.  

A cél eléréséhez különböző tevékenységformákat alkalmazunk, mint előadás, tanácsadás, 

oktatófilmek megtekintése és megbeszélése, év elején balesetvédelmi oktatás az egyes 
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osztályoknak, valamint meghatározott tantárgyi órákon, évente egy alkalommal tűz- és 

bombariadó próba.  

Az iskolánkban használt eszközök, berendezések megfelelnek a biztonságos környezet 

feltételeinek. A tanulókat valamennyi évfolyamon tanév elején megismertetjük az iskolai 

eszközök, berendezések rendeltetésszerű és biztonságos használatával. E feladatot az 

osztálytermi eszközök tekintetében az osztályfőnökök, míg a szaktantermi eszközök esetében 

a szaktanárok végzik el.  

 

8.4. Iskolai egészségmegőrző program 

 

Ahhoz, hogy diákjaink egészséges és produktív felnőtté váljanak, nevelésünknek több területet 

át kell ölelnie: 

 Egészséges táplálkozás. 

 Egészségtudatos testápolási szokások.  

 Rendszeres testmozgás. 

 Lelki egészség, harmonikus életvitel. 

 Függőséghez vezető szokások (kávé, cigaretta, alkohol, drog) kerülése. 

 Emberi kapcsolatok ápolása (konfliktuskezelés és kommunikáció). 

 Átgondolt szexuális magatartás. 

 Családi életre nevelés. 

 Szándékos és véletlen balesetek megelőzése.  

 A stressz- és feszültségoldás alapvető fontossága az interperszonális kapcsolatok 

kezelésében. 

 

Az iskolai egészségfejlesztés színterei: 

 Osztályfőnöki, környezetismeret, biológia, kémia, illetve testnevelés óra.  

 Alkalmi esemény (sportnap, egészségnap). 

 Kiscsoportos megbeszélések. 

 Rendszeres ismétlődő foglalkozás vagy verseny. 

 Mindennapos sporttevékenység, testnevelés óra. 

 Sportkör, szakkör, egyéb lehetőségek (előadás, bemutató, filmvetítés, verseny).  
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8.5. Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Iskolai étkeztetés 

A diákok étkeztetése megoldott iskolánkban. Tanulóink több mint fele rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesül. A három- vagy többgyermekes családok, valamint 

a tartósan beteg tanuló támogatást kap. Az étkeztetést Nyírtura Község Önkormányzata végzi, 

mely tanulóink számára ingyen ebédet biztosít.   

 

Az étrend összeállítását az élelmezésvezető végzi az alábbi szempontok figyelembevételével: 

 Az ellátandók életkora. 

 Idényjelleg. 

 Változatosság. 

 Íz- színhatás. 

 Az arányos tápanyagelosztást és komplettálást. 

 Az élelmezésre fordítható pénzkeret.  

 

Az egészséges táplálkozás alapelvei: 

 Változatos étrend, amely biztosítja a szervezet számára szükséges tápanyagokat. 

 Minél kevesebb zsiradék felhasználásával készüljenek a különböző típusú ételek. 

 Mérsékeljük a só használatát!  

 Csekély mértékben cukrozzuk ételeinket! 

 Naponta szerepeljen az étrendben tej! 

 Naponta többször fogyasszunk zöldségfélét, nyers gyümölcsöt! 

 A kenyerek közül a barna kenyeret részesítsük előnyben! 

 A szomjúságérzet csökkentésére az ivóvíz a legalkalmasabb.  

 A szakszerűen összeállított étrend fedezi a szervezet napi tápanyagszükségletét, aminek 

legfontosabb célja az ideális testtömeg elérése vagy megtartása. 

 

Mindennapos testmozgás 

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

27. § (11) bekezdésben meghatározottak szerint szervezi meg. 
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Ennek alapján: 

 Az iskola minden osztályban megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés 

óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti 2 órát az alábbi módok valamelyikével 

teljesítheti: 

- A kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

tanórán való részvétellel. 

- Kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján 

kiadott intézményvezetői engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között 

szervezett edzéseken való sportolással. 

A délutáni foglalkozásokkal is (focisuli, tömegsport, tollaslabda) hozzájárulunk tanulóink 

mozgásigényének kielégítéséhez. 

Intézményünk komplex mozgásprogrammal rendelkezik. Fontosnak tartjuk annak 

tudatosítását a tanulókban, hogy az élethossziglani öntevékeny testedzés, az önálló sportolás 

és a motoros önkifejezés fontos eszköze a személyiség fejlesztésének és a lelki egészség 

megőrzésének. A saját testkép megismerése és a testtudat kialakítása a tanulókban az 

egészségtudatos, az egészség- megőrzést preferáló magatartás fontos része. 

El kell érni, hogy az általános fizikai teherbíró képesség fejlődésének folyamatos nyomon 

követése motivációs tényezőként hasson a tanulókra, és az iskolából kikerülve életvitelükben 

helyet kapjon a rendszeres fizikai aktivitás is. 

 

Személyiségfejlődés 

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

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

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

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

fiatalok egészségi állapotát javítják!  

Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem 

az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is. 

A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben 

legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 

kialakítani, konfliktusokat megoldani! Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak 

iránti elfogadó- és segítőkész magatartást! Ismertessék meg a környezet – elsősorban a 

háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok – leggyakoribb, egészséget, testi 
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épséget veszélyeztető tényezőit! Készüljenek fel a veszélyhelyzet egyéni és közösségi szintű 

megelőzésére, kezelésére!  

Az iskola feladata az is, hogy megtanítsa a gyermeket az önálló gyalogos közlekedésre, a 

tömegközlekedési eszközök használatára, az utasbalesetek elkerülésének módjaira. Figyelmet 

kell fordítani továbbá a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, 

legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). Nyújtsanak támogatást nevelőink a 

gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető szokások (pl. 

dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakításának megelőzésében! 

Segítsék a krízishelyzetbe jutottakat!  

Az iskola feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és 

figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. 

Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi-, lelki-, szociális fejlődést. 

Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van, hiszen mindenképpen pozitív 

példát kell mutatnunk. 

 

8.6. Egészségnevelési feladatok 

 

Tanórai programon belül 

 

Tevékenység Kivel? Mikor? Felelős 

Testnevelés órák alsó tagozat 

felső tagozat 

folyamatos testnevelők 

A tanulók mozgásfejlesztésével, 

állóképességével kapcsolatos 

mérések 

felső tagozat folyamatos felsős testnevelő 

tanár 

Felmentett, ill. gyógytestnevelésre 

utaltak felmentése 

alsó tagozat 

felső tagozat 

tanév elején 

(év közben 

kontroll) 

iskolaorvos 

osztályfőnökök 

testnevelők 

Drogprevenciós tevékenység felső tagozat folyamatos osztályfőnökök 

biológia tanár 

Fogászati szűrés alsó tagozat 

felső tagozat 

évente egy 

alkalommal 

iskola fogorvosa 

osztályfőnökök 

Felvilágosító, AIDS, Always 

program 

felső tagozat folyamatos biológia tanár 

védőnő 

osztályfőnökök 
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Balesetvédelem 

Tűzvédelem 

minden tanuló 

 

évente 

egyszer 

 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

Ültetési rend váltása alsó tagozat 

felső tagozat 

folyamatosan minden pedagógus 

Egészséges életmód, 

egészségvédelem (osztályfőnöki 

órák) 

5-8. évfolyam folyamatosan 

(10 óra) 

osztályfőnökök 

Biológia órák 7-8. évfolyam folyamatos biológia tanár 

Környezetismeret óra 1-4. évfolyam folyamatos tanítók 

 

Tanórai programon kívül 

 

Tevékenység Kivel? Mikor? Felelős 

Sport- és ügyességi 

versenyek 

1-8. évfolyam 

 

szabadidős 

foglalkozáson 

minden nevelő 

 

Tömegsport 

foglalkozások 

1-8. évfolyam szabadidős 

foglalkozásokon 

szakkört vezető 

nevelő 

Közlekedési szakkör 2-8. évfolyam délután rendőr 

 

9. A tanulók fizikai állapotának mérése testnevelés órán 

 

A tanulók fizikai fittségének folyamatos fejlesztése elengedhetetlen az egészségi állapot 

hosszú távú fenntartásához, javításához. A Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt, vagyis a 

NETFIT program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó fizikai 

aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok 

családjaik és a köznevelés szereplői körében.  

Jellemzői:  

 Tudományos megalapozottság. 

 Tanulói minősítés (életkorhoz és nemhez igazodó teljesítményértékek). 

 Egészségközpontú testösszetétel, aerob fittség és vázizomzat fittség vizsgálata. 

 Online adatkezelő-rendszer - ez lehetővé teszi a diákok és szüleik számára, hogy követni 

tudják gyermekeik adatait, tájékozódni tudjanak fejlődéséről.  

 Egységes mérőeszközök használata: erre a célra tervezett és gyártott hitelesített eszközök. 
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A NETFIT mérést iskolánkban a törvényi szabályozóknak megfelelően felső tagozatban kell 

végezni.  

 

A NETFIT-et alkotó tesztek: 

 Testösszetétel és tápláltsági profil. 

 Aerob fittségi profil. 

 Vázizomzat fittségi profil. 

 Hajlékonysági profil. 

 

A NETFIT adatainak nyilvántartása a Magyar Diáksport Szövetség NETFIT területén 

követhető a kapott tanulói kódok alapján. 

  

10. Iskolai környezeti nevelési program 

 

Jövőkép 

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtésére irányul. Ez az élet 

minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. 

A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell kezdenünk. Oktató és 

nevelő munkánk során hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartás kialakítására.  

Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős készségeket kell 

kialakítanunk. Mindezek megkívánják az új értékek elfogadását, kialakítását, megszilárdítását 

és azok hagyománnyá válását. 

 

10.1. A környezeti nevelés céljai 

 

 Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását, azaz 

váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. 

 Legyenek képesek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére, 

értékelésére. 

 Alakuljon ki bennük a környezeti harmóniát biztosító életvitel igénye! 

 Ismerjék meg a környezetet befolyásoló globális és helyi gazdasági folyamatokat! 

 Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok együttműködéssel történő 

kezelésében és megoldásában! 
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 Alakuljon ki a természettudományos gondolkodás, váljon értékké a természeti környezet 

védelme és megóvása!  

 

Hosszú távú célok 

Célunk környezettudatos állampolgárok nevelése. Ennek érdekében diákjainkban ki kell 

alakítani: 

 A környezettudatos magatartást és életvitelt. 

 A személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt. 

 A természeti és építtetett környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését.  

 A rendszerszemléletet. 

 Tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését. 

 Kialakítani az egészséges életmód igényét, és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket. 

 

A célok eléréséhez szükséges készségek fejlesztése:  

 Alternatív, problémamegoldó gondolkodás. 

 Ökológiai szemlélet, gondolkodásmód. 

 Szintetizálás és analizálás. 

 Problémaérzékenység, integrált megközelítés. 

 Kreativitás. 

 Együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód. 

 Vitakészség, kritikus véleményalkotás. 

 Kommunikáció, médiahasználat. 

 Konfliktuskezelés és megoldás. 

 Állampolgári részvétel és cselekvés. 

 Értékelés és mérlegelés készsége. 

 

A környezeti nevelés kívánalmai: 

 Legyen komplex, rendszerszemléletű. 

 Legyen élethosszig tartó, és az élet minden területére kiterjedő. 

 Legyen lokális és globális. 

 Legyen mai és jövőbenéző.  

 Legyen tevékenységre orientált, és neveljen együttműködésre. 



A pedagógiai program a 2019. június 28-ai módosítással egybeszerkesztve.   61 
 

 Neveljen problémamegoldásra. 

 Neveljen új értékrendszerre. 

 

A környezeti nevelés filozófiája szerint az ember nem mindenható ura, hanem része a 

természetnek. A többi élőlény közül való kiemelkedésünk nem előjogokkal jár, hanem 

éppenséggel a Föld iránti kötelességekkel. Ez a környezeti nevelés alapvető értéke.  

 

10.2. Az iskola környezeti nevelésének hitvallása 

 

Iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, 

környezet- és természetszeretetét formáljuk, megszilárdítsuk. 

Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha 

minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programban törekszünk arra, hogy diákjaink ne 

elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, benne az 

embert. Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése 

kiemelt feladatunk. A kémia, biológia, földrajz és fizika tantárgyak között már megvalósult az 

együttműködés.  

Tanórán kívül környezeti séta keretében megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, 

gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat.  

Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a 

köztük rejlő összefüggéseket. Így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a 

természetet féltő, óvó felnőttekké.  

 

10.3. A környezeti nevelés színterei iskolánkban 

 

Tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi ismereteket. Az 

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

kapnak a hétköznapi életben megjelenő jelenségek feldolgozása. Különböző interaktív 

módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló 

ismeretszerzés is. A szemléltetésre hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőség van. 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink komoly elméleti alapokat kapjanak, mert véleményünk 

szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért. 

Különböző versenyeken, megmérettetéseken indulnak a gyerekek, amely lehetővé teszi, hogy 

a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tudásuk tovább bővül. 
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Fontosnak tartjuk az együttműködési képességek fejlesztését, melynek színterei a 

következők: 

 Osztálytermek díszítése, dekorációja, élősarok berendezése és gondozása. 

 Az iskola tisztaságának védelme. 

 Szelektív hulladékgyűjtés. 

 „A virágos iskola” program működtetése szülői segítség bevonásával. 

 Aktualitásoknak megfelelő dekoráció készítése. 

 A tanmeneteink összeállításában súlyozott szerepet kapnak a környezeti neveléssel 

kapcsolatos ismeretek. 

 

Intézményünkben különböző szakkörök is támogatják a környezeti nevelést. Ezek 

megvalósítják a természetvédő, környezetvédő célokat is. Alkalmasak a környezeti 

szempontból tehetséges tanulók tehetséggondozására és a szabadidő hasznos, tudást bővítő 

eltöltésére is. A szakköri anyagok általában kapcsolódnak a tantárgyi anyagokhoz, és az ott 

szerzett tudást mélyítik, fejlesztve további képességeket. Ezeken gazdag oktatási módszerek 

alkalmazására is lehetőség nyílik. 

 

Zöld tartalommal rendelkező szakköreink: rajz, tömegsport, természetvédelem, tollaslabda. 

 

Hagyományok ápolása: 

 Egészségnap szervezése az iskolai közösség számára. 

 Környezet- és természetvédelmi versenyeken való részvétel. 

 Osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában. 

 Tanulmányi séták környezetórán. 

 Kerékpártúrák.  

 Gyalogtúrák a községet övező erdőben. 

 

Szaktárgyi célok: 

 A szaktárgyi órákon minden lehetőség meg kell ragadnunk a környezeti nevelésre (pl. 

ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési 

módszerei). 

 A hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szaktárgyi órákon (a 

környezetszennyezés hatása a természeti-, az épített környezetre, az emberre). 
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 Interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, 

problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok). 

 Természetvédelmi versenyekre felkészítés.  

 Tanórán kívüli szakkörök szervezése. 

 Multimédiás módszerek alkalmazása szaktárgyi órákon. 

 A számítógép felhasználása a tanórákon. 

 

10.4. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

 

Hagyományos tanórai foglalkozások 

 

Az egyes tantárgyak környezeti nevelési lehetőségei: 

Testnevelés és sport: 

 Diákjaink fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben 

befolyásolják egészséges testi fejlődésüket! 

 Legyenek tisztában azzal, hogy a testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű 

tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia 

fejlesztésében! 

 Értsék és tapasztalják meg a szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a 

környezetszennyezés az egészségre veszélyes! 

 Alakuljon ki az igény, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból 

készült az eszközöket és a tornaszereket használjanak! 

 Ismerkedjenek meg régi, mozgást igénylő népi játékokkal! 

 A tanulókban tudatosítsa az egészség és a környezet komplexitását! 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Általános iskola – alsó tagozat (6-10 év) 

 Tanulóink ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit 

bemutató irodalmi alkotásokat, (meséket, mondákat, népdalokat és verseket)! 

 Érzékeljék az anyanyelv gazdagságát, szépségét a szóbeli és írásbeli kommunikáció során! 

 

Általános iskola – felső tagozat 

 Diákjaink ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi 

nyelv egymásra hatását! 
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 Törekedjenek az anyanyelv védelmére! 

 Sajátítsák el a médiák elemzésének technikáit! 

 Tudjanak disputát folytatni! 

 Alakuljon ki bennük a hatékony kommunikációra való törekvés! 

 Növeljük a környezethez való pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és 

természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával! 

 Fejlesszük az egyéni és a közösségi kompetenciákat a drámajátékok segítségével! 

 

Idegen nyelv: 

 Tanulóink váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek 

feldolgozásának segítségével! 

 Legyenek érzékenyek a hazai környezeti problémákra, és ismerjék meg a nyelv 

segítségével más országok hasonló problémáit! 

 Tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit, és ismerjék az idegen országok 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit! 

 Legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, választ 

keresni! 

 Állampolgári felelősségtudatuk fejlődjön! 

 Alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben! 

 Fejlődjön az idegen nyelvi kommunikációs képesség, és fedezzék fel ennek lehetőségeit! 

 

Matematika: 

 A tanulók váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti 

összefüggéseket matematikai módszerekkel demonstrálják! 

 Legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 

statisztikai módszerek alkalmazásával! 

 Tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni! 

 Fejlődjön logikus gondolkodásuk, a szintetizáló és a lényegkiemelő képességük! 

 Tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait! 

 Váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására! 

 Ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, 

tudjanak megfelelő következtetéseket levonni! 

 Legyenek képesek reális becslésekre! 
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 Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni! 

 Alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás! 

 Alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket! 

 

Fizika: 

 A tanulók váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára! 

 Ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit! 

 Ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, 

valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat! 

 Tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában 

legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra! 

 Mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak 

felhasználni! 

 Váljanak az ismereteik birtokában a tetteik következményeit látó, előregondolkodó 

állampolgárrá! 

 

Földrajz: 

 A tanulók szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen 

környezetükről! 

 Érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és 

társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit! 

 Ismerjék meg a világ globális problémáit! 

 Ismerjék meg és őrizzék a természeti táj szépségeit! 

 

Biológia-egészségtan: 

 A tanulók ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve 

mérséklési lehetőségeit! 

 Ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet! 

 Ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok 

között az ok-okozati összefüggéseket! 

 Ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat! 

 Legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére! 

 Sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat! 
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 Alakuljon ki ökológiai szemléletmódjuk! 

 

Kémia: 

 A tanulók rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel! 

 Törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására! 

 Legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények 

értelmezésére! 

 Értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint 

becsüljék meg ezek gazdasági hatásait! 

 

Ének-zene: 

 A tanulók ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rokonságát és azonosságát! 

 Ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait! 

 Fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban! 

 Vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét! 

 Tudják, hogy az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban 

egyaránt akusztikus élményt jelentenek! 

 Fedezzék fel a „zenei környezetszennyezést”, és tudjanak ellene védekezni! 

 

Vizuális kultúra: 

 A tanulók ismerjék fel a természeti és a művészeti szépségek rokonságát és azonosságát! 

 Ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit! 

 Tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére, tudjanak példákat 

említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira! 

 Ismerjék a természetes alapanyagok használatát! 

 Legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezetnevelési témaköröknek megfelelően! 

 Ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését! 

 Tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre! 

 Kutassanak fel, ismerjenek meg helyi és népi építészeti emlékeket! 

 

Osztályfőnöki teendők 

Az osztályfőnököknek is fontos szerepük van a környezeti nevelés területén.  

A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes, gondos alakítására való 

nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a megoldások 
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keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a 

személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. 

Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket 

megbontó tevékenységeit, például a fogyasztói társadalom problémáinak felismerését és 

megoldását segíti az iskolában. Ilyenek a táplálkozási szokások, a szükségtelen 

túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság az iskolában. A közös 

tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is 

kiegészítheti és összefűzheti az egyes szaktárgyakat. 

 

Nem hagyományos tanórai foglalkozások 

Napköziben a tanulási idő után a foglalkozási tervekben rögzítettük a környezet és 

egészségnevelést, a pozitív életviteli mintákat. A főbb tevékenységek az összes csoportra 

vonatkoznak, és a fenntarthatóság pedagógiáját szolgálják. 

Fő programjaink: évszakköszöntő délutánok, népi hagyományok felidézése, népi játékok, 

játék készítése, kézműves-foglalkozások, sportdélutánok. 

 

10.5. Iskolán belüli együttműködés 

 

Tanárok 

Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 

példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés - oktatás 

közös szemléletben és célokkal valósuljon meg. Ki kell alakítanunk, illetve tovább kell 

fejlesztenünk a pedagógusok együttműködését. Azoknak a kollegáknak, akik most 

kapcsolódnak be az iskola környezeti nevelésének munkájába, a tapasztaltabb kollegák 

tanácsokat, javaslatokat adnak.  

 

Diákok 

Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére, és figyelmeztesse társait a 

kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az 

osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt különösen érdeklődő és 

elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak. A megrendezett versenyek értékelése az egész 

iskola tanulócsoportja előtt az ügyeleti értékelésen történik. 
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Tanárok és diákok 

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

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

van a környezettudatos szemlélet kialakításában a „TeSzedd!” akciónak. A diákok és tanárok 

együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és 

megőrzésében is. Az elhasznált elemeket szelektálva gyűjtjük a bejáratnál kihelyezett 

gyűjtőkben. Minden évben célkitűzésként jelentkezik az energiatakarékosság, az intézmény 

valamennyi használója törekszik erre. Az IKT eszközök használata során mindenkinek 

feladata, hogy rendeltetésszerűen használja.  

 

Tanárok és szülők 

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

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

környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Ez egyrészt megvalósul 

azon keresztül, hogy az iskolánkban elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is 

alkalmazzák a tanulók. Intézményünk összefogva a szülői házzal valósítja meg a „TeSzedd!” 

programban való részvételt.  

 

Alkalmazottak 

Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti 

nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy 

csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírok használata, kicsinyített és 

kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás), folyamatosan gyűjtjük a hulladék papírt 

és a kifogyott nyomtató patront. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének 

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

iskolai szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztéséhez a takarítók aktív, környezettudatos 

munkájára is szükségünk van.  

 

10.6. Iskolán kívüli együttműködés 

 

Fenntartó 

Mivel a fenntartó meghatározza az általa működtetett intézmények profilját és költségvetését, 

ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés – az iskola egész életén belül – a 

környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola 
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intézményvezetőjének feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető 

legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje. Célunk, hogy a fenntartó a kötelező 

támogatáson túl is finanszírozza az iskolai környezeti nevelési programokat, rendezvényeket. 

 

Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények 

A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a 

különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk számára kiemelkedően fontosak a 

múzeumokat, a vadasparkok, a természetvédelmi oktatóközpont és a nemzeti parkok. Ezeket a 

látogatásokat a tanórákon előkészítjük. Célunk, hogy iskolai tanulmányai során minden tanuló 

legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson részt vegyen. 

 

Civil szervezetek 

A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési 

munkánkat. Igyekszünk minél több, az egész tantestületet érintő környezeti témájú előadás és 

foglalkozás megtartására. A szaktanárok egyénileg is kialakíthatnak kapcsolatot az egyes civil 

szervezetekkel. 

 

Hivatalos szervek 

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

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

az iskolai környezet kialakításában.  

 

11. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

 

11.1. 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. 

 A nevelőnek tisztában kell lennie szakmai felkészültségével, személyiségének 

sajátosságaival, tudnia kell alkalmazkodni az egyes szerepelvárásokhoz, s a kapott 

feladatokat önállóan értelmezni és elvégezni. Ennek során megfelelően kommunikál, a 

visszajelzésekre reagál és beépíti pedagógiai tevékenységébe. 
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 Munkája során képes az önreflexióra, ennek függvényében felülvizsgálja pedagógiai 

tevékenységét.  

 Álláspontját kulturáltan képes megfogalmazni, figyelembe veszi mások véleményét, 

vitakultúráját fejleszti, s erre törekszik tanítványai körében is.  

 Munkájában tudatosan kezeli és értékek sokféleségét, nyitott más vélemények és értékek 

megismerésére és tiszteletben tartására. Nyitottság, társadalmi érzékenység jellemzi.  

 Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az intézményvezető 

által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

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

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

 Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli részében a 

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

felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

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

 Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek 

munkájában. 

 Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

 A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

 A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 

 Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  

 A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai 

szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

 Rendelkezzen alapos, átfogó és korszerű pedagógiai, tantárgyi és módszertani tudással! 

 Törekedjen arra, hogy tanítványait önálló gondolkodásra és a tanultak alkalmazására 

nevelje. 

 Tanítási óráin éljen az IKT eszközök használatának lehetőségével, amely a tanóra céljaihoz 

szervesen illeszkedik. 

 Tanítványait ösztönözze az IKT eszközök használatára, épít a saját élményű tanulásra, 

ennek érdekében saját digitális kompetenciáját is fejleszti. 

 A tanítás tanulás folyamata során használt módszerei támogassák minden területen a 

kompetenciák fejlesztését! 

 Törekedjen tanítványai körében olyan elméleti tudás kialakítására, amelyet a mindennapi 

élet bármely területén alkalmazni tudnak. 
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 A különleges bánásmódot igénylő tanulók sikeres ismeretszerzéséhez megfelelő, 

változatos módszereket alkalmazzon. 

 A mérési és értékelési eredmények mutatóit beépíti pedagógiai gyakorlatába, majd ennek 

figyelembevételével tervezi meg pedagógiai munkájának további lépéseit.  

 A pedagógus értékelje a célkitűzésnek és a tervnek megfelelően tevékenységét, és ennek 

tükrében képes legyen újratervezni vagy korrigálni az adott folyamatot. Az újratervezés 

során a megszerzett tapasztalatok adják számára a kiindulópontot. 

 Az intézményi stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célokat és 

feladatokat a pedagógus beépíti tervező munkájába. Elvárás, hogy a pedagógiai folyamat 

követhető legyen a naplókban, tanmenetekben és a tanulói produktumokban.  

 Bekapcsolódik online szakmai közösségek munkájába, szakmai kérdésekről rendszeresen 

konzultál az intézményen kívül is, s az itt szerzett információkat beépíti mindennapi 

munkájába.  

 A nevelők az intézményvezető irányításával kialakítják a tanulók értékelésének közös 

alapelveit és követelményeit. Ebben a fejlesztő jellegnek kell dominálnia.  

 A nevelőtestület nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hatékonyan alkalmazott módszereket és 

eljárásokat a tanulás-tanítás még eredményesebbé tétele érdekében kölcsönösen átadjuk 

egymásnak. Ebben a vezetőnek koordináló feladata van. 

 A pedagógus úgy készíti el beszámolóját, hogy ebben követhetőek legyenek az 

eredmények, hogy ez beépülhessen az intézményi beszámolókba és önértékelésbe.  

 

11.2. Az intézményvezető feladatai 

 

A köznevelési intézmény vezetője: 

 Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, rendelkezésére 

bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért. 

 Gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett. 

 Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, 

kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. 

 Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért. 

 Jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, illetve részt vesz az ebben meghatározott 

nevelési, oktatási alapelvek, célok és feladatok kitűzésében. 
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 Ügyel arra, hogy a jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettantervre 

alapozva dolgozza ki a nevelőtestület, igazodva az intézmény sajátosságaihoz, ezzel 

párhuzamosan irányítja a tanmenetek kidolgozását is.  

 Képviseli az intézményt. 

 A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület 

vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 

szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért. 

 A nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért.  

 A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a 

partnerekkel való megfelelő együttműködésért. 

 A tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért. 

 A gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. 

 A pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. 

 A vezető figyelemmel kíséri a külső és belső változásokat, ezekre konstruktívan reagál, 

felismeri a kockázatokat és azok elkerülési módját, s ezt megosztja a kollégáival. Képes 

arra, hogy a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezze, értékelje és végrehajtsa.  

 A vezető feladata a célok megvalósulásának nyomon követése, az intézmény 

gyengeségeinek és erősségeinek feltárása, amelyhez felhasználja az intézményértékelés 

eredményeit is.  

 Meghatározza pontosan és érthetően a stratégiai és operatív célokat, ennek függvényében 

tervezi a feladatokat, amelybe bevonja a nevelőtestületet is. 

 A vezető az intézmény továbbképzési programját és beiskolázási tervét úgy állítja össze, 

hogy az megfeleljen a szakmai céloknak és munkatársak karriertervének. Az abban leírtak 

megvalósulását nyomon követi.  

 Az intézményvezető olyan éves munkatervet állít össze figyelembe véve az oktatáspolitikai 

célokat is, amelyek összhangban vannak a stratégiai dokumentumokkal és munkaközösségi 

tervekkel.  Az operatív tervezés szolgálja a stratégiai célok megvalósulását, amelyek 

nyomon követhetők az egyes dokumentumokban. Ezekben jól követhetők a pedagógiai 

programban megfogalmazott részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző 

eredménymutatók.  

 Az intézmény vezetője a pedagógiai munka megszervezése során a feladatokat úgy osztja 

el, hogy abban kiemelt hangsúlyt kap a szakértelem és az egyenletes terhelés elve.  
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11.3. A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

 

 Az eredményes munka céljából rendelkeznie kell a nevelőnek a szaktárgyának tanításához 

szükséges tantervi és módszertani tudással, tervezési dokumentumaiban meg kell, hogy 

jelenjenek a pedagógiai program céljai, alapelvei, feladatai, valamint a NAT, a kerettanterv 

és a helyi tanterv előírásai. 

 A pedagógiai folyamatokat egészében kell vizsgálnia, hogy erre tudjon alapozni. Szem 

előtt tartja a tanulók előzetes tudását, életkori sajátosságait, képességeit, érdeklődését és az 

oktatási környezetet.  

 Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásait mindig a céloknak megfelelően, 

változatos és újszerű módszereket felhasználva logikusan építi fel, olyan tanulóközpontú és 

tanulástámogató foglalkozásokat szervez, amelyek hozzájárulnak a komplex 

személyiségfejlesztéshez. 

 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. Az intézményvezető irányítja az egyéni tanulási utak kialakítását célzó 

tanulástámogató eljárásokat, a hatékony egyéni fejlesztést. 

 Olyan változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon, amelyek a belső és külső 

tantárgyi koncentráció lehetőségét kihasználva a tudás elmélyítését szolgálják, illetve 

segítik a szociális tanulásban rejlő lehetőségek kihasználását. 

 A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő szakkifejezések, 

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

során figyelembe veszi a tanulók képességeit, általános mentális állapotukat, tanulási 

képességüket és motiváltságukat. Az iskolavezetés ebben támogatást nyújt, szívesen 

fogadja a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket, 

innovációkat, fejlesztéseket.  

 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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 Olyan nyugodt és hatékony kommunikációs teret és légkört alakít ki, ahol természetesnek 

veszi a tanulói tévedéseket, érezteti, hogy a tanítványai bizalommal fordulhatnak hozzá, s 

az eredményesség érdekében pozitív visszajelzéseket ad a diákoknak, illetve a tőlük érkező 

kommunikációs jelek alapján képes rugalmasan vezetni foglalkozásait.  

 

11.4. A tehetséges tanulók gondozása 

 

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

ahol épít a tanulói öntevékenységre az IKT használat terén, felkelti tanulóiban a kutatás 

igényét.  

 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 intézményi és 

azon kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 

11.5. 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. 

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

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló 

tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára. 
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 Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

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

tanulók körében. 

 Az intézményvezető gondoskodik arról, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

megkapják a speciális támogatást, nyilvántartja azokat a tanulókat, akik ki vannak téve az 

intézményelhagyás kockázatának, lépéseket tesz a lemorzsolódás megakadályozására.  

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulókkal való foglalkozás intézményünkben 

Az iskolába járó gyermekek egy része szociális, műveltségi hátránnyal küzd. 

Felzárkóztatásukhoz a tanórán kívüli korrepetálások, speciális, egyéni foglalkozások 

nyújtanak segítséget, és lehetővé teszik a hátrány minimalizálását, vagy lehetőség szerinti 

megszüntetését. Ennek leghatékonyabb eszközei a rendszeres kapcsolattartás, beszélgetés, 

szülői értekezletek, nyílt tanítási napok. A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal való 

foglalkozást differenciáltan oldjuk meg. 

 A tanulási gyengeség (tanulási zavar) kezelése a többségi pedagógus feladata. Ennek színtere 

a tanóra, a korrepetálásra kijelölt foglalkozások. 

 Tanórákon valósul meg a differenciált segítségnyújtás. A differenciált feladatok kijelölése  

egyéni időbeosztás kereteiben jelenik meg. 

 

Szaktárgyi korrepetálásokon és a szabadidőben is szaktanárok segítik az átmenetileg vagy 

hosszú távon tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat.  

 

Felzárkóztatásra szorul a gyermek, ha:  

 szórt figyelmű  

 nehezen tud koncentrálni 

 gyorsan felejti, és nehezen idézi fel a tanultakat, látottakat 

 túlmozgásos vagy túlzottan lassú  

 kézügyessége fejletlen 

 lassan vált át egyik feladatról a másikra 

 olvasási, helyesírási, matematikai problémái vannak  

 a szakértői bizottság javaslata alapján egyéni fejlesztést igényel valamely részképesség    

 területén adódó lemaradás miatt 
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11.6. 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. 

 

11.7. 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. 

 

11.8. 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. 

 

11.9. 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. 

 Részt vesz műhelyfoglalkozásokon, fórumokon, amelyeken helyet kap az innováció és a 

kreatív gondolkodásmód.  

 Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 
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11.10. Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

 

 Szakirányú továbbképzéseken való részvétel, önfejlesztés autodidakta módon, amely 

elősegíti, hogy folyamatosan gazdagodjon pedagógiai- és módszertani eszközökkel. 

 Az intézmény vezetője szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit, 

felismerve azt, hogy milyen módszertani tudásra van szüksége az intézménynek.  

 A pedagógus legyen képes szakmai információforrások felkutatására, alkalmazására, ezek 

közvetítésére a tantestületen belül.  

 Törekedjen publikációra szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, 

kiadványokban. 

 

11.11. Az iskolai munka feltételeinek javítása 

 

 Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

 Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

 Az iskolai munka javítása új ötletekkel, ezek megvalósítása (innováció), melyben az 

intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal 

élnek az intézményvezető felé a fejlesztés céljából. A vezetőség a felmerült ötleteket 

megvizsgálja és beilleszti a fejlesztési folyamatba.  

 Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

 Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 

11.12. 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. 

 Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 

11.13. Aktív részvétel a tantestület életében 

 

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

beilleszkedésének segítése. 
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 Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének, rendezvényeinek 

szervezésében. 

 Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényein. 

 

11.14. 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. 

 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 társadalmi, kulturális, sportszervezetek életében, 

civil szervezetek munkájába való bekapcsolódás. 

 

11.15. 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. 

 

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

 

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

véleményük meghallgatása, ennek alapján pedagógiai munkájának önreflexiója.  

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

tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

 Pedagógiai kérdésekben a tanulók és a szülők segítése. 

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

kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 
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12. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnökök feladatai 

 

12.1. Az osztályfőnök feladatai 

 

 Úgy irányítja osztályközösségét, hogy az megfelelő magaviseletű, a diák-önkormányzat 

munkájában és az iskolai rendezvényeken aktívan szerepet vállaljanak. 

 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, személyes és szociális készségeit, s 

a vizsgálatra alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat alkalmaz.  

 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 év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szülőket 

tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

 Figyelmezteti a szülőket, ha gyermekük jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése 

érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

 Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

 A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadóórákat szervez. 

 Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

 Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 

gyermekvédelmi felelőssel, szükség esetén a gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal. 

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

szükség esetén külső szakemberrel veszi fel a kapcsolatot. 

 Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 
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 Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

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

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

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

 Minden hó végén érdemjeggyel értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát. 

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

magatartás és szorgalom osztályzatára. 

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

tanévi munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

 A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, vagy megrovásban 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 ellátja a tanulók középiskolai jelentkezésével kapcsolatos 

feladatokat, elkészíti az ehhez szükséges dokumentumokat. 

 Az osztályfőnöki órákat az osztályfőnöki tanmenetben lefektetettek alapján tartja. 

 Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

 Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

 Betartatja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal. 

 Kitölti és vezeti az osztály- és az elektronikus naplót, hetente ellenőrzi a szükséges 

beírásokat, és szükség esetén gondoskodik azok pótlásáról. 

 Elkészíti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 

 Tanév közben havonta ellenőrzi a tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb 

beírások, szülői aláírások). 

 Figyelemmel kíséri az aktualitásokat, ennek megfelelően rendezi az osztálytermet. 
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12.2. Az osztályfőnöki munka tervezése 

 

Az osztályfőnök osztályfőnöki teendőit a tanév elején összeállított osztályfőnöki munkaterv 

alapján végzi. 

 

12.3. Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról: 

 Tanulók száma, ebből leány. 

 Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma. 

 Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanulók száma. 

 Sajátos nevelési igényű tanulók száma. 

 Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanulók száma. 

 Az étkezőkből csak ebédelő, illetve háromszor étkező tanulók száma. 

 Magántanulók száma. 

 Egyes tantárgyak minősítése és értékelése alól felmentett tanulók száma. 

 Más településről átjáró tanulók száma. 

 Nem magyar állampolgár. 

 Évfolyamismétlő tanulók száma. 

 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról: 

 Tanulók száma. 

 Osztályozott tanulók száma.  

 Osztályozatlan tanulók száma. 

 A tantárgyi átlagok. 

 Az osztály tanulmányi átlaga. 

 Kitűnő tanulók száma. 

 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. 

 Két tantárgyból bukott tanulók száma. 

 Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma. 
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 A bukások száma tantárgyanként. 

 A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei. 

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

és az elért helyezések). 

 

Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői: 

 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján. 

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

 Továbbtanulás iskolatípusok szerint. 

 Gimnáziumba felvett tanulók száma. 

 Szakközépiskolába felvett tanulók száma. 

 Szakiskolába (szakmunkásképzőbe) felvett tanulók száma. 

 Elutasított tanulók száma. 

 HÍD-programba felvettek száma. 

 

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, 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). 
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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? 

 

12.4. Az osztályfőnöki órák témái 

 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák a tanév legelső osztályfőnöki 

óráin: 

 A házirend szabályainak megbeszélése. 

 Az osztályközösség belső szabályainak megbeszélése, rögzítése. 

 Balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismertetése, visszakérdezése. 

 Az osztályközösség gyermekvezetőinek megválasztása. 

 Az iskolai munkatervből az osztályt érintő feladatok ismertetése. 

 Az iskola környékére vonatkozó közlekedési ismeretek és veszélyhelyzetek megbeszélése. 

 A kerékpáros közlekedés szabályai. 

 

Kötelezően minden osztályban feldolgozásra kerülő témák: 

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

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

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

igénybe vételével. 

 Elsősegély-nyújtási alapismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás 

baleseteknél, a mentők hívásának helyes módja. 

 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 Költészet napjáról, a Föld napjáról és a Nemzeti Összetartozás Napjáról, 

az aradi vértanúkról, a Kézmosás világnapjáról, a holokauszt áldozatairól. 

 Osztálykirándulás előkészítése. 

 

Az osztályfőnöki órák tematikáját a munkaközösség tagjainak egyeztetése alapján 

évfolyamokra vonatkoztatva a tanmenet tartalmazza. 
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13. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység  

 

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. A pedagógus a kiemelt figyelmet 

igénylő tanulók mindegyikéről megfelelő információval rendelkezik, ezeket munkája során 

figyelembe veszi, fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket meg is valósítja elősegítve ezzel 

értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődésüket. 

A pedagógus a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára szükség esetén fejlesztési 

terveket dolgoz ki, ezeket megvalósítja, elősegítve ezzel a tanuló értelmi, érzelmi, szociális és 

erkölcsi fejlődését. 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók neveléséhez és oktatásához szükséges tárgyi 

eszközöket igyekszünk megteremteni, az igényeket felmérni, s ehhez kapcsolódóan 

intézkedési tervet készíteni a megvalósításhoz.  

 

13.1. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődésizavarra (súlyos tanulási, 

figyelem-vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd . 

Iskolánk szakmai alapdokumentuma szerint elláthat minden típusú sajátos nevelési igényű 

tanulót, amennyiben az illetékes szakértői bizottság a szakértői véleményben a tanuló integrált 

nevelésére tesz javaslatot.  

 

Azoknak az SNI tanulóknak kerül sor a többségi tanulókkal történő együttnevelésére, akiknek 

nevelését-oktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók 

többségi társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken támogatást 

kapnak. Ez jelenti a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák 

alkalmazását, az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a tanuló képességeihez, s az egyéni 

foglalkozásokat. 
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A tanulók fejlesztése a törvényben rendelkezésre álló időkeretek (habilitációs és rehabilitációs 

órakeret) és csoportszervezési előírások megtartásával speciális szakemberek 

igénybevételével folyik.  

A sajátos nevelési igényű tanulókkal a Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, 

Általános Iskola és EGYMI szakemberei foglalkoznak a szakvéleményekben foglaltak 

figyelembevételével. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése és oktatása során figyelembe vesszük az 

alábbiakat: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt. 

 A Nat és az SNI-s Irányelv rájuk vonatkozó előírásait. 

 A nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit. 

 A szülők elvárásait. 

 Az általunk nevelt tanulók sajátosságait. 

 A tanulók között fennálló -egyéni adottságokból és igényekből adódó-különbségeket. 

 A szakértői véleményben foglaltakat. 

 Amennyiben a gyermek számára a szakvélemény tanulásban akadályozott tanulókat 

ellátó tantervet irányoz elő, akkor intézményünk ezt alkalmazza. 

 A gyermek értékelése minden esetben az önmagához mért fejlődés függvényében történik 

figyelembe véve a fejlesztő pedagógus meglátásait is. 

 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

 A tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását. 

 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 nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, 

kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú 

pedagógiai eljárások alkalmazását teheti szükségessé. 
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Célok és feladatok: 

 A sajátos nevelési igényből fakadó sérült funkciók kompenzálása a meglévő ép funkciók 

bevonásával. 

 Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

 A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

 Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

 Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 

kibontakoztatása. 

 A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára. 

A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanuló számára olyan 

többletszolgáltatásokat fogalmaz meg, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a 

sajátos nevelési igényű tanulók számára.  

 

Ezek: 

 speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek 

 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök, amennyiben 

az integrált gyermek számára ezt előírja a szakértői vélemény 

 

Integrált nevelés, oktatás: 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő-integrált-oktatásuk. 

Sikerkritériumok: 

 a tanulók beilleszkedése 

 önmagához mért fejlődése 

 a többi tanulóval való együtt haladása 

 

Ezek eléréséhez szükséges: 

 A pedagógusok részvétele az integrációt segítő szakmai programokon, akkreditált 

továbbképzéseken. 

 Pedagógusok, egyéb dolgozók, gyermekek és szülők közösségének felkészítése a sajátos 

nevelési igényű tanulók fogadására. 
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 Habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése, és a sérülés specifikus módszertani 

eljárások alkalmazása. 

 Az egyes gyermek vagy csoport igényeihez igazodó pedagógiai eljárások, eszközök, 

módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök alkalmazása. 

 

 Pedagógusok elvárható kompetenciái:  

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

szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és 

az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus vesz részt, aki: 

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

igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait 

 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 

 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyságvizsgálat, a tanulói 

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

szükséglethez igazodó módszereket alkalmaz 

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

 alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez 

 együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében – a tanuló 

fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógus, 

gyógypedagógiai tanár, konduktor, konduktortanító, terapeuta vesz részt utazó 

pedagógusként, aki: 

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését 

 javaslatot tesz a fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusához, a tanuló egyéni 

igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, 

szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök 

alkalmazása stb.) 
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 segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési 

lehetőségekről 

 javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására 

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

javaslatot tesz az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra 

 együttműködik a pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait  

 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 

 segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez, oktatásához igénybe vesszük az egységes 

gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai 

szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, illetve pedagógiai-szakmai 

szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, az utazó gyógypedagógiai hálózat 

működtetésére kijelölt intézmények segítségét, pl.: Gyengénlátók Általános Iskolája, EGYMI, 

Területi Autizmus Munkacsoportok. 

 

13.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység 

 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő 

viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk időben 

felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulókat.  

Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a 

megfelelő szakemberhez való irányítás. Elvárt az együttműködés a gyógypedagógusokkal, 

pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és az egészségügyi intézményekkel.  
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A beilleszkedési zavarok okának ismeretében a problémákat három csoportba soroljuk:  

 Pszichés zavarok állnak a probléma hátterében (önértékelési zavar, gyenge fékrendszer, 

konfliktuskezelési deficit, sérülékeny kudarctűrő képesség, tolerancia hiánya, 

szabálytartás hiánya), illetve különböző kompenzációs mechanizmusok, mint projekció, 

elfojtás, agresszivitás, stb.  

 Tanulási nehézségek váltják ki a problémát (percepció-dyslexia, dysgrafia, 

figyelemhiperaktivitás, kommunikáció-autisztikus jelek, a szenzomotoros mozgás 

fejletlensége, csak szekunder jellegű memória). 

 Rossz vagy hiányos szocializáció okozza a problémát (túlzott engedékenység, - szeretet- 

és figyelemhiány, túlzott elvárások stb.). 

 Fő célunk minden gyermek számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi 

fejlődést, a testi–lelki és szociális kibontakozást, hogy belső harmóniában, önmagával és 

környezetével egyensúlyban éljen. Intézményünkben az Egységes Pedagógia Szakszolgálat 

szakemberei végzik a tanulók fejlesztését. 

 

 A tanulási zavarral összefüggő pedagógiai tevékenység:  

 A tanulási zavarral/nehézségekkel küzdő tanulók jelzése a tanítók/szaktanárok feladata. 

 Javaslatuk alapján az osztályfőnök a gyermeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézmény vizsgálatára javasolja. 

 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján a gyermek a tanórákon 

differenciált bánásmódban részesül, illetve szükség szerint számára korrepetálást 

biztosítunk.  

A gyermek fejlesztési tervét a fejlesztő pedagógus készíti el, aki a tanuló egyéni fejlesztését, 

valamint a szaktanárokkal való konzultációt is biztosítja. 

 Ezen gyerekeink haladását differenciált foglalkozás, számonkérés és értékelés segíti elő, 

valamint szükség esetén segédeszközök használata is adott. 

 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

 Külsős fejlesztőpedagógus iránymutatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás. 

 A felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé teszi, 

hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben bizalommal 

fordulhat tanítójához, tanáraihoz. 
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 Személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával. 

 Teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának 

támogatásával (dicsérettel, biztatással). 

 A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással. 

 Az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek 

alkalmazásával. 

 Az osztályközösség segítő erejének mozgósításával. 

 A közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók bevonásával. 

 Következetes – a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer kialakításával. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott intézményvezetővel való 

együttműködéssel. 

 Szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével. 

A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján történik. A fejlesztést 

fejlesztő pedagógus végzi.    

 

A beilleszkedési – magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felderítése a szaktanárok 

feladata. Javaslata, pedagógiai véleménye alapján a gyermeket az Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat vizsgálja.  

A Szakszolgálat véleménye alapján a gyermeket egyéni bánásmódban, személyre szabott 

fejlesztésben részesítjük. 

 A problémákat kiváltó okok felderítésére és enyhítésére törekedve fontos a családdal, 

szülőkkel való rendszeres kommunikáció és együttműködés. 

A tanuló személyiségének, problémáinak és erősségeinek megismerése, valamint egyéni 

bánásmódja irányelveinek elfogadása az összes az osztályban tanító pedagógus feladata. 

A gyermekkel való foglalkozások alapját a pozitív tulajdonságokra alapozott, sikerélményeket 

biztosító tevékenységek képezik, melyeknek célja a közösségi életre nevelés a felelősség 

vállalás és a kudarctűrő képesség, önfegyelem erősítésével.  

 

13.3. A tehetséges tanulók fejlesztése - tehetséggondozás 

 

Minden pedagógus, de elsősorban az osztálytanító, szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy 

felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk 

fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt, 
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együttműködést tételez fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó 

intézményekkel és szakemberekkel. 

 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

 Differenciált tanórai munka. 

 Tehetséggondozó programok.  

 Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre. 

 Felkészítés középiskolai tanulmányokra.  

 Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése. 

 Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 

fejlesztésükről. 

 Versenyeztetés: tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és komplex versenyek 

megszervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten. 

 

13.4. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

teendők  

 

Pedagógiai rendszerünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, 

a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozhatók valamely tantárgyban 

elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható 

a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi 

eredményesség szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex 

személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását 

jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló 

igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit 

és gyengeségeit. Nevelésünk, oktatásunk igazodik a tanulóhoz, és ez azt is jelenti, hogy 

igazodik ahhoz a közeghez, amelynek tanulóink részesei. 

 

Alapelveink: 

 Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos tanulásra, 

információk szerzésére. 

 A tanulókkal szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat és ezzel harmonizáló 

feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani. 
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 A tanulókat alapvető, korszerű kompetenciák (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, 

informatikai, természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, etikai) birtokába kell 

juttatni. 

 

Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési- és oktatásszervezési keretünket 

mihamarabb az alábbi kívánalmak jellemezzék: 

 Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei kibontakoztatásához. 

 Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti. 

 Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit. 

 A szülő, a család (mint partner) résztvevője az iskolai folyamatoknak, erős a család-iskola-

gyermek közötti kommunikáció. 

 Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk. 

 Megvalósul az oktatásban, nevelésben érintett intézmények szervezett, tudatos 

együttműködése. 

 Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk, melynek a törvényi 

szabályozók alapján kialakult rendje van intézményünkben. A középiskolákkal a kölcsönös 

kapcsolattartás kiépítésére és információcserére törekszünk.  

 

14. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, 

gyakorlásának rendje 

 

A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese legyen az őt 

érintő döntések meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott képviselőin, 

valamint szülőjén/gondviselőjén keresztül gyakorolhatja. Joga van megismerni az őt érintő 

döntés tartalmát, okát, következményeit. A döntési folyamat során joga van véleményét 

elmondani.  

A nevelési-oktatási intézményünk a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban 

meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló ezen jogai 

gyakorlásának módját a házirend tartalmazza. 

 

A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik: 

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

érdekében eljárjon.  

 A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  
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 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. 

- Tanulók tájékoztatása. 

Ezekben a kérdésekben az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének 

összeállítása előtt az osztályfőnököknek ki kell kérniük.  

 A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni az iskola 

szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek 

elfogadása előtt, a házirend valamint a pedagógiai program elfogadása előtt. 

 A diákönkormányzatot az iskola intézményvezetőjével, a nevelőtestülettel, illetve más 

külső szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzatot segítő felnőtt patronáló képviseli.  

 Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés 

előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségének 

teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzat felnőtt patronálója. 

 A diákönkormányzat képviselőinek üléseire kéthavonta kerül sor. 

 Sérelem esetén az iskola tanulója – kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője – a 

törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet 

jogorvoslatot első fokon. A döntés ellen másodfokon a tankerület vezetőjéhez nyújthat be 

kérvényt érdeksérelemre hivatkozva. Amennyiben nem ért egyet a döntéssel, akkor 

kezdeményezheti a bírósági eljárást. 

 Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) megválasztására a tanév első hónapjában kerül sor. 

 

Az ülés rendje: 

1. DÖK beszámolója (elvégzett és várható feladatokról) 

2. Hozzászólások 

3. Javaslatok meghallgatása 

4. Döntéshozatal 

 Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) 

keresztül érvényesíthetik jogaikat. 
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 A DÖK álláspontját a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítja ki, melyhez az 

iskola minden szükséges feltételt biztosít. 

 Az iskolába beiratkozott tanulók a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) 

gyakorolhatják. 

 

15. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok – a szülő, a tanuló, a 

pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

 

15.1. Az iskola közösségeinek együttműködése 

 

Az intézményvezető és a nevelőtestület együttműködése: 

 A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az intézményvezető segítségével 

a megbízott pedagógusvezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

Az együttműködés fórumai: 

- Az iskolavezetőség ülései. 

- A különböző értekezletek. 

- Megbeszélések. 

- Eseti megbeszélések felmerülő problémák esetén. 

 Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  

 Az intézményvezető az aktuális feladatokról, illetve döntései előkészítéséhez az információk 

megosztása céljából a nevelői szobában elhelyezett hirdetőtáblán értesíti a nevelőket.  

 A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében az intézményben a vezető 

a kommunikációs eszközök és csatornák adta lehetőségeket kiaknázza.  

 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 

intézményvezető felé. 

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

munkaközösségi vezetőjük útján közölhetik az intézmény vezetőjével és a szülői 

munkaközösséggel. Cél, hogy az intézmény vezetője mások szempontjait és nézeteit is 

figyelembe véve hozza meg döntéseit, oldja meg a felmerülő problémákat és konfliktusokat.  
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A szakmai munkaközösségek együttműködése: 

 Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

 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. 

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

 A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken 

belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 

 

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése: 

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

intézményvezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják: 

- Az iskola intézményvezetője legalább évente egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén. 

- A diákönkormányzat vezetője kéthavonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül. 

- Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

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

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

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

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

útján – az iskola intézmény vezetőjéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

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

választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel. 
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A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése: 

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

iskola intézményvezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

- Az iskola intézményvezetője legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség 

értekezletén. 

- Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak 

 

Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi 

eredményeiről, segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez, valamint az együttes, 

összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között. 

 

Családlátogatás egyéni mérlegelés alapján 

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

gyermek optimális fejlesztéséhez. 

 

Szülői értekezlet: 

 Feladata a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása. 

 A szülők tájékoztatása: 

- Az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről. 

- A helyi tanterv követelményeiről. 

- Az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról. 

- Saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról. 

- A gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről. 

- Az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról. 

- A szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

intézmény vezetője felé. 

 

Fogadóóra  

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

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

eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.). 
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Nyílt tanítási nap  

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskola nevelő és oktató munkájába, 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül 

gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

 

Írásbeli tájékoztató 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztályszintű programokról.    

 

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok megtartását az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg.  

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 útján az intézmény vezetőjéhez, az adott ügyben érintett gyermek 

osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

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

választott képviselőik, útján közölhetik az intézmény vezetőjével, nevelőtestületével. 

Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

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

alkalmazottainak) joga van megismernie. 

 

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

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

 az önkormányzat honlapján 

 az iskola fenntartójánál 

 az intézmény vezetőjénél 

 az Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Rendszerében 
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15.2. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése iskolán 

kívüli intézményekkel 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi 

CXXXVII. törvény az intézményi tanács egy új, kötelező típusáról rendelkezik. Ennek 

értelmében 2013 októberében megalakult az intézményi tanács, amely rendszeres kapcsolatot 

biztosít a helyi önkormányzattal és a szülői munkaközösséggel. 

 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az intézmény vezetőjének állandó 

munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával és egyben működtetőjével: a Nyíregyházi Tankerületi 

Központtal 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 

Nyírtura Község Önkormányzatával 4532 Nyírtura, Arany János út 14. 

 A Pedagógiai Oktatási Központtal: 4400 Nyíregyháza, Egyház út 13. 

 A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézményével 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 4-10. 

 

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 alábbi közművelődési intézményekkel:  

 Móra Ferenc ÁMK 4532 Nyírtura, Arany János út 16. 

 Mandala Dalszínház 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 10. 

 Móricz Zsigmond Színház 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. 

 Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. 

 Jósa András Múzeum 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. 

 

Társadalmi szervezetek, egyesületek:  

 Nyírturai Egyesített Szociális Intézmény 4532 Nyírtura, Rákóczi út 58. 

 Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 4400 Nyíregyháza, Hősök 

tere 5. 

 Sz.-Sz.-B. Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál út 3. 
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 Gyermekjóléti Központ 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3. 

 Sz.-Sz.-B. Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 1. sz. Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság 4400 Nyíregyháza, Szarvas út 10-12.  

 Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Iroda 4532 Nyírtura, Arany 

János út 19. 

 Könyvtárellátó Nonpropit Kft.-Budapest 

 

Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel:  

 Nyírturai Református Egyház 4532 Nyírtura, Arany János út 5. 

 Görög Katolikus Egyház 4532 Nyírtura, Rákóczi út 41. 

 Hetednapi Adventista Egyház 4532 Nyírtura, Arany János út 4. 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető vagy a  

intézményvezető-helyettes a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó 

nevelőket az iskola vezetője jelöli ki. 

Intézményünkben rendszeresen megtörténik a kulcsfontosságú partnerek igényeinek, 

elégedettségeinek megismerése, szükség esetén intézkedési tervet készítünk, melybe bevonjuk a 

külső partnereket is.  

Az intézmény eredményeiről a vezető a jogszabályban előírt módon tájékoztatja a partnereket 

(szülői munkaközösséget, intézményi tanácsot). Ez szóban, digitális vagy papíralapú 

információátadással valósul meg.  

 

 A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola vezetősége rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a Nyírtura Egészségház 4532 Nyírtura, Arany János út 2. illetékes egészségügyi 

dolgozóival, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

 A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

rendszeres kapcsolatot tart fenn az Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és 

Gyermekjóléti Iroda 4532 Nyírtura, Arany János út 19. vezetőjével. A munkakapcsolat 

felügyeletéért az intézményvezető a felelős. 

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

működő szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a Rétközi Iskolaszövetség munkájába. 
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16. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

16.1. Vizsgafajták 

 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga 

 javítóvizsga 

 pótló vizsga 

 

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

szabályok szerint szervezzük meg. 

 

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

megállapításához, ha: 

 A tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve. 

 Engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget. 

 Hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket 

meghaladja (250 óra), és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, 

hogy osztályozó vizsgát tegyen.  

 Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a 

tantárgyból osztályozó vizsgát tenni, ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a 

nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, 

ha az elégséges számú.  

 Tanulmányait magántanulóként végzi. 

Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályozható, 

magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele mellett lehetséges. A 

vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti.  

Egy osztályozó egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszerezni. 

Osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább 10 nappal az iskola értesíti a 

szülőt az időpontról, helyről és a továbbhaladás követelményéről. 
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Javítóvizsga 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy 

nem jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító vizsga időpontját, helyét és követelményeit 

tanév végén (bizonyítványosztáskor) közöljük a szülővel és a tanulóval. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs 

lehetőséget biztosít a szülő kérésére (június-augusztus).  

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

 

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. 

Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 

megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján 

készült, a pedagógiai program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra 

vonatkozó követelményeivel.  

16.2. A vizsgák fajtái tantárgyakra vonatkoztatva 

 

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     

Irodalom      

Idegen nyelv      

Matematika     

Etika/ hit- és 

erkölcstan 

 
  

 

Környezetismeret     

Ének-zene     

Vizuális kultúra     

Technika, életvitel     
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és gyakorlat 

Testnevelés és 

sport 

 
 

  

Felső tagozat 

Magyar nyelv     

Irodalom      

Idegen nyelv      

Matematika     

Etika/ hit- és 

erkölcstan 

   
 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

  

  
 

Természetismeret     

Fizika     

Kémia     

Biológia-

egészségtan 

    

Földrajz     

Ének-zene     

Dráma és tánc     

Vizuális kultúra     

Informatika     

Technika, életvitel 

és gyakorlat 

 
   

Testnevelés és 

sport 

    

 

16.3. A tanulmányok alatti vizsgákkal kapcsolatos intézményi eljárásrend 

 

 A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban lehet tenni, azzal, hogy az 

igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. 

 A vizsga időpontjait az intézményvezető jelöli ki. 

 A vizsga időpontjáról és helyszínéről a vizsgázó, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a szülő 

(gondviselő) postai értesítést kap. 

 Az osztályozó vizsga kérelemre történő letételét az intézményvezető engedélyezi. 
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 A jelentkezést írásban kell kérelmezni a szülőnek az intézményvezető felé. 

 A vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

 A vizsga követelményeit az intézmény a helyi tantárgyi tantervében foglaltak határozzák 

meg. 

 A követelményekről a tanuló a vizsga előtt tájékoztatást kap. 

 A vizsgakötelezettség a tanulónak az évfolyam követelményeiben megállapított 

valamennyi tantárgyra vonatkozhat. Ez alól felmentést csak a szakértői bizottság 

szakvéleményében foglaltak alapján az intézményvezető adhat. 

16.4. A tanulmányok alatti vizsgák különös eljárási szabályai 

 

 Az írásbeli vizsga időtartama – a szakvélemény alapján ettől eltérést lehetővé tevő esetek 

kivételével, tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc. 

 Egy napon legfeljebb 2 írásbeli vizsgát lehet tenni. 

 A szóbeli vizsgát az iskola szakos tanáraiból az intézményvezető által kijelölt 

vizsgabizottság előtt kell megtartani. 

 A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg 

tanította. 

 Az elnöki teendőket az intézmény vezetője vagy megbízottja látja el. 

 A vizsgán az elnökön és a kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell 

lennie. 

 A tanulónak az írásbeli vizsgán több feladatból álló feladatlapot kell kitölteni. 

Kidolgozására legalább 45 percet kell biztosítani, kivéve a szakvéleményben tett kivételt.  

 A szóbeli feleletek maximális időtartama 20 perc.  

 Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy 

alkalommal lehetőséget ad egy új téma megjelölésével a felkészültség bizonyítására. Erre 

is 20 perc a felkészülési idő, valamint 20 perc a felelet időtartama.  

 A vizsgázó osztályzatát a két felelet százalékos átlaga alapján kell megállapítani. 

 Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére nem 

megengedett eszközt használ, az intézményvezető a vizsga folytatásától eltilthatja, a 

vizsgaeredménye elégtelen. 

 Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát nem sikerültnek kell tekinteni. 

 Az önhibán kívüli indokolt megszakítás esetén módot kell adni annak megismétlésére.  

 A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg. 
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 A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 

irattárában a jogszabályban meghatározott ideig kell őrizni.  

 A jegyzőkönyv vezetéséért és hitelességéért a vizsgabizottság elnöke felel.  

 A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja. 

 Az írásbeli feladatlapot az iskola körbélyegzőjével kell ellátni. 

 A tanuló és a szülő kérésre egyeztetett időpontban a vizsgaelnök jelenlétében a 

vizsgadokumentumokba betekinthet.  

 Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el. A javítás téves bejegyzéseit látható módon szignóval kell ellátni. 

 A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a jogszabályban meghatározott 

záradékokkal be kell vezetni. 

 A vizsgaeredmény kihirdetésének legkésőbb a vizsgát több vizsga esetén az utolsónak 

teljesített vizsgát követően meg kell történni. 

 

17. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei 

 

Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, 

aki:  

 Az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él. 

 A fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az intézményünket 

választották. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a hátrányos helyzetű tanulók.  

 

Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló:  

 Aki beiskolázási körzetünkbe költözött. 

 Körzeten kívüli tanuló abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé teszi. 

 

Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, 

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

intézményvezető a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az iskolavezetés és az érintett 

évfolyam osztályfőnökének véleményét. A további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben 

részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. A halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése után a jelentkezők közül először a sajátos 
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nevelési igényű tanulókat vesszük fel, majd azokat, akiknek ezt különleges helyzete 

indokolja.  

 

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:  

• Szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő. 

• Testvére iskolánk tanulója.  

• Munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola beiskolázási körzetében 

található.  

• Az iskola a tanuló lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) számítva egy kilométeren belül 

található.  

 

Az iskolába beadott felvételi kérelmeket a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni. 

 

A sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad 

férőhelyekre az iskola további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha ilyenkor több felvételi 

kérelem érkezik az iskolába, mint a felvehető tanulók száma, akkor a felvételről az iskola 

sorsolás útján dönt.  

 

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. Ennek szabályait intézményünk házirendje tartalmazza. 

 

18. Az elsősegély – nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

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.  
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

 A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén.  

 A tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit.  

 A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások keretében 

– foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében:  

 Tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe.  

 Támogatjuk a pedagógusok részvételét 30 órás, elsősegély-nyújtási ismeretekkel 

foglalkozó továbbképzésen.  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják, így a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó 

elsősegély-nyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek be: 

 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, elektromos áram biztonságos használata.  

 Testnevelés: magasból esés.  

 Környezetismeret: baleset esetén a segítségkérés módjainak megismerése.  

 Matematika: szúrás (körző). 

 Technika: az eszközök használatából adódó balesetek megelőzése, segítségkérés baleset 

esetén, balesetvédelmi rendszabályok ismerete, a közlekedési balesetek megelőzése 

szabályt követő magatartással, a közlekedésben rejlő veszélyek megismerése.  

 Osztályfőnöki óra: elsősegély-nyújtási ismeretek, teendők közlekedési baleset estén, 

segítségnyújtás baleseteknél, a mentők hívásának helyes módja, az iskolai egészségügyi 

szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybevétele.  
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Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:  

 Szakkörök. 

 Évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó 

témanap szervezése a tanulók számára. 

 

Az iskola feladata tehát: 

 Tanulóink elsajátítják, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására 

magatartási alternatívákat ajánlunk, megfelelő egészségvédő magatartásra nevelünk 

gyakorlással, segítéssel, példamutatással. 

 Motiváljuk, ösztönözzük a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak 

megtartására, közös véleményformálással, támogató tanácsadással is. 

 Segítjük mind az egészségeseket, mind a betegeket az egészségvédő öntevékenységben, az 

egészséges életmód kialakításában, a döntési alternatívák kidolgozásában, és a helyes 

döntések megvalósításában. 

 

Így válhat valóra Móra Ferenc gondolata, miszerint: 

„ Az élet meghosszabbításának titka, hogy meg ne rövidítsük!” 

 

 

III. H E L Y I   T A N T E R V 

  

1. Az intézmény helyi tanterve 

 

1.1.A választott kerettanterv megnevezése, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező 

(választható) tantárgyak és óraszámaik (óraterv) 

 

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

alábbi tantervre épül: 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet, illetve ennek módosítását képező 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet.  

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. 
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Mivel a kerettantervek által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló 

időkeretnek csak a 90% - át fedik le, a fennmaradó 10% - ot iskolánk pedagógusai a 

kerettantervben szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére gyakorlására, a tanulói 

képességek, a tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 

A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az 

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

készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

 

 

1.2.A szabadon tervezhető órák felhasználása évfolyamokra bontva 

 

Évfolyam 

Az alábbi tantárgyak óraszáma 

lett megnövelve a szabadon 

tervezhető órák óraszámából 

A szabadon tervezhető órák 

óraszáma évfolyamokra 

lebontva 

1.  Irodalom 1 óra 

1.  Matematika 1 óra 

2.  Irodalom 1 óra 

2.  Matematika 1 óra 

3.  Irodalom 1 óra 

3.  Matematika 0,5 óra 

3.  Környezetismeret 0,5 óra 

3. Informatika 1 óra 

4.  Irodalom 2 óra 

4.  Matematika 0,5óra 

4.  Környezetismeret 0,5 óra 

5.  Irodalom 1 óra 

5.  Informatika 1 óra 

6.  Matematika 1 óra 

6.  Irodalom 1 óra 

6.  Angol nyelv 1 óra 

7.  Irodalom 1 óra 

7.  Matematika 1 óra 

7.  Földrajz 1 óra 

8.  Matematika 1 óra 

8.  Biológia-egészségtan 1 óra 

8.  Irodalom 1 óra 
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*4. évfolyamon az informatika tantárgy óraszáma a 2020/2021-es tanévtől aktuális, addig az 

irodalom tantárgy kap 2 órát a számunkra biztosított időkeretből. A 2020/2021-es tanévtől a 

szabadon tervezhető óraszám 4. évfolyamon az irodalom tantárgy 1óra, informatika 1 óra, a 

matematika és környezetismeret 0,5-0,5 óra. 

 

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

tantárgyak közül a Dráma és tánc tantárgyat tanítja a 2013/2014-es tanévtől. 

 

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

változat”) kerettantervek közül az alábbit választotta: 

 

Évfolyam Választott kerettanterv 

1-4.  Ének-zene A változat 

5-8.  Magyar nyelv és irodalom A változat 

5-8.  Ének-zene A változat 

7-8.  Biológia – egészségtan A változat 

7-8.  Kémia B változat 

 

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

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

azt tartottuk, hogy az ajánlásban szereplő tananyagokat évfolyamokra lebontsuk, a hozzájuk 

tartozó órakeretet meghatározzuk, és évfolyamonként a továbbhaladás feltételeit kidolgozzuk. 

A továbbhaladás követelményei évfolyamokra és tantárgyakra lebontva a pedagógiai program 

mellékletében található.  

 

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 

feladata a helyi tanterv életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben: 

2013 augusztusára: Az első és az ötödik évfolyamon. 

2014 augusztusára: A második és a hatodik évfolyamon. 

2015 augusztusára: A harmadik és a hetedik évfolyamon. 

2016 augusztusára: A negyedik és a nyolcadik évfolyamon. 
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A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, 

illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az 

egyes tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi 

tantervi ajánlásokat használják fel. 

  

Iskolánkban a tanulók az idegen nyelv keretében az angol nyelvet tanulják. 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül az órák felosztása a következőképpen alakul: 

Alsó évfolyam: 

 

Évfolyam Olvasás Írás Magyar 

nyelv 

Fogalmazás 

1. 4 4 - - 

2. 4 2 2  

3. 3 1 2 1 

4. 3,5 - 3 1,5 

 

2020/2021-es tanévtől: 

 

Évfolyam Olvasás Írás Magyar 

nyelv 

Fogalmazás 

1. 4 4 - - 

2. 4 2 2  

3. 3 1 2 1 

4. 3 - 3 1 

 

Az írásórákon szerzett érdemjegyek a magyar nyelv, míg a fogalmazásórákon szerezett 

érdemjegyek a magyar irodalom tantárgy értékelési rendszerében kerülnek beszámításra. 

 

Évfolyam Irodalom Magyar nyelv 

5. 3 2 

6. 3 2 

7. 2 2 

8. 3 2 

 

Értékelésnél két különálló tantárgynak számít az irodalom és a magyar nyelv. 
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1.3.Tantárgyi rendszer, heti- és éves óraszám a 2019/2020-as tanévtől 

 

Évfolyamok 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

 

Tantárgy/évfolyam 
Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Irodalom 3+1 144 3+1 144 3+1 144 3+2 180 

Magyar nyelv 4 144 4 144 3 108 3 108 

Történelem, társ. és 

államp. ism. 
- - - - - - - - 

Angol nyelv - - - - - - 2 72 

Matematika 4+1 180 4+1 180 4+0,5 162 4+0,5 162 

Informatika - - - - 1      36  - - 

Környezetismeret 1 36 1 36 1+0,5 54 1+0,5 54 

Természetismeret - - - - - - - - 

Fizika - - - - - - - - 

Biológia-egészségtan - - - - - - - - 

Kémia - - - - - - - - 

Földrajz - - - - - - - - 

Ének-zene 2 72 2 72 2 72 2 72 

Vizuális kultúra 2 72 2 72 2 72 2 72 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 36 1 36 1 36 1 36 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Osztályfőnöki - - - - - - - - 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 36 1 36 1 36 1 36 

Szabadon választott 2 - 2 - 3 - 3 - 

Kötelező óraszám a 

törvény alapján 
25 900 25 900 25 900 27 972 

 

Évfolyamok 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

 

Tantárgy/évfolyam 
Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Irodalom 2+1 108 2+1 108 1+1 72 2+1 108 

Magyar nyelv 2 72 2 72 2 72 2 72 

Történelem, társ. és 

államp. ism. 
2 72 2 72 2 72 2 72 

Angol nyelv 3 108 3+1 144 3 108 3 108 
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Matematika 4 144 3+1 144 3+1 144 3+1 144 

Informatika 0+1 36 1 54 1 36 1 36 

Környezetismeret - - - - - - - - 

Természetismeret 2 72 2 72 - - - - 

Fizika - - - - 2 72 1 36 

Biológia- egészségtan - - - - 2 72 1+1 72 

Kémia - - - - 1 36 2 72 

Földrajz - - - - 1+1 72 2 72 

Ének-zene 1 36 1 36 1 36 1 36 

Vizuális kultúra 1 36 1 54 1 36 1 36 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 36 1 36 1 36 - - 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 36 

Dráma és tánc 1 36 - - - - - - 

Etika/ hit-és 

erkölcstan 
1 36 1 36 1 36 1 36 

Szabadon választott 2 - 3 - 3 - 3 - 

Kötelező óraszám a 

törvény alapján 
28 1008 28 1008 31 1116 31 1116 

 

 

1.4.Tantárgyi rendszer, heti- és éves óraszám a 2020/2021-es tanévtől 

 

Évfolyamok 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

 

Tantárgy/évfolyam 
Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Irodalom 3+1 144 3+1 144 3+1 144 3+1 144 

Magyar nyelv 4 144 4 144 3 108 3 108 

Történelem, társ. és 

államp. ism. 
- - - - - - - - 

Angol nyelv - - - - - - 2 72 

Matematika 4+1 180 4+1 180 4+0,5 162 4+0,5 162 

Informatika - - - - 1      36  1 36 

Környezetismeret 1 36 1 36 1+0,5 54 1+0,5 54 

Természetismeret - - - - - - - - 

Fizika - - - - - - - - 
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Biológia-egészségtan - - - - - - - - 

Kémia - - - - - - - - 

Földrajz - - - - - - - - 

Ének-zene 2 72 2 72 2 72 2 72 

Vizuális kultúra 2 72 2 72 2 72 2 72 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 36 1 36 1 36 1 36 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Osztályfőnöki - - - - - - - - 

Etika/ hit-és erkölcstan 1 36 1 36 1 36 1 36 

Szabadon választott 2 - 2 - 3 - 3 - 

Kötelező óraszám a 

törvény alapján 
25 900 25 900 25 900 27 972 

 

 

Évfolyamok 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

 

Tantárgy/évfolyam 
Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Heti 

óraszám 

Évi 

óraszám 

Irodalom 2+1 108 2+1 108 1+1 72 2+1 108 

Magyar nyelv 2 72 2 72 2 72 2 72 

Történelem, társ. és 

államp. ism. 
2 72 2 72 2 72 2 72 

Angol nyelv 3 108 3+1 144 3 108 3 108 

Matematika 4 144 3+1 144 3+1 144 3+1 144 

Informatika 0+1 36 1 54 1 36 1 36 

Környezetismeret - - - - - - - - 

Természetismeret 2 72 2 72 - - - - 

Fizika - - - - 2 72 1 36 

Biológia- egészségtan - - - - 2 72 1+1 72 

Kémia - - - - 1 36 2 72 

Földrajz - - - - 1+1 72 2 72 

Ének-zene 1 36 1 36 1 36 1 36 

Vizuális kultúra 1 36 1 54 1 36 1 36 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1 36 1 36 1 36 - - 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 36 

Dráma és tánc 1 36 - - - - - - 
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Etika/ hit-és 

erkölcstan 
1 36 1 36 1 36 1 36 

Szabadon választott 2 - 3 - 3 - 3 - 

Kötelező óraszám a 

törvény alapján 
28 1008 28 1008 31 1116 31 1116 

 

1.5.Tantárgyak, és hozzájuk kapcsolódó éves óraszám évfolyamonként 

 

Tantárgyak 

1.évfolyam 

H
et

i 
ó

ra
sz

ám
 

S
za

b
ad

o
n

 t
er

v
ez

h
et

ő
 ó

rá
k

 

É
v
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 ó

ra
sz

ám
 

T
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y
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o
m
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lá
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 9
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%
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) 
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en

i 
a 
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n
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y
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al

m
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b

b
e 

az
 ó

ra
sz

ám
b

a 

Irodalom 3 1 144 130 14 

Magyar nyelv 4  144 130 14 

Idegen nyelv 0  0 0 0 

Matematika 4 1 180 130 50 

Etika/ hit-és 

erkölcstan 
1  36 32 4 

Környezetismeret 1  36 32 4 

Ének – zene (A 

változat) 
2  72 65 7 

Vizuális kultúra 2  72 65 7 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1  36 32 4 

Testnevelés és sport 5  180 162 18 

Összesen 23 2 900 745 155 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
25 900   
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Tantárgyak 

2.évfolyam 
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Irodalom 3 1 144 130 14 

Magyar nyelv 4  144 130 14 

Idegen nyelv 0  0 0 0 

Matematika 4 1 180 162 18 

Etika/ hit-és 

erkölcstan 
1  36 32 4 

Környezetismeret 1  36 32 4 

Ének – zene (A 

változat) 
2  72 65 7 

Vizuális kultúra 2  72 65 7 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat 

1  36 32 4 

Testnevelés és 

sport 
5  180 162 18 

Összesen 23 2 900 744,5 155,5 

Rendelkezésre 

álló órakeret 
25 900   
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Irodalom 3 1 144 130 14 

Magyar nyelv 3  108 97 11 

Idegen nyelv 0  0 0 0 

Matematika 4 0,5 162 130 32 

Etika/ hit-és 

erkölcstan 
1  36 32 4 

Környezetismer

et 
1 0,5 54 32 22 

Ének – zene (A 

változat) 
2  72 65 7 

Vizuális kultúra 2  72 65 7 

Informatika 0 1 36 32 4 

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat 

1  36 32 4 

Testnevelés és 

sport 
5  180 162 18 

Összesen 22 3 900 712,5 187,5 

Rendelkezésre 

álló órakeret 
25 900   
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Magyar nyelv 

és irodalom 
6 2 288 194,5 93,5 

Idegen nyelv 2  72 65 0 

Matematika 4 0,5 162 130 32 

Etika/ hit-és 

erkölcstan 
1  36 32 4 

Környezetismeret 1 0,5 54 32 22 

Ének – zene (A 

változat) 
2  72 65 7 

Vizuális kultúra 2  72 65 7 

Technika, életvitel 

és gyakorlat 
1  36 32 4 

Testnevelés és sport 5  180 162 18 

Összesen 24 3 972 777,5 194,5 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
27 972   
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2020/2021-es tanévtől 
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Irodalom 3 1 144 130 14 

Magyar nyelv 3  108 97 11 

Idegen nyelv 2  72 65 0 

Matematika 4 0,5 162 130 32 

Etika/ hit-és 

erkölcstan 
1  36 32 4 

Környezetismeret 1 0,5 54 32 22 

Ének – zene (A 

változat) 
2  72 65 7 

Vizuális kultúra 2  72 65 7 

Informatika 0 1 36 32 4 

Technika, életvitel 

és gyakorlat 
1  36 32 4 

Testnevelés és sport 5  180 162 18 

Összesen 24 3 972 777,5 194,5 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
27 972   
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Irodalom 2 1 108 97 11 

Magyar nyelv 2  72 65 7 

Angol 3  108 97 11 

Matematika 4  144 130 14 

Történelem, társ. és  

állampolgári 

ismeretek 

2  72 65 7 

Etika/ hit-és 

erkölcstan 
1  36 32 4 

Természetismeret 

 
2  72 65 7 

Biológia-

egészségtan 
     

Fizika      

Kémia      

Földrajz      

Ének-zene 1  36 32 4 

Vizuális kultúra 1  36 32 4 

Dráma és tánc 1  36 32 4 

Informatika  1 36 32 4 

Technika, életvitel 

és gyakorlat 
1  36 32 4 

Testnevelés és sport 5  180 162 18 

Osztályfőnöki 1  36 32 4 

Összesen 26 2 1008 873 135 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28 1008   
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Irodalom 2 1 108 97 11 

Magyar nyelv 2  72 65 7 

Angol 3 1 144 129 15 

Matematika 3 1 144 97 47 

Történelem, társ. és 

állampolgári ismeretek 
2  72 65 7 

Etika/ hit-és erkölcstan 1  36 32 4 

Természetismeret 

 
2  72 65 7 

Biológia- egészségtan      

Fizika      

Kémia      

Földrajz      

Ének-zene 1  36 32 4 

Vizuális kultúra 1  54 32 22 

Informatika 1  54 32 22 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1  36 32 4 

Testnevelés és sport 5  180 162 18 

Osztályfőnöki 1  36 32 4 

Összesen 25 3 1008 808 200 

Rendelkezésre álló 

órakeret 
28 1008   
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Irodalom 1 1 72 65 7 

Magyar nyelv 2  72 65 7 

Angol 3  108 97 11 

Matematika 3 1 144 97 47 

Történelem, társ.  és 

állampolgári 

ismeretek 

2  72 65 7 

Etika/ hit-és 

erkölcstan 
1  36 32 4 

Természetismeret      

Biológia- egészségtan 2  72 65 7 

Fizika 2  72 65 7 

Kémia 1  36 32 4 

Földrajz 1 1 72 32 40 

Ének-zene 1  36 32 4 

Vizuális kultúra 1  36 32 4 

Informatika 1  36 32 4 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
1  36 32 4 

Testnevelés és sport 5  180 162 18 

Osztályfőnöki 1  36 32 4 

Összesen 28 3 1116 804 212 

Rendelkezésre  

álló órakeret 
31 1116   
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          Irodalom 2 1 108 97 11 

       Magyar nyelv 2  72 65 7 

Angol 3  108 97 11 

Matematika 3 1 144 97 47 

Történelem, társ. és 

állampolgári 

ismeretek 

2  72 65 7 

Etika/ hit-és 

erkölcstan 
1  36 32 4 

Természetismeret 

 
     

Biológia-egészségtan 1 1 72 32 40 

Fizika 1  36 32 4 

Kémia 2  72 65 7 

Földrajz 2  72 65 7 

Ének-zene 1  36 32 4 

Vizuális kultúra 1  36 32 4 

Informatika 1  36 32 4 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
     

Testnevelés és sport 5  180 162 18 

Osztályfőnöki 1  36 32 4 

Összesen 28 3 1116 905 211 

Rendelkezésre álló 

órakeret 

31 1116   
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A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 27.§ (5) értelmében tehetséggondozásra és 

felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra biztosított az osztályok 6. 

mellékletben meghatározott időkerete fölött.  

A 27. § (7.) értelmében 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 fejlesztésére 

az iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti 10 óra áll a 

rendelkezésre. Az időkeretek az egyes hetek és tanulók között átcsoportosíthatók.  

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon enyhe értelmi fogyatékos tanulók 

számára 

 

 

Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Irodalom 3+1 3+1 3+1 4+1 

Magyar nyelv 4 4 3 3 

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

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 2 2 2 2 

Ének-zene 2 1 2 2 

Vizuális kultúra 1 2 2 2 

Informatika - - 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

 

Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon enyhe értelmi fogyatékos tanulók 

számára 

 

 

Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Irodalom 2+1 2+1 2 2+1 

Magyar nyelv 2 2 2 2 

Idegen nyelv  - - 2 2 

Matematika 4+1 4 4+1 4+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek  

2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2 2 4 4 

Földrajz  - 1+1 1+1 2 
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Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 2 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

 

2. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

 

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.  

Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent vagy elektronikus adathordozón rögzített 

könyv hozható forgalomba, amelyet a miniszteri rendeletben meghatározott eljárás keretében: 

 tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítottak, vagy 

 nyilvános pályázati eljárás keretében meghatározott évfolyam, műveltségi terület, tantárgy 

vagy annak tanításához alkalmazható pedagógus-kézikönyv vonatkozásában a miniszter 

kiválasztott, vagy 

 a miniszter kezdeményezésére kísérleti tankönyvként fejlesztettek ki és a 

tankönyvjegyzékre vették 

A korábbi szabályozás alapján tankönyvvé nyilvánított és a tankönyvjegyzékre felvett 

tankönyvek a régi kerettanterv szerinti tantárgyak kifutásáig, de legfeljebb az engedélyükben 

meghatározott időtartamig tankönyvként forgalmazhatók, tankönyvként választhatók. 

A Kormány 1265/2017. évi (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben 

történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/18-as tanévtől egy ütemben vezeti be a z 5-8. 

évfolyamokra. Ennek értelmében a 2017/18-as tanévtől intézményünk minden tanulója 

térítésmentesen kapja a tankönyveket.  

A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát 

is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy az iskola 

minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.  

Amennyiben a hivatalos tankönyvjegyzéken a matematika műveltségterület kivételével 

bármely tantárgy, műveltségterület vonatkozásában van olyan tankönyv, amelyet a 

rendeletben a tartós tankönyvre meghatározott szabályok alapján hagytak jóvá, és az ilyen 
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tantárgyhoz vagy műveltségterülethez az iskola tankönyvet rendel, az iskola a 

tankönyvrendelés során a tartós tankönyvek közül választ.  

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé teszi, hogy azt a szülők 

megismerjék.  

Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban 

használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott 

tanulók heti órarendjét úgy alakítjuk ki, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek 

tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. 

A szülői szervezet az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének 

összeállításánál – különösen a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel 

egyetértési joggal rendelkezik.  

Az iskolánk legkésőbb május 31-ig közzéteszi azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező 

olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket a községi könyvtárból vagy az iskolából a tanulók 

kikölcsönözhetnek.  

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

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

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév végén tájékoztatjuk. A 

taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

 

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. 

 A taneszközök ára feleljen meg annak az összegnek, amelyet a magasabb jogszabályban 

foglaltak alapján az iskola szülői szervezete évente meghatározhat. 
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3. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

 

3.1. Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

1-2. évfolyam  

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák 

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

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

és a tanulás. 

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

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

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

tanulókat abban, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő időtartamban 

legyenek képesek irányítani. 

Törekszünk a tanítói módszertani eszköztárunk fejlesztésére, valamint a csoportnak megfelelő 

tankönyvcsalád megválasztására. 

 

Pedagógiai feladataink: 

 Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. 

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

jellemzőket is.  

 A tanítás folyamatában törekszünk a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, 

önállóságuk fejlesztésére. 

 A tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a tanulók személyisége és gondolkodása. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság 

elvének betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával 

jutunk közelebb a célhoz. 

 Útbaigazítást adunk a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével 

kapcsolatban, valamint megtanítjuk a tanulókat tanulni. 
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 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 Kialakítjuk az alapkészségeket (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), ehhez 

mozgósítjuk az előzetes tudást és tapasztalatot. A pedagógiai folyamat során egyénre 

szabott tanulási módszereket, eljárásokat alkalmazunk. 

 Az alapvető képességek, készségek elsajátításával biztonságos szóbeli és írásbeli 

nyelvhasználatot teremtünk meg. Megalapozzuk az önálló tanulást és önművelést a 

mentális képességek célirányos fejlesztésével. 

 Hangsúlyt fektetünk a tanulói részképességek fejlesztésére (beszéd, olvasás, figyelem, 

memória, gondolkodás, logika, önművelés), formáljuk tanulóink problémamegoldó, és 

gondolkodási képességét. 

 Megismertetjük tanítványainkkal az egész életen át tartó tanulás eszközeit, módszereit. 

Olyan tudást alakítunk ki, amelyet új helyzetekben is tud alkalmazni, fejlesztve ezzel a 

kreatív gondolkodást. 

 Lehetőséget adunk a tehetségek kibontakoztatására és lemaradók felzárkózására. 

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

való értékelésére törekszünk.  

 A környezeti nevelés terén törekszünk a tanórán kívüli környezetben történő megvalósítás 

bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, iskolán kívüli 

programok, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.).  

 A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit 

szem előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

 Elsajátíttatjuk a stressz- és feszültségoldás háttérismereteit.           

 Törekszünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyának megtartására. 

 Célunk a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló 

fejlesztő értékelése. 

 Elsődleges feladatunk a beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének és alkotásának 

fejlesztése, mivel ez döntően meghatározza a tanuló kortársaival való kapcsolattartásának 

és iskolai pályafutásának sikerét. 

 Megalapozzuk a kulturált nyelvi magatartás, a szókincs aktivizálását és gyakoroltatását.  

 Megismertetjük a megszeretettjük a magyar kultúra hagyományait. 
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3-4. évfolyam 

 Kialakítjuk az önálló tanulás képességeit. Megismertetjük tanítványainkkal a tanulási 

szokások, technikákat, az információszerzés lehetőségeit és korlátait. 

 Fejlesztjük a figyelmet, az önértékelő képességet, a kritikai érzéket. 

 Élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, 

kreativitást ösztönző feladatokkal fejlesztjük az alapvető képességeket és alapkészségeket. 

 Ez az iskolaszakasz alkalmas arra, hogy a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált 

tevékenységek segítségével fejlesszük a tanulókban a felelősségtudatot, a kitartást, az 

önállóságot, megalapozva a reális önértékelést.  

 A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeivel megismertetjük tanítványainkat, 

mert ez a mindennapi nevelési és más közösségi szituációkban komoly eszköz a 

problémakezelés és a konfliktuskezelés terén.      

 A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és 

bánásmóddal végzi. 

 Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói 

tevékenységekre építünk.  

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

tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti legfontosabb kiindulási 

pontnak.    

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

törekvés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében a 

problémahelyzetek megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már 

megszerzett tudás szüntelen mozgósításával, új helyzetekben való felhasználásával 

fejlesztjük. E tevékenységek közben alakulnak a fontos képesség-összetevők 

(együttműködés, megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, 

kitartás, önellenőrzés, értékelés) is. Ezekre egész további életükben szükségük lesz. 

 El kell érnünk, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem egyre inkább 

függetlenül, önállóan is dolgozni tudjanak diákjaink. 

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

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

nyelvtudás terén.     
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 Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének 

függvényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri 

kipróbálása indokolt. 

 Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat 

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

életvezetésre való szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap.  

 Biztosítjuk a tanulók számára az alkotás lehetőségét, melyben megnyilvánulhat 

kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező- és problémamegoldó képességük. Ez lehet az 

alapja a konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók 

felkészülnek az önálló ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. 

 

3.2. A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

5-6. évfolyam 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

Különösen nagy hangsúly van a matematikai és az anyanyelvi kompetenciaterületek 

fejlesztésén. Esélyteremtéssel, felzárkóztatással, tehetséggondozással igyekszünk segíteni a 

tanulók képességeinek kibontakoztatását. Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni 

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

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

nevelési célzatú foglalkozások között kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – 

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

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

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

keresztül.         

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

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

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

követelményeinek megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét 

kielégíteni képes oktatási és képzési rendszerekre van szükség. Ennek fő összetevője az egész 
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életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák elsajátítása, amely a személyiség 

kiteljesítéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz nélkülözhetetlen.  

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

engedni az ezeket nélkülözni nem képes kompetencialapú fejlesztésnek.  

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

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

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

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

kulcskompetenciák fejlesztése. 

 

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

feladata, melynek keretében: 

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

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.  

 Az egészséges életvitel kialakításához természetismeret tantárgy gyakorlati jellegű 

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

egészségtudatos életvezetésre késztetésnek a komplex intézményi mozgásprogrammal, 

valamint az egészségnevelési programmal való összhangját képes megjeleníteni a lelki 

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

 Fejlesztjük az önismeretet és az önértékelés képességét. Tudatosítjuk, hogy mennyire 

fontos az együttműködés a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a 

csoportban. 

 A tanulási stratégiák megválasztásánál figyelembe vesszük az életkori jellemzőket, 

Bemutatjuk az ismeretek tapasztalati megalapozásának és az ismeretszerzés deduktív 

útjának módját. 

 Formáljuk tanulóink kreativitását, törekszünk az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára, 

figyelünk a tanulók egészséges terhelésére, követjük érési folyamatukat, személyre szóló, 

fejlesztő értékelést végzünk. 

 Helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával hozzájárulunk a 

személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi megalapozásához. 

 Megismertetjük tanulóinkkal az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeit, a rámutatunk 

a tolerancia fontosságára, a velünk élő nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és 
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államalkotó szerepére. Itt különös jelentősége van a történelem, magyar irodalom, etika 

tantárgynak.     

 Megalapozzuk az önálló tanulást és az önművelést. 

 Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat.  

 

7-8. évfolyam 

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

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

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

fejlődés megalapozása, valamint, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, 

pályaorientációra. 

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

tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan különös jelentőségű 

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

belül az Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével 

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

felelős, nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel 

rendelkező állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe.    

 A természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott kompetenciaterület 

sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást:   

– Természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció.  

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

számára. 

– Természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex 

fejlesztése.      

 

4. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai 

állapotának mérése 

 

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

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

intézményvezetői engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett 

edzéseken való sportolással. 

 

Az iskolai testnevelés és sport, ismeretrendszerével, értékeivel, funkciójával sajátosan 

összetett műveltségi terület. Megkülönböztetett részét képezi a tanulók testi, motoros, lelki, 

értelmi, érzelmi és szociális fejlődését szolgáló teljes körű iskolai egészségfejlesztésnek, az 

intézményi komplex mozgásprogramnak, valamint a személyiségfejlesztésnek és a 

tehetséggondozásnak.  

A rendszeres fizikai aktivitás jelentős szerepet játszik az egészséget és az életminőséget 

döntően befolyásoló, számos, nem fertőző népbetegség (túlsúly, kövérség, szív- és 

érrendszeri, daganatos, mozgásszervi, lelki betegségek, táplálkozási zavarok, testképzavarok, 

szenvedélybetegségek) elsődleges megelőzésében. A tanulók képessé válnak saját 

szintjüknek, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelő fejlesztő hatású mozgásprogramot 

kidolgozni, illetve azt végrehajtani. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén 

könnyebben elviselik a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket.  

A műveltségi terület egyik stratégiai célja a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, 

fizikailag aktív életvezetésre szocializálása. A testnevelés és sport műveltségi terület másik 

célja a személyiségfejlesztés.  A problémamegoldó és kritikus gondolkodás valamint a 

kreativitás fejlesztéséhez is hozzájárulnak. Az önismerettel, az önkontrollal, a szabálykövető 

magatartással együtt a feladatorientált kapcsolatteremtés és együttműködés szintje is fejlődik. 

A testnevelés és sport a küzdeni tudásra, a kudarc és a monotónia tűrésére is nevel. 

Nélkülözhetetlen a mozgástanulás szerepe a saját testkép megismerésében és a testtudat 

kialakításában. 

A testnevelés és sporttevékenységek révén a tanulók gyakorlatias és a mindennapokban is 

hasznosítható tudást szereznek a rendszeres fizikai aktivitás előnyeiről és hatásairól, ezáltal 
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fejlődik egészségi és edzettségi állapotuk, személyiségük, megbecsülik a teljesítményekhez 

szükséges erőfeszítéseket.  

További cél a tehetséggondozás, a sportban tehetségesek felkarolása - a tanuló erős és gyenge 

oldalát egyaránt támogatva, segítve.  

A magyar és egyetemes sport hagyományai és értékei, illetve élsportolóink példaértékű 

teljesítményének megismerése segíti a nemzeti azonosságtudat fejlesztését, az emberi 

teljesítmény elismerését.  

A differenciálás és a motiváció a tanulóközpontú fejlesztés kiemelt alapelvei. Az 

esélyegyenlőséget biztosító elv figyelembe veszi a gyermekek testi, lelki és szociális 

állapotának természetszerű különbözőségeit, eltérő fejlődési lehetőségeit. A testnevelés és 

sport a tanulási nehézségek kezelésében – a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és a 

veszélyeztetett gyermekek fejlesztésében – és a társadalmi integrációban betöltött szerepe, 

mint alapelv, szintén hangsúlyos. 

 

Céljaink:  

 A mozgáskészség fejlesztése, a fitnesz és edzettségi szint fejlesztése szoros kapcsolatban 

áll a rendszeres fizikai aktivitással. Ezek a következők: természetes mozgások, helyes 

testtartás kialakítása és fenntartása, motoros képességek fejlesztése, a terhelés összetevői és 

jelentősége, testtömegindex, táplálkozás és egészségmegőrző szokásrendszer. 

 A kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése.  

 Fejlesztjük a testnevelési és sportági tevékenységhez kötődő ismereteket (bemelegítés, 

terhelés és fejlesztési összetevők, gyakorlás, mérés és értékelés, játékokkal és sportágakkal 

kapcsolatos szabályismeretek, sporttörténeti ismeretek). 

 Diákjaink vegyenek részt a szabadidős, diák- és versenysportban.  

 Elősegítjük az utánpótlás-nevelést, amely az élethosszig tartó rendszeres fizikai aktivitást 

eredményezheti. 

 Erősítjük a szociális és érzelmi képességeket (siker és kudarc, győzelem és vereség 

feldolgozása, szociális kapcsolatrendszer fejlesztése, alkalmazkodás, konfliktuskezelés, a 

csapathoz tartozás érzelmei, az együvé tartozás erősítése, testtudat).  

 Kiemelt célunk a lelki egészség erősítése és fejlesztése. 

 Az egészségtudatos szokásokat alakítunk ki (mozgásszükséglet-kielégítés szokásai, 

egészségkárosító motoros tevékenység tudatos elkerülése, egészséges életvitel 
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szükségleteivel kapcsolatos értékek és szokások, sporttevékenységgel kapcsolatos 

egészségügyi szokások). 

 

Az Nkt. 80.§ (9) bekezdése alapján a tanév során országos mérés, értékelés keretében 

gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról felső 

évfolyamokon.  

A NETFIT a Magyar Diáksport Szövetség és a COOPER Intézet közös kutató-fejlesztő 

munkájaként jött létre, amelyet intézményünk alkalmaz a felmérés során. A fizikai fittségi 

állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső kritérium értékekhez, úgynevezett egészség 

tenderekhez viszonyítja. Ezek olyan minimumértékeket jelentenek, amelyeket túlteljesítve a 

tanuló hosszú távon valószínűbben lesz védett az ülő életmóddal, fizikai inaktivitással 

összefüggő megbetegedések rizikófaktoraival szemben.  

 

A következő területeken történik a mérés és értékelés: 

 Testösszetétel és tápláltsági profil 

BMI fiúk 

Életkor Sovány Egészségzóna Fejlesztés 

szükséges 

Fokozott 

fejlesztés 

szükséges 

10 < 14,8 14,9-20,1 20,2-24,4 24,5 < 

11 < 15,2 15,3-20,8 20,9-25,5 25,6 < 

12 < 15,6 15,7-21,4 21,5-26,4 26,5 < 

13 < 16,1 16,2-22,2 22,3-27,2 27,3 < 

14 < 16,7 16,8-22,9 23,0-27,9 28,0 < 

15 < 17,3 17,4-23,5 23,6-28,5 28,6 < 

 

BMI lányok 

Életkor Sovány Egészségzóna Fejlesztés 

szükséges 

Fokozott 

fejlesztés 

szükséges 

10 < 14,8 14,9-20,1 20,2-24,5 24,6 < 

11 < 15,3 15,4-21,0 21,1-25,8 25,9 < 

12 < 15,9 16,0-22,0 22,1-26,9 27,0 < 

13 < 16,6 16,7-22,8 22,9-27,9 28,0 < 

14 < 17,2 17,3-23,5 23,6-28,6 28,7 < 

15 < 17,7 17,8-24,0 24,1-29,1 29,2 < 
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Testzsírszázalék fiúk 

Életkor Sovány Egészségzóna Fejlesztés 

szükséges 

Fokozott 

fejlesztés 

szükséges 

10 < 8,8 8,9-22,4 22,5-33,1 33,2 < 

11 < 8,7 8,8-23,6 23,7-35,3 35,4 < 

12 < 8,3 8,4-23,6 23,7-35,8 35,9 < 

13 < 7,7 7,8-22,8 22,9-34,9 35,0 < 

14 < 7,0 7,1-21,3 21,4-33,1 33,2 < 

15 < 6,5 6,6-20,1 20,2-31,4 31,5 < 

 

Testzsírszázalék lányok 

Életkor Sovány Egészségzóna Fejlesztés 

szükséges 

Fokozott 

fejlesztés 

szükséges 

10 < 11,5 11,6-24,3 24,4-32,9 33,0 < 

11 < 12,1 12,2-25,7 25,8-34,4 34,5 < 

12 < 12,6 12,7-26,7 26,8-35,4 35,5 < 

13 < 13,3 13,4-27,7 28,9-36,2 36,3 < 

14 < 13,9 14,0-28,5 28,6-36,7 36,8 < 

15 < 14,5 14,6-29,1 29,2-37,0 37,1 < 

 

 Aerob kapacitás becslése – állóképességi ingafutás teszt /20 m vagy 15 m/ 

A teszt során 20 méteres távolságokat kell folyamatosan, hangjelzéssel szabályozott 

időtartamon belül lefutni. A hangjelzések közötti idő percenkét csökken, vagyis a futás 

sebessége emelkedik. 

 

20 méteres állóképességi ingafutás teszt 

Fiúk 

Életk

or 

Fokozott fejlesztés 

szükséges 

Fejlesztés szükséges Egészségzóna 

 Megtett távok 

száma 

Aerob 

kapacitás  

Megtett 

távok 

száma 

Aerob 

kapacitás 

Megtet

t távok 

száma 

Aerob 

kapacitás 

10 < 9 < 37,3 10-16 37,4-40,1 17< 40,2< 

11 < 12 < 37,3 13-19 37,4-40,1 20< 40,2< 

12 < 16 < 37,6 17-23 37,7-40,2 24< 40,3< 
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13 < 22 < 38,6 23-29 38,7-41,0 30< 41,1< 

14 < 28 < 39,6 29-35 39,7-42,4 36< 42,5< 

15 < 34 < 40,6 35-41 40,7-43,5 42< 43,6< 

 

 

20 méteres állóképességi ingafutás teszt 

Lányok 

Életkor Fokozott fejlesztés 

szükséges 

Fejlesztés szükséges Egészségzóna 

 Megtett 

távok 

száma 

Aerob 

kapacitás  

Megtett 

távok 

száma 

Aerob 

kapacitás 

Megtett 

távok 

száma 

Aerob 

kapacitás 

10 < 9 < 37,3 10-16 37,4-40,1 17< 40,2< 

11 < 12 < 37,3 13-19 37,4-40,1 20< 40,2< 

12 < 14 < 37,0 15-22 37,1-40,0 23< 40,1< 

13 < 16 < 36,6 17-24 36,7-39,6 25< 39,7< 

14 < 18 < 36,3 19-26 36,4-39,3 27< 39,4< 

15 < 21 < 36,0 22-30 36,1-39,0 31< 39,1< 

 

 Vázizomzat fittségi profil 

Hasizom erő- állóképességének mérése – ütemezett hasizom teszt 

A teszt eredményét a megadott ütemre helyesen végrehajtott hasizomgyakorlatok száma adja 

percenként 20 ismétlés végezhető a hangjelzés alapján (3 mp/db). A tesztet teljes elfáradásig 

kell végezni. 

 

Ütemezett hasizom teszt 

Fiúk Lányok 

Életkor Fejlesztés 

szükségessége 

Egészségzóna Fejlesztés 

szükségessége 

Egészségzóna 

10 < 12 12 < < 12 12 < 

11 < 15 15 < < 15 15 < 

12 < 18 18 < < 18 18 < 

13 < 21 21 < < 18 18 < 

14 < 24 24 < < 18 18 < 

15 < 24 24 < < 18 18 < 
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A törzsfeszítő izomzat ereje – törzsemelés teszt  

A teszt során egy lassú, kontrollált törzsemelést kell végezni, amelynek magassága 30 cm-ben 

maximalizálva van. A törzsemelés legmagasabb pontján a tanuló állcsúcsa és a talaj közötti 

távolságot tolómérő segítségével kell rögzíteni. Két kísérlet lehetséges. 

 

Törzsemelés teszt 

Fiúk Lányok 

Életkor Fejlesztés 

szükséges 

Egészségzóna Fejlesztés 

szükséges 

Egészségzóna 

10 23 < 23-30 < 23 23-30 

11 23 < 23-30 < 23 23-30 

12 23 < 23-30 < 23 23-30 

13 23 < 23-30 < 23 23-30 

14 23 < 23-30 < 23 23-30 

15 23 < 23-30 <  23 23-30 

 

A felsőtest izomereje-erőállóképessége – ütemezett fekvőtámasz teszt 

A teszt során fekvőtámasz helyzetben 90
o
 könyökszögig végzett karhajlítást – karnyújtást 

folyamatos hangjelzésre kell végezni. A tanulónak a teszt során teljes elfáradásig kell végezni 

a feladatot.  

 

Ütemezett fekvőtámasz teszt 

Fiúk Lányok 

Életkor Fejlesztés 

szükséges 

Egészségzóna Fejlesztés 

szükséges 

Egészségzóna 

10  < 7 7 < <  7 7 < 

11 < 8  8 < <  7  7 < 

12 < 10 10 < <  7 7 < 

13 < 12 12 < <  7 7 < 

14 < 14 14 < < 7 7 < 

15 < 16 16 < <   7 7 < 

 

Kéz szorítóerejének mérése 

A teszt során egy elektronikus kézi dinamométer segítségével az alkar és a kéz izmainak 

maximális ereje vizsgálható. A tesztet mindkét kézzel el kell végezni. 
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Kéz szorítóerő mérése 

Fiúk Lányok 

Életkor Fejlesztés 

szükséges 

Egészségzóna Fejlesztés 

szükséges 

Egészségzóna 

10 < 18,0 18,0 < < 14,5 14,5 < 

11 < 18,5 18,5 < < 15,0 15,0 < 

12 < 19,0 19,0 < < 15,5 15,5 < 

13 < 20,0 20,0 < < 16,0 16,0 < 

14 < 23,5 23,5 < < 16,5 16,5 < 

15 < 27,5 27,5 < < 17,5 17,5 < 

 

A láb robbanékony ereje – helyből távolugrás teszt 

A teszt során az elugrás páros lábról páros lábra kell végrehajtani, melyet a kar lendítése segít. 

 

Helyből távolugrás teszt 

Fiúk Lányok 

Életkor Fejlesztés 

szükséges 

Egészségzóna Fejlesztés 

szükséges 

Egészségzóna 

10 < 128 128 < < 125 125 < 

11 < 135 135 < < 130 130 < 

12 < 148 148 < < 133  133 < 

13 < 160 160 < < 135 135 < 

14 < 171 171 < < 137 137 < 

15 < 180 180 < < 139 139 < 

 

 Hajlékonysági profil 

Térdhajlító izmok nyújthatósága – hajlékonysági teszt 

A teszt során a térdhajlító izmok hajlékonysága, ízületi mozgásterjedelem mérhető. A tesztet 

mindkét oldalon el kell végezni. Értékelésnél a két oldal eredményének átlagát vesszük 

figyelembe. 

 

Hajlékonysági teszt 

Fiúk Lányok 

Életkor Fejlesztés 

szükséges 

Egészségzóna Fejlesztés 

szükséges 

Egészségzóna 

10 < 20,0  20,0 < < 23,0  23,0 < 

11 < 20,0 20,0 < < 25,0 25,0 < 
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12 < 20,0 20,0 < < 25,0 25,0 < 

13 < 20,0 20,0 < < 25,0 25,0 < 

14 < 20,0 20,0 < < 25,0 25,0 < 

15 < 20,0 20,0 < < 31,0 31,0 < 

 

5. Választható tantárgyak, foglalkozások 

 

Iskolánk az a 2013-as tanévtől ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és 

népismeret tantárgyak közül a Dráma és tánc tantárgyat tanítja. 

 

Diákjaink választhatnak az etika, illetve a hit- és erkölcstan tantárgyak közül szülői döntés 

alapján. A választás egy adott tanévre szól, változtatni május hónapban szülői írásbeli kérésre 

lehetséges a mindenkori jogszabályok szerint. 

 

Tanulóink a következő napra történő felkészüléshez segítséget vehetnek igénybe napközi és 

tanulószoba formájában. Ezt tanév elején a szülő írásban kérheti az iskola vezetőségétől.  

A napközi 1-4. évfolyamig, a tanulószoba 5-8. évfolyamig kerül megszervezésre. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások  

A tanulók képességeinek kibontakoztatásához, a tehetség fejlesztéséhez, a gyengébben 

haladók felzárkóztatásához tanítványaink a következő tanórán kívül szervezett formákat 

vehetik igénybe: 

 szakkörök 

 korrepetálások 

 felzárkóztató foglalkoztatások 

 BTMN-es tanulókkal való kiscsoportos korrepetálások 

 tömegsport, sporttevékenységek 

 a lemorzsolódást megakadályozó felzárkóztatás 
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6. A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

   

6.1. Általános célok, etikai elvek 

 

Iskolánk működésének alapvető etikai elvei: 

 Egyenlő bánásmód elve: A gyermek faji, származási, vallási, viselkedési, egészségi 

állapot, illetve társadalmi helyzet alapján nem szenvedhet negatív diszkriminációt. 

 Az emberi méltóság tiszteletben tartásának elve: Olyan légkör teremtése, amelyben nem 

csorbul a gyerekek emberi méltósága sem a felnőttek, sem a tanulók részéről, hanem az 

alapvető érdekeiket és értékeiket erősítik. 

 Méltányosság, szolidaritás elve: Tudjuk, hogy a családi háttér mennyire befolyásolja az 

iskolai teljesítményt. Ezért tartjuk fontosnak a kiemeltebb segítségnyújtást a tanulásban 

arra rászoruló gyermekeknél. 

 

6.2. Konkrét célkitűzések 

 

Tudatos pedagógiai munkával arra törekszünk, hogy nevelési és oktatási tevékenységünket az 

alábbiak jellemezzék: 

 Minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk képességei kibontakoztatásához. 

 A szülő, a család partnerként legyen részvevője az iskolai folyamatoknak, szoros kapcsolat 

jellemezze a család és iskola viszonyát. 

 Iskolánk együttműködő, elfogadó intézmény legyen. 

 Az oktatásban érintett intézmények együttműködése szorosabbá váljon. 

 Pedagógusaink folyamatosan gazdagodjanak pedagógiai-és módszertani eszközökben. 

 

Speciális céljaink a HH és HHH tanulók érdekében:  

 A házirendben megfogalmazottak elfogadása. 

 A közösséghez való alkalmazkodás normáinak elfogadása. 

 Beszédkultúra, szókincs, beszédhangnem, kifejezésmód fejlesztése. 

 A tárgyi környezetünk védelme, óvása. 

 Személyiségük fejlesztése. 

 Társaik munkájának, alkotásainak megbecsülése. 

 Az esélyegyenlőséget biztosító iskolai nevelés és oktatás megvalósítása. 
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 Az egyéni képességek, a részképességek hiányának feltárása, ezek fejlesztése. 

 A továbbtanuláshoz szükséges alapkompetenciák megszerzése. 

 A tanulók motiváltságának növelése. 

 Önmaguk, egymás elfogadása. 

 Az iskola és a szülők nevelési elvének egymáshoz közelítése. 

 

Intézményünkben két fő részt vett az IPR programhoz kapcsolódó továbbképzésen. Az itt 

szerzett tudást és tapasztalatokat beépítik mindennapi munkájukba, amely segíti a 

differenciálást a tanulási nehézségekkel küzdő és a hátrányos helyzetű tanulókkal való 

foglalkozásokon. A továbbképzéseken szerzett kooperatív technikák ugyancsak beépülnek 

mindennapi munkánkba.  

Az intézmény továbbtanulási mutatóinak alapján hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

diákjaink is bekerülnek szakközépiskolába és gimnáziumba.  

Lemorzsolódási mutató alapján pedagógiai célkitűzésink és eredményeink jók.  

A hátrányok csökkentése a tanórán kívüli foglalkozásokon is megvalósul.  

 

6.3. Akcióterv 

 

A tárgyi körülmények terén: 

 A szükséges játékok, eszközök pótlása beszerzése – gondolva itt a mozgásfejlesztésre, a 

játék gyógyító és fejlesztő erejének kihasználása. 

 A fejlesztő eszközök bővítése, kiemelten a készségfejlesztő eszközökre. 

 A sportudvar lehetőségekhez képest legcélszerűbb kialakítása. 

 Az épületek folyamatos állagmegóvása. Energiatakarékos, korszerű megoldások 

ösztönzése és támogatása. 

 

Személyi feltételek terén: 

 Házon belül nevelési értekezlet keretében „a másság kezelése és elfogadása” a 

gyakorlatban. 

 Az intézményi beiskolázási terv készítésénél figyelembe vesszük azt, hogy iskolánkban 

nincs gyógypedagógus, logopédus. Támogatjuk az ez irányú tanulási szándékot.  
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Oktatási esélyegyenlőség biztosítása terén: 

 Településünkön megfelelő óvodai férőhely áll rendelkezésre. Mivel a korai óvodáztatás 

alapfeltétele annak, hogy a gyermek oktatási hátrányai csökkenjenek, ezért az első 

lépcsőfok az esélyegyenlőség biztosítására megvalósult. 

Feladat: a dyslexia, dyscalculia, dysgraphia szűrések, prevenciós foglalkozások bevezetése 

minden csoportban. 

 Valamennyi hátrányos helyzetű gyermek/tanuló intézményes nevelésben/oktatásban 

részesüljön. 

Feladat: rendszeres családlátogatással az állapotmegőrzés, és ezzel egyidejűleg a 

problémás családok fokozott figyelemmel kísérése a lehetséges problémák elkerülése 

céljából. 

 Lehetőség szerint a magántanulói státusz elkerülése. 

 Az országos kompetenciamérések eredményeiben nem tapasztalható számottevő eltérés. 

Cél ezen eredmények megtartása. 

Feladat: a kompetenciaméréseket követő jelentések elemzése.   A szakmai testületek 

ajánlásai alapján a fejlődési ütemet növelő fejlesztési programok megvalósításának 

támogatása.   Az ehhez szükséges feltételek optimális biztosítása az intézményben. 

 A szakos ellátás javítása érdekében továbbképzések szervezésének és igénybevételének 

támogatása, a részvétel biztosítása az intézmény pedagógusai számára. 

Feladat: a továbbképzések adta lehetőségek kihasználása. Az önképzés szorgalmazása és 

támogatása. 

 Intézményünk Nyírtura községben működik, Nyíregyháza várostól 15 km-re. Élvezi a 

vidék nyújtotta előnyöket, de ugyanúgy elviseli a várostól való távolság gátló tényezőit is. 

Az oktatási intézmény feladata, hogy a maga területén az oktatásra kiható hátrányokat a 

lehetőségekhez képest a legjobban kompenzálja. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 

tehetséges gyerekek gondozására. 

Feladat: az esélyegyenlőség javítása megfelelő eszközellátottsággal (informatika, sport). 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.  

 Versenyeken, vetélkedőkön való részvétel szorgalmazása. 

 A továbbtanulás segítése (iskolaválasztásban, középiskolai előkészítő foglalkozásokon). 

 A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola számos lehetőséget nyújt növendékeinek a 

délutáni szabadidő hasznos eltöltésére szakkörök, tömegsport). Intézményünk szívügyének 
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tekinti, - és kívánja a továbbiakban is-, hogy minden gyermek, aki csak szeretne, részt 

tudjon venni a foglalkozásokon. 

Feladat: az időpontok egyeztetése, hogy a részvétel lehetősége adott legyen. 

 

6.4. A program megvalósulásához szükséges partnerek 

 

Ahhoz, hogy az Esélyegyenlőségi terv teljes mértékben megvalósuljon, minden érintett félnek 

együttműködő, figyelmes munkát kell végeznie. 

 

Együttműködő partnerek: 

 Nyíregyházi Tankerületi Központ 

 Nyírtura község képviselőtestületének megbízásából Nyírtura község polgármestere 

 A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola vezetője 

 A Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 A Családsegítő Szolgálat, s annak vezetője 

 A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola gyermekvédelmi felelőse 

 Intézményi tanács 

 

Várható eredmény: 

 Az európai normáknak megfelelő, a lakossági igényekhez jobban igazodó, korszerű 

intézményrendszer jön létre, s ezzel az ellátottak életminősége jelentősen javul. 

 A hátrányos helyzetű és leszakadó rétegek társadalmi integrációja erősödik, a társadalom 

szemlélete, e rétegek elfogadási szintje változik. 

 Az ellátást biztosító alkalmazottak létszámban és szakképzettségben a követelménynek 

megfelelnek. 

 A civil szféra bevonásával hatékonyabb együttműködés jön létre a szociálpolitika szereplői 

között, s ez erősíti az ellátotti jogok érvényesülését. 
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7. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és 

értékelése 

 

7.1. A tanulmányi munka ellenőrzése  

 

Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó 

tevékenységekről, illetve a tevékenységek által elért eredményekről. 

Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen hozni, 

amelyekkel az esetleges hibák, problémák kijavíthatóak. Ehhez kapcsolódik az értékelés, 

amely az ellenőrzés eredményeinek elemzését jelenti. Az intézmény vezetése a pedagógiai 

programban meghatározottak szerint számon kéri a tanulói teljesítmények pontos 

feldolgozását, ezek nyomon követését. 

 

Az ellenőrzés módszerei: 

 Megfigyelés 

 Írásos kikérdezés  

 Tanulók által készített produktumok vizsgálata 

 Tanulói teljesítmények felmérése (mérés) 

 Dokumentumok elemzése 

 

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

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

 

A 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. 
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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 – sor kerülhet írásbeli 

számonkérésre és szóbeli feleletre is: 

 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. 

 

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. 

 

7.1.1. Az írásbeli beszámoltatás formái 

 

Az iskolában alkalmazott írásbeli beszámoltatás formái a pedagógiai folyamatban betöltött 

szerepük alapján: 

 

Diagnosztikus felmérés 

A folyamat elején annak feltárására irányul, hogy a tanulók milyen szintű előzetes 

ismeretekkel, kompetenciákkal rendelkeznek, képességeik és készségeik milyen fejlettséget 

mutatnak. Ennek ismeretében fogalmazzuk meg a következő pedagógiai fokozat céljait, a 

fejlesztés irányait. 

Célja: segíti a pedagógiai munka tervezését, elsősorban a differenciálás szempontjainak 

kialakítását, pótlásra kerülnek fontos ismeretek. 

Formája: év eleji felmérés 

Értékelése: érdemjeggyel (zöld jegy) 
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Formatív felmérés 

Fejlesztő célú beszámoltatás a tanulási folyamatban való előrehaladásról. 

Célja: lehetővé teszi az elsajátított ismeretek mélységének és stabilitásának megismerését, 

megmutatja a további fejlődéshez szükséges korrekciót.  

Formája: tanév közben felmérés 

Értékelése: érdemjeggyel (kék jegy) 

 

Tanév közbeni írásbeli tematikus dolgozat 

Egy-egy rövidebb tanítási-tanulási szakasz eredményességéről, hatékonyságáról ad képet. A 

tanított ismeretek, kompetenciák számonkérését szolgálja. 

Célja: elősegíti a tantárgyi ismeretrendszerek megszilárdulását. Segíti a tanulók önértékelését, 

az egyes tanulót a csoporthoz viszonyított teljesítménynek megismerésében, segíti a tanári 

értékelést. 

Formája: témazáró dolgozat 

Értékelése: érdemjeggyel (piros jegy) 

 

Tanév közbeni írásbeli felelet 

A tanulók teljes, vagy annál kisebb körében íratott írásbeli felelet. 

Egy-egy tananyagrész (lecke) egyéni elsajátításának gyors visszajelzését szolgálja. 

Célja: a folyamatos tanulást ösztönzi, segíti egy-egy tanuló ismeretekben való 

előrehaladásának ellenőrzését. 

Formája: írásbeli felelet 

Értékelése: érdemjeggyel (kék jegy) 

 

Tanév végi szummatív felmérés 

A tanulást lezáró, a végállapot eredményeit tükröző lezáró - minősítő felmérés. Globális képet 

ad a követelmények teljesítéséről. 

Célja: a NAT és az iskolai dokumentumok által rögzített követelményekhez képest ad képet a 

tanuló tudásáról. 

Formája: tanév végi felmérés 

Értékelése: érdemjeggyel (zöld jegy) 
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Az írásbeli beszámoltatással szembeni elvárások 

A teljesítmények felméréséül szolgáló eszközök (tesztlapok, feladatlapok, felmérő lapok) 

megválasztásakor, összeállításakor törekedjen minden szaktanár a mérésekkel szembeni 

követelmények figyelembe vételére (validitás, reliabilitás, objektivitás). 

A pontozási módok, (az írásbeli felelet kivételével) a pontozás érdemjeggyé alakítása 

szélesebb körű – munkaközösségi, vagy azonos évfolyamon azonos tárgyat tanítók – 

megegyezésén alapuljon! Tükrözze az egységességet, szolgálja az összehasonlíthatóságot! 

Az írásbeli beszámoltatás a tanulói tudás konkrét hiányosságaira mutasson rá, adjon 

iránymutatást a gyermeknek arról, hogy miben kell fejlődnie!  

Mutasson irányt a továbblépéshez, erősítsen meg a biztos tudásról, szilárd ismeretekről! 

 

Az írásbeli beszámoltatások rendje 

Az írásbeli beszámoltatás biztosítsa a tanítási-tanulási folyamatban való folyamatos 

előrehaladást, vegye figyelembe a tanulók felkészülésének sajátosságait (felkészülési idő, 

napirend, órarend, napi terhelés, váratlan esemény stb.)! 

 

Egységes eljárások: 

 Az év eleji diagnosztikus felmérés ideje: szeptember.  

 A pedagógus a témazáró dolgozatok, a felmérések (év eleji, tanév közi, év végi) időpontját 

legkésőbb az előző szakórán köteles a tanulókkal közölni. 

 A hiányzó tanulóval az elmaradt (meg nem írt) írásbeli beszámoltatás pótolható. 

 Az írásbeli munkákat a szaktanár a megírást követő 2 héten belül köteles kijavítani, a 

tanulók és a szülők számára azt érdemben értékelni. 

 Az írásbeli és szóbeli érdemjegyek száma tanulónként érje el a minimum 10 db-ot 

tanévenként (havonta egy érdemjegy). 

 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai:  

 Egy tanítási napon kettőnél több tantárgyból felmérés, (év eleji, évközi, év végi) vagy 

témazáró dolgozat nem íratható. 

 Adott napon előnyt élvez az írásbeli beszámoltatás megíratásában a heti egy órás tantárgy.  
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Írásbeli feladatok értékelése 

Témazáró dolgozat az alábbi tantárgyakból kerül megírásra: 

 1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, angol. 

 5-8. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, angol, történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek, biológia-egészségtan, földrajz, matematika, fizika, kémia, természetismeret, 

technika, életvitel és gyakorlat. 

 

Egyéb írásbeli munkák is értékelésre kerülnek: házi feladatok, órán végzett írásbeli 

feladatok, tesztek feladatlapok, gyűjtőmunkák, kiselőadások. Ezek beírása a haladási napló 

fekete színnel történik. 

 

7.1.2. A szóbeli beszámoltatás formái 

 

A tanulók beszédkészség fejlesztése érdekében a tanév folyamán a nevelők többször 

ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli ellenőrzéssel. 

 

Szóbeli felelet: 

 Minden tanuló félévente tantárgyanként szóban is feleljen. 

 1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, angol. 

 5-8. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek, angol, fizika, kémia, biológia-egészségtan, földrajz, természetismeret, 

matematika, dráma és tánc.  

 

Szóbeli felelet valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva: 

 7-8. évfolyam: fizika, kémia 

 1-8. évfolyam: ének-zene, technika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra  

 

Tanulói produktumok vizsgálata: 

 1-8. évfolyam: vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, etika / hit- és erkölcstan 

 

Órai aktivitás, kiselőadás minden évfolyam minden tantárgya  
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A testnevelés és sport tantárgy követelményének az elsajátítása csak gyakorlati tevékenység 

révén kerül ellenőrzésre. 

 

7.2. Oktatási eredményvizsgálatok 

 

 „Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, a feladatok 

meghatározása, szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségével. 

 „Átmenetkor” a 4. és 5. osztályban tanítók és a szaktanárok közösen összeállított anyagon 

mérik az alapkészségek helyzetét (hangos és szövegértő olvasás, helyesírás, matematika). 

 Félévkor és év végén matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból (helyesírás, 

szövegértés, nyelvtani tudás csak év végén, alsó évfolyamokon hangos olvasás). 

 Országos mérések 6. és 8. évfolyamon. 

 A tanulói eredmények értékelése után ezek javítására helyezi az intézmény és a vezetője a 

hangsúlyt a kulcsfolyamatok irányítása során. Az eredményeket felhasználja a stratégiai 

dokumentumok elkészítésében, különös tekintettel a tanulás és tanulás szervezésében és 

irányításában.  

 Az intézményvezető feladata a központi mérési eredmények elemzése, a szükséges 

szakmai tanulságok levonása, melyet kollégáival is megoszt. Szükség esetén iránymutató 

fejlesztési tervet készít. 

 

7.3. Tanulmányi munka értékelése 

 

7.3.1. A tanulók teljesítményének értékelése 

 

Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagógusok értékelő 

magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, 

az elért sikerek, eredmények megerősítése. 

  

A pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés:  

 Ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be!  

 Számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit 

fejlődött!  

 Jelenjen meg, hogy a tanuló saját lehetőségét mennyire használta ki! 
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Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: a minősítő 

értékelést (teljesítménymérést), a diagnosztikai értékelést és a fejlesztő értékelést.  

 

A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél figyelemmel kell 

lenni a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire.  

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alsó tagozaton első évfolyamon és a második 

évfolyam első félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az 

osztályozás eszköze. A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének 

értékelése tanév közben és félévkor érdemjegyekkel, tanév végén osztályzatokkal (jeles, jó 

közepes, elégséges, elégtelen) történik.  

 

Az értékelés alapja az, hogy a teljesítmény hogyan viszonyul a kerettanterv, valamint a helyi 

tanterv követelményeihez. Figyelembe vesszük a tanuló képességeihez mért eredményeket, 

illetve hanyatlást. 

Az 1. valamint 2. évfolyamon félévkor minden tantárgy értékelése szövegesen, értékelő lapon 

történik, vagy a tájékoztató füzetben található félévi értékelésben. Az első évfolyamon év 

végén a szöveges értékelés az oktatásért felelős miniszter által engedélyezett pótlapon 

történik. Ez a bizonyítvány részét képezi.  

 

7.3.2.  Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 

 

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, felzárkóztatásra szorul. 

 

Kiválóan teljesített: az a tanuló, aki tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam követelményeinek megfelelő szinten 

alkalmazni. Szóban és írásban is képes gondolatai, véleménye és a tanultak pontos 

megfogalmazására. Életkorának megfelelő szinten képes az összefüggések meglátására, 

alkotó módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani. 

 

Jól teljesített: az a tanuló, aki tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga 

jó, alkalmazásában kissé bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel 
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feladatmegoldásai során. Kevés segítséget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit 

önállóan is képes alkalmazni. 

 

Megfelelően teljesített: az a tanuló, aki a tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. 

Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása során többször igényel segítséget. Szóban és 

írásban nehézkesen nyilvánul meg. Összefüggések meglátására csak segítséggel képes. 

 

Felzárkóztatásra szorul: minősítést kap az a tanuló, aki a tantervi követelményeket alacsony 

szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására is csak sok segítséggel képes. 

Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni, fogalmakat nem ért, 

önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 

 

7.3.3. A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai 

 

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

végén  a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 

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

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

közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), 

elégséges (2), elégtelen (1). 

 

Jeles (5) 

 A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 

 Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

 Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

 Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 

 A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni 

képes a megoldáshoz. 

 

Jó (4) 

 A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

 Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 
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 Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. 

 Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.  

 

Közepes (3) 

 Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

 Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

 Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

 Ismeretei felszínesek. 

 Kevésbé tud önállóan dolgozni, gyakorlati tevékenységében kissé bizonytalan, 

feleleteiben rövid mondatokat alkalmaz.  

 

Elégséges (2) 

 A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a 

továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges. 

 Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  

 A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

 Csak egyszavas vagy tőmondatos válaszokat ad feleletekkor, gyakorlati tevékenysége 

bizonytalan, képtelen önálló feladatvégzésre.  

 

Elégtelen (1) 

 A tantervi követelményeket tanári útbaigazítással sem teljesíti. 

 A minimum követelményeket nem tudja, gyakorlati tevékenysége segítséggel is 

eredménytelen. 

 

Félévkor és tanév végén szaktanári dicséretet az a tanuló kaphat az adott tantárgyból, akinek a 

tanév során csak jeles (5) osztályzatai voltak, illetve szaktárgyi versenyeken eredményesen 

képviselte iskolánkat. Ennek dokumentálása az e-naplóban a mindenkori informatikai 

lehetőségekhez igazodik.  

Tanév végén a bizonyítványban és a törzslapon a feljegyzésben a következő szöveg áll: 

______ tantárgyból dicséretet kapott.  
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A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 

értesítő könyvön és elektronikus naplón keresztül. Az értesítő könyv bejegyzéseit az 

osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 

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: 

 

Első osztály és második osztály félévig 

 

 

 

 

 

 

 

A második osztály félévtől nyolcadik osztály év végéig 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-33 % elégtelen (1) 

34-50 % elégséges (2) 

51-75 % közepes (3) 

76-90 % jó (4) 

91-100 % jeles (5) 

 

Ettől eltérni szaktanári mérlegelés alapján, az osztály tudásszintjét és a feladatok nehézségi 

szintjét figyelembe véve lehetséges. 

 

7.4. A tanulók magatartásának értékelése 

 

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

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

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-39 % felzárkóztatásra szorul 

40-75 % megfelelően teljesített 

76-92 % jól teljesített 

93-100 % kiválóan teljesített 
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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 érdemjegyét, illetve az év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata 

alapján a nevelőtestület állapítja meg. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba, valamint az elektronikus 

naplóba be kell jegyezni. 

 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 

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, vagy megrovása 

 

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 megrovása 

 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 
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 feladatait nem minden esetben teljesíti 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 igazolatlanul mulasztott 

 osztályfőnöki figyelmeztetése vagy megrovása van 

 

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. 

 

7.5. A tanulók szorgalmának értékelése 

 

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

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

 

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

osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, bizonyítványba, illetve az elektronikus naplóba 

bejegyzi. 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom érdemjegyét az első félév végén, és a 

tanév végi osztályzatát az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe, a bizonyítványba, valamint az elektronikus 

naplóba be kell jegyezni. 
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Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többletfeladatokat 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 

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

 a tanórákon többnyire aktív 

 többletfeladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként 

nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti 

 taneszközei tiszták, rendezettek 

 

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 

 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 feladatait többnyire nem végzi el 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek 

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

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 
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A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

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

 

8. A jutalmazás és büntetés iskolai formái 

 

8.1. Jutalmazás 

 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten:  

 példamutató magatartást tanúsít  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el  

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez 

 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez 

az iskola jutalomban részesítheti 

 

A jutalmazás formái: 

 Szaktanári dicséret: órán tartott kiemelkedő előadásért, versenyeredményekért. 

 Osztályfőnöki dicséret: osztályban végzett közösségi vagy tanulmányi munkáért.  

 Intézményvezetői dicséret: kiemelkedő közösségi tevékenységéért, az iskola hírnevének 

öregbítéséért.  

 Nevelőtestületi dicséret: tanév végén, ha a tanuló legalább három tantárgyból szaktanári 

dicséretet kap, és magatartása, szorgalma példamutató. Ennek dokumentálása: 

„Nevelőtestületi dicséretben részesült”. 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a 

tanév végén oklevélben részesülnek.  

 Tanév végén jutalomkönyvet kapnak kitűnő tanulmányi eredményért és kimagasló 

versenyeredményekért tanulóink.  

 A nyolc éven át kimagasló eredményt elért tanulók tárgyjutalmat kapnak, melyet a 

tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. Ezen jutalmazásról az 

intézmény gondoskodik, melyhez igénybe vesszük a szülői munkaközösség segítségét. 
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8.2. Büntetés 

 

Azt a tanulót, aki: 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti  

 a házirend előírásait megszegi 

 igazolatlanul mulaszt 

 bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni 

 

Az iskolai büntetések formái: 

 Szaktanári figyelmeztetés: a felszerelés, a házi feladat folyamatos hiánya, a tantárgyi 

követelmények nem teljesítése, az órákon előforduló fegyelmezetlenség esetén.  

 Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés: a házirend elvárásainak enyhébb megsértéséért.  

 Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés: a házirend ismételt vagy súlyosabb megszegése miatt, 

a magatartás füzetben öt tanórai bejegyzés után. 

 Osztályfőnöki megrovás: a házirend rendszeres megszegéséért. 

 Intézményvezetői figyelmeztetés: a házirend gyakori megszegése, maga és mások testi 

épségének veszélyeztetése esetén, szándékos rongálás miatt. 

 Intézményvezetői megrovás: a házirend ismételt és súlyos megsértése miatt. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban indokolt 

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

 

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: 

 Agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása. 

 Az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása. 

 Szándékos károkozás. 

 Az iskola közösségén belül az emberi méltóság megsértése. 

 Ezeken túl mindazon cselekmények, amelyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
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Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről 

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

fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

A fegyelmi eljárás és az azt megelőző egyeztető eljárás lefolytatásának módját a 20/2012 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 53-60. §-a tartalmazza. 

 

9. Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

Az otthoni házi (napközis és tanulószobai) feladatok adásával célunk, hogy a tanulók 

képességeihez mérten önállóan tudják alkalmazni a tanórán elsajátított eljárásokat, megoldási 

technikákat, a tanult ismereteket önállóan rögzítsék, a rendszerek tanulásra neveljük őket. 

 

A házi feladat kijelölésekor a következő alapelveket vesszük figyelembe: 

 A hazai tudományos pedagógiai szemlélet egyre inkább hangsúlyozza a gyermekek 

terheinek csökkentését. Elvárja az intézmények önkorlátozó, a gyermekek egészséges 

fejlődését szolgáló gyakorlat kialakítását. 

 A házi feladat kijelölésekor figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, a 

képességek szerinti differenciált feladat kiadásának lehetőségét. 

 A tanulási hét alatt figyelembe vesszük az egyenletes terhelést. A napközis rendszerben a 

pedagógus által munkaidő alatt ellenőrizhető írásbeli házi feladat-mennyiséget jelölünk ki. 

 A köznevelési törvényből adódó korlátokat az iskola minden pedagógusa betartja, 

tiszteletben tartja a tanulók pihenéshez, szabadidőhöz való jogát.  

 

9.1. Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt 

feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

 Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, 

fejlesztése. Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és aktuális 

szükségletének megfelelő – tanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az 

önállóság fokozása. 

 A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása. 
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 A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni 

érdeklődés és az egyéni képességek kibontakoztatása. 

 Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, készségeinek, 

képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre ösztönzés. 

 A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások keretében történő 

megszilárdítása, kiegészítése, bővítése. 

 A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb 

képességűekkel való differenciált foglalkozás. 

 A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése. 

 Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok használatának megismertetése, segítségnyújtó 

szerepének, hasznosságának felismertetése. 

 Önképzésre nevelés. 

 Önálló gyűjtőmunka végzése. 

 Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül. 

 Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés. 

 A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok. 

 

9.2. Egységes eljárások 

  

 Az írásbeli házi feladat adásának korlátai minden évfolyamra érvényesek. 

 A kötelező írásbeli házi feladat mennyisége annyi legyen, aminek ellenőrzése tíz percnél 

több időt nem vesz igénybe.  

 A házi feladat elkészítését a szaktanár minden órán ellenőrzi. 

 A hiányzó házi feladat a tanulóval pótoltatható. 

 A rendszeresen elmulasztott házi feladatért (3-5 egymást követő eset) elmarasztaló 

érdemjegy adható, vagy kerüljön bejegyzés az ellenőrzőbe, az osztály magatartási 

füzetébe. 

 A házi feladat szaktanári mérlegelés alapján érdemjeggyel is értékelhető. 

 

9.3. Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 

 Hétvégére és az iskolai szünetekre csak annyi házi feladat adható fel, mint általában egyik 

tanóráról a másikra. 
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 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot 

javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) 

maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 

felső évfolyamokon 2 – 2,5 óránál, alsó tagozaton 1 - 1,5 óránál. 

 

10. A tanulók továbbhaladása 

 

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei  

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a 

továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek 

meglétét és az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.  

 

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 Az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. 

 Az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse. 

 Egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott. 

 Ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja.  

 Magántanuló volt. 

 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata.  

Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem 

felelt meg. 

Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló a 

megismételt évről kap. Az első évről iskolalátogatási bizonyítványt állít ki az iskola.   

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a 

tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem 

tudta teljesíteni, vagy a szülő írásban ezt kéri.  
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Idegen nyelvből 4. évfolyamon a tanuló nem utasítható évfolyamismétlésre azért, mert a 

tanulmányi követelményeket nem teljesítette. 

 

11. Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei 

 

Intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek, a tanuló 

egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel, környezeti 

neveléssel összefüggő feladatokra.   

 

Ennek keretében: 

 Az egészséges táplálkozás. 

 A mindennapos testnevelés, testmozgás. 

 A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése. 

 A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése. 

 A baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás. 

 A személyi higiéné.  

 A környezeti nevelés. 

 

11.1. Az egészségnevelési elveink 

 

 A teljes körű egészségfejlesztés vegye figyelembe a gyermekek, tanulók biológiai, 

társadalmi, életkori sajátosságait. 

 Legyen beilleszthető a prevenciós programokba. 

 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat koordinált, nyomon követhető és 

mérhető, értékelhető módon kell megtervezni.  

 Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez.  

 A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, 

a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki 

egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

 Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, 

a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi 
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higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek 

kezelésében. 

 A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

 Az intézményben folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott 

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

alkalmazkodást, felkészítsen és megoldási stratégiákat kínáljon a környezetből érkező 

ártalmas hatásokkal szemben, így csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív 

hatást gyakoroljon a személyiséget érő változásokra. 

 

11.1.1. Az egészségnevelési program célja 

  

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit: 

 Az életkorral járó biológiai-pszichohigiénes tennivalókat. 

 Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait.  

 A rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét. 

 Az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség megőrzése 

szempontjából való fontosságát.  

 Az egészségre káros szokások biológiai – élettani – pszichés összetevőit 

(alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfogyasztás). 

 A stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság 

elérésében. 

 A társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit. 

 A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása. 

 Az egészséges „fairplay” uralta versenyszellem kialakítása.  

 Az egészséghez és az egészséges környezethez való igény kialakítása. 

 Önismeret, önuralom, a társadalmi normák szerinti viselkedés és pozitív gondolkodás 

kialakítása.  

 A biztonságos életvezetés elsajátítása.  

 

Végső célunk, hogy ezen tudás birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, a 

betegségek megelőzésére, egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás 

kialakítására. 
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 Szomatikus nevelés:  

 higiénés nevelés (személyi nevelés, környezethigiénére nevelés) 

 profilaxisra (betegség megelőzésére) nevelés  

 kondicionálás (testedzés, sport)  

 baleset megelőzésre nevelés  

 

Pszichohigiénés nevelés: 

 önismeretre, önfejlesztésre nevelés 

 fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelés  

 környezeti hatások feldolgozására nevelés   

 emberi kapcsolatok harmóniájára nevelés 

 abúzusok, devianciák (káros szokás, szenvedély) megelőzésére nevelés 

 érzelmi nevelés 

 

Szociálhigiénés nevelés: 

 kedvező társas miliő működtetése 

 kommunikációs nevelés 

 családi életre nevelés 

 szerepfeszültségek felismerése, feloldása  

 a stressz- és feszültségoldás metódusai  

 társadalmi izolációk megelőzése, közéletiségre nevelés 

 egészségpropaganda 

  

Alapvető célunk az egészségmegőrzés elemi feltételeinek megismertetése és betartatása. 

 

11.1.2. Az egészségnevelés várható eredményei 

 

 A család szerepének megértése. 

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

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

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

kialakítása. 

 A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes 

megoldására való igény megteremtése. 
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 Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete, a helyes napirend kialakítása. 

 Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete. 

 A biztonságos közlekedés és elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása. 

 A káros szenvedélyek negatív hatásainak felismerése. 

 A testi higiénia iránti igény kialakul. 

 A rendszeres testmozgásra való igény kialakul. 

 Az egészséges életkörnyezetre való igény. Felismeri azt, mit tehet az ember szűkebb és 

tágabb környezetéért. 

 A környezet egészségre káros hatásainak ismerete. 

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

környezetvédelem) való aktív részvétel igénye kialakul. 

 Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros 

tevékenységekben rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket 

kiaknázó életvezetés igény kialakul és megvalósul.       

 A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása.  

 

11.2. Komplex intézményi mozgásprogram  

 

 Egészséges életmód-tréningek beépülnek a kötelező iskolai programokba (sport- és 

egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 

 A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően beépülnek az óratervi órákba.  

 A napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási programban (tervben) foglaltak 

szerint a testmozgás beépítésre kerül. 

 Az egyéb foglalkozásokon igyekszünk nagyobb időkeretben és változatosabb programok 

keretében képviseltetni a sportfoglalkozásokat (tömegsport, stb.).  

 Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak 

sajátosságainak megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – beépül egy-egy mozgásos 

tevékenység, s ez az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett 

tevékenységeknek is kiemelt iránya.   

 A tanulmányi kirándulások egyik központi eleme a mozgás és az egészségtudatos 

életmódra nevelés.  

 A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain is propagálására kerül a testmozgás.  
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 Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi 

alapokra támaszkodva, a pályázati lehetőségek kiaknázásával különféle sportprogramokat 

szervezünk.  

 A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 

szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára minden tanévben 

javaslat készül. 

  

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves 

munkatervben kerül kidolgozásra.  

  

Intézményünk komplex mozgásprogramjának hónapokra vonatkozó megjelenítése: 

 Szeptember: kerékpártúra I. 

 Október: gyalogtúra 

 November: labdajátékok 

 December: „Mikulás-kupa”- játékos staféták, sorversenyek, csapatversenyek 

 Január: téli szabadtéri játékok (hógolyózás, szánkózás, korcsolyázás, síelés) 

 Február: hagyományőrző játékos tevékenységek (gyermekjátékok, népi játékok tanítása) 

 Március: zenére végezhető ritmikus sportgimnasztika 

 Április: mezei futóverseny- „Nyuszi-futás” 

 Május: kerékpártúra II. 

 Június: akadályverseny mozgásos elemekkel 

 

11.3. Intézményünk környezeti nevelésének elvei 

 

 Célunk, hogy a felnövekvő nemzedék ismerje és becsülje az életformák gazdag 

változatosságát a természetben és a kultúrában.  

 Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használja.  

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

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a 

tanulók számára.  

 Fel kell készítenünk tanulóinkat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

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

folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő.  

 Kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába. 

 

11.3.1. Iskolánk környezeti nevelésének programja 

 

A környezeti nevelés olyan pedagógiai folyamat, amely a társadalom fejlődése és a természet 

fenntarthatósága céljából elősegíti és erősíti az emberek környezettudatos magatartását, 

életvitelét. 

A környezeti nevelés átfogja a személyiség kognitív és nem kognitív tartományait, alakítja az 

érzelmi viszonyulásokat, értékrendet, megismerési, cselekvési és döntési képességeket 

fejleszt, az embert képessé teszi az együttműködésre, altruizmusra és életvitelének tudatos 

hangolására, beleértve az önkorlátozást is. 

 

11.3.2. Kiemelt stratégiai céljaink 

 

 Természetismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákkal kapcsolatos 

ismeretek átadása.  

 A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a 

természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban.    

 Globális környezeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása. A fenntartható 

fejlődéshez szükséges kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 

 Helyi környezeti, természeti problémákkal kapcsolatos érzékenység kialakítása, ezek 

felismeréséhez szükséges kompetenciák fejlesztése.  

 Saját környezetünkkel kapcsolatos aktivitásra, tevőleges magatartásra nevelés.  

 A tanulók lakóhelye közelében található természeti értékek megismertetése. 

 A természet szeretetére nevelés, közvetlen élmény kialakítása a természettel.  

 A globális és a helyi környezeti problémákkal kapcsolatos aktivitásra, tevőleges 

magatartásra nevelés.  

 Szelektív hulladékkezelésre szoktatás tárolók kihelyezésével.  

 A természetes anyagok és hagyományos kézműves technikák megismertetése kézműves 

foglalkozások keretében. 

 A mindennapi életben való környezettudatos gondolkodásra és magatartásra nevelés.  
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 A kerékpáros közlekedés gyakorlatának, kultúrájának népszerűsítése a rendőrség 

bevonásával, kerékpártúrák szervezésével. 

 Településünk helytörténeti, építészeti értékeinek megismertetése gyalogtúrák, alsó 

évfolyamokon tanulmányi séták alkalmával. 

 

Módszerek, tanulásszervezési formák: 

 A tanítási órák klasszikus módszereivel.   

 Kooperatív tanulási technikák alkalmazásával. 

 Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos 

tevékenységformákkal. 

 

11.3.3.  A környezeti nevelés színterei 

 

 A tanítási órák. 

 Egyéb foglalkozások, valamint a napközis és tanulószobai foglalkozások. 

 Erdei iskolák, osztálykirándulások, táborok. 

 Iskolai, megyei, országos versenyek. 

 Az Oktatási Hivatal által kezdeményezett Fenntarthatósági Témahét programjaiba 

intézményünk bekapcsolódik, amellyel célunk a következő: Földünket beláthatatlan 

következményekkel járó veszélyek fenyegetik, ezért fontos változtatni szemléletünkön és 

magatartásunkon.  

A veszélyek a következők:  

- globális felmelegedés 

- vízhiány 

- csökkenő energiakészlet 

- klímaváltozás 

A szemléletváltásra a gyerekek a legfogékonyabbak, ezért fontos, hogy iskolás korban 

megismerkedjenek ezekkel a problémákkal, felismerjék, hogy ők is sokat tehetnek a Föld 

védelméért.  
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11.3.4. Környezeti nevelés a tanórákon 

 

 A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos foglalkozások teljes körét, valamennyi 

tantárgy ismeretanyagába beépítve, integrált módon. Az első és második osztályban inkább 

az érzelmi beállítódás alakítása, a természettel, a környezettel való ismerkedés és 

"környezetbarát" szokások formálása a fő cél, később fokozatosan alakul ki a tudatosság és 

elkötelezettség szintje. 

 Felső tagozaton a környezeti nevelés alapvető pillérei a természettudományi tantárgyak: 

biológia-egészségtan, földrajz, fizika, kémia, matematika. E tantárgyak tanulása során 

szerzi meg a tanuló a természetre vonatkozó ismeretek, összefüggések, kölcsönhatások 

sokaságát. Védeni, szeretni csak azt lehet, amit ismerünk. Környezetünk élővilágának 

ismerete nemcsak tananyag, hanem a szemléletformálás nagyon fontos eszköze is.  

 A társadalomtudományi tantárgyak feladata, hogy a társadalomszerveződés, valamint az 

emberi viselkedés és kultúra irányából közelítse meg a kérdést. A környezeti válság 

megoldása nem képzelhető el a jelenlegi társadalmi-kulturális viszonyok pozitív irányú 

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

jövő iránti felelősséget. Ezek a tárgyak útmutatást adnak a környezeti gondok 

felismeréséhez és megoldásához, a közügyekben való részvételhez. A humán tantárgyi 

oktatás feladatai közé tartozik az is, hogy bemutassák a fogyasztói modell helyett javasolt 

utakat, a környezeti válság kezeléséhez és megoldásához szükséges világképet, erkölcsi 

értékrendet, valamint a rendelkezésre álló gazdasági és jogi eszközöket. 

 A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy nagy lehetősége, hogy gyakorlati szempontból 

elemezze a környezetbarát létformát, és követendő, helyes példákat keressen és mutasson 

be. 

 A művészeti tantárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére, a természet és az 

ember alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E tárgyak hatásosan fel 

tudják hívni a figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk 

megőrzésének fontosságára.  

 A testnevelés és sport tantárgy a környezet és az egészség szoros kapcsolatának 

megértetésével, és az igények kialakításával tehetik a legtöbbet. 
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11.3.5. Környezeti nevelés az egyéb foglalkozásokon, a napközis és tanulószobai 

foglalkozásokon 

 

Az egyéb foglalkozásokon a nevelési-oktatási tartalomhoz igazodóan a környezettudatos 

magatartásra nevelés a tantárgyhoz, illetve műveltségi területhez kapcsolódó tartalmi 

struktúra része. Minden szabadidőben töltött pedagógiai tartalmú foglalkozás döntő arányban 

magába foglalja – a foglalkozás tematikai jellegétől függően – mind a környezet és a 

természet megismerésének és védelmének témáját, mind az egészségnevelés preferált céljait. 

Jellegéből fakadóan elsősorban a szakkörök esetén teljesedhet ki a gyakorlatban is e nevelési 

tartalom (természetvédelmi, rajz, képzőművészeti szakkör, tömegsport). 

A napközis és tanulószobai foglalkozások természetes része a környezettudatos magatartásra 

nevelés. Ez elsősorban a szabadidős tevékenységek során valósul meg (pl. séta, 

szemétgyűjtés, plakátkészítés, stb.).    

 

11.3.6. Környezeti nevelés osztálykiránduláson, erdei iskolában 

 

A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi program, 

az osztálykirándulás és az erdei iskola szervezése, mely a helyi tantervi célok megvalósulását 

szolgálja azzal, hogy a valóságos környezet megismerésére, értékeinek befogadására, a 

problémák értelmezésére támaszkodik. A programokon az érzéki-megismerő tanulás, a 

cselekvő-felfedező magatartás dominál. Ösztönzi a kollektív és egyéni érdeklődés 

kialakulását. A szabadidő megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási helyzeteken kívüli 

csoportos tevékenységek és együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. Jelentős 

személyiség- és közösségfejlesztő hatású. E célok jegyében intézményünkben minden évben 

sor kerül osztály-, illetve tanulmányi kirándulások megszervezésére a tanév folyamán. Az 

osztályfőnökök szem előtt tartják olyan helyszínek megválasztását, ahol tanítványaikban 

kialakíthatják a környezettudatos magatartás helyes elveit és formáit.  

A kirándulások, erdei iskolák időpontját éves munkatervünkben előre meghatározzuk.  

 

11.3.7 .A környezeti nevelés tantárgyközi keretek között 

 

A környezeti nevelés szempontjából kiemelt jelentősége van a szabadidős tevékenységeknek. 

A szabadabb keretek nagyobb teret engednek a többirányú pedagógiai módszerek 

alkalmazásához.  
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Területei: 

 „Tiszta virágos iskoláért” program. 

 Környezetvédelmi, környezetszépítő pályázatok. 

 Helyismereti foglalkozások, szakkörök, versenyek. 

 Hagyományőrző programok. 

 Táborok. 

 

Célok: 

 Környezettudatos magatartás elősegítése.  

 A környezetért felelős egészségorientált életvitel elősegítése. 

 Környezettudatos értékrend „ökológiai morál” kialakítása. 

 

11.3.8. Az iskolai környezet kialakításában és az iskola működtetésében rejlő 

környezeti nevelési lehetőségek  

 

Iskolánk külső, belső megjelenésének tükröznie kell azt a szemléletet, hogy mindenki 

fontosnak tartja a környezet állapotának milyenségét, az egészséges, esztétikus környezet 

biztosítását a hatékony munkavégzéshez. Nem sokat ér a szavakban átadott tudás, ha az iskola 

egész működése, a dolgozóinak személyes példája ellentmond annak. 

Ehhez mindenkinek – pedagógusoknak, technikai munkatársaknak egyaránt – tevékenyen 

hozzá kell járulnia a saját munkaterületén, tevékenysége során. 

 

Az iskola belső környezete 

Az iskolai környezet természet közelivé formálásához az osztályteremben szobanövények 

gondozásával járulhatunk hozzá. Az élőlények természetes közegükben való megfigyelése 

hasznos tapasztalatokat nyújt, igényességre nevel, hozzászoktatja a tanulókat a növényekkel 

való gondoskodáshoz, s egyúttal a közvetlen környezetet is emberibbé teszi. 

Intézményünkben fő elv a környezetbarát termékek használata, a papírhasználattól az 

írószereken át a takarításig. 

A tantermek dekorálásához lehetőség szerint természetes alapanyagokat használunk: színes 

karton, fa, textil, parafa. Kerüljük az egészségkárosító adalékokat tartalmazó termékeket 
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(oldószeres ragasztó, alkoholos filc). Műanyagokat csak indokolt esetben alkalmazunk. 

Törekszünk arra, hogy a dekoráció legyen tartós, máskor is felhasználható. 

A környezetismeret és a természetismeret órák eszközigényesek. Fontos, hogy milyen tárgyi 

felszereltségre építhetünk: szemléltetőeszközök, tablók, poszterek, képgyűjtemények, képi, 

vizuális információk. Ezek beszerzése, újítása folyamatos. 

 

Hulladékgyűjtés 

A szelektív hulladékgyűjtés megszervezésével hozzájárulunk nemcsak iskolánk, hanem 

tágabb életterünk, környezetünk megóvásához.  

 

Kommunikáció  

Tanulóink, és természetesen a szülők, a pedagógusok figyelemfelkeltését, tájékoztatását 

biztosítják a faliújságon elhelyezett plakátok, tájékoztató anyagok. 

 

 

IV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, 

NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

 

 

A pedagógiai program érvényességi ideje: 

 A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola 2013. szeptember 1. napjától az első és az ötödik 

évfolyamon szervezi meg először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. 

 A pedagógiai programban foglaltak felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre. 

 Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre – azaz 2013. szeptember 1. 

napjától 2017. augusztus 31. napjáig – szól. 

 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. 

A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai 

programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

A 2016-2017. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes – 

minden fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen pedagógiai 

programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia. 
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A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 Az iskola intézményvezetője. 

 A nevelőtestület bármely tagja. 

 A nevelők szakmai munkaközösségei. 

 A szülői munkaközösség. 

 Az iskola fenntartója. 

 

A tanulók a pedagógiai program módosítását az diákönkormányzati képviselői útján 

javasolhatják. 

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

jóváhagyásával válik érvényessé. A módosított pedagógiai program elfogadása előtt ki kell 

kérni a szülői munkaközösség véleményét. 

A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül többletkötelezettség hárul, be kell szerezni 

a fenntartó, illetve a működtető egyetértését. 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető.  

A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 

intézményvezetőjétől, intézményvezető-helyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a 

nevelők fogadóóráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: 

 Az iskola fenntartójánál. 

 Az iskola intézményvezetőjénél. 

 Az önkormányzat honlapján. 

 Köznevelési Információs Rendszer elektronikus felülete. 
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A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítására 

vonatkozó legitimáció 

 

A pedagógiai program hatályba lépése, felülvizsgálata 

 

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

módosította.  

 

 

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola pedagógiai programja módosításra került, 

amelyet a nevelőtestület a 2019. június 28-án tartott ülésén elfogadott. 

 

 

 

 

 

            

        ________________________ 

              nevelőtestület nevében 

 

 

 

 

 

 

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola pedagógiai programjának módosítását a mai 

napon jóváhagytam.  

 

 

 

 

            

        ________________________ 

         intézményvezető 

 

      

 

 

 

 

Nyírtura, 2019. június 28. 

  


