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Preambulum 

“… a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tudomány mellé pedig 
mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig 
atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.” 

(Péter második levele, 1: 5-7) 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy elhívatása az oktatásban: 

Az ősi bibliai igazság – „A bölcs tanítás az élet forrása.” (Pb.13:14.) – ma is érvényes. A baptista 

iskola célja, hogy tanulói a lehető legjobb alapokat kapják egy boldog, kiteljesedett, sikeres 

jövőhöz.  

A baptista iskola keresztény értékekre és gondolkodásra épül, így a Teremtő és a teremtmény 

tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg a színvonalas nevelési-oktatási munkát, és a tanulók 

személyiségének optimális fejlesztését.  

Az Európában 450 éves, Magyarországon több mint 160 éves Baptista Egyházra a kezdetektől 

jellemző, hogy a társadalom felé nyitott, bibliai értékeket közvetítő, családközpontú közösség. 

Felnőtt-keresztséget gyakorló, több generációs gyülekezetekből álló protestáns felekezet, 

amely az egyén döntésére, szabad akaratának tiszteletben tartására épít. A Magyarországi 

Baptista Egyház több mint száz éve működtet egyházi oktatási intézményt és a rendszerváltás 

óta tart fenn általános iskolát, óvodát és alapfokú művészeti iskolát.  

Keresztyén szellemű nevelésünk feladata, hogy a személyiség sokoldalú, harmonikus 

fejlesztése által gyermekeink önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra 

törekvő, saját magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztyéni erényeit alkalmazó, 

helyes erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó személyiséggé váljanak. 

Hisszük, hogy a szeretet a leghatékonyabb pedagógiai módszer, és ezzel támogatjuk, hogy a 

gyermekek e segítséggel találjanak rá az útra, az evangéliumi hitre, amely az Úr Jézuson 

keresztül Istenhez vezet. 

A baptista iskola több mint iskola. Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a 

Baptista Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, hogy minden erejével és lehetősége 

szerint segítsen a szükségben lévőknek. A Baptista Szeretetszolgálat – alaptevékenységébe jól 

illeszkedően – iskoláiban sokat tesz a hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű, és a roma 

tanulók felzárkóztatásáért, és a tehetséges diákok kibontakoztatásáért. Küldetése, hogy az általa 

fenntartott intézmény több legyen, mint iskola: az a hely, ahol a tanulók teljes körű támogatást 

kapnak személyiségük és képességeik kibontakoztatásához. 

  



6 

 

Küldetésnyilatkozat 

Küldetésünk a ránk bízott gyermek fejlődésének minél teljesebb körű elősegítése. Küldetésünk 

személyes életpéldánkkal mintát adni. Törekvésünk, hogy a baptista iskola olyan irányító 

testülettel, igazgatókkal, pedagógusi karral és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia 

alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmaznak a tanítás és az intézmény vezetése során. 

Küldetésünk a gyermekek képességeinek kibontakoztatása. 

A tanítás a következőkre összpontosít: 

A gyermek számára megfelelő tevékenységek és szolgáltatások biztosítása. 

A gyermek ráébresztése a társadalommal való kapcsolatára és az iránta való felelősségére. 

Minden tantervbe, nevelési programba tartozó és ahhoz kapcsolódó iskolai tevékenység 

segítse a gyermekek intellektuális, lelki, társadalmi, érzelmi és fizikai fejlődését. 

Felkészítés a továbbtanulásra,a társadalomba való sikeres beilleszkedésre. 

Példamutató igényességet mutat az intézmény működési szabályzatának fejlesztésében. 

A bibliai értékek következetes alkalmazása, úgy ahogy az oktatási intézmény: 

Az emberi erőforrásokat etikusan és igazságosan kezeli. 

A pénzügyeket feddhetetlenül és nyíltan kezeli, ill. ellenőrzi. 

A kormánnyal és a hatóságokkal egyenes és krisztusi kapcsolatot tart fenn. 

Etikus, világos és nyílt fejlesztés stratégiákat dolgoz ki. 

Igazságos és következetes irányítási rendszert alkalmaz. 

A szülői kapcsolatok terén őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képvisel. 

Elvárások a pedagógusok felé 

A Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 

Személy által fenntartott keresztény egyházi intézmény. Küldetését akkor töltheti be, ha 

szellemiségében, rendjében, megnyilatkozásaiban a Biblia tanításainak követésére 

törekszik.  

Az Iskola minden tanárának és alkalmazottjának vállalása és feladata, hogy 

magatartásával és cselekedeteivel e tanításokat és ezt a példát hitelesen közvetítse az 

intézmény külső és belső környezete számára, hogy az iskola hírnevét öregbítse. 
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A nevelőtestületet (ideértve valamennyi alkalmazottat) a közösen megalkotott és vallott 

egységes követelmények jellemzik, melyek meghatározó elemei a közös nevelői 

hatásoknak. Törekvésünk, hogy az iskola mindennapos működési gyakorlata az integritás 

(feddhetetlenség, tisztesség, becsület), hatékonyság és számonkérhetőség következetes 

mintaképe legyen. A nevelő személyiségének összhangban kell állnia az általa és az 

iskola által képviselt értékekkel. Fontos, hogy minden nevelő pontos, fegyelmezett, 

alapos munkát végezzen.  

A pedagógus a szakterületén, a tananyag tartalmában és átadásának metodikájában legyen 

kreatív és magasan képzett; ezért elengedhetetlen számára a folyamatos önképzés, 

nyitottság a kultúra minden területe felé, mely szellemi és lelki feltöltődést biztosít a 

mindennapi munkája végzéséhez. 

A nevelő konfliktusainak kezelésében etikusan járjon el, a szülői kapcsolatok terén az 

őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képviselje, a gyerekek nevelése 

elképzelhetetlen a szeretet, az elfogadás, az adás vágya és az empátia nélkül. 
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Az intézmény bemutatása 

Petőfibánya Heves megyében a Mátra lábánál, a Selypi iparmedencében, Zagyva mentén 

helyezkedik el. A település a II. Világháború után jött létre a bányászatnak köszönhetően, így 

az iskola története sem tekinthet vissza hosszú múltra. 

A bányászat ugrásszerű fejlődése, az életkörülmények javulása, a szép környezet, a 

munkalehetőség idevonzotta a lakosságot, akik a környező megyékből érkeztek, különböző 

hagyományokat, értékeket és nézeteket képviselve. Emeletes házak sora nőtt ki a földből, a régi 

kertes házak mellett városias lakótelepek jöttek létre. A régi iskolaépület szűk lett, így megépült 

a ma is használt, akkor nagyon modernnek számító 2 szintes, tágas iskolánk 1949-ben. A magas 

tanulólétszámnak köszönhetően / 350-420 fő/ mindkét épületben folyt a tanítás.  

Sajnos a rendszerváltás után a térség ipari termelése visszaesett, a gyárakat, üzemeket bezárták, 

a bányászat is megszűnt. A lakosság nagy része munkanélkülivé vált vagy elöregedett, sokan 

elköltöztek és a helyükre a fővárosból vagy környékéről nehéz helyzetben lévő családok 

érkeztek. A lakosság száma ma már alig 3000 fő, összetétele felhígult. Ez jelentősen érezhető 

a tanulói létszám alakulásánál, hiszen 2017.október 1-én 135 diák kezdte meg a tanévet 8 

osztállyal és 3 napközis csoporttal. A régi kisiskola épületére már 10 éve nincs szükség, jelenleg 

csak 1 épületben folyik az oktatás. Magas a hátrányos tanulóink száma, jelentős a munkanélküli 

szülőkkel rendelkezők és a csonka családban élők aránya is. Ezek a tényezők jelentősen 

megnehezítik a pedagógiai oktató-nevelő munkát a településen.  

2012. augusztusáig Petőfibánya Önkormányzata volt iskolánk fenntartója, aki lehetőségei 

szerint - önerőből, vagy pályázati pénzekből - támogatta az oktatási intézményt. Az utóbbi 

években szaktantermeket alakítottak ki, modernizálták az épület nyílászáróit, fűtését, elkészült 

az akadálymentesítés, a tantermeket interaktív táblákkal szerelték fel. 

2012. szeptember 1-től a Baptista Szeretetszolgálat vette át a fenntartói szerepet, iskolánk 

tagintézményként működött. A váltás zökkenőmentesen történt, az átszervezés csak az 

iskolavezetésnek jelentett többlet tevékenységet. 2014. szeptember 1-jétől az intézmény 

visszakapta önállóságát. 
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I. Az iskola nevelési programja 

A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

"Kiművelt emberfő, szabad és gazdag személyiség, felelős polgár, tisztességes és emberséges, alkotásra és 

boldogságra képes ember." 

(Hankiss Elemér) 

Elsődleges célunk a gyerekek tanulásának minőségi fejlesztése a tanterv hatékony és sikeres 

elvégzésével. A társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét kívánjuk biztosítani diákjaink 

számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. 

Pedagógusainknak, tanulóinknak és azok szüleinek magas elvárásai, igényei vannak, s ezek 

megvalósításához minél jobb tanulási stratégiákat akarunk kidolgozni, és a rendelkezésre álló 

eszközeink állagának megóvásán túl azokat fejleszteni is akarjuk. Kapcsolatainkat az 

őszinteség, a felelősségérzet irányítja. Iskolánk humánus, gyermekközpontú intézmény, ahol a 

gyermek személyiségét, egyéni irányultságát messzemenően tiszteletben tartjuk, elismerjük az 

egyén jogait. Az iskolában mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy tehetségének, 

képességein megfelelően a legtöbbet kihozza magából. Az iskola életének minden területén 

folyamatos fejlődésre törekszünk. 

A Nemzeti Alaptanterv (a továbbiakban: NAT) a köznevelés feladatát alapvetően a nemzeti 

műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, az egyetemes kultúra 

közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg. 

Feladata továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, 

attitűdök együttes fejlesztése, az egyéni és csoportos teljesítmény ösztönzése, a közjóra való 

törekvés megalapozása, a nemzeti, közösségi összetartozás és a hazafiság megerősítése. 

Célja továbbá, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság 

és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához 

szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ezáltal járul hozzá ahhoz, 

hogy a felnövekvő nemzedék 

 a haza felelős polgára legyen, 
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 kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága, 

 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert, 

 megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka 

világában, 

 törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására, 

 legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát 

illetően, 

 váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre, 

 ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, 

folyamatokat, 

 tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. 

A NAT a fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározásával ösztönzi 

a személyiségfejlesztő tanítást. Olyan pedagógiai munkát feltételez, amelynek középpontjában 

a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, kibontakoztatása, a 

személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy 

az oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos egyéb fóruma is. 

A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák kialakításának 

egyik feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat. 

A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat 

ajánlatos figyelembe venni: 

 olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését, 

 a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, 

előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, 

problémamegoldásaikat, alkotóképességüket, 

 a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 

nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk 

átrendezésére, 

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

csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésében, 

oktatásában), alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és 

formáit, 

 váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a 

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

az értékelésben, 
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 a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz 

illeszkedő tanulásszervezési technikákat, 

 sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot 

igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, 

magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában, 

 a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások 

alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, 

általában is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását, 

 különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek 

egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti 

együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában. 

A nevelés-oktatás 12 évfolyama egységes folyamat, amely három képzési szakaszra oszlik. A 

NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok az egyes képzési szakaszokhoz kapcsolódnak. 

Az alapfokú nevelés-oktatás szakasza: 

1–4. évfolyam, 

5–8. évfolyam, 

A középfokú nevelés-oktatás szakasza: 

9–12. évfolyam. 

A NAT épít az óvodai nevelés országos alapprogramjára. 

Az alsó tagozat (1–4. évfolyam) első két évében a szabályozás lehetővé teszi az ebben az 

életkorban különösen jelentős egyéni különbségek kezelését. A 3–4. évfolyamon erőteljesebbé 

válnak – a negyedik évfolyam végére már meghatározóan – az iskolai teljesítmény-elvárások 

által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a tanulásszervezés a NAT 

fejlesztési feladataiban is kifejeződő elvárásokra összpontosít. A NAT az első négy évfolyamot 

tekinti az első önálló képzési szakasznak. 

A felső tagozat (5–8. évfolyam) funkciója elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak 

megalapozásának a folytatása. A 7–8. évfolyam alapvető feladata – a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk 

növelése. A NAT a második négy évfolyamot tekinti a második önálló képzési szakasznak. 
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A pedagógiai munka céljai 

Az iskolánkban folyó pedagógiai munka célja diákjaink felkészítése a középiskolai 

tanulmányokra, műveltségben, és mentálisan alkalmassá nevelni az értelmiségi létre. Célunk az 

egyes szaktárgyak eredményes oktatásával olyan alapvető általános műveltség átadása, 

amellyel lehetővé válik diákjaink továbbtanulása és beilleszkedése a társadalomba. Az értelmi 

képességek fejlesztése mellett tanulóink érzelmeire is szeretnénk hatni, így kívánjuk 

tanulóinkat kiegyensúlyozott személyiséggé formálni. 

Befolyásunk, nevelőmunkánk - a szülői házzal összhangban és együttműködve - az 

emberformálásra irányul. Ezen belül a nevelőtestület megkísérel mintát adni jelenre és jövőre 

egyaránt egész magatartásával, azzal, amit tanítunk és amilyen színvonalon, tudatossággal 

tanítunk. Tevékenységünk egészével törekszünk közvetíteni az egyetemes és magyar kultúra és 

erkölcs általános érvényű, az egyén és társadalom számára egyaránt hasznosnak ítélt értékeit. 

A pedagógiai munka feladatai 

1-4. osztály 

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába lépő kisgyermekben óvja és 

továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulásiránti érdeklődését és nyitottságot. 

Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi a saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd 

a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermekjáték- és mozgás iránti vágyának, 

segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi 

ismereteket közvetít, alapvető képességeket és alapkészségeket fejleszt. 

Ez a szakasz a kíváncsiságra és az érdeklődésre épít, és az ez által motivált munkában fejleszti 

a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítja érzelemvilágának 

gazdagodását. Mintákat ad az ismeretszerzéshez a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozza a tanulási szokásokat. 

Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, közreműködik a tanulási nehézségekkel való 

megküzdés folyamatában. Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésében, amelyek a 

gyermekek szociális- kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadhatnak. 

Tudatosítja a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, 

megerősíti a humánus magatartásmintákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva 
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szolgálja a személyiség érését. A pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szabott 

fejlesztés törekvése áll.  

A Fenntartó által  az 1. osztályosok számmára biztosított tablet segítségével fejlesztjük az IKT 

kompetenciáit. 

5-8. osztály 

Az alapfokú nevelés-oktatás második szakasza szervesen folytatja az első szakasz nevelő  

-oktató munkáját, a készségek és képességek fejlesztését. Ebben a szakaszban azokat a 

képességeket, készségeket fejleszti, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív 

kapcsolatokhoz szükségesek. A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való 

élet során fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét. 

Gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékét. E szakasz 

szocializációs folyamatában az iskola tudatosítja a közösség demokratikus működésének 

értékét és néhány általánosan jellemző szabályát. Tisztázza az egyéni és közérdek, a többség és 

kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a közösségben. Megalapozza a felkészülést a jogok és 

kötelességek törvényes gyakorlására. A demokratikus normarendszert kiterjeszti a természeti 

és az épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra is. 

Kiemelkedő feladata az iskolának a nemzeti, nemzetiségi és az etnikai hagyományok 

tudatosítása, és ápolásukra való nevelés. Nevelési-oktatási tevékenységével az iskola fejleszti a 

tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviseli az egymás mellett élő különböző kultúrák 

iránti igényt. Erősíti az Európához tartozás tudatát, és egyetemes értelemben is késztet más 

népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, 

megbecsülésére. Figyelmet fordít az emberiség közös problémáinak bemutatására is. 

A fejlesztés kiemelt területei 

1-4. osztály 

A test és a lélek harmonikus fejlesztése: a mozgásigény kielégítésével és a mozgáskultúra 

megalapozásával; a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; az egészséges 

életmód alapvető ismereteinek közvetítésével az ezt elősegítő szokások alakításával; az érzelmi 

élet gazdagításával; az önismeret fejlesztésével, a reális önismeret fejlesztésével, a társas 

kapcsolatok igényének erősítésével. 

A szocializáció folyamatainak elősegítése: a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és 

érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával; a 
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kortárs kapcsolatok megerősítésével; elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel 

összefüggő praktikus ismeretek nyújtásával. 

Az elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerének megteremtése: a biztonságos szóbeli és 

írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek elsajátíttatásával; a mentális 

képességek célirányos fejlesztésével az önálló tanulás és az önművelés alapozásával. 

A tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett szempont az 

életkori jellemzők figyelembevétele; 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. 

5-8. osztály 

A test és a lélek harmonikus fejlesztése: a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a 

mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció 

képességének alapozásával, az egészséges életmódban a tudatosság szerepének bemutatásával; 

az érzelmi intelligencia mélyítésével, gazdagításával; az önismeret alakításával, az önértékelés 

képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. 

A szocializáció folyamatainak elősegítése: 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. 

Az alapműveltség tovább építése: a differenciálódó tantárgyi rendszerben a mentális 

képességek céltudatos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés alapozásával, 

gyakoroltatásával. Az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez 

szükséges alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

érvényesül. A tanulók megszerzett tudásukat valóságos feladatok, problémák megoldásában, 

konfliktusok kezelésében is alkalmazzák, döntésképességüket szervezett gyakorlatokban és 

spontán élethelyzetekben is érvényesítik. A tanulási tevékenységben növekvő szerepet kap a 

közvetett kommunikáció - írásbeliség, vizuális kommunikáció, számítógépes érintkezés - és 

megjelenik a nem anyanyelven folyó kapcsolatteremtés. A "tanulás tanulása", az önálló 

tájékozódás, az informatika alkalmazása, és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése 

is hozzájárul az alapműveltség tovább építéséhez. 
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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. E szakaszban növekszik az együttműködésre építő (kooperatív- interaktív) tanulási 

technikák és tanulásszervezési módok szerepe. Növekszik a tanulók aktív részvételét igénylő 

ismeretszerzési módok aránya (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs 

technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.). Az iskola épít a tanulók 

kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti igényükre. Ezért heurisztikus tanulási 

helyzeteket és rendszerező ismeretszerzési élményeket egyaránt kínál. Az így szervezett 

tanulási folyamat juttatja közel őket a megismerés, a tudás öröméhez és erősíti meg 

önbizalmukat. A tanulási folyamatban értik meg a tanulók a követelmények lényegét és ismerik 

meg önmaguk teljesítményének értékét. 

 „… egy ország létének nem csak gazdasági feltételei vannak. A magyarság joga az élethez egy 

sajátos kultúra, amit magából merítve megteremt, s amivel naponta él. Ez a kultúra megvan, és 

folyton fejlődik. További életének másik feltétele a közösség, amely használja. Ezt a közösséget 

tervszerű munkával megteremteni első és fő kötelessége mindenkinek, aki a magyar kultúra és 

vele a magyarság fennmaradását akarja. Mert e nélkül a kultúra az űrben lebeg, használatlanul 

elsorvad. Ha a magyarság nem törekszik minden téren az elérhető legnagyobb műveltségre, 

elmerül a népek tengerében. Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát egyetlen 

magyar sem engedheti meg magának.” /Kodály Zoltán/ 

  



16 

 

 

Kulcskompetenciák 

Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi 

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 

 a szövegértés megsegítése digitális eszközökkel 

 a digitális írásbeliség megalapozása 

 az információ megszerzése, feldolgozása 
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Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

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

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

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

tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően.  

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

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

kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint.  

A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szerinti B1 szintű nyelvtudás elsajátítása a 12. 

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

nyelv belépésének első évfolyamától kezdve tudatosan és szisztematikusan kondicionálni kell 

a tanulókat.      

    

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs 

 funkcionális nyelvtan 

 nyelvi stílusok ismerete 

 szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 

 az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

 

Matematikai gondolkodási kompetencia 

 

A matematikai gondolkodási 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 
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kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, 

modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést alkalmazására. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő segédeszközök használata 

 az igazság tisztelete 

 a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 

 mindennapokban használható tudás 

 problémamegoldó készség 

 lényeglátás 

 kíváncsiság 

 egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 

 kreativitásanalízis - szintézis 

 matematikai fogalmak ismerete 

 alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek 

igazolása a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján  

 összefüggések felismerése 

 tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  

 meg tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket 

 bizonyítások megértése 

 matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára 

való szocializálás terén  

 matematikai kommunikációs készség 
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 Digitális kompetenciák 

 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

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

virtuális kapcsolatok megkülönbözetését.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 eszközök megismerése, használata 

 szövegszerkesztési ismeretek 

 információkeresés és kezelés  

 kritikai gondolkodás az innováció területén 

 kreativitás 

 munka világában való eligazodás 

 élethosszig tartó tanulás 

 

 A tanulás kompetenciái 

 

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 
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 önértékelés, illetve mások objektív értékelése 

 figyelem 

 segédeszközök használata 

A korábbi természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy 

ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket 

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

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, 

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

szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának.  

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

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

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

életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció 

hatásosabb felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő 

szocializációhoz.  

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

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

változatossága, így a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő 

fejlesztése.         

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 összefüggések felismerése és kifejezése 

 lényeglátás 

 fogalomalkotás 

 esztétikai érzék  

 kreativitás 

 rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának 

vonatkozásában 

 logikai képességek 

 rajzolási készség 
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 tervezés és kivitelezés 

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

vallási etnikumok szerepének értékelése, a másság elfogadása 

 kíváncsiság 

 környezettudatosság 

 környezet- és természetvédelem 

 egészséges életvitel 

 nemzeti tudat megalapozása 

 (európai azonosságtudat) 

 egyetemes kultúra 

 az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki 

műveltségét, a munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák 

megoldása során 

 bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe 

 gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések 

megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása 

során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében  

 legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes 

megnyilvánulásokkal szemben 

 

Személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 

A személyes, értékorientációs, és társas kapcsolati 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 

 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 
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 Munkavállalói, vállalkozói kompetencia 

 

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

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

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

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

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

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető 

lehetőségek 

 kihívások felismerése, értelmezése 

 a gazdaság működésének átfogóbb megértése  

 a pénz világában való tájékozódás 

 a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete 

 tervezés, szervezés, irányítás  

 vezetés 

 delegálás  

 az elemzés  

 a kommunikálás  

 a tapasztalatok értékelése 

 kockázatfelmérés és vállalás  

 egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 
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Kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság kompetenciája 

 

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. 

További releváns kompetenciaterületek 

 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll 

pedagógiai munkánk középpontjában: 

 

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

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a 

komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a 

fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába 

foglalja az egészségmegőrzést is.      

2. Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira 

koncentrál 

3. Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása 
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4. Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés 

5. Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe vételével 

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

melynek szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás  

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

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az 

etikai alapú megközelítésmód paradigmája 

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

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

nyelvi-vallási etnikumok diszkriminációjára.   

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Tanulóinknak hirtelen változásokra kell jól reagálniuk, a bizonytalanság érzését el kell tudniuk 

viselni, váratlan helyzetekben gyorsan és jól kell dönteniük, pályák, lehetőségek, életformák 

között kell újra és újra jól választaniuk, mindeközben meg kell őrizniük emberségüket, ki kell 

bontakoztatniuk képességeiket, meg kell találniuk önmagukat, gazdagon ki kell építeniük 

közösségeiket. 

A nevelés, oktatás tudatosan megtervezett és megszervezett tevékenység. Ennek során ki kell 

művelni a fiatalok személyiségét, vagyis szükséges, hogy átéljék emberi méltóságaikat, 

szabadságuk következményeként a felelősséget. Fontos feladat a motiválás. Ki kell alakítani a 

kötelességek és jogok egyensúlyát úgy, hogy tartsák tiszteletben mások jogait is. A nevelésnek 

fel kell tárnia az egyén és a közösség egymásra utaltságát.  

Iskolánk nevelési és oktatási gyakorlatában az értékek egyensúlyára törekedve egy állampolgári 

eszménykép körvonalait vázolja fel. Ennek megfelelően az értékek öt csoportját határozzuk 

meg: 

 biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke, stb.), 

 az „én” harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önbizalom, önművelés, stb.), 

 a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia), 

 a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek (folyamatos tanulás, 

problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség, stb.), 
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 a humanizált társadalom- és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok 

tiszteletben tartása, a hazai és egyetemes emberi kultúra értékei, stb.). 

Fejlesztési célok 

A személyiségfejlesztés általános célja a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek 

minél teljesebb megvalósulásának, a tanulói személyiség teljes kibontakozásának segítése. 

Ebből fakadnak konkrét céljaink: 

 az esélyegyenlőség és az egyes tanulók fejlettségét, lehetőségeit, érdeklődését 

figyelembe vevő nevelés, oktatás, 

 olyan iskolai életmód megszervezése és működtetése, amelyben a tanuló a nevelési 

folyamatoknak nem tárgya, hanem alanya, vagyis amelyben gyermeki, serdülői 

szükségletei megvalósulnak, 

 az egyértelmű elvárások és feladatok a gyermeki, a serdülői személyiség méltóságának, 

önállóságának tiszteletben tartásával párosuljon, 

 a tanulók testi és értelmi, erkölcsi és érzelmi, művészeti esztétikai és gyakorlati 

képességeinek fejlesztése, 

A fejlesztés fő területei 

Életmód 

Feladatunk: az életmód motívumainak, képességeinek és szokásainak olyan színvonalú 

elsajátítása, ami lehetővé teszi az eredményes, egészséges és kulturált egyéni, családi életmód, 

életvitel kialakulását, fenntartását. A változásokhoz való alkalmazkodás az életmód 

változtatását, fejlesztését követeli meg. Az iskolai életmódnak, nevelésnek segítenie kell a 

tanulókat abban, hogy nyitott, önfejlesztő személyiséggé váljanak, megalapozza én tudatuk 

(identitástudatuk) kialakulását, az alapvető összefüggéseknek megfelelően rendezett 

világképük, emberképük, a reális önismereten alapuló énképük alakuljon ki. 

Képességek, készségek és szokások: az életmóddal kapcsolatos (értékelési és önfejlesztési) 

képességek a személyiség nyitottságát, önfejlődését, az önkiszolgálási és gondoskodási 

szokások, készségek és ismeretek pedig az önmagunkról és másokról való gondoskodást 

szolgálják. 

Az önkiszolgálás és a gondoskodás szokásai és készségei közül az alábbiak kapnak kiemelt 

figyelmet: 

 az egészséges életmódra nevelés (öltözködés, tisztálkodás, táplálkozás), 
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 a szabályos közlekedésre nevelés (gyalogos, tömegközlekedés, kerékpáros), 

 a szabadidő hasznos eltöltésére nevelés (sport, kultúra, szórakozás), 

 a család szerepének fontosságára nevelés. 

Értelem 

Alapvető követelmény számunkra a hiteles információnyújtás, az önálló ismeretszerzés, az 

önművelés képességének kialakítása. Ki kell alakítanunk azokat az alapvető jártasságokat, 

képességeket, amelyek alkalmassá teszik a tanulókat a különböző ismeretszerzési technikák 

elsajátítására. A tanulók megtanulnak önállóan tájékozódni, ismereteket szerezni, felhasználni. 

Célunk, hogy a különböző csatornákon érkező információkat tanítványaink képesek legyenek 

beépíteni saját műveltségképükbe. A tanárközpontú oktatás helyett a gyermekközpontú, önálló 

ismeretszerzésre, tájékozódásra alapozott könyv-, könyvtár-, számítógép- használat 

elsajátítására helyezzük a hangsúlyt. 

Tanulási motívumok: nevelésünk és oktatásunk meghatározó jelentőségű feladata, hogy 

tanítványaink szeressenek iskolába járni, szívesen végezzék az ott elvárt feladatokat, ami a 

tanulási motívumok folyamatos fejlesztését követeli meg az iskola, az osztály életmódja, 

légköre, szelleme, a pedagógusok és a tanulók viszonya, a nevelési és tanítási módok által. 

Feladataink: 

 a kíváncsiság, a játékszeretet, a megoldási késztetés, alkotásvágy ápolása és fejlesztése, 

 a gyermek elismerési vágyának, sikerélményének kielégítése, fenntartása, fejlesztése, 

 a pedagógus-diák és tanulótársi kötődések létrejöttének és fenntartásának segítése, 

 a tanulási szokások kialakítása, 

 a tantárgyi kötődés, az érdeklődés kialakítása, 

 a tanulás, mint érték elfogadtatása. 

Alapvető feladatunk, hogy a feldolgozott tartalmakat felhasználjuk a tanulók értelmi 

képességeinek (különösen a megfigyelés, a kódolás, a rendszerezés, a problémamegoldás, a 

következtetés, az értelmezés, az indoklás) gyakorlására. 

Társadalmi felkészültség 

Ahhoz, hogy az emberek részt tudjanak venni, és közre tudjanak működni a társadalom 

életében, és eredményesen tudják érdekeiket képviselni, érvényesíteni, mindenekelőtt fejlett 

szociális motívumrendszerrel kell rendelkezniük. A motívumok alapján meghozott döntéseik 

megvalósítása jól fejlett szociális képességek és készségek nélkül lehetetlen. 
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Szociális motívumok: A társadalmi felkészültség fejlesztésének elsődleges feladata, hogy a 

felnövekvő nemzedékek készek legyenek a szűkebb és tágabb közösség, a haza, a társadalom 

szolgálatára. Az érdekérvényesítés és az együttműködés a tisztesség és a kölcsönös előnyök 

elvét kövesse. A szociális motívumok fejlődésének az a feltétele, hogy olyan közegben éljen a 

tanuló, olyan legyen az iskolai életmód, amelyben folyamatosan tapasztalhatja az egyének és 

csoportok kölcsönös megértésének, együttérzésének, segítőkészségének előnyeit, hiányuk 

hátrányos következményeit. Olyan közeget kell biztosítanunk számukra, amelyben megélhetik 

és értékelhetik érdekeinek (motívumainak, érzelmeinek, a pillanatnyi motivációknak) a 

működését, az érdekütközés, az érdekfüggés, az érdekegyezés, az együttműködés várható és 

tényleges következményeit, valamint olyan közeget, amely a fenti elvektől eltérő magatartás 

folyamatos értékelésével, elemzésével, értelmezésével segít beláttatni, hogy a fenti elvek 

követése végső soron saját érdekeit is szolgálja. 

Szociális képességek és készségek: A társadalmi felkészültség fejlesztésének másik alapvető 

feladata, hogy a tanulók ne csak készek, hanem fejlett szociális képességeik és készségeik 

birtokában képesek is legyenek a szűkebb és tágabb közösség, a haza, a társadalom szolgálatára 

és a kölcsönös előnyök, a megegyezésre törekvő konfliktuskezelés elve szerinti cselekvésre. A 

szociális képességek – az önzetlen segítés, az együttműködés, a demokratikus vezetés és a 

tisztességes versengés (verseny) – gyakorlása, megismerése, megértése alapján fejlődhetnek a 

fenti elveknek megfelelően. 

Az alapvető szociális képességek a szociális készségek és ismeretek sokaságának elsajátításával 

fejlődnek. Ezek közül kiemelt figyelmet fordítunk a beleélési készség (empátia), az 

érdektisztázó készség (amelynek segítségével a konfliktusok többségéről kiderül, hogy nem 

fontos), a visszajelző készség (amelynek fejletlensége miatt a fölöslegesen beavatkozó, a 

dicsérő, a buzdító, a figyelmeztető, a bíráló, stb. visszajelzéseink gyakran vezetnek társadalmi 

felkészültségünk hibás működésére), a kötődési készség, a konfliktuskezelő készség, a szociális 

funkciójú kommunikációs készség (vitakészség), a szervezőkészség fejlesztésére, valamint a 

versengés (verseny), a demokratikus vezetés, az együttműködés, a segítség alapvető speciális 

készségeinek és ismereteinek elsajátítására. 

Természeti felkészültség 

A mai ember ismeretei eljutottak arra a szintre, hogy képesek megzavarni, veszélyeztetni a saját 

létfeltételeit képező rendszerek működését. A legutóbbi időkben az ember azt is kezdi 

megérteni, hogy ezek a rendszerek hogyan viselkednek, működnek, milyen feltételekkel 

maradnak fenn, milyen hatások zavarhatják meg, veszélyeztethetik dinamikus egyensúlyukat. 
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E tudásnak megfelelő motívumrendszer, cselekvési szabályrendszer és világkép ma még csak 

kevesekben alakult ki. E motívumrendszer kialakulását az ökológiai szemléletmódú 

természettudományos (földrajzi, biológiai, kémiai, fizikai) felkészültség elsajátítása segítheti 

elő, amely egyúttal az ennek megfelelő gondolkodásmód és képességek elsajátításának, a 

korszerű természeti világkép kialakításának eszköze is. 

A természeti felkészültség követelményei a természethez való viszonyulás motívumainak, az 

ökológiai szemléletmódú természettudományos felkészültség, a tudományos gondolkodás, 

valamint a természeti világkép elérendő fejlődését írják le. 

 

Technikai felkészültség 

Feladatunk: 

 nyolc év alatt minden tanulóban általános technikai felkészültséget alakítsunk ki, 

 megfelelő technika motívumok (reális hasznosság- és veszélytudat, technikai 

érdeklődés, tettvágy, igényesség) létrejöttét segítsük, 

 fejlesszük az állóképességét, 

 tanítsuk meg a mindennapi életben szükséges technikai készségeket, ismereteket, hogy 

az ember otthonában és munkahelyén elkerülje a baleseteket, tudatlansága miatt ne 

okozzon károkat, 

 tanulóink használni tudják a köznapi technikai eszközöket, berendezéseket, gépeket, 

értsék működési elveiket, a legegyszerűbbeket karban tudják tartani, 

 a különböző tantárgyak (első sorban a történelem, a fizika, a biológia és a kémia 

technikai ismeretinek összehangolt tanításával olyan technikai tudatot alapozzon meg, 

amelynek birtokában a tanuló ismeri és érti a technika szerepét az emberiség 

fejlődésében, a jelen problémáinak megoldásában, kész és képes fellépni a 

környezetromboló, az emberi létet veszélyeztető felelőtlen alkalmazások ellen. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink összegzése: 

Engedjük a gyerekeket játszani is! Engedjük meg, hogy legyenek ötleteik, legyenek érkezésük 

rácsodálkozni a világra, engedjük meg, hogy gondolkodjanak, alkalomadtán, hogy tévedjenek, 

s kijavítsák tévedéseiket! Ne tegyünk rájuk annyi terhet, hogy a mosolygó arcok néhány év alatt 

sápadttá, ijedtté váljanak. 
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A gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességének, érdeklődésének megfelelő 

oktatásban részesüljön, képességeihez mérten továbbtanuljon, valamint tehetségének 

felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. Az alapfokú 

művészetoktatás a művészi kifejezőképességet alapozza meg, illetve felkészít a szakirányú 

továbbtanulásra. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok 

ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság 

kialakításában. 

Az egészségfejlesztéssel, egészség- és környezeti neveléssel 

kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az egészségfejlesztés magában foglalja az egészségmegőrzést (promóciót), a betegségek 

megelőzését (prevenciót), és a betegség mihamarabbi gyógyításához szükséges nevelést, 

oktatást, így tehát az egészségnevelést is. 

A magyar nyelv páratlanul szépen fejezi ki a teljességet és komplexitást az „egészség” 

elnevezéssel. 

Napjainkban egyetértés van abban, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, 

lelki, szociális jólét állapota. Az egészségfejlesztés magában foglalja a korszerű 

egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az önsegítés feladatait, módszereit. 

Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika 

kifejlesztése, egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi 

tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás. 

Megszilárdításában fontos szerepet játszik az - iskolai és iskolán kívüli nevelés, prevenció, 

nemekhez igazított pedagógia, pozitív énkép kialakítása, egészséges életstílus-modell 

megteremtése, hatékony kommunikáció (empátia, tolerancia), demokratikus környezet, „élni 

tudás” elvének érvényesítése, konfliktuskezelési, illetve tanulás-módszertani ismeretek 

megléte, felnőttek példamutatása, kortárs oktatók bevonása. 

Az iskolai egészségfejlesztés történhet: 

 osztályfőnöki, környezetismeret, biológia, ill. testnevelés órán történő egészségnevelés, 

 alkalmi esemény (sportnap, akció, egészségnap, egészséghét), 

 önfejlesztő tréningek, 

 kiscsoportos megbeszélések, 
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 rendszeresen ismétlődő foglalkozás, vagy verseny, 

 mindennapos sporttevékenység, testnevelés óra, 

 sportkör, szakkör, klubfoglalkozás, 

 egyéb lehetőségek (előadás, bemutató, filmvetítés, verseny) keretei között. 

6-10 éves korig: 

 az önellátással kapcsolatos aktuális feladatok  

 a testi felépítés megerősítése  

 családi életre nevelés  

11-14 éves korig: 

 a kulturált külső, személyi gondozás, szokások kialakítása  

 az egészséges táplálkozás szerepe a pubertás korban  

 a testi átalakulásra való felkészülés   

 fizikai állóképesség, erőnlét továbbfejlesztése  

 a szexuális érés okozta változások tudatosítása  

 segítségnyújtási képességek fejlesztése  

 önismereti feladatok, polgárvédelmi és önmentési képességek fejlesztése 

 egyéb foglalkozások (óraközi szünetekben, vagy tanítás után folyó) egészségnevelő 

módszerek alkalmazása. 

Az egészséges életmódra irányuló kiegészítő tanulói tevékenységek lehetnek a felkészülés és 

előadás az egészséges életmódra nevelés egyes témaköreiben, az egészségfejlesztéshez-

drogmegelőzéshez kapcsolódó témák és szaktárgyak összekapcsolása, a kortárssegítés 

módszereinek elsajátítása és gyakorlása. 

Közegészségügyi feladatok: 

 lelki egészség megőrzése 

 drogprevenciós munka 

 egészséges napirend kialakítása 

Ellenőrzés értékelés 

Évente kérdőíves módszerrel mérjük a személyi higiéniás szokásokat, egészséges életmódot, 

szexuális kultúrát, a családi életre nevelést, „drogszokásokat”, a bűnmegelőzés hatékonyságát, 

életvezetési ismereteket. 
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Az egészségnevelés célja 

A társadalom az emberi méltóságot, testi, lelki és szociális jólétet, valamint az alkotóképességet 

kiemelt fontosságúnak tartja. Az utóbbi évtizedekben kedvezőtlenül alakult a népesség 

egészség állapota. A helyzet kialakulásáért az egészségtelen életmód, a hiányos 

egészségkultúra, a környezeti tényezők és a hiányos prevenciós tevékenység felelős. 

Az iskolai egészségnevelés célja, a testi és lelki egészség kialakítása, amit az élet minden 

területén már gyermekkorban kell megkezdeni, majd folyamatosan erősíteni a saját szellemi, 

fizikai állapotáért felelősséget vállaló, tudatos életvitelre berendezkedő állampolgári 

magatartást. Az egészségnevelés során a tanulót olyan gyakorlati tudáshoz és képességekhez 

kell segíteni, amelyek használatával saját egészségének megőrzésén túl egy biztos és 

egészséges külső világ megteremtését célzó értelmes döntéseket tud hozni. 

Az iskolai egészségneveléssel kapcsolatos feladatok meghatározása: 

Az iskolai épületek, berendezési tárgyak, játszóudvarok, biztonsági eszközök átalakításával, az 

iskolai étkezés (konyha, büfé) megszervezésével egészségfejlesztésre alkalmas munka- és 

tanulási környezetet kell teremteni. 

Az iskolai egészségnevelési célok megvalósítása érdekében a tanulók aktív közreműködésére 

építő, egységes egészségnevelési programot kell készíteni. 

Az egészséges életmódra szoktatáshoz mind a tanuló és családja, mind az iskolai közösség 

számára az élet minden területére kiterjedő, reális és elfogadható alternatívákat kell nyújtani. 

Az egyén egészségének és az iskolai közösség biztonságának növelése érdekében világos, a 

megvalósítás módját is megjelölő célokat kell megfogalmazni. 

Minden tanulónak meg kell tanulnia élni saját fizikai, lelki és szociális lehetőségeivel. 

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

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

egészség megőrzésének.  

A saját testkép megismerése és a testtudat kialakítása a tanulókban az egészségtudatos, az 

egészségmegőrzést preferáló magatartás fontos része.  

A stressz- és feszültségoldás alapvető fontossága az interperszonális kapcsolatok kezelésében. 

A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása. 
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Annak tudatosítása, hogy az egészségtudatos magatartásra szocializálásnak szerves része a lelki 

egészség erősítése és fejlesztése, a szükséges prevenciós folyamatok és tevékenységek 

kialakítása. 

Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros tevékenységekben 

rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket kiaknázó életvezetés igényének 

kialakulása és megvalósítása. 

 

Iskolai egészségmegőrző program 

Az egészséges és produktív felnőtt életre való felkészítésnek az élet minden területét fel kell 

ölelnie: 

 egészséges táplálkozás, 

 egészségtudatos testápolási szokások, 

 rendszeres testmozgás, 

 lelki egészség, harmonikus életvitel, 

 függőségre 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 rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét, 

 az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség 

megőrzése szempontjából való fontosságát, 

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

elérésében, 

 fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelést, 

 a stressz- és feszültségoldás metódusait, 

 komplex intézményi mozgásprogram   tanévre aktualizált feladattervének   kialakítását 

és megvalósítását, 

 az aktív, mozgásos tevékenységek az iskolai élet minden területét fogják át. 

Intézményen belüli segítők:  
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 gyermekvédelmi felelős  

 DÖK segítő 

 testnevelők 

 tanítók 

 tanárok 

 fejlesztőpedagógus 

 pedagógiai asszisztens 

 szociális segítő 

Az iskolai egészségnevelést intézményen kívüli segítők: 

 védőnő 

 iskolaorvos 

 a petőfibányai Családsegítő Szolgálat munkatársai 

 Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai 

 Rendőrség 

 Intézményi mozgásprogram  

 Egészséges életmód-tréningek épüljenek be 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 

épüljenek be az óratervi órákba. 

A napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási programban (tervben) foglaltak 

szerint, míg a különféle szabadidős tevékenységekben a testmozgás különféle formái 

domináljanak a tematikai-tárgyi jelleghez igazodóan. 

Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben és 

változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, 

sportkör stb.). 

Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátosságainak 

megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység rendelve, 

mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt iránya 

legyen. 

Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel illetve 

a településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá 
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az iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az 

iskola tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából. 

A tanulmányi kirándulások és egyéb iskolai programok egyik központi eleme legyen a mozgás 

és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a 

testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.  

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

támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.  

A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabadidős 

és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden tanévben 

javaslat. 

A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkaterv 

mellékleteként kerül kidolgozásra. Az iskola tanulóinak fizikai állapotát és edzettségét minden 

tanévben, egyszeri alkalommal a testnevelést tanító kollegák mérik. A mérés eredményei a 

mérést végző pedagógus tanulónként és osztályonként rögzíti, majd a testnevelést tanító 

kollegákkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődési szempontjából szükséges 

intézkedéseket. A felmérés időpontját az éves munkaterv rögzíti. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

A tanuló elsajátítsa az elsősegély-nyújtási alapismereteket, és életkorának megfelelően 

alkalmazza azokat a gyakorlatban. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása az 1-4. osztályig a környezetismeret tantárgy 

keretein belül, az 5-8. évfolyamokon pedig az osztályfőnöki-,  a biológiaórákon belül, valamint 

délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 

Intenzív elmélyítésre, illetve gyakorlásra valamennyi évfolyamon az év végi iskolanapon kerül 

sor. 

1-4. osztály 

Az elsősegélynyújtás fogalma célja, alap- és általános szabályai. Elemi elsősegély-nyújtási 

ismeretek. 
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Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos segélyhívás szabályai. 

A légzés, a keringés megfigyelése. 

Sebek fogalma, fajtái, elsődleges sebellátás, alapvető kötésformák. 

A törés tünetei, fajtái ellátása. 

Végtagtörések és ellátásuk. Rándulás és ficam. Áramütés – Villámcsapás. Égés és fagyás. 

 

5-8.osztály 

Tájékozódás a baleset helyszínén. Helyszínbiztosítás, mentőhívás. 

Életjelenségek. Az eszméletvesztés tünetei, ellátása. 

 Stabil oldalfekvés. Betegvizsgálat. 

 A klinikai és a biológiai halál jelei, különbségek. Életveszélyre utaló jelenségek. 

 A légzés, a keringés vizsgálata, értékelése. Az újraélesztés ABC-je. A légutak 

felszabadítása és szabadon tartása. A légzés helyreállítása. Mellkas-kompresszió 

kivitelezése. Komplex újraélesztés kivitelezése. Újraélesztési gyakorlat AMBU-

fantomon. Vérzések fajtái, ellátásuk – különleges vérzések. Artériás nyomópontok 

helyei és lefogásuk. A kötözések alapszabályai. Pólyamenetek formái, a felső végtag 

kötései, az alsó végtag, a törzs és a fej kötései, rögzítő és speciális kötések (parittya-, 

Desault-kötés és Shanz - gallér készítése). Koponya-, gerinc-, nyakcsigolya-, medence-, 

bordatörések és ellátásuk. 

 Végtagtörések és ellátásuk. Pneumatikus sínkészlet használata. Rándulás és ficam. 

Heveny rosszullétek. Sokk és ellátása. Idegen test szemben, légútban. Marószer okozta 

sérülések ellátása. 

 Leggyakoribb mérgezések és azok ellátása. Általános teendők mérgezés esetén. 

Kimentés, bukósisak levétele, mentőhívás. A csőhálókötszer alkalmazási területei. 

Teendők tömeges baleset, katasztrófa és vegyi anyagot szállító jármű balesete 

kapcsán. 
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Az iskola környezeti nevelési elvei 

A környezeti nevelés célja (2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 78. §), hogy 

elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak 

érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének 

megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható 

fejlődését. 

Iskolánk működtetése során törekszünk a környezetkímélő megoldásokra, folyamatosan 

reagálunk a szűkebb környezetünkben bekövetkező változásokra, a szülőkkel és a helyi 

közösségekkel együttműködve keressük a megoldásokat, valamint egyéb foglalkozásokon 

kívüli tevékenységekkel biztosítjuk a diákok ismereteinek bővítését. 

A környezeti nevelés színterei az iskolában 

 Az összes tantárgy tanórai foglalkozásai. 

 A nem hagyományos tanórai foglalkozások (erdei iskola, téma napok). 

 Egyéb foglalkozások (versenyek, szakkörök, öko programok stb.). 

 Együttműködések más iskolákkal, állami és civil szervezetekkel, cégekkel. 

 Egyéb foglalkozások, kiemelten az délutáni iskolai foglalkozások napközi és 

tanulószoba szabadidő-szegmense. 

 

Hagyományos tanórai oktatásszervezésében 

Tanórán: 

A környezetvédelem kérdésének előtérbe kerülése szükségszerűvé teszi, hogy az elkövetkező 

években az oktatásban és a nevelésben nagyobb teret kapjanak a környezeti jelenségek, 

folyamatok és összefüggések megismerését szolgáló tantárgyak és tevékenységek. 

A tanórákon hozzárendeljük az adott témához a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. 

Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. A természet és a 

társadalom törvényeinek megismerése, tiszteletben tartása és mindennapi életvitelünk során a 

természet törvényeivel harmonizáló magatartásformák alkalmazása. Kiemelt helyet kapnak a 

hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. 
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A környezeti oktatás és nevelés feladatai csak úgy teljesíthetők eredményesen, ha azok szerves 

részét képezik a fenntartható fejlődéssel, a fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek. Közvetlen 

élményszerzésen keresztül alakítja ki a helyes cselekvésre késztető, pozitív viszonyulást a 

természeti értékekhez, azok védelme érdekében. Az élményszerzés fontos színterei a nemzeti 

parkok és a védett természeti területek, illetve azok látogató- és bemutatóhelyei. 

Az egyszerű víz -, talaj-, és levegő vizsgálati módszereket tanórákon tanítjuk meg. Külön, 

kiemelten kezeljük ezek elemzését, a következtetések megfogalmazását, a tapasztalataik 

hatásainak értékelését. 

 

Nem hagyományos tanórai keretben  

Az iskolai környezeti nevelés nem szűkíthető le a „tananyag leadásától a számonkérésig" 

húzódó ívre. A tevékenységeknek ennél sokkal szélesebb körét foglalja magába, s ezeknek 

csupán kis hányada illeszthető be a tanórák adta lehetőségek közé. Sok olyan oldala van, amely 

a tanterem vagy az iskola falain is túlnyúlik. Az egyéb foglalkozásokon zajló tevékenységek 

gyakran hatékonyabbak is a tanórára tervezhető tevékenységeknél. 

Az egyéb foglalkozásokon a környezeti nevelés lehetőségei iskolánkban: 

A természettudományos gondolkodás az egyéb foglalkozásokon környezetben való fejlesztése 

a természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban: 

 „ökodiák” tevékenységek (környezet átalakítása, szelektív hulladékgyűjtés stb.), 

 terepgyakorlat (természetben, településen stb.), 

 intézménylátogatás (múzeum, könyvtár, üzem, kutatóintézet,  stb.), 

 kirándulás, táborozás,lehetőség szerint erdei iskola. 

 jeles napok (Madarak és Fák Napja, a Föld Napja). 

 projektnapok iskolán kívüli helyszínen. 

A környezeti nevelés tartalmi elemei 

A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek 

következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai 

példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti 

következményeit. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek 

megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti 
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károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes 

tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása 

terén. 

Iskolánk arculatának fontos eleme a településünk lakói felé való nyitottság, törekvés arra, hogy 

a lakosság egy szélesebb rétege számára szabadidős és kulturális tevékenységek színtere 

lehessen. Ez a nyitottság viszont – egyesek ellenőrizhetetlen romboló magatartása miatt – sok 

előnye és lehetőségei mellett jelentős elmaradást eredményezett néhány olyan fejlesztési 

területen, mint például az iskola külső környezetének parkosítása, a kényelmes, kulturált 

pihenést szolgáló eszközökkel való felszerelése. Ezen a területen rengeteg tennivalónk van 

 

Módszertani elemek 

A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást. Ennek 

fontos feltétele, hogy a tanulók érzékennyé váljanak a környezetük iránt. A diákok minél 

többször, valós globális és helyi problémákkal kerüljenek kapcsolatba. 

A környezeti nevelés színterei 

A tantárgyi keretek közt zajló tevékenységek értelemszerűen minden tanuló számára 

kötelezőek és ingyenesek. 

A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos tárgyak teljes körét valamennyi tantárgy 

ismeretanyagába beépítve integrált módon történik. 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. 

A környezeti nevelés tantervbe illesztésének egyik megvalósítási módja a "beleoldás". 

Beleoldásnak, vagy tematikus tanításnak nevezzük azt a módszert, amikor a környezeti nevelési 

fogalmakat, feladatokat és példákat a már meglévő tantervi célkitűzésekbe építik be. Ezt a 

módszert alkalmazhatjuk egyetlen téma tanításánál, vagy úgy is, hogy az egész tantervet áthatja 

a környezeti nevelés szemlélete. A megszokott tananyag kiegészítését és kibővítését adják a 

környezeti nevelési témák. 

A beleoldás módszerének előnye, hogy könnyű megvalósítani. Ahol csaknem minden 

tantárgyat egyetlen pedagógus tanít, magától értetődő módon bele lehet szőni az órák anyagába 
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a környezeti nevelési témákat. Eredményességének oka, hogy itt nyílik a leginkább lehetőség 

arra, hogy a szokásos napi tevékenységen belül helyet találjanak a környezeti nevelésnek. 

A környezetismeret tantárgy az elemi környezeti nevelésnek a fókuszpontja azáltal, hogy óráin 

tervszerűen és intenzíven történik a tanulók környezeti attitűdjének és ismereteinek fejlesztése. 

Személyes tapasztalatokra, élménygyűjtésre épül. Integrálja a természeti és társadalmi 

jelenségeket. A tanulói tevékenységek állnak az órák megtervezésének középpontjában. A 

tantárgy koncentrációs lehetőségeket kínál: lehetővé teszi az anyanyelvi, matematikai, 

esztétikai és a környezeti nevelés összehangolását. 

Tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos tevékenységformák. 

Konkrét célok  

Az iskola környékének és udvarának folyamatos rendben tartása, ” zöldítése ”.  Feladatunk, 

hogy a gyerekek bevonásával ezt a környezetet megóvjuk, tovább szépítsük. Környezeti 

értékeink és egészségünk védelme az emberiség jövője szempontjából egyre fontosabbá válik. 

Nem kampányszerű akciókban rejlik a megoldás, hanem a mindennapi tevékenységünkben, a 

környezettudatos szokásrend kialakításában és mindennapi gyakoroltatásában.  

Ezért iskolánk vállalja, hogy az iskola minden tevékenységi területén, a tanórákon és az egyéb 

foglalkozásokon zajló tevékenységek során folyamatosan építi be a gyerekek napirendjébe a 

fenntarthatóság szemléletének erősítését.  
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Együttműködések 

Iskolán belüli együttműködés 

Diákjaink bevonásával szervezzük a szelektív hulladékgyűjtést és az ehhez kapcsolódó 

feladatok elvégzését.  

Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartása, munkája példaértékű 

legyen a tanulók számára. Ki kell alakítani a környezetbarát iskola fogalmát; részletesen 

kidolgozni és közzé tenni az ilyen iskola életmódjának, működésének kívánalmait. Segíteni kell 

a szülőket (és más érintetteket) abban, hogy megismerjék a környezetbarát életmód-

kezdeményezéseket, eltanulhassák azok sikeres mozzanatait.  

Iskolán kívüli együttműködés 

Fenntartó 

Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmény profilját és költségvetését, ezért 

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

nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola igazgatójának feladata, 

hogy a fenntartóval való egyeztetés során az optimális helyzet megteremtését elérje. Célunk, 

hogy a fenntartó a kötelező támogatáson túl is finanszírozza az iskolai környezeti nevelési 

programokat. 

Civil szervezetek 

A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési 

munkánkat. Javítani kell az egymás közötti információcserét, a személyes kapcsolatokat és a 

kiadványok terjesztését. Szükséges, hogy az egész tantestületet érintő környezeti témájú 

előadások és foglalkozások legyenek rendszeresen a jövőben. 

 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az emberi élet alapja a társas lét. Az ebben való eligazodáshoz elengedhetetlen a közösségben 

való nevelés, amely mint tanulási színtér is megjelenik. A társas viselkedés egyéni tanulási 

színtere a csoport, a közösség (család, iskola, egyház, baráti kör, sportkörök, művészeti 

csoportok, különböző egyesületek). 
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Mivel a közösség egyénekből áll, az igazi közösség kibontakoztatja, fejleszti az egyéniséget. 

Maga a közösség a fejlődés keretét biztosítja, miközben tagjai önfejlődésével a közösség is 

fejlődik, több lesz, mint tagjai egyszerű együttese. Az iskola a különböző törekvéseket, 

értékeket képviselő heterogén csoportok együttese. A közösség tagjai egyedi, 

megismételhetetlen, komplex, egymástól eltérő tulajdonságokkal jellemezhetők, akik 

megismerik, elfogadják egymás sajátosságait, különbözőségeit. 

Egy személy több csoport, közösség tagja is lehet. A csoport tagja tetteivel folyamatosan 

alakítja közössége arculatát, ami visszahat rá és befolyásolja további cselekedeteit; a csoporthoz 

tartozás alakítja az egyént a csoport iránti elkötelezettségek, a sajátos szabályok és viselkedési 

módok elsajátítását, gyakorlását, továbbá a csoport szabályainak, értékrendjének kialakítását, 

másoktól elvárását. 

Az iskolánkban folyó közösségi nevelés célja, hogy a közösség, mint tevékenységi keret segítse 

az egyén fejlődését, képességeinek kibontását úgy, hogy azok az életpálya későbbi 

szakaszaiban is képesek legyenek érdekeiket összhangba hozni a közösségével. Individuumok 

megőrzése mellett különböző élethelyzetekre szocializálhatóvá váljanak. 

A közösségfejlesztés feladatai 

Ismerjék meg a társas együttélés alapvető szabályait, gyakorolják a különböző 

viselkedésformákat (konstruktív, együttműködő). 

Ismerjék meg népünk és az európai kulturális örökség jellemző sajátosságait. 

Legyen képes felismerni a társadalmi viszonyrendszereket, ismerjék meg és gyakorolják az 

állampolgári jogokat és kötelességeket. 

Legyenek nyitottak, megértőek a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság 

iránt, becsüljék meg ezeket. 

Gyakorolják a konfliktuskezelést, utasítsák el az erőszakos megoldásokat, a destruktív 

viselkedési formákat. 

Bátran alkossanak véleményt, álláspontjukat érvekkel támasszák alá, igyekezzenek 

elképzeléseiknek meggyőzéssel érvényt szerezni. 

Kapjanak kellő támogatást a káros szenvedélyektől való távolságtartásra. 

Legyenek képesek koncepcióváltásra, felnőtt életük során esetleg pályamódosításra. 

Fordítsanak gondot az önellenőrzésre és egymás segítésére. 
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Mindezen személyiség- és közösségfejlesztő tevékenységekkel célunk, hogy a munkában 

örömet lelő, fizikailag és lelkileg teherbíró, jó konfliktuskezelő, empátiával rendelkező a 

társadalomba beilleszkedő fiatalokat neveljünk.  

A közösségi nevelés területei: 

 a család, 

 az iskola, 

 az iskolán kívüli közösségek. 

Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítására törekszünk: 

 a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel. 

 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással; helyes 

cselekvések bemutatásával; bírálat, önbírálat segítségével). 

 a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének 

(ki)fejlesztése. 

Különböző változatos munkaformákkal (homogén csoportmunka, differenciált csoportmunka, 

egyéni munka, kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzetének 

erősítése. 

Az egyéb foglalkozásokon zajló tevékenységek közösségfejlesztő feladatai: 

Az egyéb foglalkozásokon kötetlenebbek a tevékenység formái, a közösen átélt élmények, az 

örömet adó munkaformák, a problémamegoldás a közösségfejlesztés kiváló területei. 

Egyéb foglalkozások: 

 napközi, tanulószoba 

 felzárkóztató és tehetséggondozó programok 

 szakköri- és csoportfoglalkozások  

 iskolai ünnepségek, hagyományok 

 szabadidős programok (múzeumlátogatás, kiállítások, színházlátogatások stb.) 

 kirándulások, erdei iskolák, táborok 
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A pedagógusok helyi feladatai  

A pedagógus feladata az iskolai tantárgyak szakszerű és hatékony oktatása a 

tantárgyfelosztásban meghatározott rendben. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek 

képviselete a szakmai munkában. 

 A pedagógus alapvető felelősségei és feladatai:  

A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók tudásának, képességeinek és személyiségének 

fejlesztése érdekében végzi munkáját. Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított 

egységes elvek alapján a módszerek és a taneszközök szabad megválasztásával tervszerűen 

végzi.  

Megismeri a szaktárgyában rendelkezésre álló programokat és tankönyveket, s ezek közül az 

iskola pedagógiai koncepciója alapján, a tanulók adottságaihoz igazítva választja ki a 

legmegfelelőbbet. 

Év elején a követelményeket és az előző évi mérések eredményét figyelembe vevő, a 

képességek fejlesztését célzó időtervet/tanmenetet készít. 

Tanítási óráira és a tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat szakszerűen 

és pontosan megtartja. 

Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket optimális 

szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja. 

Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, eközben gondot fordít arra, hogy 

az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen. 

Az írásbeli dolgozatokat, felmérők és témazáró feladatlapokat legkésőbb 2 héten belül kijavítja. 

A dolgozatírás időpontját a tanulókkal előre közli, ennek segítségével tanártársaival együtt 

biztosítja, hogy ugyanabban az osztályban egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne 

írjanak. A félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb 

egy héttel a jegyek lezárása előtt megíratja. A kötelező írásbeli házi feladatokat ellenőrzi, javítja 

vagy a tanulókkal javíttatja és velük együtt értékeli. Az iskolavezetés jóváhagyásával a 

hátrányos helyzetű, lassúbb tempóban haladó gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat 

szervezhet. A szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola 
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lehetőségeinek kihasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához (helyi szakkör, 

tanulmányi versenyre való felkészítés, tehetséggondozó szakkör).  

Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésre álló szemléltető eszközöket. 

Gondoskodik a szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról, megőrzéséről, a 

szertár rendjéről és öntevékenyen részt vállal a szemléltető eszköz-állomány fejlesztésében. - 

Az iskola pedagógiai programjában meghatározott – szaktárgyával kapcsolatos – szabadidős 

programok, versenyek megszervezésében aktív szerepet vállal.  

Előzetes megállapodás szerint a kötelező óraszámba beszámíthatók a következő feladatok: (pl. 

szakköri foglalkozások, énekkar, tehetséggondozás, felzárkóztató foglalkozás, tanulószobai 

foglalkozás). 

 Az iskolavezetés megbízása alapján elláthat különböző pótlékokkal díjazott feladatokat 

(osztályfőnök, szakmai munkaközösség vezetője) és felelősi tevékenységeket (pl. 

gyermekvédelmi felelős, tankönyvfelelős, stb.). Az éves munkatervben rögzített időpontban 

óraközi ügyeletet vállal, beosztható a menzai érkeztetés felügyeletére, szükség szerint – az 

iskolavezetés utasítására – helyettesítést végez. Elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos 

adminisztrációs munkát: pontosan vezeti az osztálynaplót, a tanulók érdemjegyeit beírja, 

megírja a javító- és az osztályozó vizsga jegyzőkönyveit. A pedagógus részt vesz az iskola 

szülői értekezletein, a fogadóórákon. A szülőkkel való találkozási alkalmakkor tájékoztat a 

tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, megbeszéli velük a gyerekek 

fejlődésében felmerülő problémákat. A szaktanár, mint a nevelőtestület tagja köteles részt venni 

a testületi értekezleteken, megbeszélésének, joga van véleményével a közös döntésekhez 

hozzájárulni.  

Jelen kell lennie minden iskolai szintű rendezvényben, ünnepségen. - A szaktanár kötelessége 

szakmai és pedagógia tudásának állandó gyarapítása, a szaktárgya körébe tartozó új 

tudományos eredmények megismerése és a szakmódszertani fejlesztések körében való 

tájékozódás. Megbízás alapján részt vesz a tanulók tanszerellátásában (tankönyvosztás), 

meghatározza és közli a szülőkkel a szaktárgyában használatos írószer és egyéb taneszköz-

szükségletet, tapasztalatai alapján javaslatot tesz a rászoruló tanulók tanszer-segélyben való 

részesítésére.  

Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában, illetőleg a 

foglalkozás helyén. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti feletteseit 
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és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés 

szakszerűségéhez. 

 Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja kollégáival 

önképzésben szerzett ismereteit, egyezteti velük a szaktárgyi értékelés helyi elveit. Részt 

veszt a helyi tantervek kidolgozásában, a munkaközösség-vezető felkérésére továbbképzési 

célú előadást tart. 

 Szaktárgya tanításával egy időben minden pedagógus kötelessége a tanulók személyiségének 

a nevelőtestülettel közösen kialakított pedagógiai koncepció mentén való fejlesztése, a 

pedagógiai programban rögzített iskolai értékrend következetes képviselete. Figyelemmel 

kíséri a tanulók egyéni fejlődését, ennek előmozdítása érdekében együttműködik az 

osztályfőnökökkel és a vele egy osztályban tanító kollégákkal. Az osztályfőnököt – az 

osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg minden tanév 

júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 
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A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai 

Diákönkormányzati tevékenység 

A tanulók, a tanulóközösségek, valamint a diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai 

diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai 

diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik. 

A diákönkormányzat feladatai közé tartozik: 

 közös célok kijelölése, amelyek nem sértik az egyéni érdekeket, azokkal összhangban 

vannak, 

 a kialakított, meglévő, vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, 

közösségépítő tevékenységek fejlesztése, 

 a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése, 

 a közösség iránti felelősségérzet (felelősségtudat) kialakítása, fejlesztése, 

 a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységek szervezése, 

 olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját sikereire, értékeire. 

Szabadidős tevékenységek közösségfejlesztő feladatai 

Az egyéb foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formái, a közösen átélt élmények, az örömet 

adó munkaformák, a problémamegoldás a közösségfejlesztés kiváló területei. 

Minden terület sajátos foglalkoztatási formát követel, de valamennyi tevékenyen hozzájárul: 

 az egyén közösségi magatartásának kialakításához, 

 véleményalkotó-, és vitakészségének fejlődéséhez, 

 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), 

 a másság elfogadásához, 

 az együttérző magatartás kialakulásához, 

 a harmonikus emberi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

Iskolában folyó közösségfejlesztés fő területei 

A tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák). A tanórán résztvevő tanulók egy közösség 

tagjai, az osztályközösségé, amelyet közösségi érdek, közös cél, közös értékrend és tudat tart 

össze. 
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Ennek érdekében az alábbi feladatok megvalósítására törekszünk: 

 a tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel 

 a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatással; helyes 

cselekvések bemutatásával; bírálat, önbírálat segítségével), 

 a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének (ki)fejlesztése 

 különböző változatos munkaformákkal (homogén csoportmunka, differenciált 

csoportmunka, egyéni munka, kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való 

felelősség érzetének erősítése. 

Az egyéb foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formái, a közösen átélt élmények, az örömet 

adó munkaformák, a problémamegoldás a közösségfejlesztés kiváló területei. 

 Iskolai ünnepségek, hagyományok. 

 Diákönkormányzati tevékenység 

 A tanulók, a tanulóközösségek, valamint a diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai 

diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai 

diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik. 

Mind a három terület sajátos foglalkoztatási formát követel, de valamennyi tevékenyen 

hozzájárul: 

 az egyén közösségi magatartásának kialakításához, 

 véleményalkotó-, és vitakészségének fejlődéséhez, 

 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), 

 a másság elfogadásához, 

 az együtt érző magatartás kialakulásához, 

 a harmonikus emberi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

A közösségfejlesztés elválaszthatatlan a személyiség fejlődésétől, s mindkettőre elsőrendű 

hatással van az iskola felnőtt közössége (pedagógusok, illetve az oktatást segítő munkatársak), 

akik megjelenésükkel, viselkedésükkel, beszédstílusukkal, empátiás készségükkel és társas 

kapcsolataikkal példaként állnak a tanulók előtt. 

A szülőkkel való kapcsolattartás 

Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánkban a szülőkkel évek óta jó a kapcsolat. A szülők 

elfogadják intézményünk nevelési- oktatási célkitűzéseit, segítően működnek együtt a feladatok 
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megoldásában tudva, hogy csak egymást erősítve érhetjük el a kívánt eredményt. A tanulásnak, 

a munkának, a hagyományos értékeknek a továbbiakban is presztízst kell teremteni 

intézményünkben, ehhez nagymértékben hozzájárulhatnak a családok is.  

A tanulók és az iskola együttműködése 

Törekszünk arra, hogy a tanulókkal kölcsönös tiszteleten, empátián, tolerancián alapuló 

kapcsolatot alakítsunk ki. A diákokkal történő kapcsolattartás egyik formája a 

diákönkormányzat működése, amelynek feladata a diákok érdekvédelme, a tartalmas 

szabadidős tevékenység szervezése, ötleteik megvalósítása. (Bővebben a DÖK működésénél) 

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

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

 a tanítási órák megtartása és az azokra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

 a különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák, a képességfelmérés, a Mókuscsalogató 

foglalkozások előkészítése és lebonyolítása  

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok: tehetséggondozás, felzárkóztatás 

 felkészítés tanulmányi és művészeti versenyekre, fesztiválokra, bemutatókra, 

találkozókra és kiállításokra, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete tanítás előtt és után, az óraközi szünetekben és ebédeléskor az 

ügyeleti rend szerint, szabadidős tevékenységek során, 
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 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnököket – a munkaközösségek vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg, 

elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 

maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik a diákönkormányzattal, segíti a tanulóközösség kialakulását, 

meghatározó a szerepe a közösségformálásban 

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

osztály szülői munkaközösségével. 

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

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

terjeszti. 

 Szülői értekezletet tart. 

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

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolásának 

nyomon követése. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik az egyéb foglalkozásokon zajló tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz a munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 Közösséget formál. 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységet folytat. 

 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek folytat. 
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A „tehetség” köznapi értelemben átlagon felüli adottság. Jelenthet kiemelkedő intellektuális 

képességet, művészeti adottságot, sportteljesítményt, eredeti gondolkodást, bizonyos 

tevékenységek iránti elkötelezettséget. A környezet segítő hatása elengedhetetlen a tehetség 

kibontakoztatásához. 

A mai pedagógia célja az egyén segítése abban, hogy harmonikusan legyen része ennek a 

világnak és a világhoz viszonyulni tudjon. Ezt saját élmények megszerzésén, érzések 

megélésén, igények megfogalmazásán keresztül éri el az ember. Alapvetően fontos a változás 

lehetőségeire felkészíteni az egyént. Nem is annyira oktatás, mint inkább nevelés, 

személyiségfejlesztés. Középpontban az élményeken keresztül szerzett tanulás áll. Az egyénre 

figyelő tanulás, amely alapja és kiindulópontja lehet a tehetséggondozásnak, az 

esélyegyenlőség felkínálását, lehetőségek nyújtását a gyermek számára. 

A pedagógusok kötelessége, hogy a tehetséges tanulókat felfedezzék, fejlődésüket figyelemmel 

kísérjék, tehetségüket maximálisan kibontakoztassák. 

Iskolánk célja, feladata a sokszínűség, a változatosság, az önmegvalósítás lehetőségeinek 

biztosítása. Fontos, hogy a tanulók más-más területeken is kipróbálhassák képességeiket. 

Színesek, változatosak, a gyermek érdeklődési köréhez közel állóak. Fontos, hogy a feladatok 

elvégzését oldott légkörben, szívesen végezzék, hogy átélhessék az alkotás örömét, a 

produktum létrehozását. Ebben a folyamatban nem a megtanulandó ismeret mennyiségére 

koncentrálunk, hanem ismeretszerzési technikák alkalmazási tudására. 

Céljaink: 

 Megtalálni, kiszűrni a tehetséges gyermekeket, akik lehetőséget kapnak a további 

fejlődésre. 

 A kimagasló képességű tanulók, a feltűnően jó képességek továbbfejlesztése. 

 Új ismeretek szerzése önmagukról, az őket körülvevő világról. 

 Minden gyermeknél megtalálni azt az iskolai foglalkoztatási formát, amiben ki tud 

emelkedni. 

 Lehetőséget biztosítani a tanulóknak arra, hogy az élet más területein is kipróbálhassák 

képességeiket, ne csak a tanórán. 

 Feladataink: 

 Tehetségfelismerő módszerek, technikák, formák, eszközök folyamatosan megújuló 

megismerése.  
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 A tantárgyi programok követelményeit magasan túlteljesítő diákok számára a fejlesztés 

színtereinek meghatározása. 

 A tehetséges tanulók egyéni bánásmódban részesítése. 

 Érdeklődési körüknek megfelelő megbízatások, feladatok adása. 

 Önálló kezdeményezéseiknek támogatása. 

 A tehetséges tanulók megtanítása képességeinek elfogadására, megfelelő kezelésére, 

tehetsége elviselésére, helyén való értékelésére. 

 Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak alkalmazása. 

 A pozitív személyiségjegyek támogatása (kudarctűrés, szerénység, mások értékelése). 

 A tehetséges tanulók eredményeinek, sikereinek folyamatos és rendszeres értékelése  

 A tehetséggondozás szervezeti formái: 

 Minden pedagógus feladata, hogy felhívja a figyelmet a tehetséges tanítványokra, hogy 

megfelelően lehessen gondoskodni a fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és 

az egyéb foglalkozásokon zajló területekre egyaránt. 

 Tanórai tehetséggondozás: 

 Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése (differenciálás). 

 A tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés: 

 Több önálló feladat a tehetséges tanulók számára. 

 Több gondolkodást, kreativitást igénylő feladat. 

 Személyre szabott házi feladat (kiselőadás, kutatómunka, feladatgyűjtés, stb.). 

 Egyes tantárgyakban képességek szerinti csoportok alakítása (nívószintes 

csoportbontás). 

 Választható, nem kötelező egyéb foglalkozások: 

 Különböző szintű tanulmányi és sportversenyekre való felkészítés. 

 Önismereti foglalkozások a továbbtanulás szilárdabb megalapozására. 

 Gyűjtő, kutató és tudományos munka iskolai könyvtárhasználattal. 

 Országos feladatmegoldó versenyekre való benevezés, felkészítés. 

 Szereplési lehetőség érdeklődés és tehetségnek megfelelően egyénileg és csoportosan, 

kulturális és sportbemutatókon, ünnepélyeken. 

 Szabadidős foglalkozások (színház-, és múzeumlátogatás). 

Pedagógiai tevékenységünk akkor mondható sikeresnek, ha felismerjük a tehetséget; 

 figyelmet fordítunk a tehetséges tanulóinkra; 
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 tudatosítjuk, megerősítjük az egyénben az adottságot; 

 elfogadtatjuk a tehetséget a környezetével; 

 tanórán és iskolán kívüli lehetőségeket tárunk fel képességeinek kibontakoztatására. 
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A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő 

program 

A tanulás tartalmi összetevői az ismeretek: tények, fogalmak, szabályok, törvényszerűségek, 

elméletek. Az értelmi fejlődés legjellemzőbb vonása azonban, hogy nem csak ismeretek, hanem 

intellektuális módszerek, műveletek is felhalmozódnak. A műveletek a cselekvés folyamatának 

általánosított, lerövidült, interiorizált formái Az iskolában a gyerekek kreatív személyiség 

alakulásának kulcsa a pedagógus és az iskolai program. 

A nevelő nyitottsága, érzékenysége, empátiája, a gyerek érdeklődését, képességeit figyelembe 

vevő magatartása, feszültség nélküli légkör, aktivitás-passzivitás váltakozása, tévedés 

szabadsága, különböző, akár ellentétes, álláspontok iránti megértés mindez elengedhetetlen az 

önkifejezés folyamatában.  

Az alulteljesítőkre jellemző személyiségjegyek minél korábbi felismerése igen fontos, mert 

megfelelő segítség hiányában állandósul ez az állapot, s feloldása egyre nehezebb. A 

felkészültségbeli és nevelési hiányok pótlása az osztályfőnök, a szaktanár és adott esetben a 

fejlesztő pedagógus együttes munkáját igényli. 

A lemaradó tanulók felzárkóztatásának alapvető célja a felkészültségbeli hiányok pótlása, a 

szükséges megismerő, a munkavégző, az alkalmazási képesség kialakítása és az ehhez 

szükséges motivációk megteremtése. 

A tanulási zavarral küzdő gyermek esetében a személyesség fokozottan hangsúlyossá válik. Az 

állandó szorongás, feszültség a viselkedésben is megnyilvánul. Visszahúzódó, félénk 

magatartás, vagy éppen ellenkezőleg, motoros nyugtalanság, túlmozgásosság. 

 

Feladat: 

 higgadt nevelői magatartás 

 kapcsolatteremtés  

 jól strukturált tevékenység, amely megkönnyíti a figyelemösszpontosítást, 

 jól érthető, tagolt utasítás, azonnali, vagy mielőbbi értékelés (indoklással, elemzéssel), 

 versenyhelyzetek kerülése,  

 a túlmozgásos gyermekek manuális feladattal való ellátása, 
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 az egyéni teljesítmény viszonyítása az adott feladathoz, nehézségi fokához, a többi 

tanuló teljesítményszintjéhez, az egyén eddigi teljesítményéhez (javulási, vagy 

visszaesési tendencia). 

Szükséges a Pedagógiai Szakszolgálattal való hatékony együttműködés, diszlexiás, 

diszkalkuliás és diszgráfiás tanulók számára egyénre szabott, vagy kiscsoportos fejlesztés, az 

adott tanóra tananyagának feldolgozása során differenciálás. A tanuló mentesítése bizonyos 

tantárgyak tanulása, illetve e tantárgyaknál az értékelés alól, amennyiben ezt a tanuló egyéni 

adottsága, továbbá sajátos helyzete indokolja, a Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott 

szakvélemények alapján. Pedagógiai Szakszolgálat igénybevétele, kapcsolatfelvétel a 

Családsegítő Szolgálattal, amennyiben az okok a családi körülményekre, magatartási 

rendellenességre vezethetők vissza. 

A felzárkóztatás formái: 

 képesség szerinti sávos bontás tanórákon, 

 átjárhatóság biztosítása, 

 differenciált bánásmód biztosítása, segítség nyújtás tanulóinknak  önértékelési 

problémáik rendezésében, új értékrend kialakításában, az önszabályozás képességének 

fejlesztésében, 

 fokozott segítségnyújtás a tanórákon, 

 fejlesztés (kötelező óraszámon kívüli foglalkozás, egyéni személyiségfejlesztés), 

szükség esetén fejlesztő pedagógiai szolgáltatásaink keretén belül különféle 

vizsgálatokat és terápiás módszereket alkalmazunk, 

 esetelemzésekkel alakítjuk az egységes szemléletet a hatékony nevelés érdekében a 

gyermeket tanító kollégák körében, 

 részképességzavar esetén a gyermekek fejlesztő foglalkozáson vesznek részt, ahol 

differenciált faladatokkal, egyéni haladási tempóval, egyéni motiválással segítjük 

továbbhaladásukat. (Fejlesztő pedagógus) 

A felzárkóztató programok, eljárások és módszerek kiválasztása függ a tanuló problémájának 

sajátosságától, a probléma feltételezhető okától, a tanuló életkori sajátosságaitól, az iskola és a 

tanuló sajátos körülményeitől, lehetőségeitől. 

A családok napjainkban egyre kevésbé tudják ellátni szocializáló, védő funkcióikat, emiatt 

nagyok a társadalmi elvárások az intézményes neveléssel szemben. A szokásrendszerek, a 

harmonikus személyiség, a pozitív énkép kialakulása a nyugodt és biztonságos családi hátteret 



56 

 

feltételezi. Zaklatott világunkban azonban már ezekben a korai életszakaszokban sem 

biztosítottak a testi, lelki fejlődés feltételei. 

A beilleszkedési és magatartási gondokkal küzdő tanulók esetében a tanulási esélyegyenlőség 

megteremtéséhez legfontosabb feladatunk a prevenció és a folyamatos gondozás. 

Pedagógusaink és fejlesztőpedagógusunk segítségével igyekeznek megismerni a tanulási, 

beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulóink személyiségét, családját. Nagy 

türelemmel, figyelemmel, törődéssel keresik a problémák okait. 

 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők 

segítése 

A beilleszkedési zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedés. Pontos 

meghatározása nehéz, mert a társadalomban sokféle párhuzamos normatíva és elvárás-rendszer 

létezik. A beilleszkedési zavar okairól és kezelési módjáról megoszlanak a vélemények. Az 

azonban bizonyos, hogy szoros összefüggést mutat a társadalom általános helyzetével, így a 

korábbi szabályok, törvények, intézmények meggyengülése esetén a beilleszkedési zavar 

előfordulása nő. Ugyancsak egyenes összefüggést mutat a beilleszkedési zavar előfordulása a 

gazdagsággal, illetve a szegénységgel. A korábbi normatív, erkölcsi alapú szemléletmódot 

napjainkban a megértő, gyógyító hozzáállás váltotta fel, ugyanakkor a beilleszkedési zavar 

kezelése rendkívül sok nehézségbe ütközik. 

Problematikusak (nehezen kezelhetők) azok az ép értelmű gyerekek, akiknek magatartása 

gyakran kifogásolható, egyéni sajátosságaik, teljesítményeik jelentős mértékben eltérnek az 

adott életkori szakaszban megkívánható szinttől, és általánosan használt pedagógiai 

módszerekkel nem lehet náluk kellő eredményt elérni, de nem igényelnek gyógypedagógiai 

vagy javító nevelést. 

Az egyes esetek különbözhetnek egymástól megnyilvánulásaikban, okaikban és 

súlyosságukban. A gyermek nevelési problémát okoz családi, iskolai vagy szociális 

vonatkozásban, de saját maga számára is egész személyiségében probléma. 

A segítségnyújtás menete: 

 tényfeltárás, 

 bizalmi-érzelmi kapcsolat kiépítése (az átmeneti időszak küzdelmes, agressziókkal, 

visszaesésekkel terhes, amelynek oka a bizalmatlanság, szorongás), 
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 regenerálódás folyamata beindul, 

 gyermek biztonságérzetének helyreállítása. 

A másodlagos közösségben (iskolában) átélt konfliktusokat fel kell oldani. A nevelőnek ebben 

kétirányú tevékenysége van: segíteni a szorongó gyermek beilleszkedését a közösségbe, 

valamint kialakítani az előítéletekkel terhelt közösség részéről a pozitív befogadó készséget. 

Az iskola feladata: 

 a gyerek személyiségének károsodását beavatkozással megelőzni (prevenció) 

 a már bekövetkezett károsodásokat és azok hatásait megszüntetni, de legalább 

enyhíteni (korrekció). 

A prevenció célja, hogy még idejekorán, azaz a károsodások bekövetkezése előtt avatkozzon 

be a nevelésbe, és ezzel kellő védelmet nyújtson az ártalmak ellen. Vagy szüntesse meg az 

ártalomhatást, vagy pedig a gyereket tegye azzal szemben ellenállóvá. A prevenció 

eredményességének feltétele, hogy a gyermekért felelős pedagógus jól ismerje minden 

növendékének környezetét. Ezt szolgálják: 

 egyéni beszélgetések, 

 csoportvizsgálati módszerek, 

 értelmezhető dolgozatok, beszélgetések, önéletrajz, önjellemzés, „egy napom tíz év 

múlva”, „a mi családunk” témák, szituációs játékok, kérdőívek, összesítések. 

A fejlesztés formái: 

 felzárkóztató programok (tanórán kívül, tanórán belül), korrepetálás, 

 tanácsadás, 

 egyéni beszélgetés, 

 csoportos beszélgetés, 

 csoportos foglalkozás, 

 filmvetítés, 

 előadás, 

 felvilágosítás, 

 egészségvédő programok. 

Iskolánk feladatának tekinti, hogy már az iskolába lépéskor az osztálytanítók felmérik a tanulók 

szociális körülményeit. A tapasztalatok birtokában a gyermekvédelmi felelős figyelmébe 

ajánlják a segélyre és egyéb segítségre szoruló családokat. 
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Az 1. osztály elején szükségesnek tartjuk az olvasási - számolási problémák (diszlexia, 

diszgráfia, diszkalkulia) gyors felismerését, melyeknek gyanúját a fejlesztő pedagógus 

vizsgálja, és azonnal jelzi azt a Pedagógiai Szakszolgálat felé. Így mihamarabb megkezdhetjük 

a korrekciót. 

Az 1-4. évfolyamon a környezetismeret órák és a napközis foglalkozások keretében figyelmet 

fordítunk a helyes életviteli szokások kialakítására. 

A tanulásban lemaradó tanulókat napközibe, tanulószobába irányítjuk, és korrepetáljuk őket. A 

kirívó magatartási és tanulási problémák esetében családgondozóhoz fordulunk és a Pedagógiai 

szakszolgálat segítségét kérjük. 

Céljainknak igyekszünk megnyerni az érintett gyerekek szüleit: rendszeres kapcsolattartással, 

családlátogatásokkal, fogadóórákkal, szülői értekezletekkel, nyílt tanítási napokkal. 

 

Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

Gyermekvédelmi feladatok 

 A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

 Jól látható helyen közzétenni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontos intézmények 

nevét, címét, telefonszámát. 

 A veszélyeztető okok megléte esetén értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot.  

 Anyagi veszélyeztetettség esetén gyermekvédelem támogatás megállapítását 

kezdeményezni. 

 Helyzetelemzéseket készít az osztályfőnökök közreműködésével a hátrányos és 

veszélyeztetett tanulókról. 

 Kapcsolatot tart- az intézmény vezetőjével, osztályfőnökökkel, pedagógus kollégáival, 

fejlesztő pedagógussal, pszichológussal, védőnővel. 

 Rendszeres kapcsolatban áll a kerület gyermekvédelmi intézményeivel, a polgármesteri 

hivatallal. 

 Ha a veszélyeztető helyzet pedagógiai eszközökkel nem lehet megszüntetni, segítséget 

kér a település  Családsegítő Szolgálatától, részt vesz az esetmegbeszélésben. 

 Gyermekbántalmazás esetén értesíti a Családsegítő Szolgálatot, a Gyámhivatalt és a 

Rendőrséget. 

 Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók tanulmányi 

munkáját, iskolalátogatását, hiányzások alakulását, 
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 Magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő és tanulási kudarcnak kitett tanulók 

segítése (fejlesztő pedagógus, Pedagógiai Szakszolgálat) 

 Személyiségzavarok enyhítésére Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek ajánlása. 

 Szakorvosi ellátás igénybevételére ajánlás. 

 Fegyelmet fordít a szenvedélybetegségek megelőzésére, prevenciós tervet dolgoz ki 

pedagógus kollégáival. 

 Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat és szakirodalmat, ezekről tájékoztatja a 

tantestületet. 

 Fegyelmi eljárás során a tanulók érdekeit képviseli. 

 A gyermek érdekeit figyelembe véve kapcsolatot kezdeményez és tart a szülőkkel. 

 A gyermekvédelmi tevékenység, három területre terjed ki: a gyermek fejlődését 

veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére. 

 Veszélyeztető okok megelőzése 

 Egyetlen tanulót sem érhet hátrányos megkülönböztetés származása, pénze, vallása, 

illetve más oknál fogva. 

 Minden tanuló számára biztosítani kell a fejlődéséhez szükséges feltételeket. 

 Az iskolának rendszeres kapcsolatot kell tartania a családdal. 

 Meg kell ismertetni a tanulókat jogaikkal, véleménynyilvánítási lehetőségeikkel. 

 Biztosítani kell, hogy az oktatás és nevelés biztonságos és egészséges környezetben 

folyjon. 

 A tanuló jogait tiszteletben kell tartani. 

 Biztosítani kell a család anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes 

étkezést, tanszerellátást, napközi, tanulószobai ellátást. 

 A tanuló joga, hogy testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-, vagy más fogyatékosságának 

megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljön. 

 Az iskolának együtt kell működnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más 

hatóságokkal. 

 A szenvedélybetegségek megelőzése, gyógyult szenvedélybeteg tanulók 

beilleszkedésének elősegítése.  

 Az iskolának biztosítania kell a napközi-otthoni, tanulószobai ellátást, a 

gyermekétkeztetés megszervezésével. 

A gyermek testi fejlődését, egészségét veszélyeztető okok: 

 a gyermek hosszú vagy súlyos betegsége, 

 egészségtelen, zsúfolt lakáskörülmények, 

 egészségtelen életmód, 

 a táplálkozás hiányossága, egyoldalúsága, túlzásai, 

 a szülők (családtagok) hosszú vagy súlyos betegsége, 

 családjának tartósan rossz anyagi, szociális helyzete, 

 alkoholizálás, dohányzás, kábítószer-fogyasztás, 

 túlterhelés, „agyondolgoztatás”, 

 túl korán megkezdett szexuális élet. 
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 A pszichés károsodás okai (strukturális, erkölcsi, nevelési hibák, hiányok) a gyerek 

vagy fiatal családi környezetében: 

 A család hiánya (elárvulás, elhagyás), 

 az anya hiánya az élet első éveiben – hospitalizálódás (tartós kórházi, csecsemőotthoni 

tartózkodás miatt), 

 a családi nevelés legjellemzőbb hibái, túlzásai, 

 a családi élet legsúlyosabb ártalmait jelenti és a testi szellemi fejlődését, egyaránt 

gátolják a következők: brutalitás, az erkölcstelen bűnöző családi környezet, 

A baráti, lakóterületi és szélesebb társadalmi környezetbeli ártalmak okai lehetnek: 

 a hasonló vagy idősebb korúakhoz való negatív kapcsolódás (egyetlen személyhez, 

kisebb csoporthoz, galerihez), 

 az utca hatása (prostitúció, munkakerülés és garázdálkodás, bűnözés, játékszenvedély, 

stb. látványa, követése), 

 a tömegkommunikációs eszközök révén könnyen elérhető információáradat válogatás, 

irányítás, ellenőrzés és megértés nélküli kritikátlan befogadásának hatása – tv, rádió, 

mozi, sajtó. 

Az iskola és a pedagógusok feladatai, közé tartozik a tanulót veszélyeztető okok megszüntetése. 

Az intézménynek együtt kell működnie a Polgármesteri Hivatallal, gyermekorvossal, a 

családsegítő szolgálattal, a Pedagógiai Szakszolgálattal, rendőrséggel, a bírósággal, az 

ügyészséggel, a gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, 

alapítványokkal. 

Az oktatási intézmény veszélyeztetettségre való jeleit észlelve értesíti a családsegítő 

szolgálatot, Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy az megtehesse a szükséges lépéseket a 

veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. Az iskola feladata, hogy külső segítség igénybe 

vétele mellett az iskolán belül is törekedjen veszélyeztetettség megszüntetésén ellensúlyozásán. 

A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek 

A törvényekben előírtak szerint biztosítjuk az ingyenes tankönyvet. Az év közben érkezőknek 

könyvtári példányt biztosítunk. A hátrányok leküzdése érdekében változatos szabadidős 

programokat szervezünk- osztály, vagy iskolai keretben.(színház, kirándulás, múzeum, 

sportrendezvény stb.) Pályázatokon való részvétellel igyekszünk támogatást szerezni a 

rászorulók számára. Igénybe vesszük az iskolai alapítvány támogatását is. 

A támogatás területei: 

 felvilágosító munka a szociális juttatásokról; helyi, regionális, országos támogatások 

megszerzésének ösztönzése, 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatás, 
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 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

 étkezési támogatás, 

 beiskolázási segély, 

 ingyenes tankönyvek a rászorulóknak, 

A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási problémákkal küzdő gyermek 

részére fejlesztő pedagógusaink a közösségi életbe való beilleszkedését elősegítő 

foglalkoztatásokat is tartanak, ezzel növelve a tanulási esélyegyenlőségüket a közösségben. 

Eredményes nevelő-oktató munkánk érdekében a magatartási problémák megfelelő, személyre 

szabott, és türelmes kezelése minden pedagógus fontos feladata.  

A sajátos nevelési igényű gyermekek / tanulók speciális 

fejlesztése 

Kapcsolódó jogszabályok  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 15/2013. (II. 26) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről  

Bevezetés 

A sajátos nevelési igényű tanulók különleges gondozási igénye biológiai, pszichológiai és 

szociális tulajdonság-együttes, amely a tanuló nevelhetőségének, oktathatóságának, 

képezhetőségének az átlagtól eltérő jellegzetes különbségeit fejezi ki. A tanulók között fennálló 

- egyéni adottságokból és igényekből adódó - különbségeket iskolánk a helyi pedagógiai 

program kialakításakor figyelembe vette. 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes 

körű módosulását, 

 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek részleges vagy teljes kiesését, 

fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 

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

mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé. 
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Iskolánk felvállalta a kompetencia alapú oktatást. Ezzel valamennyi tanulónk számára 

biztosítjuk a tanulási és cselekvési képességek fejlesztését, a későbbi sikeres tanulás és 

munkába állás feltételét biztosító kulcskompetenciák fejlesztését, a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulóink esélyteremtését és hátránykompenzálását. 

A kulcskompetenciák fejlesztésével igyekszünk kompenzálni az eltérő szociális háttérből, a 

tanulási-, beilleszkedési- és magatartási nehézségből vagy zavarból, illetve mentális 

problémából adódódó hiányosságokat, kiemelt figyelmet fordítva a halmozottan hátrányos 

helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulóinkra. 

A fejlesztő program a helyi tanterven belül, mellékletként jelenik meg, és az integrációt segítő 

sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére, nevelésére irányul. A nevelőtestület minden 

évben a munkaterv készítésekor felülvizsgálja, s meghatározza benne az anyagi kereteket is, s 

összefoglalja a célokat és fejlesztéseket.  

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

tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni: 

 az intézmény pedagógiai programjában, 

 a helyi tantervben 

 a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 

 az egyéni fejlesztési tervben. 

A sajátos nevelési igény meghatározása: különleges bánásmód keretében sajátos nevelési 

igényű az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

 

  pszichés fejlődési zavarral küzdők (ezen belül tanulási zavarral küzdők -pl. dyslexia, 

dyspraphia, dyscalculia), továbbá figyelemzavarral és magatartásszabályozási zavarral 

küzdők. 

  

A fejlesztő program tartalmi elemei  

Általános célok, alapelvek  

(gyermekek fejlesztése milyen cél / alapelv mentén történik)  

A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

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

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

célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak. 
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A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben kialakított és 

szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes tanulók vagy 

tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák 

alkalmazását teheti szükségessé. 

Általános alapelvek 

Az életkori csoportok megtartása mellett a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodó, 

önmagukhoz mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket 

folyamatosan szem előtt tartó oktatás és nevelés megvalósítása. 

A NAT alkalmazása a SNI tanulók iskolai nevelésében, oktatásában is alapdokumentum, a 

benne meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a SNI tanulók számára is érvényesek. Az 

intézmény pedagógiai programjának és a helyi tantervének elkészítésekor figyelembe vettük: 

 a köznevelési törvényt, a NAT és az Irányelv vonatkozó előírásait, 

 a szülők elvárásait, 

 és a tanulók sajátosságait. 

Az „Irányelv” biztosítja, hogy: 

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

teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

 a követelmények igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

 ha szükséges a fejlesztés terjedjen ki az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire 

is, 

 a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmény pedagógiai 

programjának tartalmi elemeivé, 

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

Ennek érdekében az „Irányelv” meghatározza: 

 a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosítását, 

 a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

 a nevelés, az oktatás és a fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat. 

A SNI tanulók pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs ellátása 

A SNI tanulók különleges gondozási igénye egy tulajdonság-együttes, mely az átlagtól eltérő 

jellegzetes különbségeit fejezi ki. Ezeket a különbségeket a helyi pedagógiai program 

kialakításakor vesszük figyelembe. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös célja és feladatai: 

 a meglévő ép funkciók erősítése és bevonása a hiányok pótlása érdekében, 

 a hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása, 
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 a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása, 

 a szükséges speciális eszközök elfogadtatása, használatuk megtanítása, 

 az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

kompetenciák kialakítása. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők: 

 a sérülés típusa, súlyossága 

 a sérülés kialakulásának ideje 

 a SNI tanuló életkora, állapota, műtétei, képességei, készségei, kognitív funkciói, 

meglévő ismeretei 

 a társadalmi integráció kívánalmai: egyéni életút, továbbtanulás, pályaválasztás, 

lehetőség szerint önálló életvitel. 

A SNI tanuló fejlesztésére vonatkozó célok, tartalmak, tevékenységek, követelmények 

megjelennek: 

 a pedagógiai programban, 

 helyi tantervben a tantárgyak programjában, 

 a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 

 egyéni fejlesztési tervben. 

A szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanári / terapeuta kompetenciája: 

 programok összeállítása, 

 fejlesztőmunka, 

 közreműködés a tevékenységek tervezésében, s ezt követően a konzultációban. 

 a többségi pedagógusok munkájának segítése 

A pedagógiai feltételeket a köznevelési törvény határozza meg. Többletszolgáltatásokat biztosít 

a SNI tanuló számára. 

 

Az együttnevelés 

Az együttnevelés objektív tényezői 

 

Napjainkban az integráció azt jelenti, hogy a SNI gyermekek beilleszkednek a többségi nevelési 

intézményeket látogató gyermekek, fiatalok közé. A törvény kimondja, 47.§. (1) hogy „ A 

sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében 

állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban 

részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges 

bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint 

kell biztosítani”.  
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Az együttnevelés sikeres megvalósítása érdekében a befogadó iskoláknak rendelkezniük kell 

azokkal a tárgyi és személyi feltételekkel, amelyeket a törvény előír. 

Az 1993-ban megszületett közoktatási törvény és annak módosításai, valamint az 1998. évi 

Esélyegyenlőségi törvény rögzítik azokat a körülményeket melyek által megvalósulhat a 

sikeres integráció. 

Az integrációt vállaló intézmények feladatai: 

 Alapító okiratában szerepeltetni kell a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelésének-oktatásának feladatát, s azt hogy milyen fogyatékossági csoporthoz tartozó 

gyermekekről van szó.  

 Átdolgozott pedagógiai programja és a helyi tanterve tartalmazza a fogyatékosság 

típusához és fokához igazodó fejlesztő programot.  

 Szakemberek biztosítása: szükségleteknek megfelelően gyógypedagógus, logopédus, 

pszichológus, konduktor a lehetőségek keretein belül..  

 Fejlesztő eszközök, tanórai segédletek biztosítása.  

 Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások biztosítása, 

a tanórai foglalkozásokon túl. Ennek meg kell jelennie az iskola óratervében, mely a 

fogyatékosság típusától függően az évfolyamra meghatározott heti óraszám. 

 Egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól mentesítheti az 

intézmény igazgatója a szakértői vélemény alapján, melyről határozatot hoz.  

 Az első évfolyamon az értékelés és minősítés alól mentesített tanuló számára egyéni 

továbbhaladást engedélyezhet az igazgató, vagyis a gyermek haladása eltérhet 

osztálytársaitól egyes tantárgyakban.  

Az együttnevelés szubjektív tényezői 

A törvényi háttér megléte elengedhetetlen, de önmagában kevés, ennél sokkal nagyobb 

jelentőséggel bírnak a szubjektív tényezők. 

Biztosítani kell: 

 a SNI tanuló beilleszkedését és együtthaladását a többi tanulóval, ezt segíti a nyitottabb 

személyiség formálása, a szakértői bizottság által megjelölt pedagógiai diagnózisban 

szereplő javaslatokat be kell építeni az egyéni fejlesztési tervekbe, 

 a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítését, 

 habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesítését, sérülésspecifikus módszerek 

alkalmazását, folyamatos értékelést, együttműködést a szakemberekkel. 

Sikerkritérium az inkluzív, befogadó iskola kialakítása. 

A befogadó iskolákban szeretik a heterogenitást, akár kiemelkedően tehetséges, akár 

fogyatékossággal élő tanulóról, akár hátrányos szociális helyzetű gyermekről legyen szó. A 

pedagógus itt nem hárítja a felelősséget másra, hanem igyekszik saját eszköztárát úgy bővíteni, 

hogy megoldást találjon a tanulási nehézségekre. Fontos, hogy a befogadó pedagógusok 

rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, melyek az adott fogyatékossági típust jellemzik. 

Mivel a többségi iskolák pedagógusai képzésük során alig-alig szerezhettek ilyen jellegű tudást, 
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lényeges, hogy konzultáljanak a gyermeket segítő gyógypedagógussal, valamint 

továbbképzéseken vegyenek részt. 

Elengedhetetlen, hogy a fejlesztésben résztvevő szakemberek team-munkában dolgozzanak, 

együtt kell meghatározni a tennivalókat. 

Alapvető tényező továbbá, hogy a befogadó pedagógusok jártasak legyenek differenciált 

tanulásszervezésben. 

A differenciálás az a folyamat, melynek során a pedagógus a tanulási folyamatot az egyes 

gyermekek egyéni szükségleteihez rendeli. Ezáltal tudja a tanulóhoz igazítani a tananyag 

tartalmát, szintjét, a tanulás ütemét, az alkalmazott módszereket, az ellenőrzés, értékelés, 

számonkérés típusát stb. Ez a fajta tanulásszervezés nemcsak a SNI gyermekek számára 

kedvező, hanem a csoport valamennyi tagjának. A pedagógus így kaphat képet arról, hogy ki 

milyen téren kiemelkedő, tehetséges, illetve ki miben marad el társaitól. 

Az erősségekre építve és támaszkodva határozhatja meg azokat az eljárásokat, módszereket, 

amelyekkel az elmaradott területek fejleszthetők. 

A szülők szerepe, befolyása felelőssége az inkluzív iskolában kifejezetten nagy. Elsősorban az 

egyéni igényekhez szabott optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk. Nagy szerepet 

játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot tartanak az osztálytanítóval 

és a gyógypedagógussal. 

Ha a gyermek fogyatékosságát korán felismerték, akkor a szülőnek már volt ideje feldolgozni, 

s akkor a szülői elfogadás megbízható támaszt jelent. Találkozhatunk olyan szülői 

magatartással, amikor az integrált oktatási forma választása a stigmatizációból való 

megszabadulás lehetőségét jelenti. Ilyenkor nem számíthatunk szülői érdeklődésre, s 

gyermekének sem tud érzelmi biztonságot nyújtani. 

Az iskola és a szülők közti ideális kapcsolatnak a következő alapelvekre kell épülnie: a szülő 

és a szakember kölcsönösen tiszteljék egymást, az információáramlás kölcsönös legyen, 

érezzék a szülők, hogy a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő pedagógusok elfogadják 

gyermekük egyediségét, ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak. 

A pedagógusoknak nem szabad figyelmen kívül hagyniuk az ép gyermekek szüleit sem, 

empátiás készséget kell kialakítani bennük, fontos, hogy a szülők támogassák gyermeküket a 

sajátos nevelési igényű tanulók elfogadásában. A pedagógusok feladata, hogy ismertesse a 

gyermektársakkal a fogyatékosság mibenlétét, a segítségnyújtás lehetőségeit. Meg kell találni 
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azt az egyensúlyt, hogy a SNI tanuló pont annyi segítséget kapjon, amennyire szüksége van: se 

többet, se kevesebbet. 

Együttműködés a szakemberekkel: az intézmény a sajátos nevelési igénynek, 

fogyatékosságnak, létszámnak megfelelő szakembereket biztosít. A gyógypedagógiai tanár / 

terapeuta feladata sokrétű. Azon túl, hogy egyéni fejlesztési terv szerint közvetlenül foglalkozik 

a gyermekkel, koordinálja a rehabilitációs munkában résztvevő más szakemberek munkáját, 

kapcsolatot tart a szülőkkel, nyomon követi a gyermek fejlődését. 

Kapcsolatot tart a többségi pedagógusokkal: 

 segíti a diagnózis értelmezését, 

 javaslatot tesz a környezet kialakítására, speciális eszközök kiválasztására, speciális 

módszerek alkalmazására, 

 folyamatosan konzultál velük, 

 ráirányítja figyelmüket a beszerezhető szakirodalomra. 

 Szükség van logopédus, pszichológus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus 

bevonására is. 

Helyzetkép  

Iskolánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy rendelkezünk gyógypedagógussal - 

/TANAK-os végzettség/, pedagógiai asszisztenssel és  szükség esetén  gyógytestnevelőnk is 

bekapcsolódik a fejlesztési tevékenységbe. Ők végzik a rászoruló tanulók fejlesztését a Heves 

Megyei  Pedagógiai Szakszolgálat  Megyei Szakértői Bizottsága  által kiadott szakvélemény 

alapján. 

Intézményünkben tanuló SNI-s diákok a törvényeknek, rendelkezéseknek megfelelően 

integráltan, integráltan, osztálykeretben vesznek részt az oktatásban, valamint egyéni illetve 

kiscsoportos foglalkoztatási formában a Szakértői Bizottság szakvélemény által 

meghatározottak alapján.  

Minden esetben, minden SNI-s tanuló számára egyénre szabott fejlesztési terv készül, a tanév 

során ezen dokumentum alapján kerül sor a gyermek felzárkóztatására, fejlesztésére. 

A sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását segítő program 

A pszichés fejlődés zavarai miatt nevelési, tanulási folyamatokban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók (Részképességzavar) fejlesztését segítő program 

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

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

képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni 
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sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

 diszlexia, 

 diszortográfia, 

 diszkalkúlia, 

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

maradványtüneteinek fennállása, 

 a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

 hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

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

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

magatartásjellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az 

önszervezés, valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. 

 

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenõ teljesítmény és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak 

ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő 

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

közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési 

problémák alakulhatnak ki. 

Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából 

fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő. 

A tanítás-tanulás folyamatában a részképességzavarok körébe elsősorban az alapvető 

eszköztudás (olvasás, írás, számolás) elsajátításának és képességének deficitjeit, valamint az 

általuk kiváltott következményes magatartási és/ vagy tanulási zavarok komplex 

tünetegyüttesét soroljuk. E fogyatékosság deficiál - diagnosztikai jellemzője, hogy a 

részképességben az intelligencia szintjének ellentmondó súlyos teljesítménybeli elmaradás, 

teljesítményszóródás mutatható ki a mozgáskoordináció és a beszéd szintje között. 

Kiemelt célok, feladatok 

 Kudarctűrő képesség növelése. 

 A tanulási zavarok kialakulásáért felelős funkciók fejlesztése. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók túlterhelésének elkerülése a fejlesztő folyamatban. 

 Tankötelezettségük teljesítését szakember segítségével végezzék. 

 Önbizalom, önismeret, önértékelés fejlesztése, reális énkép kialakítása. 

 Pontos diagnózis és fejlesztési szempontok, módszerek igénylése, vizsgálatok 

elvégeztetése. 
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 A tanuló fejlettségének megfelelően egyéni továbbhaladás biztosítása. 

 Testnevelés és sport műveltségi területen az első tanévben szenzoros integrációs 

program 

 Önállóságra nevelés. 

Kiemelt feladatok diszlexia, diszgráfia esetén: 

 testséma biztonságának kialakítása, 

 téri és időrelációk kialakítása praktikus és verbális szinten, 

 vizuomotoros koordináció gyakorlása, 

 látás, hallás, mozgás koordinált működtetése, 

 beszédfejlesztés, aktív szókincs bővítése, helyes ejtése, 

 verbális figyelem és emlékezet, intenzív fejlesztése, 

 hang - betű kapcsolat kialakítása; fonémahallás fejlesztése, 

 makacs betűtévesztések kiküszöbölése (egymástól távol tanítjuk, sok mozgással, 

hangoztatással stb. pl.: b-d-p, o-ó, u-ú, ü-ű, ö-ő), 

 figyelem megosztása az olvasástechnika és a szöveg tartalma között, 

 toldalékok körültekintő olvasása, 

 olvasástechnika, tempó fejlesztése, 

 olvasás-írás tanítása (esetleg újratanítása) hangoztató - elemző vagy diszlexia 

prevenciós módszerrel, 

 olvasás, írás készségének folyamatos gondozása az egész iskolai pályafutás alatt, 

 idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

 segítő környezet folyamatosan álljon rendelkezésre, 

 kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

 olvasásképtelenség esetén a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi 

írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával. 

A megvalósítás színterei 

 minden tanórán, 

 fejlesztő, felzárkóztató foglalkozáson, 

 napközi, tanulószoba. 

Kiemelt feladatok diszkalkúlia esetén: 

 testséma kialakítása, 

 téri relációk biztosítása, 

 a relációk nyelvi megalapozása, a matematikai nyelv tudatosítása, 

 számfogalmak kialakítása és bővítése, a manipuláció előtérbe helyezése, képi 

vizuális megerősítés, 

 az érzékelés - észlelés, a figyelem az emlékezet, a gondolkodás és a beszéd 

összehangolt, intenzív fejlesztése, 

 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése (számológép, naptár 

stb.), 

 az alapműveletek fogalmi kialakítása, képi, vizuális megörökítése, sokoldalú 

gyakorlásuk a már „birtokolt” számfogalmakkal építkező számkörökben, 

 a matematikai nyelvi relációk tudatosítása, szöveges feladatok megoldása, 

 gyógypedagógiai segítség speciális módszerekkel, egyéni sajátosságokhoz igazított 

megjegyzést segítő technikák megtalálása, alkalmazása, 
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 szerialitás erősítése. 

A megvalósítási színterei 

 matematika óra, 

 napközi, tanulószoba, 

 rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozás, 

 felzárkóztató foglalkozások, 

 szabadidő (képességfejlesztő játékok). 

Kiemelt feladatok a részképességzavar és/vagy fogyatékosságok együttes, halmozott tüneteit 

mutató tanulók esetén (hiperkinetikus zavarok): 

A halmozott fejlődési zavar a beszéd / nyelv, a mozgás, a kognitív képességek eltérő és 

egyenetlen fejlődését foglalja magába. Komoly akadálya az olvasás, írás, számolás 

elsajátításának. Speciális fejlesztés, logopédiai- és pedagógiai ellátás szükséges. 

A percepció minden területét fejleszteni kell: 

 a vizuális, az akusztikus, a mozgásos észlelés folyamatait, 

 a motoros képességeket, 

 a beszéd és nyelvi készség állandóságát. 

A különleges gondozás igényeit gyógypedagógus végzi. 

 Tanácsadás osztályfőnöknek, tanítónak, szaktanárnak, szülőnek. 

 Együttműködés a pszichológussal. 

A megvalósítás színterei 

 tanóra, 

 napközi, tanulószoba, 

 gyógypedagógiai foglalkozás egyéni terápiás terv alapján. 

 

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi 

rendje  

Az iskola biztosítja a lehetőséget a diákok számára az intézményi döntési folyamatban való 

részvételre azon esetekben, amelyekben a jogszabályok erről rendelkeznek: 

 A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:  

 a fakultatív hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához,  

 a választható tantárgyakról, 

 amennyiben az első tanítási órát reggel 8 óra előtt kívánja az intézmény megszervezni, 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,  
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 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt, 

 az adatkezelési szabályzat elkészítésénél,  

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,  

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,  

 a DSE működési rendjének megállapításához, 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,  

 a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

 valamint 

 a köznevelési intézmény megszüntetésével, 

 átszervezésével,  

 feladatának megváltoztatásával, 

 nevének megállapításával,  

 vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntések 

előtt szintén beszerezzük a diákönkormányzat véleményét. 

A vélemények írásos beszerzéséért az igazgató felelős, aki írásban tájékoztatja a 

diákönkormányzatot segítő tanárt és a diákönkormányzat elnökét, az adott ügyről. A 

diákönkormányzatot segítő tanár és a diákönkormányzat elnöke 15 napon belül véleményt 

nyilvánít, vagy kifejezi egyetértését. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola 

partnereivel 

A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a tanítási 

órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely tanárukat 

megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és az osztályközösségről 

információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől. A diákok személyét érintő problémákkal 

elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok foglalkoznak. 

A tanulókkal igyekszünk a gyermekek és a felnőttek kölcsönös tiszteleten, empátián, 

tolerancián alapuló kapcsolat kialakítására. 

Az együttműködés formái: 

 tanórai munka, 

 osztályfőnöki órák, 
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 közösségi programok, 

 egyéni beszélgetések, 

 diákönkormányzat, 

 kérdőívek, 

 írásos vagy elektronikus kommunikáció 

 enaplón keresztül 

A tanulók tájékoztatási formái 

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

az igazgató a diákközgyűlésen évente legalább 1 alkalommal, a DÖK faliújságon folyamatosan, 

az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják. 

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

folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. Ennek s A tanulót a döntés megszületése 

után mihamarabb értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó 

intézkedésekről. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

A szülők közösségét érintő együttműködési formák 

A családdal való együttműködés az iskola elsőrendű kapcsolatrendszere. A családi és az iskolai 

nevelés összhangja nélkülözhetetlen. 

A szülők tájékoztatási formái 

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

az igazgató a szülői szervezet (közösség) választmányi ülésén legalább félévenként, az iskolai 

szülői értekezleten tanévenként legalább 2 alkalommal, a bejáratnál elhelyezett hirdető táblán 

keresztül, aktuális írásbeli tájékoztatón keresztül, az osztályfőnökök az osztályszülői 

értekezleten tájékoztatják. 

A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek 

szolgálnak: 

Szülői értekezletek: kölcsönös és közös tájékoztatás az osztály tanulmányi munkájáról, 

neveltségi szintjéről, közös programjairól, aktuális szervezési feladatokról és problémákról. 
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A nevelők fogadóórái: lehetőség a szülőknek, hogy egyénileg információt kapjanak gyermekük 

előmeneteléről, magatartásáról, a szaktanár róla alkotott véleményéről. 

A nyílt tanítási napok: a szülők betekintést nyernek az iskola nevelő - oktató munkájának 

folyamatába, személyesen megismerik a tanítási módszereket. 

Írásbeli tájékoztatók: az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a tájékoztató 

füzetek, illetve ellenőrzők vezetésével tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A 

szülők így kapnak folyamatos tájékoztatást gyermekük előre haladásáról, hiányzásáról, 

késéseiről, valamint a személyét érintő dicsérő és elmarasztaló intézkedésekről. A tanuló félévi 

és év végi eredményeiről a szülő tájékoztatást kap a félévi értesítő és az év végi bizonyítvány 

révén. A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatjuk azokról a tankönyvekről, 

taneszközökről, tanulmányi segédletekről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a 

következő tanévben a nevelő-oktató munkához szükség lesz (a Köznevelési törvény 9.§ (3) 

bekezdése alapján). Az iskola minden jelentős intézkedését írásban közli a szülőkkel a 

tájékoztató füzetek, ellenőrzők révén, vagy egyéb szokásos írásos formában (ingyenes 

tankönyvellátás, kedvezményes, illetve az ingyenes étkezésre való jogosultság felmérése, 

idegennyelv-választási, napközi/tanulószobai igény felmérése). 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével. 

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

szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint igazgatóhelyetteseitől az 

iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon 

kérhetnek tájékoztatást. 

 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

A vizsgaszabályzat célja 

A tanulmányok alatti vizsgák eljárási szabályait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64- 71.§ 

tartalmazza. 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64-75.§-ában foglalt 

felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 
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szabályozása. A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga 

(osztályozó vizsga, javítóvizsga, különbözeti vizsga) követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, 

gyakorlati) és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza meg, 

és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.  

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

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

intézmény pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A vizsgaszabályzat hatálya 

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

 osztályozó vizsgákra [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64. § (2) bekezdés], 

 különbözeti vizsgákra [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64. § (5) bekezdés], 

 javítóvizsgákra [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64. § (7) bekezdése vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.  

 az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

 

Vizsgaidőszakok 

A javító vizsga a tanév rendje szerint augusztus 21–31-e közötti időszakban kerül 

lebonyolításra, az iskola igazgatója által meghatározott időpontban. 

Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a 

vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

A különbözeti vizsga a köznevelési rendszer egyik legnehezebben megoldható szakmai 

feladatához, az iskolaváltáshoz kapcsolódik. Az iskolánk a tanuló átvételét a helyi tantervében 

meghatározott évfolyamokon és tantárgyból (angol nyelv) különbözeti vizsgához köti. A 
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különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok 

folytatásához szükséges ismeretekkel. A különbözeti vizsga tantárgyának, tartalmának 

meghatározása során mindig egyedileg kell határozatot hozni a tanuló ügyében. 

 

Vizsgára való jelentkezés 

A javítóvizsgára írásbeli jelentkezés nem szükséges. 

Az osztályozó és különbözeti vizsga letételének engedélyezését a tanuló az igazgatónak címzett 

kérvényben kérheti. 

A kérvény beadásának határideje: augusztus 15. illetve december 15. 

Az igazgató az engedélyezés után továbbítja a kérvényt az igazgatóhelyettes részére, aki 

gondoskodik a vizsga megszervezéséről. 

A vizsgák előkészítése 

A javító, különbözeti és osztályozó vizsgák beosztását az igazgatóhelyettes készíti el. Az 

igazgatóhelyettes az érintett tanulókat tájékoztatja a vizsga helyéről és időpontjáról. Ezzel egy 

időben a vizsgabeosztást a tanári szobában is közzé teszi. A szaktanárok a vizsga időpontjára 

összeállítják a feladatlapokat. 

A vizsgabizottságokat az igazgató jelöli ki. 

A vizsgák lebonyolítása 

Egy adott vizsgaidőszakban a tanuló maximum 2 évfolyam anyagából tehet osztályozó vizsgát, 

de minden évfolyam anyagából külön írásbeli – szóbeli vizsgát kell tennie a követelményeknek 

megfelelően, amelyet külön dokumentálni kell. 

A tanuló egy nap maximum két írásbeli vizsgát tehet. Az írásbeli feladatot a jegyzőkönyvhöz 

csatolni kell. A vizsgán a tanuló háromtagú vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról. 

A vizsgabizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek szabályos vezetéséért, a vizsga szabályszerű 

lebonyolításáért. A vizsgák eredményét a megfelelő záradék alkalmazásával az osztályfőnök 

írja be a „törzslap”-ba, bizonyítványba, szükség esetén a naplóba. A vizsgák eredményének 

bejegyzése után a vizsgajegyzőkönyveket az iskolatitkár az irattárba helyezi és gondoskodik az 

irattári terv szerinti megőrzéséről. 
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A vizsgázás módja 

 A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák minden alkalommal írásbeli és szóbeli 

részből állnak. Testnevelés, technika, rajz, informatika tantárgyak esetében az írásbeli 

helyett gyakorlati vizsgát tesznek a tanulók.  

 Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc. 

 A vizsgák között 15 perces szünetet kell biztosítani. 

 A szóbeli vizsga tételhúzás alapján történik. A szaktanár legalább 10 tételt készít.  

 A vizsgáztatás lebonyolításakor a 20/2012. EMMI rendelet 65-71.§ előírásait kell 

követni. 

Az értékelés rendje 

Az érdemjegyek megállapításánál a szóbeli és írásbeli vizsgarészek arányát (%-át) a 

munkaközösségek határozzák meg. 

 A vizsgatárgyak részei és követelményei 

 A vizsgák követelményrendszerét az adott munkaközösség határozza meg az elfogadott 

Pedagógia Program, Helyi Tanterve alapján. Minden vizsgatantárgy követelményei 

azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai programjában 

található követelményrendszerével. A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák anyaga 

lefedi az egész tanév tananyagát. 

 A követelményrendszer egységes, független a letenni kívánt vizsga fajtájától. 

 A követelmények írásbeli, szóbeli részből állnak. 

 

A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák az alábbi formai, tartalmi követelményeknek kell, 

hogy megfeleljenek (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 65-71.§). 

Tantárgy    Írásbeli  Időtartam   Szóbeli  Időtartam  

Magyar nyelv és irodalom    45 perc    10 perc 

Történelem      45 perc     10 perc 

Angol nyelv      45 perc     10 perc 

Német nyelv      45 perc     10 perc 

Matematika      45 perc     10 perc 

Fizika       45 perc     10 perc 

Kémia       45 perc     10 perc 

Biológia      45 perc     10 perc 

Földünk és környezetünk    45 perc     10 perc 

Ének-zene      45 perc     10 perc 

Rajz és vizuáliskultúra    45 perc gyakorlati   10 perc 
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Testnevelés      45 perc gyakorlati 

Informatika      45 perc gyakorlati   10 perc 

Technika     45 perc gyakorlati   10 perc 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján: 

 a rendelkezésre álló időt legalább 30 perccel meg kell növelni, 

 lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközöket 

használhassa, 

 írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

 szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tehet. 

 

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Az általános iskolába történő felvétel és az átvétel eljárási szabályait a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 21- 23.§ tartalmazza. 

A tankötelezettség megállapítása [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21. §], 

Tanköteles gyermek:  

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, 

tankötelessé válik,  

 azok a gyermekek, akik a szakértői bizottság javaslata alapján további egy nevelési évig az 

óvodában részesülnek ellátásban,  

 Az a gyermek, aki fejlesztő nevelésben vesz részt állapotánál fogva szakértői bizottság 

javaslata alapján.  

A tankötelezettség teljesíthető:  

 iskolába járással vagy  

 ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából 

nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető 

Az általános iskolai felvételi eljárás [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (5) bek.], 

Átvétel [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. § (6-7) bekezdés]. 
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Az iskolába történő felvételről és átvételről a tankötelezettség és a tanulói jogviszony 

keletkezésének szabályozása szerint kell eljárni. (Köznevelési törvény 45. §, 50-51.§)  

A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről, vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Az 

iskolába felvett tanulók osztályba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak 

hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt. 

Szülő feladata:  

 a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése szerint az adott évben tanköteles 

korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között, a kormányhivatal által 

közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint 

illetékes (életvitelszerű ott tartózkodás igazolásával) vagy a választott iskola első évfolyamára.  

 Nkt. 72. § (2) bekezdés: a szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad 

megválasztásának joga.  

 A tankötelezettség teljesítésének elmulasztása: szabálysértésnek minősül 

Belépés felsőbb évfolyamokon:  

 A településre költöző, vagy más településről ide felvételt kérő tanulók beiskoláztatásáról az 

intézményvezető dönt.  

 Amennyiben az iskola helyi tantervében olyan tanórai tevékenység, illetve idegen nyelv 

szerepel, amellyel a tanuló eddig nem foglalkozott, akkor megfelelő türelmi idő eltelte után a 

tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie. A különbözeti vizsgára a szaktanár készíti fel a 

tanulót.  

Kilépés, a tanulói jogviszony megszűnése:  

 Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a tanulónak (szülői kéréssel), aki más településre 

költözik, illetve más település iskolájába nyer felvételt. A jogviszony a szülő kérésére és a 

fogadó írásbeli visszajelzése után szüntethető meg. A tanuló nyilvántartásból való törlést az 

iskolatitkár, a törzslapról és a naplóból való kivezetést az osztályfőnök végzi. A tanulói 

dokumentumokat (bizonyítvány, dolgozatok, egészségügyi törzslap) az iskolatitkár postai úton 

továbbítja a fogadó iskolának.  

 Megszűnik a jogviszony 8. osztály végén, illetve abban az esetben is 4., 6. év végén, ha 

nyolcosztályos, illetve hatosztályos gimnáziumba nyert felvételt a tanuló.  
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 A tanköteleskor felső határának elérése után a szülő kérheti a jogviszony megszüntetését. A 

jogviszony ekkor is a tanév végén szűnik meg. 

 

Egyéni munkarend biztosítása  

A Kormány az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2019. 

(VIII. 1.) Korm. rendeletben az Oktatási Hivatalt jelölte ki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt. 45. § (5) bekezdése szerint eljáró szervnek. Az 

intézkedés célja, hogy a korábbi, rendkívül eltérő intézményi gyakorlatok helyett országosan 

egységes eljárásrend szerint, indokolt esetben kerüljön megállapításra az egyéni munkarend. 

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, 

tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a 

tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az 

egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés 

kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. 

Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend 

ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése 

alól sem.  

Ezen időszak alatt: 

- a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; 

felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel;  

- a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel egyéni 

munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és 

osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői 

véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni; 

- a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek 

és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni; 

- a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon; 

- a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a 

tanulószobai foglalkozásokra;  

- az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, 
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de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell 

tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint; 

- a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minősítés 

az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot 

tudásáról.  

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem 

jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi 

követelményeket, a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 

Az egyéni munkarend engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági 

eljárás keretében bírálja el.  A kérelmet a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló nyújthatja be 

mindig az adott tanévet megelőző június 15-ig az OH-nak. 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési 

elvei 

Az idegen nyelven kívül az informatikát és a technikát létszám függvényében csoprtbontásban 

tanulják a tanulók. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a 

kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának megalapozására, valamint az 

eszközellátottság biztosítása. A csoportok kialakítása a szaktanárok hatásköre. Év elején 

diagnosztikus felmérés – tanulmány – alapján alakítják a csoportokat, év közben biztosítják az 

átjárhatóságot 

 

Egyéb intézkedések 

Ha a Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola teljesítette felvételi kötelezettségét, akkor tud 

felvenni illetve átvenni más területről vagy iskolából érkezett tanulókat az adott osztály 

létszámától függően. 

A Petőfi Sándor Baptista Általános Iskolában a kötelezően választható tantárgyak a 

következők: 

1. osztálytól:  Bibliaismeret vagy Erkölcstan 

Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő 

adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban igényelheti olyan 
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bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye hit- és erkölcstan oktatását is, amely bevett 

egyház, illetve belső egyházi jogi személye nem tartott tájékoztatót az iskolában. Az ilyen 

igényről az igazgató írásban értesíti a szülő által megjelölt bevett egyház, illetve belső egyházi 

jogi személye képviselőjét. 

A szülő joga, hogy az adott tanévet megelőző év április 30.-ig írásban jelezze az iskola vezetése 

felé a választott tantárgyat, (8 fő alatt csoport nem indítható). 

A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket külön iskolai terv 

tartalmazza. 

A nevelőtestület további elvek meghatározását nem tartotta szükségesnek. 
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II. Helyi tanterv 

A választott kerettanterv megnevezése, a választott kerettanterv 

feletti óraszámok 

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

Korm. rendelet, amely a címében foglaltak szerint is a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 

módosításaként kerül bevezetésre. A nemzeti alaptantervet tehát továbbra is a 110/2012. (VI. 

4.) Korm. rendelet tartalmazza, . Az közzétett kerettantervek a 2020. szeptember 1-jétől 

felmenő rendszerben (1., 5., 9. évfolyamokon, valamint a 6 évfolyamos gimnáziumok 7. 

évfolyamán) bevezetésre kerülő Nemzeti alaptantervben (a továbbiakban: Nat 2020) foglalt 

szabályozásnak megfelelnek. Ezeket a Nat 2020 bevezetésével párhuzamosan, felmenő 

rendszerben kell alkalmazni. 

Kerettantervek:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_evf/  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8/. 

(letöltés dátuma: 2020.06.10) 

Nemzeti alaptanterv alkalmazási időszaka: 

 2020/2021 

tanév 

2021/2022 

tanév 

2022/2023 

tanév 

2023/2024 

tanév 

1.évfolyam Nat 2020 Nat 2020 Nat 2020 Nat 2020 

2.évfolyam Nat 2012 Nat 2020 Nat 2020 Nat 2020 

3.évfolyam Nat 2012 Nat 2012 Nat 2020 Nat 2020 

4.évfolyam Nat 2012 Nat 2012 Nat 2012 Nat 2020 

5.évfolyam Nat 2020 Nat 2020 Nat 2020 Nat 2020 

6.évfolyam Nat 2012 Nat 2020 Nat 2020 Nat 2020 

7. évfolyam Nat 2012 Nat 2012 Nat 2020 Nat 2020 

8.évfolyam Nat 2012 Nat 2012 Nat 2012 Nat 2020 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_1_4_evf/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_alt_isk_5_8/
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Az intézmény óraterve 

 

 

Angol nyelvből emelt szintű szervezési forma a tehetséggondozás sajátos módja, amelynek 

során az angol nyelv tantárgy fejlesztési követelményeinek és ismereteinek elsajátítása a 

kerettantervek által meghatározott, magasabb szintű követelményekkel, emelt óraszámban 

valósul meg. 

Az emelt szintű oktatásról a módosított Nemzeti alaptanterv 7. §-a az alábbiakat rendeli el: 

Nat 7. § (3): „Ha az iskola emelt szintű oktatást szervez, az emelt szintű oktatásban érintett 

évfolyamokon és tanulócsoportokban 

Heti óraszám/évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 7 1 7 1 5 2 5 2 4 4 3 1 3 1

Matematika 4 1 4 1 4 4 4 4 0,5 3 1 3 1

Történelem 2 2 2 2

Állampolgári ismeretek 1

Hon- és népismeret 1

Etika/hit és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1

Természettudomány 2 2 0,5 0 0

Kémia 1 2

Fizika 1 2

Biológia 2 1

Földrajz 2 1

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

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1

Dráma és színház 1

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1

Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5

Osztályfőnöki 1 1 1 1

Hittan egyházi intézményben

Kötelező alapóraszám

Szabadon tervezhető óra 2 2 2 2 1 2 2 2

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

Összesített óraszám

Maximális órakeret

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

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

rovatba pedig a szabadon tervezhető órákat lehet bejegyezni.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

22 22 22 23 27 26 28 28

30 32 32

24 24 24 25 28 28 30 30

24 24 24 25 30
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a) idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom, továbbá nemzetiségi nyelv és irodalom 

esetén legalább heti öt, 

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

A tankönyvek kiválasztásának szempontjai: 

2013. szeptember elsején az iskolák első és ötödik évfolyamán, majd tanévenként felmenő 

rendszerben bevezetésre kerülő új kerettantervi szabályozást követően új tankönyvek 

kifejlesztésére kerül sor, ezt követően pedig központi tankönyvellátás lett. 

A munkaközösségek által választott tankönyveknek az alábbi szempontoknak kell 

megfelelniük: 

 A tankönyv tartalma megfeleljen az új NAT alaptantervéhez kapcsolódó új 

kerettantervek alapján készült helyi tantervben megfogalmazott cél-, feladat-, és 

követelményrendszernek. 

 A tanulók számára tartalmilag, formailag könnyen követhető legyen. 

 Az ismeretanyagot tudományos igényességgel, ugyanakkor a tanuló életkori 

sajátosságait figyelembe véve közvetítse. 

 A tananyag feldolgozása logikus, jól tagolt legyen. 

 Példái, feladatai tükrözzék a valóságos környezetünket, amennyire lehet, naprakészek 

legyenek. 

 Tartalmazzon kidolgozott feladatokat (mintapéldákat) és feladattárat. (pl.: irodalom – 

szemelvények, versek, kémia, fizika, matematika – feladatok) 

 A feladatok változatosak legyenek tartalom, típus, nehézségi fok és funkció tekintetében 

egyaránt. 

 Adjon lehetőséget az önálló tanuláshoz, a differenciáláshoz, a rögzítéshez és a 

gyakorláshoz. 

Formai szempontok 

 A kötés és borító minősége megfelelő legyen. 

 A tanulók érdeklődését tartalmi és esztétikai szempontból is felkeltse. 

 Könnyen eligazodjon a könyv szerkezetében, jelrendszerében az adott korosztály. 

 Nyomdatechnikája megfelelő legyen (betűk mérete, ábrák, grafikonok pontossága) 

 Emelje ki a lényeget a tanulók számára (dőlt sorok, aláhúzás, vastag betűk).  

 Az ár elfogadható legyen. 
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A tankönyvválasztás nehéz feladatába - a tanári szabadság biztosításával - a 

munkaközösségeket is be kell vonni. Egy munkaközösségen belül meg kell állapodni egységes, 

vagy hasonló felépítésű tankönyvcsalád használatában. 

A tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának szempontjai: 

 A tanulmányi segédletek, taneszközök feleljenek meg az iskola helyi tantervének. 

 A tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretanyag megértését, rögzítését, elmélyítését 

szolgálják. 

 A képességek fejlesztésére, a differenciált képességfejlesztésre egyaránt alkalmasak 

legyenek. 

 Rendszeres használatra, igénybevételre (több tanéven keresztül) alkalmasak legyenek. 

 A tanuló számára könnyen kezelhető legyen. 

 Az áruk elfogadható legyen. 

A taneszközök választásakor leglényegesebb az életkori sajátosságok figyelembevétele. A 

tanulóknak tapasztalatszerzésre, kísérletre van szükségük, ehhez elengedhetetlenek a jó 

taneszközök. Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges 

kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola 

helyi tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a 

megelőző tanév végén) tájékoztatni kell. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők 

kötelezettsége. 

 

A Nemzeti alaptantervben meghatározott 

pedagógiai feladatok helyi megvalósítása  

Az 1–2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása:  

Az alsó tagozat első két évében igen nagy a tanulók között tapasztalható különbség. Ennek 

kiküszöbölése:  

 differenciált foglalkoztatással,  

 egyéni fejlesztéssel, korrepetálással,  

 a DIFER mérésből levont következtetések felhasználásával,  

 a menetidőszak igényekhez igazításával,  

 motiválással történik. 

 A 3–4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása:  
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A 3-4. évfolyamon fokozódik a teljesítmény elvárása, az önálló tanuláshoz való közelítés. 

Ennek eszközeként motivációs és tanulásszervezési feladatokat alkalmazunk. Az 5–6. 

évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

A felső tagozat 5-6. évfolyamán a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanuláshoz, a tanulási 

eredményességhez szükséges kulcskompetenciákat továbbfejlesztjük, a tudástartalmak 

megalapozását folytatjuk.  

A 7–8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása:  

A felső tagozat 7-8. évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az egész életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint 

az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 A fentieken túl:  

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és probléma megoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.  

 Az egészséges életvitel kialakításához 6. évfolyamon az egészségtan modul tartalmának 

beépítésével/oktatásával járulunk hozzá.  Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az 

együttműködésre építő kooperatív/interaktív tanulási technikákat és tanulásszervezési 

módokat. 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósítása 

„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” (NAT: Kiemelt fejlesztési feladatok) 

 „A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben neveljék 

és oktassák, … iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 

sportolási, … lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.” 

[Nkt. 46 .§ (3) b)] 

 „A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését.” [Nkt. 

27. § (13)] 

A mindennapos testnevelést a Köznevelési törvény 27/11 határozza meg, melyet az iskola 

ennek megfelelően felmenő rendszerben szervezi meg. A többi évfolyamon részben a 

tantárgyfelosztásban rögzített tömegsport és egyéb sportfoglalkozások biztosítják a 

mindennapos testedzést. Ezt a Közoktatási törvény 52.§ 9. bekezdése határozza meg. A 
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foglalkozások megtartását a sportköri naplók rögzítik. Az iskolai DSK a következő 

tevékenységeket végzi. 

 Tömegsport-foglalkozások biztosítása 

 Háziversenyek szervezése, lebonyolítása 

 Területi és megyei versenyekre történő felkészítés, versenyeztetés 

 Túrák, táborok szervezése 

 Pályázatfigyelés, pályázatírás 

A mindennapos testedzés és a tanórán kívüli foglakozások megszervezése több jogszabály 

együttes értelmezése alapján oldható csak meg. 

A mindennapos testmozgás, testedzés feladatai nevelés és oktatás szempontjából két jól 

elkülöníthető foglalkozás keretében oldható meg: a testnevelés órák, illetőleg a tanórán kívüli 

foglalkozások során. A kétféle foglalkozás kettéválasztása azért indokolt és szükséges, mivel 

tanulói részvétel szempontjából nem kezelhetők azonosan. A tanulónak az iskola által 

szervezett testnevelési órákon részt kell vennie. A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel 

mindig a tanuló szándékától, döntésétől függ. Másik jelentős különbség a kétfajta foglalkozás 

között, hogy a testnevelési órák megtartására a helyi tantervben meghatározott követelmények 

alapján kerül sor. A testnevelési óra ennek megfelelően igazodik az iskolai követelményekhez, 

elvárásaihoz, része a tanuló továbbhaladásához szükséges felkészítésnek. A tanórán kívüli 

foglalkozások ezzel szemben nem befolyásolják a tanulmányi eredményeket, az ott végzett 

munkának a legmesszebbmenőkig igazodnia kell a tanulói igényekhez. A tanórán kívüli 

foglalkozások nem kötött követelmények, felkészítési szempontok alapján folyhat, ezért annak 

megszervezésekor igazodni lehet a résztvevők elvárásaihoz, fejlettségéhez. 

Az iskolában diák sportkör (DSK) működik. A délutáni tömegsport foglalkozásokhoz és a DSK 

működéséhez az iskola biztosítja, hogy  

 az őszi és a tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem és az előtér 

 a téli időszakban: a tornaterem és az előtér 

a testnevelő tanár felügyelete mellett a tanulók számára nyitva legyen. 

A mindennapi testedzés feladatait és a DSK programját az éves munkatervek tartalmazzák 

Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz,  

Biztosítjuk diákjaink számára a könnyített- és gyógytestnevelés oktatását, a feladat ellátása 

érdekében saját gyógytestnevelővel rendelkezünk.  
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Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör munkaterve, 

amelyet az iskola igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez. A feladatok 

megoldásához figyelembe veszi a diáksportkör munkatervét, biztosítja a szükséges 

erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A diáksportkör elnöke a tanév végén 

beszámol a sportkör tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet az iskola vezetése 

beemel a tanévről szóló beszámolóba, megjelenít az iskola weblapján. Egyebekben a 

diáksportkör vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart az intézmény vezetője.  

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

törvény 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg.  A heti 5 

testnevelési órából 1-2 óra keretében társastánc-oktatás, illetve néptánc-oktatás is lehet 

 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének 

követelményei és formái  

Az értékelés célja és alapelvei 

Az értékelés célja, hogy – alapelvei szellemében – a tanítás tanulás egész rendszerét 

folyamatosan javítsa, a pedagógiai folyamat minél átfogóbb vizsgálata, ellenőrzése, minősítése 

segítségével. A különböző értékelési formák alapján kapott információk egyrészt a 

nevelőtestület, a tanulók, a szülők, a fenntartó és a tágabb környezet tájékoztatására szolgálnak, 

másrészt szembesítve a célkitűzésekkel, feladatokkal, kritériumokkal azok állandó kontrollját, 

esetleges korrekcióját segítik elő Az értékelés további célja a helyes értékrend közvetítése, az 

elvárások megértése, a pontos munkavégzés igényének kialakítása. A helyes értékelés segíti a 

tanulók önértékelésének kialakítását, fejlesztését. 

Az értékelés elsődlegesen a pedagógus feladata, de lehetőséget kell teremteni arra is, hogy a 

tanulók értékeljék önmaguk, valamint társaik munkáját. 

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően az értékelés és minősítés rendszere is a segítő, alkotó 

légkört erősíti. Ezért törekszik arra, hogy az értékelés minden formája 

 személyre szóló, 

 tárgyszerű, 

 ösztönző hatású, 

 nyilvános, folyamatos és kiszámítható, 

 az önállóságot, önértékelést erősítő legyen.  
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Ehhez képest és az életkori sajátosságok figyelembe vételével kell megfogalmazni, hogy az 

adott gyermek hova fejlődött az év során. 

Az értékelés alapelvei: 

 Folyamatosan és rendszeresen össze kell vetni a kapott adatokat a fejlődés iránt 

támasztott követelményekkel. Az értékelés ilyen értelemben az elvárt eredmények 

összehasonlítása a valósággal, a tényekkel. 

 A pedagógus rendelkezzen minél több adattal a tanuló fejlődéséről. 

 Nemcsak a szorosabb értelemben vett szaktárgyi tudást és előrehaladást, hanem a 

gyerek valamennyi, pedagógiai szempontból fontos, tevékenységét és ezekben elért 

fejlődését értékeljük. 

Az értékelés tájékoztatja a tanulókat, hogy tennivalójuk mely részét oldották meg sikeresen, 

hol, miben hibáztak, mi lehet a hiba oka és mit kell tenniük a hibák kijavítása érdekében. 

Fontos szempontok: 

 A gyermek készségei, képességei, kompetenciái és ezek fejlődése. 

 A tanuló feladattudata, feladattartása. 

 Az iskolai és az otthoni munka intenzitása. 

 A tanuló tanulási motivációja. 

 A gyermek tantárgyi fejlődése. 

 Együttműködés a tanárral és az osztálytársakkal. 

 A figyelem, emlékezet koncentráció-képesség, gondolkodás. 

 A gyermek személyiségének (pszichikus funkcióinak) fejlődése. 

 A munkák, a füzetek külalakja. 

 Miben a legjobb a gyermek (ismeretkör, képesség). 

 Az alulteljesítés okainak tisztázása. 

 Szembesítés, mit tett ebben az évben. 

 Értékelés, biztatás. 

 Az értékelés fajtái, formái és tartalma: 

Az értékelés fajtái: 

Diagnosztikus értékelés 

Célja helyzetfeltárás, az egyénre, csoportra szabott nevelési-oktatási stratégia kialakítása. 

Formatív értékelés: célja a folyamat közbeni irányítás, segítés, korrekció – szöveges formában, 

mindig a gyerek konkrét tennivalóját jelöljük ki. (Mit kell tennie a fejlődés érdekében?) 

Szummatív értékelés 
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Minősítés. Célja az összegzés, adott téma, tantárgy, időszak, vagy tanév eredményességének 

megállapítása. Lehetőség szerint az előrelépés tényét mindig rögzítjük. 

Számonkérési formák: 

 Szóbeli felelet a tanórán. 

 Írásbeli munka (felmérő, témazáró dolgozat, beszámoló, írásbeli felelet). 

 Tanulói kiselőadás megfelelő irányítással. 

 Tanórai munka, tanulókísérletek 

 A tanulmányi munka értékelése a helyi tanterv követelményrendszerével összhangban: 

 Első osztályban negyedévkor (november) a beszédfejlettséget, magatartást és 

szorgalmat értékeljük értékelőlapon. 

 Első és második félévkor részletes tantárgyankénti szöveges értékelést adunk. 

 

Első évfolyamon, év végén a tanuló értékelése: 

kiválóan teljesített, 

jól teljesített, 

megfelelően teljesített, 

felzárkóztatásra szorul. 

A második-nyolcadik osztály év végén a tanulók tantárgyi teljesítményének minősítését 5 

(jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen) kategóriákkal fejezzük ki. 

A tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben az első évfolyamon és a második 

évfolyam első félévében szöveges formában, a második évfolyam második félévétől 

rendszeresen érdemjeggyel értékeljük: 5 (jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen). 

Felzárkóztatásra szorul minősítés esetén a szülő bevonásával lépéseket teszünk a gyenge 

teljesítmény okainak feltárására, és a felzárkóztatás módjának kidolgozására.(Az ok feltáró és 

felzárkóztató munkába különböző segítő szakembereket – logopédus, fejlesztőpedagógus, 

iskolapszichológus – is bevonunk.) 

Az első évfolyamon évfolyamismétlésre csak kivételes esetben kerülhet sor: az igazolt és 

igazolatlan mulasztások törvényben előírt számának túllépése esetén, szülői kérésre, indokolt 

esetben. 

A folyamatos szóbeli és írásbeli értékelések jelentik a félévi és tanév végi minősítő értékelések 

alapját. A fejlesztési ciklusok végén a tanulói teljesítmények érdemjegyekkel történő 
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értékeléséhez támpontot jelentenek a fejlesztés várt eredményeinek meghatározása a 

kerettantervben. 

A félévi osztályzatok azt mutatják, hogy a tanuló az első félév egészét tekintve milyen 

színvonalon, milyen mértékben tett eleget az egyes tantárgyak tantervi követelményeinek, a 

félév egészét tekintve miként értékelhető magatartása, szorgalma. 

A tanév végi osztályzatok azt mutatják, hogy a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi 

követelményeket milyen mértékben teljesítette, megszerzett ismeretei, tudása elegendő-e arra, 

hogy azt a pedagógus legalább elégségesnek minősítse, megszerzett tudása elegendő-e arra, 

hogy a következő, magasabb évfolyam tantervi követelményeit el tudja sajátítani. 

Jelest kap az a tanuló, aki az előírt törzsanyagra vonatkozó követelményrendszert teljes körűen 

teljesíti. 

Az év egészét tekintve miként értékelhető magatartása és szorgalma. 

A teljes követelményrendszeren belül meghatározott minimumszint az elégséges osztályzat 

feltétele. 

A féléveket záró jegyek megállapításakor a feleletekre kapott osztályzatok átlagát és a tanulói 

teljesítményben mutatkozó fejlődést vesszük figyelembe. 

Tantárgyi értékelés 

A tanulók értékelésének alapja: az iskola Pedagógiai Programjának követelményrendszere. A 

teljesítmények minősítése hagyományos módokon történik: 

 számjegyekkel 

 szöveggel 

 százalékkal 

Iskolánkba új tanulóként érkező, valamint hosszabb betegség után visszatérő tanuló számára a 

hiányosságok pótlására türelmi időt kell adni. 

Írásbeli feladatok értékelése: 

Év eleji diagnosztikus felmérés: a kiindulási helyzetet méri, visszajelzésként szolgál, ezért nem 

osztályozzuk, az értékelésbe nem számít bele. 

Írásbeli felelet (röpdolgozat): részismereteket vizsgálja az adott témakörben. Alsó tagozaton 

naponta kettő íratható, felsőben napi három a maximum. A röpdolgozat előzetes bejelentése 

nem kötelező.  
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Témazáró dolgozat: összefoglalással előkészített, teljes témakört felölelő dolgozat. A tanulók 

tudásának változását követi a témakörök végén. A témákat lezáró írásbeli felmérések 

tájékoztatják a tanítót, a tanulót és a szülőt a tanuló teljesítményéről a helyi tantervben rögzített 

követelményekhez viszonyítva. Az adott tantárgyban a témazáró dolgozatok megírásának 

időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább két tanítási órával a kijelölt időpont előtt 

tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két témazáró dolgozatot lehet íratni. A félévi és év 

végi értékelésbe kiemelten beleszámít. 

Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását tíz tanítási napon belül el kell végezni, a 

dolgozatokat ki kell osztani. A dolgozatok a témazárók kivételével hazavihetőek. Ha a tanuló a 

dolgozatot a pedagógus hibájából az értékelési határidő lejárta után kapja meg értékelve, 

jogosult eldönteni, hogy érdemjegye bevezetésre kerüljön-e a naplóba. 

Röpdolgozat értékelése, osztályozása a tanító, szaktanár egyéni elbírálása alapján történik. 

Témazáró dolgozatok esetében a követelményekhez mért teljesítmény arányát %-ban fejezzük 

ki. Második osztály félévétől a %-os arányt váltjuk érdemjegyre. 

Nevelőtestületi javaslat alapján iskolánkban a tantárgyi számonkéréseket az alábbi táblázat 

szerint értékeljük 2. osztály félévétől 8. osztályig:  

Jeles 90% - 100% 

Jó 75% - 89% 

Közepes 50%- 74% 

Elégséges 30% - 49% 

Elégtelen 0%- 29% 

Amennyiben a számonkérés csak minimum követelményeket tartalmazza, az értékelés 50% 

alatt elégtelen. A központi felméréseknél a tesztkészítő által ajánlott értékelést alkalmazzuk, 

mivel a feladatok az ajánlott értékelésnek megfelelően vannak összeállítva. 

Szóbeli értékelés 

A tanulóknak is ismerniük kell, mit várunk el tőlük, ezért a tanév során folyamatosan szóban 

tájékoztatjuk őket erről. A tanév során a szóbeli értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. 

A folyamatos, fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára munkájának 

eredményességéről, rendszeres tanulásra ösztönöz. 
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A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született 

érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség 

fejlesztésére.  
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A tantárgyi osztályzatok tartalma 

Jeles (5), ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja 

a tananyagot, mindezeket alkalmazni is képes. Pontosan, választékosan fogalmaz, lényegre 

mutatóan definiál, saját szavaival is képes visszaadni a szabályt. Tud önállóan beszélni, 

visszakérdezni. 

Jó (4), ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz 

eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét. 

Közepes (3), ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget, nevelői 

segítségre (javítás, kiegészítés) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan 

dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani feladatait. Rövid mondatokat mond. 

Elégséges (2), ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik. Egyszavas 

válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló munkavégzésre. 

Elégtelen (1), ha a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem képes eleget tenni. 

A minimumot sem tudja. 

Az értékelésre, osztályozásra vonatkozó irányelveket, valamint a Házirendet a tanév elején a 

tanulókkal és a szülőkkel ismertetjük. 

Az etika és a bibliaismeret tantárgy értékelése a tantárgy jellegéből adódóan nem érdemjeggyel, 

hanem „megfelelt”, „jól megfelelelt” és „nem felelt meg” szöveges bejegyzéssel történik. 

Félévi, tanév végi osztályzatok 

Az érdemjegyek nem egyforma súllyal vesznek részt a félévi illetve tanév végi értékelés 

kialakításában, a különböző típusú számonkéréseket a naplóban eltérő színek jelzik:  

 témazárók, felmérések hangsúlyosabbak, két jegy értékűek,  

 órai számonkérések, szóbeli vagy írásbeli feleletek, szódolgozatok, szorgalmi feladatok, 

házi feladatok jegyei 1-es szorzóval szerepelnek a súlyozott tantárgyi átlag 

kiszámításában, 

Tanulmányi átlag kiszámítása után 5 tized és 7 tized között a pedagógus dönt az érdemjegy 

alakulásáról, 7 tizedes átlag felett a automatikusan a kedvezőbb osztályzatot kapja meg a tanuló. 
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A továbbhaladás, magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A továbbhaladáshoz szükséges követelményeket az iskola tantervei tartalmazzák 

évfolyamonként és tantárgyanként részletezve. 

A magasabb évfolyamba lépés feltétele 2-8. osztályban, hogy a tanulónak tanév végén minden 

tantárgyból legalább elégséges osztályzata legyen. 

Elmarasztaló értékelés (elégtelen osztályzat) esetén javítóvizsgát tehet a tanuló. 

Tantárgyanként az összes óraszám 30%-át meghaladó hiányzás esetén az adott tantárgyból a 

tanuló osztályozó vizsgát köteles tenni. 

Más iskolából érkező tanuló tanév végéig pótolhatja ismereteit. Ha érdemjegyek alapján nem 

lehet dönteni a továbbhaladásról, osztályozó vizsgát kell tennie. 

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

osztályzatot kapott. 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 

pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló 

magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha az év végi osztályzat lényegesen eltér a 

tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület tájékoztatást kér az érdekelt 

pedagógustól ennek okáról, és kéri, hogy indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a 

pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, 

az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosíthatja. 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési elvei és tartalma, a jutalmazás és 

fegyelmezés eszközei 

A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az 

iskolahírnevét kimagasló tanulmányi, sport, kulturális, tevékenységgel öregbítő tanulókat 

jutalomban részesítjük. 

A dicséret és jutalmazás elvei 

Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki 

 tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi 

 kitartó szorgalmat, példamutató közösségi magatartást tanúsít 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat 
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 kimagasló sportteljesítményt ér el 

Szaktanári dicsérettel értékelendő: 

 kiemelkedő szaktárgyi tudás 

 szaktárgyi verseny 

 vetélkedő 

 szakköri munka 

Osztályfőnöki dicséret adható: 

 közösségi munkáért 

 kulturális és sporttevékenységért 

Igazgatói dicséret adható: 

 versenyeken  elért helyezésért 

 az iskola hírnevét öregbítő kiemelkedő tevékenységért 

Nevelőtestületi dicséret adható: 

 példamutató magatartásért, szorgalomért, kiemelkedő tanulmányi munkáért, közösségi 

munkáért. 

A magatartás értékelése 

Az életkorhoz mérten a tanuló iskolai és iskolán kívüli fegyelmezettségét, viselkedését, a 

felnőttekhez és társaihoz való viszonyát, saját és mások iránt érzett felelősségérzetét, a 

Házirendben megfogalmazottak betartását és társai ösztönzését annak betartására értékeljük. 

Az iskola által támasztott erkölcsi követelmények jelentik a viszonyítási alapot. 

Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 a közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének 

megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti és társait is erre 

ösztönzi. 

 szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte és benne, 

 a házirendet megtartja, társait is erre ösztönzi, 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, 

 fegyelmezett, megbízható, pontos, segítőkész. 

Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, iskolai és iskolán kívüli 

viselkedése ellen általában nincs kifogás. 

 a házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja, 
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 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias, 

 fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos. 

Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, 

viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni, 

 a házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt, állandó figyelmeztetéssel tartja be, 

 nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias és nem tisztelettudó, 

 társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít, 

 fegyelme ingadozó, munkája pontatlan. 

Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével 

rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be. 

 közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek. 

 a házirendet nem tartja meg ismételt figyelmeztetések ellenére sem. 

 fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik. 

A szorgalom értékelése 

A tanuló egyéni képességeihez mérten a tanulmányi munkához való viszonyát, munkavégzését, 

kötelességtudatát, egyéb foglalkozásokon az önálló ismeretszerzés iránti igényét, 

többletmunkáját értékeljük. Figyelembe vesszük a tanulmányi munka tényezőit: 

életkörülményeit, képességei szintjét. 

Példás érdemjegyet kap a tanuló, ha 

 igényli tudása bővítését: céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját, 

 munkavégzése pontos, megbízható, 

 minden tárgyban elvégzi feladatait, 

 önállóság szintje: önálló a munkában, önellenőrzése rendes, 

 kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészült, 

figyel, érdeklődik, 

 érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed; egyes iskolai tárgyakban az 

anyagon felül is produkál. 

Jó érdemjegyet kap a tanuló, ha 

 figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi, az órákra lelkiismeretesen 

készül fel, 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, 



98 

 

 ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik és ellenőrzi önmagát; tudja, hogy mihez kell 

segítséget nyújtania, 

 általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el. 

 érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

Változó érdemjegyet kap a tanuló, ha 

 munkája ingadozó: időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan, 

 önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát, 

 munkája változékony jellegű, 

 szétszórtság jellemzi. 

Hanyag érdemjegyet kap a tanuló, ha 

 figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el, 

 nem hajlandó munkavégzésre, 

 nem törődik kötelességeivel, 

 érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 

A magatartást és szorgalmat havonta egy alkalommal (a következő hónap 10. napjáig), félévkor 

és tanév végén számszerűen értékeli az osztályfőnök az osztállyal, illetve az osztályban tanító 

nevelőkkel együtt. 

A tanuló egyéni elbírálása az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület joga. A 

jutalmazásokat, illetve büntetéseket a magatartási és szorgalmi jegyeknél figyelembe kell 

venni, attól eltérni csak a nevelőtestület határozata alapján lehet. 
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Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározása 

Az iskola célja, hogy a tanulók képességeiknek, adottságaiknak megfelelően fejlődjenek, 

személyiségük sokoldalúan formálódjon. 

Az ismeretanyag átadásának színhelye alapvetően a tanítási óra. Azonban a készségek 

kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódhat csak a tanórára. 

A fent említett jártasságok nagy részét csak rendszeres, kitartó munkával lehet elérni, mely 

elképzelhetetlen az otthoni gyakorlás nélkül. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy tanulóink 

számára rendszeresen önálló otthoni felkészülésre alkalmas írásbeli és szóbeli feladatokat 

határozzunk meg. 

A házi feladat lehet: 

 szóbeli vary 

 írásbeli munka, vagy 

 egyszerre mindkettő. 

A szaktanár adhat fel úgynevezett szorgalmi, alkotó és kreatív házi feladatot is. 

A házi feladatok célja 

 Az iskolában megértett tananyag átismétlése, rögzítése, a tananyagban szerzett jártasság 

készséggé válása. 

 Az önálló tanulásra, ismeretszerzésre nevelés. 

 Önálló szövegértésre és szövegalkotásra való képességek fejlesztése. 

 Feladattudatra nevelés. 

 Motorikus képességek, algoritmusok beépülésének fejlesztése. 

 A logikus gondolkodás kialakulásának és fejlesztésének segítése. 

 A gyűjtőmunka megszerettetése. 

 Teljesítmény, eredményesség javítása. 

A házi feladat lehet: 

 feladatgyűjteményből, feladatlapokból adott, füzetbe leírt feladat, 

 tankönyvi kérdésekre adandó válasz, 

 vázlatkészítés, 

 leíró vagy elemző munka, 

 olvasmány-feldolgozás 

 szövegalkotó feladat, 
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 memoriter, 

 házi dolgozat, 

 gyűjtő-, vagy kutatómunka, 

 rajz, 

 projektmunka. 

A házi feladattal szemben támasztott követelmények 

 Kapcsolódjon a tananyaghoz. 

 Önállóan is elvégezhető legyen. 

 Igazodjon a tanulók életkorához, képességeinek szintjéhez (differenciálás). 

 A szóbeli és írásbeli feladat megfelelő arányú legyen. 

 A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, 

hogy a tanulónak naponta 5-7 órája van, és esetleg minden órán tűznek ki a számára 

kötelezően megoldandó feladatot.  

 Könnyen ellenőrizhető legyen. 

A házi feladatok ellenőrzése, értékelése 

 A házi feladatot mindig részben, vagy teljesen ellenőrizni kell. 

 A szóbeli felkészülés céljából meghatározott feladatokat a következő tanítási órákon 

szóbeli, esetenként írásbeli számonkérési formában, illetőleg frontális számonkéréssel 

ellenőrizzük. 

 A hanyagságból elmulasztott házi feladat a tantárgyi érdemjegy megítélésében is 

szerepet kap, akár szaktanári figyelmeztetést, intőt is vonhat maga után. 

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 

elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 

A házi feladat kiadásának korlátai 

 A napközi otthonban a tanulási idő 1 órájában elvégezhető, megtanulható legyen egy 

átlagos képességű tanuló számára. 

 A tanulók (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetők, számukra szorgalmi feladat 

javasolható. 

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

óráról a másikra szokásos. Kivételt képez a nyári szünet idejére feladott kötelező 

irodalom elolvasása. 

 A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári, vagy 

internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése, 

forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb 

kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani. 

 



101 

 

Záró Rendelkezések 

A Pedagógiai Program nyilvános.  

Megtekinthető: 

 az iskola honlapján; 

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola nevelői szobájában;  

 az igazgatói irodában. 

 Ez a Pedagógiai Program 2020 szeptember 1-től hatályos, határozatlan időre szól és 

módosításáig vagy visszavonásáig érvényes.  

Jelen pedagógiai programot csak a nevelőtestület módosíthatja az Iskolaszék és a szakmai 

munkaközösségek véleményének kikérésével, a fenntartó jóváhagyásával. A pedagógiai 

program a köznevelési intézmények információs tájékoztató felületén (KIR) publikált és az 

intézmény honlapján nyilvánosságra hozott intézményi közzétételi lista részét képezi. 

Módosítása esetén a hatályosított dokumentum feltöltése az említett 

dokumentumgyűjtemények közé az igazgató feladata 

 

Törvényi hivatkozások: 

 Egyéni munkarend bevezetése Nkt. 45. § (5)-(6); 55. § (2); EMMI r. 74/A.§ és 75. § 

 Hit- és erkölcstan eljárásrend EMMI r. 182/A. § - 182/B. §  

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulók Nkt. 27.§ (5); 56/A. §; EMMI r. 139. § (1) és (2)  

 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje EMMI r. 120. § (5) d), g) és h) EMMI r. 7.§ (1) a) ai) alpontja  

 Tanulmányok alatti vizsgák EMMI r. 65.§ (3) és (5); 73.§ (1) – (4)  

 Felvétel (elsős beiratkozás is) és az átvétel – Nkt. keretei közötti - helyi szabályai Nkt. 

50.§-51.§; EMMI r. 21.§ - 23.§  

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztása, a tankönyv térítésmentes igénybevétele Nkt. 46. § (5), 93/A. § - 93/F. §; 

EMMI r. 184/B. § - 184/L. § 

 A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése Nkt. 54.§ (1) EMMI r. 7.§ 

(1) b)bm) tevékenységeket,” tartalmazza. SNI, BTMN tanulókra vonatkozóan Nkt. 

27.§ (5); EMMI r. 139.§ (1) és (2) pontjai 
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III. Melléklet 

Tehetségpont 

Iskolának a település egyetlen oktatási intézménye. Jelenlegi oktatási stratégiája az 1990-es 

évekre vezethető vissza. Jellemző rá a magas színvonalú, következetes és tudás orientált oktatás 

Tantestületünkben magasan képzett, magas tudásszinttel és megfelelő szakmai tapasztalattal 

rendelkező pedagógusok dolgoznak. Rendszeresen képzik magukat és folyamatosan fejlesztést 

biztosítanak a tanulók számára. Több versenyről (tanulmányi és sport versenyekről egyaránt) 

rangos elismeréseket hoznak el. Úgy érezzük, hogy az általunk használt, kialakított és fejlesztett 

programok hasznosak lehetnek más intézmények számára is, hiszen a hátrányos helyzetű és a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak is joga van a tehetségük kibontakoztatásához és 

fejlesztéséhez. Igyekszünk minél több képzést szervezni, illetve műhelymunkát tartani, melyen 

bemutathatjuk az intézményünkben folyó munkát.  

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései 

A Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola Tehetségpont kialakítását tűzte ki célul. A 

Tehetségpont kialakításában, működésében számos partnerre számíthatunk. Folyamatos 

együttműködés jellemzi tevékenységünket a környék vegyes fenntartású általános iskoláival, 

középiskoláival, sportegyesületeivel, civil szervezeteivel és országosan a baptista általános 

iskolákkal. 

 Több baptista országos programban veszünk részt, amellyel iskolánk hírnevét tudjuk 

öregbíteni. Terveink között szerepel külhoni kapcsolatok kialakítása, esetleges külföldi 

általános iskolák bevonását programjainkba, mely közös rendezvényekkel és tapasztalatok 

cseréjével segítené munkánkat. 

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai 

Iskolánkban évek óta folyik tehetséggondozás szakköri keretek között. Elsősorban művészeti , 

idegennyelvi és sport területeken. / angol szakkör, német szakkör, irodalmi szakkör, furulya 

szakkör,  logikai szakkörök, kézműves szakkör és tartásjavító szakkör keretein belül / 

Matematikai logika  és szövegértés-szövegalkotás terén külön tanórát biztosítunk 6. és 8. 

osztályosaink számára a képességkibontakoztatás céljából.  
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Programunkban fontos szerepet kap a szabadidő és a sport. Tapasztalataink szerint a rendszeres 

sport, a versenyhelyzet kialakítása fejleszti a gyerekekben a kooperatív készségeket és a 

csapatszellemet. A testi - kinesztetikus tehetségterület csak úgy valósulhat meg, ha az 

edzésprogramok kidolgozásában magasan képzett, eredményes szakemberek segítenek. A 

tanítványok felkészülését intézményünk biztosítja eszközökkel és az ideális környezet 

megteremtésével valamint a szakemberek meglétével. Tanítványaink részt vesznek 

Diákolimpiai versenyeken valamint egyéb tornákon.  

A szabadidős tevékenységek és az iskolán kívüli szabadidős programok sokrétűsége pedig 

segíti diákjaink ismereteinek bővítését, felkelti érdeklődésüket a tudomány és művészetek 

irányában. 

Anyagi fenntarthatóság 

A program anyagi fenntarthatóságát a fenntartótól kapott költségvetési támogatásból valamint 

pályázatok útján kívánjuk biztosítani. A fenntarthatóság biztosítottnak látszik, mivel több 

szponzor és magánszemély is támogatja oktatásunkat. Ezek mellett számítunk a települési 

önkormányzati juttatásokra, a Petőfibánya Általános Iskolásaiért Alapítványra valamint a 

szülők segítségére és adományaira. Természetesen részt kívánunk venni minden olyan 

pályázatban, amely lehetőséget ad a diákoknak, hogy megmutathassák tehetségüket és 

fejlesszék tudásukat.  

 




