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„ Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogy kell tanulni, hogy felkeltse  a tudás 

iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az al-

kotás izgalmára, megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, 

amit szeretünk csinálni.” 

                                                                ( Szent-Györgyi Albert) 
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Előszó 

Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola nevelési programját, ennek kere-

tén belül az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai értékeit.  

A  Bői Általános Iskola Pedagógiai Programjának célja, hogy 2013.szeptember 1-jétől a 

törvényi előírások szerint működjön intézményünk.  

A Pedagógiai Programunkat a törvényi változásnak megfelelően módosítottunk. 

A pedagógiai program nevelési programját, amelyet a „2011. évi CXC törvény a nemzeti 

köznevelésről” és a „20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet a nevelési – oktatási intézmények 

működéséről és az intézmények névhasználatáról” alapján készítettük el. 

A 2011. évi törvény 26. § (1) bekezdése szerint „ A pedagógiai programot a nevelőtes-

tület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá . „ A pedagógiai program azon 

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség 

hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges”. 

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

középiskolákban történő helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon 

ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és 

fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy 

fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat. 

Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél szé-

lesebb körben tegyük ismertté. 

Igyekeztünk körültekintően, megfontoltan végezni e felelősségteljes munkát, hogy a jövő 

intézményével egyaránt elégedett legyen a gyermek, a tanuló, a szülő a pedagógus és a 

fenntartó. 

Bízunk abban, hogy munkánk nem lesz hiábavaló, ezen dokumentum alapján intézmé-

nyünk hírnevét tovább öregbítjük.  

       Tisztelettel: Kollár Balázsné 
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ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Az Intézmény neve: Általános Iskola és Óvoda Bő  

Az intézmény székhelye, címe: 9625 Bő, Köztársaság tér 32. 

Az intézmény OM azonosító száma: 036667 

Az intézmény vezetője: Az igazgató, akit a fenntartó nevez ki. 

Az intézmény alapító okiratának  

Száma: 

Kelte: 

Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

1055 Budapest 

Szalay u. 10-14 

Az intézmény működési területe: Bő, Chernelházadamonya, Gór, Mesterháza, Tompalá-

dony, Répceszentgyörgy és Simaság községek területén kötelező felvételt biztosító általá-

nos iskola  

Az intézmény az alapítók által meghatározott feltételekkel működési területén kívül lakó 

gyermekeket is fogadhat. 

 Bői Általános Iskola:  9625 Bő, Köztársaság tér 32./ 

Típusa) nyolc évfolyamos általános iskola. 

ELLÁTANDÓ ALAPTEVÉKENYSÉGE: 

 nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás /tanköteles korúak 

általános iskolai oktatása-nevelése/, 

 az általános műveltség megalapozása, 
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 a társadalmi együttéléshez, az önművelődéshez, a munkavégzéshez, a továbbtanuláshoz 

szükséges alapvető képességek kialakítása, 

 az eltérő ütemben fejlődő tanulók képességei egyéni fejlesztéséről való gondoskodás, 

 a középfokú oktatásra történő felkészítés, 

 az alapműveltségi vizsgára való felkészítés az iskola évfolyam számának megfelelő köve-

telmények teljesítésével, 

 a gyermek és ifjúságvédelem területén megelőző és feltáró tevékenység, 

 a diákönkormányzat működési feltételeinek biztosítása 

 iskolai könyvtár működtetése, 

 a tanulók speciális igényeinek kielégítésére szakkörök működtetése,  

 a tanulók részére tanórán kívüli tevékenység /sport, műsoros előadás/ szervezése. 

Az iskola nevelési-oktatási tevékenységét az oktatási törvény előírásai, az intézmény pe-

dagógiai programja és helyi tanterve, az intézmény szervezeti és működési szabályzata 

szerint végzi. 

Napköziotthoni és tanulószobai ellátás: 

 napközös csoportokban, valamint tanulószobai ellátás keretében az általános iskolások ta-

nítási időn kívüli ellátása, felügyelete, szervezett foglalkoztatása, korrepetálása, az iskolai 

munkára való felkészülésének szakszerű segítése a törvényben meghatározott keretek kö-

zött. 

Iskolaegészségügyi ellátás: 

 a vonatkozó jogszabályok szerint iskolaorvosi, védőnői ellátás biztosítása. 

 iskolai intézményi étkeztetés. 

 az alapfokú iskolai oktatásban részesülő tanulóknak biztosított étkeztetés. 

KIEGÉSZÍTŐ ÉS KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG: 

Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás: 

 beszédhibás tanulók részére logopédiai foglalkozások szervezése a köznevelési 

törvényben előírtak szerint, 

 a közösségbe nehezen illeszkedő, különleges nevelési módszereket igénylő tanulók 

iskolai neveléséhez, a tanulók fejlettségi, képességi – és teljesítményvizsgálatához 

a Nevelési Tanácsadó igénybevétele, 
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 segítségnyújtás a pályaválasztáshoz, továbbtanuláshoz a Nevelési Tanácsadó 

igénybevételével, 

 integrált oktatás biztosítása. 

Oktatási célok és feladatok: 

 szülői igény esetén térítés ellenében tanfolyamok szervezése. 

Zeneiskolai oktatás: 

 szülői igény szerint zeneiskolai oktatás a Ács Mihály  zeneiskola keretében, mint tag-

intézmény 
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Helyzetelemzés 

Bő község és a további iskolafenntartó települések földrajzilag a Kisalföld szélén , 

helyesebben a Soproni-Vasi síkságon ( Répce sík) helyezkedik el (Bük fürdő mellett) Vas 

megye északi  részén helyezkedik el. 

Országos viszonylatban, ha ezek a nevek elhangzanak, hozzájuk mindig a fejlettség 

mutatóit kapcsolják. Falvaink - főleg mentalitásban - természetesen magukon viselik e po-

zitív  

tényezőket, ha a régebbi múltra gondolunk, különösen igaz mindez. - Iskolánk valamennyi 

dolgozója azért kíván fáradozni a jelenben, hogy legalább utódaink ezen múlthoz méltó 

jövendőt élhessenek ! (Mindehhez járul/t/ térségi adottságunk: megyeszékhelytől, nagyobb 

várostól ( Sárvár ) és főútvonaltól  viszonylag távol helyezkedünk el.). Ezen tényezők 

közvetlen kihatással vannak mindennapi nevelő-oktató munkánkra. A nevelés területén 

építenünk lehet a zártságból fakadó viszonylagosan – a még mindig - "védettnek" tekint-

hető morális állapotainkra. Ugyanakkor az e téren is egyre inkább jelentkező kedvezőtlen 

jelenségek mellett a ma gyorsuló világában tanulóinkat is - csupán csak intenzitásban elté-

rően -  ugyanazok a hatótényezők érik, mint a világ- vagy nagyvárosban élő társaikat. Ta-

nulóinkra e többirányú tényezők (a közvetlen tapasztalat, környezeti nézetek, a felnőtt kö-

zegtől nyert áttételes információk, az ifjúság egyéni és csoportos hatása és a média egész 

komplexuma) tényleges befolyása eltérő erősséggel, de növekszik; míg a szülői ház - pozi-

tív - befolyása az iskolaival egyetemben csökken. Éppen ezért, ezzel szemben kívánunk - 

sajátosságainkra figyelve - egész pedagógiai programunkban különös hangsúlyt fordítani 

még meglévő helyi és nemzeti hagyományaink ápolására és ezen értékek "meggyökerezte-

tésére". Ezzel együtt legalább hasonló erősséggel valljuk, hogy a másik kitörési pont a 

szellemileg kiművelt állapot megteremtése, tanulóink részére ennek közreműködésünk ál-

tali megalapozása. Ezért helyezzük a hangsúlyt - mindezzel párhuzamosan - a hátrányok 

leküzdése mellett a tehetséggondozásra. Tesszük ezt annak ellenére, hogy tudjuk - elsőd-

legesen az elmúlt évtizedeknek "köszönhetően" - minél okosabbá és ügyesebbé válnak ta-

nulóink, rövidtávon annál kevésbé számíthatnak rá településeink, annál inkább "csak" a 

magyar hazának nevelünk jó és hasznos polgárokat. Ezzel együtt számukra is van lehető-

ség az "itthon maradásra", helyesebben a további felkészülés utáni megalapozott visszaté-

résre. Ez a terület a (magán) vállalkozás világa. Ezért kell mindennek megerősítésére, he-

lyesebben alapozására különös hangsúlyt fektetni a legkülönbözőbb tantárgyak és foglal-

kozások (pl. történelem és társadalmi ismeretek, földrajz, informatika, technika, osztályfő-

nöki stb.) keretén belül.      
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Iskolánk, Bő, Chernelházadamonya, Gór, Mesterháza, Répceszentgyörgy, Tompa-

ládony és Simaság községek 8 évfolyammal rendelkező általános iskolája , általános mű-

veltséget megalapozó, továbbtanulásra és a társadalomba való beilleszkedésre felkészítő 

nevelési-oktatási alaptevékenységet ellátó intézmény. Ezzel együtt ellátja az iskolai könyv-

tárral kapcsolatos feladatokat, valamint gondoskodik az érintettek logopédiai ellátásáról 

is.  

Jelenleg az intézmény felett a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gyakorolja 

a fenntartói és működtetői jogosítványokat és kötelezettségeket. Intézményünk körzete hét 

településből áll, e települések tanulói majdnem teljes mértékben itt teljesítik a tanulói kö-

telezettségüket, illetve körzethatáron kívülről is fogadunk tanulókat /Hegyfalu, Sajtoskál, 

Zsédeny, Vasegerszeg/  

Az iskola rövid története  

Bő községben már a XVI. sz.-ban is működött iskola. Az első hiteles dokumentum 1892-

ből származik. A II. világháború utánig az iskola Sopron megyéhez tartozott, így az iskola 

ellenőrzését is az a megye ill. az egyházi személyek végezték. Az államosításig, 1949-ig 

felekezeti iskolaként működött kb. 100-150 fő tanulólétszámmal. 1949-50-ben Bük fiókis-

kolájaként funkcionált. Az államosítást követően, 1962-ig 3 tanteremben, majd 65-től 4 

tanteremben folyt a tanulók oktatása, 60-65-től 5, 65 után 6 osztályban folyt a tanítás. 

1982-ig Bőben majd 1983-tól a körzetesítés következtében Répceszentgyörgyön tanultak a 

diákok. 1991-ben az addig 3 osztállyal-a répceszentgyörgyi iskola tagiskolájaként funkci-

onáló iskola- előbb a 4. osztállyal, 1992-től pedig a teljes felső tagozattal bővült. Jelenleg 

nyolc osztályos iskolaként működik. 

Személyi  feltételek:  

Az intézmény 14 álláshellyel rendelkezik. Az iskolában 13 pedagógus tanít / 1 fő 

október 11-től új munkahelyen dolgozik/ a szakos ellátás nem teljes/ technika felső, ké-

mia, fizika   nem szakos ellátottság/  

Pedagógusaink közül  5-en tanítói  8-an általános iskolai tanári végzettséggel tanítanak. 

Technikai állományban 1 fő iskolatitkár 2 fő takarító és egy fő fűtő karbantartó dolgozik. 
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Tárgyi feltételek: 

Feladataink ellátásához Bő község belterületén (Bő, Köztársaság tér 32.)  ingatlan 

1 db tálaló konyha a hozzá tartozó ebédlővel és 1 db kazánház, egy aszfaltozott kosárlab-

dapálya valamint egy kis udvar áll rendelkezésünkre. Az osztálytermek száma: 8 db, min-

dezek mellett 2 kisterem és 1 számítástechnikai terem 1 technika műhely és 1 könyvtár-

szoba helyiségünk van. A téli időszakban ( rossz idő esetén ) a Művelődési Ház nagyter-

mét béreljük testnevelési órákra,  közösségi rendezvényekre. 

A mindennapos testnevelés bevezetése miatt nagy szüksége lenne iskolánknak egy torna-

teremre a testnevelés órák megfelelő megtartására. 

Iskola: 

A termek az iskola létszámához mérten kielégítőek. 

Rendelkezünk:  

 8 osztályteremmel  

 számítástechnikai teremmel 

 könyvtárszobával, 

 szertárakkal 

 kistermekkel (zene, logopédiai) 

 sportudvarral(kisméretű) udvarral(kicsi) 

Az oktatáshoz alapvetően szükséges tan és szemléltetőeszközökkel rendelkezünk, de ezek 

folyamatos fejlesztése, pótlása a mindenkori - pénzügyi lehetőségektől függ.. 

Nevelő-oktató munkánkhoz és az ezt segítő feladatokhoz az iskolai leltár szerint nyilván-

tartott állóeszközök alapvetően biztosítottak. 

Tanuló és gyermekközösség: 

Az elmúlt években az iskolába beíratottak létszáma 120 - 135 fő között mozgott. A tanu-

lócsoportok száma 8, évfolyamonként 1 osztály van, az osztályok létszáma kb. 15 fő. Je-

lenleg 3 napközis csoport működik kb. 75 tanulóval. 

Az elmúlt időszakban  a körzeten kívülről is érkeztek tanulók az iskolába. 
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NEVELÉSI PROGRAM 

"Nevelés az, ami megmarad, ha már mindent elfelejtettünk, amit a tankönyvből ta-

nultunk." 

(Marx György) 

Valamennyi érintett jól tudja, hogy a kettő iskolai alapfeladat, a nevelés és oktatás egy-

mástól elválaszthatatlan tevékenység. A nevelés tágabb értelemben az oktatást is magába 

foglalja. Szűkebb értelemben mégis szólnunk kell nevelési céljainkról, és ehhez kapcsoló-

dóan közvetlenül illetve közvetetten megvalósítandó feladatainkról. Ezen közvetlen cé-

loknak a teljesítése  - feladatokkal és követelményekkel történő alátámasztás esetén is - 

azért nehezen tetten érhető, mert a távlatosan ható, a belsővé váló eredményes nevelés 

mindig igazában láthatatlan folyamat. Egész lényünkkel, leginkább mégis lelki dimenzió-

inkkal - érzelmünkkel, értelmünkkel és akaratunkkal - nevelünk, legtöbbször észrevétlenül. 

Kiválóan fogalmazta ezt meg Marx György akadémikus: - Nevelésünk során elválasztha-

tatlan egymástól az egyes tanulók jellemformálása és a közösségteremtés.  

Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy a mi iskolánkban is szinte valamennyien 

hosszú ideig elsődlegesen közösségi embert kívántunk nevelni, egykori tanulóinkkal nem 

ismertettük meg - életkoruknak megfelelően - sajátos énjüket, nem vezettük vissza őket 

önmagukhoz. Mint a legtöbb helyen, nálunk is a közösségi erőt felhasználták arra, hogy az 

egyén ellen, az egyéniséget letiporva érvényre jusson a közösségi érdek. (Ez akkor is igaz, 

ha a hétköznapok mai valósága - jól tudott okok következtében, ezen elmúlt korszak kont-

rasztjaként - az egyén szerepét túlhangsúlyozza.) Éppen ezért kívánunk, a mai vadhajtások 

helyes mederbe történő terelésének szándékával is, különös hangsúlyt fektetni a személyi-

ségformálásra. Ez szükségszerűen az ember mindenoldalú megismerésével kezdődhet és 

csak erre épülhet. Először önmagunkat, a "személyes én"-t kell megismerni, megismertet-

ni. Az ember nagyon kevéssel születik a világra, de az övé a legnagyobb távlat. Értelmünk 

által lehetőségeink kitágulnak, az élőlények közül egyedül mi vagyunk olyan lények, akik 

megpróbálnak tudásuk és meghatározottságuk korlátain átlépni. A nevelés és az önnevelés 

dönti el, hogy élni tudunk-e fejlődési lehetőségeinkkel. Az ember a nevelés-oktatás által 

megtanul értelmesen, felelősen cselekedni. E nevelés-oktatás során ki kell művelnünk ta-

nulóink személyiségét. Fontos feladatunk a motiválás: egy hosszú fejlődés révén az indí-

tékoknak egyre személyesebbeknek, egyre bensőbbeknek kell lenniük. Ki kell alakítanunk 

tanulóinkban a jogok és kötelességek egyensúlyát, úgy, hogy a jogok emberi méltóságukat 
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és szabadságukat biztosítsák, de úgy, hogy nagylelkűen tartsák tiszteletben mások jogait 

is; kötelességtudatuk pedig ne billenjen aggályoskodásba és görcsösségbe.  

Nevelésünk, oktatásunk tárja fel az egyén és a közösség egymásra utaltságát. - Határozot-

tan segítenünk kell a ránk bízottakat abban, hogy elkerüljék az individualizmus és a kol-

lektivizmus zsákutcáit, mert mindkettő az önfeladás kísérlete. - A személyiségfejlesztés 

ugyanakkor soha - különösen nem az iskolai környezetben -, semmilyen keretek között 

nem jelenthet elzárkózást. A teljes magány ugyanis az emberi létezés tagadását jelentené. 

Ahogy mi - benne a szülők és valamennyi neveléssel foglalkozó személyiség - egymásra 

utaltak vagyunk, úgy érvényes ez tanulóinkra is. Ők velünk, de önmagukban iskolai, külö-

nösen pedig osztályszinten közösséget alkotnak. A közösség tagjai között szoros kapcsolat 

alakul ki. Létrehozói – elsődlegesen a közösségek esetén, de a mi mesterséges, iskolai vi-

szonyaink közepette is - az azonos vagy hasonló eszmék, célok.  Ezen közösségi  - családi, 

lakóhelyi, nemzeti, de iskolai, osztályszintű -, társadalmi együttélés igényli, hogy a hozzá-

juk tartozó egyének rendszeresen érintkezzenek egymással.  
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1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI 

ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

 

1.1.  PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK, ÉRTÉKEINK  

Iskolánkban 7 kistelepülés iskoláskorú tanulóinak „helyben” való tanulását biztosítjuk, 

hogy a korai elszakadás a megszokott lakókörnyezettől minél később következzen be. 

Ezáltal a községek nagyobb fokú megtartó ereje tovább éljen. 

A kötelező tanórai foglalkozásokon túl iskolánkat szolgáltató intézményként is kívánjuk 

működtetni, ha igény merül fel ( s az anyagi fedezet biztosított) a különböző, érdeklődésre 

számottartó szakkörök működtetésével, logopédiai képzéssel, integrált oktatás biztosításá-

val, zeneiskolai oktatással bővítjük tanulóink számára a képzési lehetőségek körét. 

Fontosnak tartjuk a családokkal való jó kapcsolatot, az arra rászoruló családok segítését: 

(kisiskolaként ezt könnyebben megvalósítjuk, hiszen személyesen ismerjük a szülőket, 

családokat.) 

Gondoskodunk a tanulók napi felügyeletéről, étkezési lehetőséget biztosítunk, alapvető 

egészségügyi és higiéniás szokások kialakítását segítjük. 

Táborok szervezésével, hétvégi programokkal, kirándulásokkal, túrákkal tesszük változa-

tossá, tartalmassá a szabadidő eltöltését. 

Kulturális, sportprogramok szervezésével, - helyi hagyományok ápolásával (a művelődési 

házzal közösen) aktív részvétellel törekszünk a faluközösségek erejének növelésére. 

Iskolánkban természetesen vállaljuk a körzeten kívülről érkezők tanítását - nevelését is. 

 Alapelvként megfogalmazzuk:  

Az iskola a gyermekért van. A tantárgyak ill. műveltségi területek között nem kívánunk 

rangsort állítani, de az alapműveltséghez szükséges tudást minden körülmények között 

közvetíteni kívánjuk. Valljuk, hogy a tárgyi tudás csak akkor válik konvertálhatóvá, ha 

birtokosa megfelelő kommunikációs készséggel rendelkezik. Ezért minden műveltségtartalom 

közvetítése kell, hogy egyben a készséget is fejlessze. 

Társadalmunk fejlődési irányát figyelembe véve szükségesnek tartjuk az egészséges verseny-

szellem, az érvényesülés, a nyerni akarás, mint érték közvetítését. 
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Az ismeretszerzést, tanulást, képesség és készségfejlesztést, értékközvetítést a tanulói ak-

tivitásra épülő pedagógiai módszerekkel, eszközökkel tartjuk hatékonyan megvalósítható-

nak. 

A harmonikus fejlődéshez biztosítani kell az egészséges életmódhoz szükséges alapfeltéte-

leket. Lehetőségeink függvényében biztosítani kívánjuk a mindennapos testi nevelést, a 

mozgáskultúra fejlesztését. A mozgás, a sport és a sportolás szeretetét, ezáltal az egészsé-

ges életmód igényét törekszünk kialakítani. 

Az iskolánkban működő napközis csoportoknak a lehetőségek birtokában biztosítani kell a 

gyermekek számára a tanórákra való szakszerű felkészülést. Részt kell vállalniuk abban, 

hogy a gyermek személyiségének, képességeinek azon területeit is fejlessze, amelyekre a 

tanítási órák nem adnak lehetőséget. Alapelvünk, hogy iskolánk olyan színvonalú oktatást, 

képzést - és ezzel összhangban lévő nevelést - nyújtson, amely biztosítja tanulóink számá-

ra a következő iskolafokozatba való bejutást és annak sikeres elvégzését. 

Valljuk, hogy a pedagógiai program megvalósításának egyik alapja az önmagát szakmai-

lag, pedagógiailag folyamatosan fejlesztő pedagógusegyéniség és tanárközösség. 

Nevelő-oktató munkánkat az alapvető emberi értékek, a nemzeti értékek, a környezeti ér-

tékek és másság, a más népek iránti nyitottság hatja át. 

Alapvető emberi, nemzeti és környezeti értéknek tekintjük:  

 a gyermeki egyéniség tiszteletét 

 a felelősségtudatot 

 a közösségi demokráciát 

 a pozitív jellemvonásokat, alapvető erkölcsi normákat 

 az általános műveltség szilárd alapjait 

 toleranciát, megértést, nyitottságot a másság, más népek, más kultúrák iránt 

 a beteg, sérült emberek iránti elfogadó, segítőkész magatartást 

 esélyegyenlőséget, a kiteljesedést, az emberi szabadságot 

 nemzeti hagyományainkat, nemzeti azonosságtudatunkat 

 az európai közösség kultúráját 

 a világnézeti és vallási sokszínűséget 

 fogékonyságot a környező természet értékei iránt 

 felelősséget a társadalmi és természeti környezetért 
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 igényt a kulturált, esztétikus környezetért 

1.2. CÉLOK, FELADATOK: 

Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy : 

 Oldja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés 

és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 

 Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú világából az iskolai tanulás tevé-

kenységeibe. 

 Tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas kapcso1atok, 

majd az egész társadalom értékei iránt. 

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

 Az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését. 

 Az iskola a tanítási tartalmak fe1dolgozásának fo1yamataban elemi ismereteket 

közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 
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Az 5-8. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy : 

 Folytassa az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesz-

tését. 

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az 

egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiai1ag e1különíthető szakaszra ta-

golódik : 

 Vegye figyelembe, hogy a 10-12 éves tanu1ók gondolkodása erősen kötődik az ér-

zékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. 

 Vegye figyelembe. hogy 13-14 éves kortól a tanulók ismeretszerzési folyamatában 

előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző gondolkodás. 

 Vegye figyelembe, hogy a kü1önböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi 

fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt 

neveljük. 

 A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfele1ően ké-

szítse fel a továbbtanulásra. 

 A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően ké-

szítse fel a társadalomba való beilleszkedésre. 

Az 1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk feladata, hogy : 

 A pedagógiai munka középpontjában a személyre szó1ó fej1esztes törekvése áll-

jon. 

 A tanulói kíváncsiságra, érdek1ődésre épített, és ezáltal motivált munkában fej-

lessze a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsa 

érzelemvilágának gazdagodását. 

 Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 

 Alapozza meg a tanulási szokásokat. 

 Támogassa az egyéni képességek kibontakozását. 

 Működjön közre a tanulási nehézségekke1 való megküzdés fo1yamatában. 

 Törődjön azoknak a hátrányoknak a csökkentéséve1, ame1yek a gyermekek szoci-

ális kulturális környezetéből vagy eltérő  ütemű éréséből fakadnak. 

 Tudatosítsa a gyermekekben elsődlegesen a szűkebb környezetben megismerhető 

értékeket. 

 Erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat. 

 A gyermek jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. 
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Az 5-8. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk feladata, hogy : 

 Fejlessze a tanu1ókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezet-

tel való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. 

 A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségekben való élet során fej-

lessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét,  akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritás-érzését, empátiáját. 

 Olyan helyzeteket kell teremteni, amelyekben a tanuló gyakorlati módon igazolhat-

ja megbízhatóságának, becsületességének, szavahihetőségének értékét. 

 Tudatosítani a tanu1ókban a közösség demokratikus működésének értékét és álta-

lánosan jellemző szabályait. 

 Tisztázni az egyéni és közérdek,  a többség és kisebbség fogalmát, valamint ezek 

egymáshoz való viszonyulását. 

 A demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet 

iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra. 

 Fejlessze a tanulókban a magyar nemzeti azonosságtudatot, képviselje az egymás 

mellett élő különböző kultúrák iránti megbecsülést 

 Erősítse az Európához való tartozás tudatát. 

 Fordítson figyelmet  az emberiség közös problémáinak bemutatására. 

További céljaink és feladataink: 

 pedagógiai tevékenységünket a gyermek mindenek feletti érdeke vezérelje 

 őrizzük meg és fejlesszük tovább az iskolába lépő kisgyermekben a kíváncsiságot, 

játékosságot, érdeklődést, nyitottságot 

 továbbra is adjunk teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának 

 vezessük át a gyermekeket – az életkori sajátosságok figyelembevételével – az 

óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskola tanulási tevékenységeibe 

 biztosítsuk a hibázás jogát az elfogadó, nyugodt légkörrel, a bizalommal és a pozi-

tív megerősítéssel 

 a testi és lelki egészség megőrzése érdekében segítsük elő a pozitív beállítódások-

nak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását 

 pedagógiai tevékenységünket a gyermek mindenek feletti érdeke vezérelje 

 őrizzük meg és fejlesszük tovább az iskolába lépő kisgyermekben a kíváncsiságot, 

játékosságot, érdeklődést, nyitottságot 

 továbbra is adjunk teret a gyermek játék- és mozgás iránti vágyának 
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 vezessük át a gyermekeket – az életkori sajátosságok figyelembevételével – az 

óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskola tanulási tevékenységeibe 

 biztosítsuk a hibázás jogát az elfogadó, nyugodt légkörrel, a bizalommal és a pozi-

tív megerősítéssel 

 a testi és lelki egészség megőrzése érdekében segítsük elő a pozitív beállítódások-

nak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását 

 tegyük fogékonnyá a tanulókat saját környezetük, a természet és a társas kapcsola-

tok értékei iránt 

 a kommunikációs készségek alakításával sajátíttassuk el az alapvető viselkedési 

szokásokat, fogadtassuk el a magatartási és társadalmi normákat 

 a szellemi és fizikai fejlődés optimális feltételeinek biztosításával fejlesszük a 

problémamegoldás, kreatív gondolkodás képességét 

 teremtsünk valóságos tanulási környezetet, közvetítsünk elemi ismereteket, nyújt-

sunk  alkalmazható tudás 

 jellemezze oktató-nevelőmunkánkat a tevékenység- és gyakorlatközpontúság, a fo-

kozatosság és folyamatosság 

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

képességű, motiváltságú, szocializáltságú és kulturáltságú gyerekeket – a tehetség-

gondozás és a felzárkóztatás párhuzamos megvalósításával 

 törekedjünk differenciált fejlesztéssel, egyéni bánásmóddal az esélyegyenlőség 

maximális biztosítására különösen a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók esetében 

 ismertessük fel és fogadtassuk el önmaga és társai másságát 

 alakítsuk ki igényüket az egészséges életmód, a tartalmas szabadidős tevékenysé-

gek, az önművelés, és az élethosszig tartó tanulás iránt 

 fejlesszük az önálló tanulás és ismeretszerzés képességét egyénre szabott tanulási 

módszerek és technikák kialakításával, hosszabb időkeret biztosításával 

 tudatosan fejlesszük jól működő képességeik, értékeik, adottságaik megismerését, 

reális önértékelésüket, erősítsük kudarctűrésüket, önbecsülésüket 

 korszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazásával alakítsuk a kulcskompetenciá-

kat, képességeket, alapvető készségeket, szokásokat 

 törekedjünk a tudás- és a képességfejlesztés helyes arányára 

 az alapműveltség kialakításához fejlesszük a digitális írástudást, az IKT használatát 

és az idegen nyelvek ismeretét 
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 készítsük fel a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfe-

lelően a továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre, a felnőtt lét 

kihívásaira, a jogok és kötelességek gyakorlására 

 fejlesszük a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen 

át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességeket 

 fejlesszük a nevelőközösség módszertani kultúráját 

 integrált nevelő-oktatómunkánk célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek 

adottságainak és korlátainak figyelembe vételével a legteljesebb habilitációt vagy 

rehabilitációt tegyük lehetővé, hogy a hiányzó vagy sérült funkciókat helyreállít-

suk, kompenzáljuk, új funkciókat alakítsunk ki, az ép funkciókat bevonjuk a hi-

ányzók pótlására 

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

a célok megvalósítását elősegítse. Ezt szolgálják tanórai és tanórán kívüli nevelési tevé-

kenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó rendszeres és komplex értékelés 

valamint az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre, közösségfejlesz-

tésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Mivel iskolánk nevelő-oktató tevékenysége 

1-8 évfolyamig terjed, ez fokozottan szükségessé teszi az egységes cél- és feladatrendszer 

mellett az életkorhoz, a nevelő-oktató munka négy szakaszához alkalmazkodó eszközök, 

eljárások kialakítását, alkalmazását. 

1.3. AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ESZKÖZ- ÉS ELJÁRÁSRENDSZERE: 

Nevelési módszereinket mindig igyekezzük hozzá alakítani a fent megfogalmazott célja-

inkhoz. Mindig olyanokat kell a módszerek közül kiválasztani, amelyek: 

 Igazodnak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségükhöz, ké-

pességeikhez. 

 Ezzel együtt  igazodnak a nevelők személyiségéhez, vezetői stílusukhoz. 

 Valamint igazodnak a mindenkori konkrét szituációhoz, annak tartalmához. 

A pedagógia rendkívül gazdag módszertárából választunk illetve ezek kombinációját al-

kalmazzuk az egyes konkrét helyzetnek megfelelően 

Eljárások, eszközök, módszerek 
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Nevelő-oktató munkákban a nevelés valamennyi feladatára alkalmazható módszerek jelen 

vannak: követelés, meggyőzés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, elismerés, büntetés, ösz-

tönzés, kényszerítés, gátlás, diagnosztikus-, formatív- és szummatív mérések. 

 A megvalósítása keretei: 

 hatékony és újszerű tanulási módszerek bevezetése  

 egyenlő hozzáférés biztosítása 

 egész napos nevelés 

 tanórai differenciált foglalkozások 

 felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások, 

 habilitációs, rehabilitációs foglalkozások 

 szakkörök, sportkörök 

 rendszeres és alkalmi szabadidős tevékenységek, tanórán kívüli programok, 

táboroztatás 

 színjátszó-kör 

 heti értékelések 

 kooperatív – interaktív tanulási technikák és tanulásszervezési módok 
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2.  A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI  

FELADATOK 

 

A nevelés-oktatás folyamán alakulnia kell a gyermekek személyiségének, vagyis szüksé-

ges, hogy átéljék emberi méltóságukat, szabadságuk következményeként a felelősséget. 

Nem beszélhetünk addig a személyiségfejlesztésről, amíg nem biztosítjuk az alapvető kés-

zségek, képességek fejlesztését. Tudatában kell lennünk annak, hogy a személyiségfejlesz-

tést csak a szüleikkel együtt tudjuk megvalósítani; ill. annak, hogy a gyerekre hatnak az 

iskolán kívüli közösségek is. 

A személyiségfejlesztés feladatait a következő területekre bontva adjuk meg, összhangban 

a pedagógiai program alapelveivel, cél- és feladatrendszerével, valamint a NAT-ban kép-

viselt értékekkel és a helyi sajátosságokkal: 

 Az értelem művelése 

 Segítő életmódra nevelés 

 Egészséges és kulturált életmódra nevelés 

Az egyes területekhez a következő konkrét feladatok elvégzését látjuk fontosnak: 

a) Az értelem művelésénél fontos a megismerési vágy, a felfedezési vágy, a játéksze-

retet és az alkotásvágy fejlesztése. Ezzel egyidejűleg fejlesztenünk kell a tanulási 

képességeket is: a kognitív műveleteket, a megismerést, a gondolkodást, a kommu-

nikációt, valamint a tapasztalati és értelmező tanulást, mindezt a következetes 

kompetencia alapú oktatáson keresztül. 

b) A segítő életmódra nevelés a helyes értékrend megismerését, ennek elfogadását, e 

szerinti viselkedés kialakítását, valamint a viselkedéshez szükséges képességek ki-

épülését jelenti. Az igazon, a jón, a szépen nyugszik. 

Először a gyerekeknek el kell sajátítaniuk a viselkedés alapvető szabályait, meg kell érte-

niük a szabálytudat, a döntési szabadság és felelősség szerepét. Olyan iskolai életrendet 

kell kialakítanunk, amely a hétköznapi életben elősegíti, hogy a tanuló megtapasztalhassa 

a kölcsönös megértés, együttérzés, segítőkészség előnyeit, hiányuk következményeit. A 

közvetlen megtapasztalás mellett nagy szerepük van a közvetett hatásoknak élményeknek 

is (élő és történelmi személyek; példázatai,eseményei; irodalmi hősök, csoportok) 
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Ahhoz, hogy a megfelelő szokásokat ki tudjuk alakítani, szükséges olyan légkörnek a meg-

teremtése, amelyben a tanulók biztonságban érzik magukat, mivel a magatartási szabályok 

átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértelműen és következetesen elvártak. Fontos 

az élményszerző, pozitív minták felkínálása személyes példamutatással,irodalmi, törté-

nelmi szereplők tetteinek, magatartásainak átélési lehetőségével; negatív, antiszociális 

minták hatásának a csökkentése. Meghatározó a pozitív érzelmi légkör kifejlesztése és 

fenntartása az osztályokban, a tantestületben, az iskolában, amelyben úgy a tanulók, mint a 

pedagógusok biztonságban és jól érzik magukat. 

A segítőképesség fejlesztéséhez az iskolának fel kell kínálni a segítés sokféle lehetőségét és 

módjátAz együttműködési képesség fejlesztéséhez a pedagógusnak rendszeresen kell élnie 

asegítő együttműködés formáival, (együtt cselekvés, közös kirándulás, közös feladatmeg-

oldás). Az iskolának úgy kell szerveznie a tevékenységeit, hogy az osztályok legalább ha-

vonta egyszer részt vehessenek olyan tevékenységben, amely a segítő együttműködés által 

valósul meg. 

c) Egészséges és kulturált életmódra nevelés 

Az iskola a teljes ember nevelésére hivatott. A teljes ember kifejezésmagába fog-

lalja azt,  tehát úgy nevelni a ránk bízottakat, hogy testileg-lelkileg egészségesek 

legyenek. Közvetve vagy közvetlenül, minden tevékenységünkkel ezt kell elősegí-

teni.Mindezt a közösségben, a közösség által kívánjuk elérni. Ezért célunk az isko-

lai formálisközösségek fejlesztése: 

Ennek érdekében feladatunk: 

 hogy minden tevékenységünket – az oktatás és a nevelés területén egyaránt – a gye-

rekek szeretete hassa át, 

 hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük a gyermekek személyiségében 

rejlő értékeket, 

 hogy a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezzen olyan kommunikációs képességeket 

is, amelyek segítségével tudását önmaga és mások számára hasznosítani tudja, 

 hogy tanítsuk meg őket az egyéni és csoportos versenyzésre, 

 hogy elsősorban személyes példamutatással neveljük gyermekeinket, 

 hogy lehetőségeink szerint a gyermekek számára biztosítsunk képességeinek, érdek-

lődésének megfelelő változatos programokat, tevékenységi formákat, 

 hogy kiemelten hangsúlyt fektessünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, 

 hogy jól együttműködjünk a térség iskoláival, 
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 hogy a szüleikkel olyan szemléletben tudjunk együttműködni, hogy az iskola és a 

szülő egyaránt érezze: közösek a céljaink. 

A személyiség komplex fejlesztése: az értelem kiművelése mellett a gyermek önmagához, 

a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztése. 

Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét – megkülönböztetett figyelem-

mel a különleges bánásmódot igénylő tanulókét is - széleskörűen fejlessze. 

Az egyéni tanulási útvonal, a differenciált fejlesztés biztosítása. 

feladat: 

 a tanulás iránti motiváció fejlesztése, 

 a tantárgyak közti merev határrendszer csökkentésével a komplex fejlesztés megva-

lósítása, oktatás és nevelés egységes feladatellátása, 

 a tanítási-tanulási folyamatban alkotó jellegű feladatok biztosítása. 
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3. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 

 

3.1. ALAPFOGALMAK 

Mi az egészség? 

 Testi, lelki, szociális jól-lét állapota, nem a betegség hiánya 

 Alkalmazkodóképesség a környezet változásaihoz 

 Összhang a fizikai, a lelki és a társadalmi lehetőségek közt. 

 Kiteljesedése az egyén társadalmi integrációjától is függ (család, iskola, más kö-

zösségek) 

Egészségnevelés: 

A tanulók egészségkulturáltsági szintjének emelésével egyidejűleg olyan tevékenység ki-

alakítása, amely az ismereteket aktív magatartássá formálja. 

Egészségfejlesztés: 

Magába foglalja a korszerű egészségnevelés, az elődleges prevenció, mentálhigiéné, az 

önsegítés feladatait, módszereit. 

3.2. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS CÉLJA: 

 

 Pedagógiai programunkban meghatározott feladat: a napi oktató-nevelő munkában 

a testileg lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, megfelelő önismerettel rendelkező fiata-

lok nevelése. Önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan he-

lyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesz-

szék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. 

Ismerjék meg a környezet veszélyeztető tényezőit. Készüljenek fel a veszélyhelyzetek 

egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az iskola feladata még, hogy fogla-

kozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi élet-

re, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. Fontos, hogy az iskolai kör-

nyezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. 
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3.3. ALAPELVEK MEGHATÁROZÁSA 

 

A tanulók ismerjék meg az egészségvédelem kiemelt kérdéseit. 

 sajátítsák el az életkorukra jellemző biológiai-életmódbeli tennivalókat  

 alakítsák egészségesen életvitelüket 

 emberi érzelmi kapcsolatok létrehozása 

 ismerjék meg az egészségre káros szokások biológiai –élettani –pszichés összetevő-

it, alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen táplálkozás, drogfo-

gyasztás, mindez legyen figyelemkeltő, tájékoztató, motiváló, aktivizáló szerepe az 

egészség-érték tudatosításában. 

Ezen értékek birtokában képesek legyenek egészségük megőrzésére, betegségek megelő-

zésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes magatartás kialakítására.  

Az iskolai feladatok meghatározása 

 

 Feladatainkat az iskola pedagógiai programjának nevelési része, helyi tanterve, a 

NAT kiemelt fejlesztési feladatai, valamint a helyzetképben feltárt problémák szabják 

meg.  

A célok, feladatok megvalósítása 

 

 Az oktatási nevelési tevékenység közegészségügyi feladatai:  

 Egészségügyi normák betartása, napi terhelés, szabadidőigény, mozgás. 

 Az iskolai helyiségek (öltözők, tantermek) tisztasága.  

 Személyi higiénia (kézmosás, fertőtlenítés). 

 Egészséges táplálkozási szokások kialakítása. 

 Közétkeztetés – az ebédlő rendje, tisztasága, kulturált étkezés tanári felügyelettel. 

 A fejlődő szervezetnek megfelelő változatos napi, heti menü összeállítása. 

 Mentális betegségek megelőzése valamennyi pedagógus segítségével.  

27



 

 Pályaorientáció, tehetséggondozás, családi életre nevelés, szaktanárok és osztályfőnö-

kök, illetve szakemberek segítségével.  

A megvalósítást segítő alapismeretek tartalmi irányulása és tevékenységének keretei 

 

Céltartalom Tevékenységi keret 3.3.1.1. Felelősök 

Közétkeztetés Tízórai, ebéd, uzsonna Élelmezésvezető, pedagógusok 

Munkavédelem Balesetvédelmi oktatás Szaktanárok  

Baleseti ellátás Elsősegélynyújtás, szülők értesítése Osztályfőnökök 

Személyi tisztaság Védőnői ellenőrzés Védőnők 

Elsősegélynyújtás Mentőládák elhelyezése Biológia tanár 

 

A megvalósítást segítő iskolai szintű tevékenységek 

 

Rendezvényeink 

 Október: közös szülői értekezlet valamennyi szülő részére 

 November: fogászati hónap, egészséghónap: iskolai vetélkedők rendezése alsó és felső 

tagozatban. Egészségnap: meghívott szakemberek előadást tartanak egészség témában. 

Jeles napok: Madarak- és Fák Napja: kerékpártúra, Föld Napja: akadályverseny 

 Kiállítások a tanulók által készített munkákból  

 Egészségügyi szakkör 

 Részvétel a felvilágosító oktatóprogramban.  

 Osztályfőnöki órákon testi-lelki egészség, meghatározott óraszámban. 

 Napközis szabadidős tevékenység: személyiségfejlesztő játékok  

3.3.2. Iskolai egészségügyi szűrővizsgálatok 

 

 Nevelők évenkénti foglalkozás-egészségügyi szűrővizsgálata. 

 Tanulók fogászati szűrése – iskolafogászat. 

 Iskola-egészségügyi munka 
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Az egészség, mint elfogadott érték épüljön be az iskola mindennapjaiba. A nevelés során 

növekedjen a tanulók felelősségérzete önmaguk, mások és környezetük iránt. Célunk, 

hogy megtanítsuk diákjainkat az egészségügyi szolgáltatások helyes és célszerű igénybe-

vételére, a szűrővizsgálatokon való rendszeres és önkéntes részvételre. 

Célunk továbbá az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző hatásának növelése, a 

sport egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, tudatosítása. Programunk tartalmazza a 

mindennapi testedzés megvalósítására szolgáló programot is. 

Az egészségnevelés alapelvei: 

 a szellemi, a testi és a lelki nevelést egyformán fontosnak kell tekinteni 

 tervszerű, szervezett, rendszeres tevékenység 

 kiterjed minden tanulóra 

 résztvevője az iskola minden dolgozója 

 helyes cselekedésre serkentő 

 segíti az „egészséges iskolai légkör” kialakulását 

 személyiség megerősítése 

 csoportfelelősség területét szélesíti, bővíti (iskolavezetés, tanár, diákcsoport) 

3.4.  EGÉSZSÉGNEVELÉS, FEJLESZTÉS TERÜLETEI: 

 

A.  Testi nevelés: 

 személyi higiéne 

 környezethigiéne 

 környezetvédelem 

 testnevelés- és sport – több mozgás 

 egészséges táplálkozás 

 balesetek megelőzése 

 elsősegélynyújtás 

 időben orvoshoz fordulni – szűrővizsgálatok 

 megelőzésre nevelés 

 biztonság igénye 

 szexuális nevelés (szerelem, házasság, nem kívánt terhesség) 

 életkorral járó biológiai sajátosságok 
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B.  Pszichohigiénés nevelés: 

a)  Egészséges életvezetés 

 napi és heti életritmus 

 alvás, tanulás, munka, játék 

 ellenállni a reklám nem kívánatos hatásainak 

 fogyasztói szokások 

 pozitív értékrend kialakítása 

 a jó közérzet, a boldogság és sikeresség szükségletének kontrollálása – belső 

harmónia 

b)  Stresszelhárítás 

 apróbb sikertelenség elviselése 

 konfliktusok megoldása, problémamegoldás 

 önismeret, éntudat 

 dönteni tudás 

c)  Deviancia megelőzése 

 szenvedélybetegségek megelőzése 

 dohányzás-, alkohol-, drogtagadás 

 társas kapcsolatok egészségi, etikai kérdései 

d)  Érzelmi nevelés 

 az életkorral járó pszicho-higiénés életmódi tennivalók 

 érzelmeket felismerni, kifejezni saját erényeit, gyengéit felmérni, érzéseket 

kezelni 

 empátia-képesség fejlesztése, segítőkészség, felelősségérzet, akaraterő fejlesz-

tése 
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C.  Szociális higiénés nevelés: 

Kedvező társas kapcsolatok építése, fenntartása 

 barátságok kialakítása 

 kommunikáció fejlesztése 

 kreativitás, aktivitás, együttműködés, vitakultúra fejlesztése, megtartása 

 etika, érték, szabályok kialakítása, korlátok felállítása és elfogadása (házirend) 

 társadalmi izoláció megelőzése (hátrányos helyzetűek) 

 társadalmi támaszok (család, barát, egyesület, kisközösség…) fontossága 

3.5. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS SZÍNTEREI 

 

A. Tanítási órákon 

Minden tanár, tanító képes arra, hogy szaktárgyában megtalálja az egészség propagálásá-

nak lehetőségeit és ezeket építse be a tananyagba. Ezt a kerettanterv sok helyen elő is írja 

a tantárgyak tartalmi részében. A biológia, kémia, technika, természetismeret, rajz, iroda-

lom tantárgyak pedig különösen alkalmasak célkitűzéseink megvalósítását segíteni. Az is-

kolában dolgozó minden pedagógus és alkalmazott személyes példamutatása is hirdesse az 

egészségnevelés fontosságát. 

B. Egészségnevelés a testnevelési órákon 

 A választott kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerint a testnevelés tan-

tárgy oktatásának: gimnasztika, atlétika, torna, labdajáték, szabadidős sportok 

 Az életmód és a tartási rendellenességek gyakorisága miatt órák elején tartásjaví-

tó torna bevezetése. 

 A tanulók általános fizikai teherbíró képességének mérése (évente kétszer) 

 Minőség-ellenőrzés: a tanulók egységes mérése, értékelése, és minősítése 

 Az iskolaorvos és védőnő vizsgálati módszereinek, illetve adatainak kibővítése, 

hogy felvilágosítást kapjanak a tanulók funkcionális állapotáról. 

C. Egészségnevelés az osztályfőnöki órákon 

Az osztályfőnök összefogja, egységben láttatja a szaktárgyak idevágó, de szerteágazó is-

mereteit és az életvezetés tudatosságára nevel. 
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Ilyenek pl. a táplálkozási szokások, a szükségtelen „túlcsomagolás”, Az osztályfőnöki 

órák egészségneveléssel foglalkozó témaköreibe minden évfolyamon beépítjük a stressz- 

és konfliktuskezelés technikáinak tanítását. 

Az olyan káros szenvedélyek megelőzésére, mint a drog, alkohol és a dohányzás, a 7-8. 

évfolyamon beépítjük a DADA - programot. Ezeket az osztályfőnöki órákat az osztályfő-

nök, illetve a védőnő szükség szerinti bevonásával, esetleg mentálhigiénés szakember fel-

kérésével tartjuk meg.  

D. Egészségnevelés tanórán kívül 

a. Szakmai szervezetekkel való együttműködés 

Védőnői ügyelet biztosítása; Egészségügyi szűrővizsgálatok (fogászat, szemészet, hallás 

vizsgálat, stb.); Egészségügyi felvilágosító előadások; 

b) Versenyekre való felkészítés 

Ajánlott versenyek: 

 Sport: kézilabda, labdarúgás, 

 Egészségnevelési hónap 

E.  Iskolai étkeztetés 

Az egészségnevelés és fejlesztés fontos területe az egészséges táplálkozás. Az átlagos ma-

gyar étkezési szokások miatt sok a túlsúlyos és – sajnos – egyre több az alultáplált fiatal. 

Az iskolai étkezés milyensége és mennyisége ezért kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon. A 

kulturált étkezés lehetőségének biztosítása pedig nevelőmunkánkat segíti. 

a. Az iskola megfelelően felszerelt ebédlővel és melegítő konyhával rendel-

kezik. Az étkeztetés szervezésével igyekszünk biztosítani a kellő időt az 

ebéd elfogyasztására.  A konyha javarészt gyermekétkeztetést lát el, ezért 

kiemelt szempont az egészséges táplálkozásra való törekvés (az alapanyag-

oknak és az adalékanyagoknak az egészséges táplálkozás követelményeit 

szem előtt tartó megválasztása). 

b. Iskolánk alsós tanulói részt vesznek az „iskolagyümölcs programban” elő-

segítve ezzel az egészséges táplálkozás kialakítását. . 
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3.6. MINDENNAPOS TESTMOZGÁS 

 

Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnosztizálha-

tó valamilyen tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség. Ezek az általános 

iskolában kezdődő és a középiskolában fokozódó elváltozások rendszeres testmozgással, 

célirányos gimnasztikával megelőzhetőek lennének. Az elváltozások gyakorisága nem 

igazolja a testnevelési órák hatékonyságát. Nem az a fontos, hogy minél nagyobb erőkifej-

tésre serkentsük a fiatalokat, hanem azzal tudunk segíteni, ha megadjuk a lehetőséget a 

mindennapi testmozgásra. 

A.  Célok, alapelvek 

 Minden tanuló minden nap vegyen részt valamilyen testmozgásban 

 Testnevelés órán megfelelő terhelést kapjon 

 Minden testnevelés órán legyen gimnasztika a helyes testtartást, helyes légzést kialakí-

tó gyakorlatok 

 Minden testnevelés óra – testmozgás örömöt és sikerélményt jelentsen még az eltérő 

adottságú tanulóknak is. 

 Érvényesüljön a testnevelés személyiségfejlesztő hatása 

 Tanítsunk olyan sportokat is, amelyeket egy életen át lehet folytatni az életminőség ja-

vítása érdekében (szabadidő sportok, játékok, zumba, mazsorett) 

 A tanulók testi-biológiai fejlődése csak rendszeres, napi testneveléssel és sporttal 

(testmozgással és testedzéssel) biztosítható. Ez a feladat sem előbbre, sem későbbre 

nem hozható és semmiféle más tevékenységgel nem helyettesíthető. 

 A kisgyermekek a legmaradandóbb élményüket életük első tíz évében gyűjtik. Ha a 

testi készség és képességfejlesztés ebben az életkorban elmarad, a későbbiekben nem, 

vagy csak alacsony szinten pótolható. 

 Fizikai képességek kialakítása és fejlesztése (is) csak az érzékeny szakaszokban gaz-

daságos  

B. A mindennapos testedzés formái 

A 2012/2013.  tanévtől kezdődően - felmenő rendszerben - heti 5 testnevelés óra ke-

rült 
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bevezetésre az első és ötödik osztályban, majd szeptembertől felmenő rendszerben a 

második illetve a hatodik osztályban folytatódik. 

Az átmenetei időszakban a mindennapi testnevelés megvalósítása a többi osztályok-

ban: a heti 3 testnevelés óra mellett lehetőség van a délutáni sportköri foglalkozások 

keretében a napi mozgásigény kielégítésére. 

Lehetőségeink:  

 kézilabda 

 labdarúgás 

 kosárlabda 

 asztalitenisz 

 játékos testedzés 

Szabadidő hasznos eltöltése 

 udvari sportpályák használata stb. 

A napközi otthoni szolgáltatásunkat igénybe vevő diákok a délutáni programjuk része-

ként udvari testmozgáson vesznek részt minden nap. 

Úszásoktatás 

Az iskola ajánlja a szülőknek, hogy az úszni még nem tudó alsó tagozatos tanulók úszás-

oktatásban vegyenek részt. Az oktatást az iskola megszervezi, biztosítva annak személyi 

feltételeit is. Az úszásoktatásban való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szü-

lőknek kell fedezniük. 

Tanulóink egy része ezen felül is aktívan, versenyszerűen sportol: különböző egyesü-

letek tagjai /futball, kézilabda, úszás/. 

7. SEGÍTŐ KAPCSOLATOK, PARTNEREK 

 

 szülők, család 

 iskolai szülői munkaközösség, 

 iskolaorvos, háziorvos, védőnő 

34



 

 gyermekjóléti szolgálatok, családsegítők 

 rendvédelmi szervek ifjúságvédelmi munkatársai (DADA program) 

 Magyar Vöröskereszt helyi csoportja 

 ANTSZ 
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4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰ-

KÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

Az ember társas lény, közösségre van szüksége. Az iskolára - hiszen a gyerek ideje nagy 

részét ott tölti - óriási szerep hárul, amelyet komolyan kell venni: közösségi embert for-

málni az egyénből és egyben olyan közösséget formálni a csoportból, amely a közösség 

erejét a megfelelő értékrend szerint, pozitív célok eléréséért használja fel. 

Alaptörvény: a szeretet, a megértés. 

A közösségfejlesztést nem lehet beszűkíteni egy tanórára. Fontos a tanórán kívüli fog-

lalkozásokon (napközi, kirándulás, tábor, szakkörök…) törekedni a közösség formálására. 

Aki ezt a folyamatot irányítja az a pedagógus. Nem szabad elfelejtenie, hogy megjelené-

sével, viselkedésével, beszédstílusával, példaként áll a diákok előtt; s csak akkor tud sike-

resen közösséget formálni, ha ő is közösségi ember.  

Feladataink: 

 A tanuló ismerje meg a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közös-

ségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek. 

 A közösségben találja meg az igazi helyét. Tanuljon meg engedelmeskedni, 

alkalmazkodni, ha vezetésre termett, ezt feladatnak tekintse. 

 Tudjon és merjen a konfliktusokról beszélni - a felnőttekkel is -, tapasztalja 

meg, hogy ezek természetesek, s hogy van rájuk megoldás. Tanítsuk meg a 

konfliktusok kezelésére, megoldására. 

 Tanítsuk meg, hogy társát tisztelje, szeresse. Segítsük, hogy tudjon bízni a tár-

saiban, az emberekben. 

 Tapasztalja meg, és tudatosítsa, hogy a közösségnek milyen nélkülözhetetlen 

szerepe van a személyisége formálódásában. 

 Igazodjék el az emberi kapcsolatok, közösségek világában. Minél szűkebb egy 

közösség, annál nagyobb a felelőssége, ugyanakkor maradjon nyitott a na-

gyobb közösségek irányában is (iskola, falu ). 

 Fejlesszük a beteg, sérült, és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítő-

kész magatartást. 
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 Alapozzuk meg a nemzettudatot, mélyítsük el a lakóhely, a közvetlen és tá-

gabb környezet megismerését; a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet. 

 Ösztönözzük a hagyományok (családi, iskolai, népi) feltárására, ápolására, 

késztessük az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre. 

 Alakítsuk ki a tanulóban, hogy a környezet ismeretén és személyes felelőssé-

gen alapuló környezetkímélő magatartás legyen életvitelüket meghatározó er-

kölcsi alapelv. 

A közösségfejlesztés tanórán kívüli színterei 

a) Hagyományőrző tevékenységek 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmak-

ról: 1849. október 6-a, 1956. október 23-a, 1848. március 15-e,valamint karácsonykor, a 

Nemzeti Összetartozás Napján (június 4-e), illetve a 8. osztályosok ballagásakor. Tanév-

nyitó és tanévzáró ünnepélyek. 

b) Diákönkormányzat 

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

badidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

c) Napközi otthon, tanulószoba 

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, –amennyiben a szülők igénylik – az isko-

lában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-8. évfolyamon napközi otthon,  tanítási 

szünetekben a munkanapokon összevont napközis otthoni csoport üzemel, ha ezt a szülők 

legalább tíz gyermek számára igénylik. 

d) Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testneve-

lési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését,valamint a tanulók felkészí-

tését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

e) Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók képességeinek fejlesztését szolgálja. A szak-

körök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak,de szerveződhet-
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nek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felme-

rülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével –minden tanév elején az is-

kola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 

dolgozója. 

f) Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti 

stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A leg-

tehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

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

nyekre  a szaktanárok végzik. 

g) Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számra évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást 

szerveznek. 

i. Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal fel-

készíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák,kirándulások, táborok, színház- és múzeumlá-

togatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, sínap stb.). A szabadidős rendezvényeken 

való részvétel önkéntes. 

Iskolánk kapcsolatot tart fenn az Ausztriai Kalwang település iskolájával. Évente járnak 

diákjaink 3 napos sítáborba. Nyaranta pedig csereüdülési program keretében szervezünk 

lehetőséget a diákoknak a nyári időszak kellemes és hasznos eltöltésére.  

h)  Iskolai könyvtár 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokonlátogatható iskolai könyvtár se-

gíti. 

i) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 
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létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári 

felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 
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5. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ  OSZTÁLY-

FŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI 

 

i. A pedagógusok feladatai 

A pedagógus felelősséggel és önállóan, a tanulók nevelése érdekében végzi munkáját. A 

nevelő-oktató munka általános és az intézmény pedagógiai programja alapján módszerei-

nek szabad megválasztásával tevékenykedik.  

Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a köznevelési törvény, pedagógiai és 

szaktárgyi útmutatók, az iskolai munkaterv, a nevelőtestület határozatai, a Szervezeti és 

Működési Szabályzat, és az igazgató útmutatásai alkotják. 

Legfontosabb feladata a nevelés és oktatás. 

Nevelési-oktatási eredményt csak tevékenységekkel lehet elérni. Iskolánk legfonto-

sabb alaptevékenysége a tanítás-tanulás. - A tanulás a pszichikum módosulása külső té-

nyezők hatására. Nem csupán ismeretelsajátítás, nemcsak a figyelem és az emlékezet mű-

ködtetése, hanem magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség 

fejlődését, fejlesztését.  

A tanulás ismeretszerzést, jártasságok, készségek kialakítását, képességfejlesztést 

jelent.  

A tanulás megismerési folyamat, amely során megváltozik, fejlődik a gyermek ér-

zékelése, észlelése, figyelme, képzelete, emlékezete, gondolkodása, érzelmi és akarati éle-

te, cselekvése, magatartása, attitűdjei, tehát egész személyisége.  

A tanulási képesség fejlődése szoros összefüggést mutat a gondolkodás és a kom-

munikáció fejlődésével.  

Mindannyiunknak arra kell törekedni, hogy a tanulás öröm legyen a gyermek szá-

mára. A tanulásra való motiválás egyik legfontosabb feladatunk. Ez kisiskoláskorban főleg 

érzelmi, majd később intellektuális alapon történik.  

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelkedő szerepe van a motiváló tényezőknek. A 

gyermekek tanulását elsősorban a pozitív megerősítés segíti elő. A sikerélmény kitartó te-
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vékenységre sarkall és teljesítményképes tudást eredményez. Nem adhatunk "kész tudást", 

de szilárd alapokat kell teremtenünk ahhoz, hogy tanulóink váljanak nyitottá, fogékonnyá  

az értékek befogadására és kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában. Minden ez 

irányú tevékenységünket a szemléletesség, a cselekedtetés, az önálló munkáltatás és a dif-

ferenciáltság hassa át !   

Közös alaptevékenységünk során a cselekvés és a gondolkodás viszonylatában a 

fokozatok betartása szükséges. 

A motiválás és az egyes képességek fejlesztésének területén a következők a ki-

emelt feladataink:   

1-4.évfolyamokon:  

1. A tanulási motívumok kialakítása és fejlesztése  

 az örökölt tanulási motívumok megerősítése; a teljesítménymotivációk, az el-

ismerési vágy kialakítása  

 a tanítványi kötődés mint fontos tanulási motívum kialakítása és erősítése (ezt 

szolgálja alapvetően a négy évfolyam - egy osztály/tanító/főnök elvének gya-

korlata)  

 a társakhoz való helyes viszony kialakítása /a segítőkészség; az együttműkö-

dés; a nemes, tisztességes versengés területén stb./   

 helyes tanulási szokások kialakítása  

2. Az értelmi képességek fejlesztése  

a. Megismerési képesség:  

 szemléletes megfigyelések lehetőségének biztosítása;  

 a megfigyelések alkalmából tapasztaltak szóbeli megfogalmazása, ezáltal a 

szókincs és a fogalmi készlet növelése  

 szöveges feladatok megoldásával, számfeladattá alakításával a matematikai  

gondolkodásmód kialakítása 

b. Kommunikációs képesség:  

 olvasási készség, írás készség, beszédkészség folyamatos fejlesztése  

 a szövegértés és szövegképzés gyakorlása  

c. Gondolkodási képesség:  

 a rendszerezési, kombinatív, szabályindukciós képesség fejlesztése tapasztalati 

szinten, tárgyakkal, játékokkal, elsősorban manipulációs úton  

d. Informatikai képesség:  
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 szépirodalmi, ismeretterjesztő könyvek használata  

 Az 5-8. évfolyamokon : 

1. A tanulási motívumok fejlesztése: 

 a tanulási tevékenység céltudatos tevékenységgé alakítása, a tantárgyi kötődés erő-

sítése, a tanulás értékének tudatosítása  

2. Az értelmi képességek fejlesztése  

a) Megismerési képesség:  

 a megfigyelések tapasztalatainak írásbeli lejegyzése,  

 a törvények és szabályszerűségek megismerése által értelmezési képessé-

gek fejlesztése  

 indoklási, bizonyítása képességek fejlesztése  

b) Kommunikációs képesség:  

 szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése szóban és írásban  

c) Gondolkodási képesség:  

 az elvont gondolkodásmód  továbbfejlesztése, a problémamegoldó képes-

ség  kiemelt fejlesztése  

d) Idegen nyelvi képesség /a 4.évfolyamon is/  

 a beszédértési és beszélgetési képesség fejlesztése  

e) Informatikai képesség fejlesztése:  

 a könyvtár képesség szintű használata  

 a személyi számítógép működtetésének és kezelésének elsajátítása, 

 oktatóprogramok használata  

 A napközi otthonos foglalkozásoknak illetve a tanulószobának mint a tanítási-tanulási te-

vékenység speciális területének kiemelt feladatai:  

 a tanulási módszerek állandó fejlesztése  

 az írásbeli és a szóbeli házi feladatok folyamatos ellenőrzése   

 a hátrányos helyzetű tanulóknak kiemelt  segítségnyújtás a tanulásban  

Az eredményes tanulás egyik legfontosabb feltétele, hogy  a tanítás során megfele-

lő környezeti hatások érvényesüljenek. A "tanítási klíma"  során különösen törekedjünk a 

következőkre:  
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1. törődésre - egymást kölcsönösen elfogadó tanár-diák kapcsolatra  empátiás megér-

tésre, hogy a tanuló átélje: megértjük, helyes törekvéseit el-  ismerjük  

2. meghallgatásra - a tanulók problémáira érzelmileg is igyekezzünk ráhangolódni  

3. rugalmasságra - soha ne hatalmi helyzetből kezeljük a kérdéseket, hanem szaktu-

dással, rátermettséggel és emberi magatartással  

További feladatai: 

 Hivatásából eredő kötelessége, hogy végezze pedagógiai munkáját, fejlessze 

szaktárgyi és általános műveltségét. Ennek érdekében használja fel az önkép-

zés és szervezett továbbképzés alkalmait. Tanártársaival, a szülőkkel és a tanu-

lókkal való kapcsolattartása során érvényesüljenek a kulturált, pedagógiai hi-

vatást tükröző érintkezési szabályok. 

 Egész tanévi munkáját megtervezi, amelyet a munkatervben meghatározott 

időpontig a felettesének véleményezésre bemutat. Ezen tervezet kiegészítéssel, 

javítással több tanéven át is használható. Tanmenete alapján halad szaktárgyá-

nak tanításában. 

 Ellátja a nevelő-oktató munkával szoros kapcsolatban lévő feladatokat, külö-

nösen az alábbiakat: a tanítás előkészítése, írásbeli dolgozatok, feladatlapok, 

munkafüzetek javítása, ellenőrzése, szemléltető-, kísérleti- és munkaeszközök 

tanításra való előkészítése. 

 Köteles tanítványai munkáját folyamatosan ellenőrizni. A félévi és év végi ér-

tékeléshez kellő számú, időben arányos eloszlású, különböző ellenőrzési mód-

szereken alapuló érdemjeggyel értékelni, az érdemjegyeket legalább havonta 

az osztálynaplóba beírni. (Szöveges értékelés az érintett évfolyamokon.) 

 A tanulók magatartásáról, neveltségi állapotáról folyamatosan tájékoztatja az 

osztályfőnököt. 

 Ellátja a pedagógusi munkakörrel járó adminisztrációs munkát (haladási-, 

szakköri-fejlesztési napló vezetése, stb.). 

 A munkatervnek megfelelően végzi a felzárkóztató, fejlesztő feladatokat, va-

lamint a tehetséggondozást. 

 Részt vesz a nevelőtestület munkájában.  

 Szaktárgyával kapcsolatban fogadó órákon és szülői értekezleteken informáci-

ót ad a szülőknek. A tanulókkal kapcsolatos tapasztalatairól folyamatosan tá-

jékoztatja az osztályfőnököket, rendkívüli esetben az igazgatót. 
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 Tevékenysége egészével elősegíti a nevelés-oktatás általános és helykövetel-

ményeinek teljesítését. 

 Szaktárgyától függetlenül kötelessége a hivatástudatra, a helyes magyar be-

szédre és írásra, és általában a kifejezőkészség javítására nevelés. 

 Tartsa tiszteletben a tanulók emberi méltóságát. 

 Követelje meg magától, munkatársaitól, tanulóitól a pontos, fegyelmezett 

munkát és magatartást. 

 Kötelessége, hogy a tanulók kérdéseire, felvetéseire legjobb tudása, pedagógi-

ai elhivatottsága alapján tárgyszerű, eligazító választ adjon. 

 Köteles megjelenni az iskolai ünnepélyeken és a munkatervben rögzített, egész 

iskolát érintő rendezvényeken. 

 Beosztás szerint ellátja az ügyeleti szolgálatot, helyettesítéseket és felügyele-

teket. 

 Munkája során köteles ügyelni szűkebb környezete (folyosó, tanterem, gyakor-

lóhely) rendjére, tisztaságára, a tulajdon védelmére. 

 Óvja tanítványai testi épségét, tevékenyen segítse az egészséges életmódra ne-

velést. 

 Lássa el a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban előirt kötelezettségeit! 

2. Az osztályfőnöki munka tartalma 

a. Az osztályfőnöki munka feladatkörei: 

Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása 

Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása 

Közvetlen nevelőmunka 

b. Az osztályfőnöki foglalkozási tervek tartalma: 

1. Helyzetelemzés, célok, feladatok 

2. Tanulmányi kirándulás (amennyiben az osztály tanulóinak 75 %-a azon részt vesz) 

szervezése, tervezése 

3. Szakköri, tanórán kívüli elfoglaltságok 

 

1. Pályaválasztás 
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2. Gyermekvédelem 

Egészségi helyzet: 

 Túlkoros 

 Fáradékony 

 Szétszórt figyelmű 

 Hiperaktív 

 Beszédhibás 

 Gyenge látású 

 Betegségre hajlamos 

 Túl fejlett 

 Testileg elmaradott a fejlődésben 

3. Családdal való kapcsolatok, felmérések 

Család helyzete, szerkezete: 

 Elvált szülők, csonka család 

 Nagycsaládos 

 Veszélyeztetett 

 Munkanélküliséggel kapcsolatos problémák 

 Szülői értekezletek, fogadó órák 

4. Tervezett osztályprogramok 

5. Feladatok, felelősi rendszer 

3. Az osztályfőnök feladatai 

 Az osztályfőnök feladata, hogy céltudatosan összehangolja a nevelési tényezőket, 

alaposan megismerje a tanítványai személyiségét. 

 Tanév elején elkészíti osztályfőnöki éves nevelési tervét/munkatervét, és így biz-

tosítja nevelőmunkája tervszerűségét. 

 Az osztály közösségi életének kialakításában és fejlesztésében irányító szerepet 

tölt be, együttműködve az osztály-diákönkormányzattal. 

 Lehetőség szerint látogatja osztálya tanítási óráit, szoros kapcsolatot tart az osz-

tályban tanító tanárokkal. 

45



 

 A fogadóórákat, szülői értekezleteket (évente 3-szor) és a családlátogatásokat is 

kihasználva szoros kapcsolatot tart a tanulók szüleivel, eleget tesz a rendeletek-

ben foglalt értesítési és ellenőrzési kötelezettségeinek /érdemjegyek, hiányzások, 

fegyelmik, meghívók, értesítő/. 

 Kellő információval rendelkezik ahhoz, hogy a szükséges esetekben alapos érté-

kelést tudjon készíteni a tanulókról. 

 Mind a félévi, mind az év végi magatartás és szorgalom osztályzatok megállapí-

tásához elemzi feljegyzéseit, kikéri az osztályban tanító tanárok, tanulók vélemé-

nyét és ezek alapján dönt az értékelésről. 

 Segíti az osztály szülői munkaközösségének munkáját. Szülői értekezleten be-

számol az osztály neveltségi és tanulmányi helyzetéről, pedagógiai tanácsokat ad, 

törekszik az iskola és a család nevelőmunkájának összehangolására. 

 Határidőre elvégzi az osztályával kapcsolatos osztályfőnöki adminisztrációs te-

endőket /mulasztás, törzslap, stb./, negyedévente ellenőrzi, szükség szerint kiegé-

szíti az ellenőrzőbe írt jegyeket. 

 Figyelemmel kíséri, kezdeményezi és koordinálja osztálya tanulóinak a tanórán 

kívüli és - a meghatározott esetben - iskolán kívüli elfoglaltságait. 

 A szülő kérésére egy-egy - de évente összesen három - napra távolmaradást en-

gedélyezhet tanulóinak. 

 Évente, tanévkezdéskor megismerteti tanulóival az iskolai élettel kapcsolatos ba-

leset- és tűzvédelmi előírásokat és a Házirendet. 

 A Házirendben meghatározott módon jutalmazhatja, elmarasztalhatja tanulóit. 
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6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése-oktatása 

1. A sajátos nevelési igénylő tanulók nevelése, oktatása 

Az intézmény a sajátos nevelési igénylő tanulók köréből az alábbiak ellátását biztosítja: 

a) Tanulásban akadályozott, (enyhe fokban értelmi sérült) gyermekek integrált nevelése-

oktatása, pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és rehabilitációs ellátása; 

b) Pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő gyermekek, integrált nevelése-oktatása, pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs ellátása. 

Tárgyi feltételek: Eszközök a fejlesztéshez. 

Személyi feltételek: 

A gyermeket fogyatékosságának megfelelő  utazó szakemberek /fejlesztő pedagógus, lo-

gopédus/ valamint a tanító illetve a szaktanár segítik képességeik fejlesztésében. 

Az iskola fejlesztő tevékenységének jellege: 

 órai differenciált foglalkozás, 

 logopédiai terápia, 

 pedagógiai célú fejlesztő foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye 

alapján. 

Az együttnevelés szubjektív tényezői 

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

lentőséggel bírnak a szubjektív tényezők. 
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Biztosítani kell: 

 a különleges bánásmódot igénylő tanuló beilleszkedését és együtt haladását a 

 többi tanulóval, ez segíti a nyitottabb személyiség formálását, 

 a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által adott 

 javaslatok beépítését az egyéni fejlesztési tervekbe, 

 a pedagógusok, a szülők és a többi gyermek felkészítését, 

 a fejlesztő szemlélet érvényesítését alkalmazását, folyamatos értékelést, 

együttműködést a szakemberekkel. 

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

nak, együtt kell meghatározni a tennivalókat. Alapvető tényező továbbá, hogy a pedagó-

gusok jártasak legyenek differenciált tanulásszervezésben. A differenciálás az a folya-

mat, melynek során a pedagógus a tanulási folyamatot az egyes gyermekek egyéni szük-

ségleteihez rendeli. Ezáltal tudja a tanulóhoz igazítani a tananyag tartalmát, szintjét, a ta-

nulás ütemét, az alkalmazott módszereket, az ellenőrzés, értékelés, számonkérés típusát 

stb. Ez a fajta tanulásszervezés az osztály valamennyi tagjának számára kedvező. A peda-

gógus így kaphat képet arról, hogy ki milyen téren kiemelkedő, tehetséges, illetve ki és 

miben marad el társaitól. Az erősségekre építve és támaszkodva határozhatja meg azokat 

az eljárásokat, módszereket, amelyekkel az elmaradott területek fejleszthetők. A szülők 

szerepe, befolyásoló hatása is jelentős a fejlesztés hatékonysága szempontjából. Elsősor-

ban az egyéni igényekhez szabott, optimális, támogató környezetet kell biztosítaniuk. 

Nagy szerepet játszanak abban, hogy a beilleszkedés sikeres legyen, kapcsolatot tartanak 

az osztálytanítóval és a fejlesztő pedagógussal. Az iskola és a szülők közti ideális kapcso-

latnak 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, érezzék, 

hogy ők is részesei a nevelési - oktatási folyamatnak. A pedagógusoknak nem szabad fi-

gyelmen kívül hagyniuk az ép (nem különleges bánásmódot igénylő) gyermekek szüleit 

sem, empátiás készséget kell kialakítani bennük, mert fontos, hogy a szülők támogassák 

gyermeküket a sajátos nevelési igényük elfogadásában. A pedagógusok feladata, hogy is-

mertessék az osztálytársakkal a segítségnyújtás lehetőségeit, a különbözőség fogalmát, a 

miben vagyok erős, miben vagyok gyengébb nézőpontjából. Meg kell találni azt az egyen-

súlyt, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanuló pont annyi segítséget kapjon, 

amennyire szüksége van: se többet, se kevesebbet. 
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Együttműködés a szakemberekkel: az iskolánk a sajátos nevelési igénynek, létszámnak 

megfelelő szakembereket biztosít. 

2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, 

oktatása 

A beilleszkedési zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő viselkedés. 

Pontos meghatározása nehéz, mert a társadalomban sokféle párhuzamos normatíva és el-

várás-rendszer létezik. Szoros összefüggés van az adott társadalom helyzete, életszínvona-

la és a normaszegés mértéke, jellege között. Fontos feladatunknak tartjuk időben felismer-

ni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdő tanulókat. Ez a tevékeny-

ség csak akkor eredményes, ha ismerjük a magatartási zavarok megnyilvánulásának leg-

gyakoribb formáit. Az iskolai nevelő-oktató munkában a tanuló beilleszkedési problémái, 

zavarai a tanuló eltérő magatartásában figyelhetők meg. A viselkedészavarok megnyilvá-

nulása változatos. 

Fel kell figyelnünk: 

 az agresszív megnyilvánulásokra, 

 a közönyre és a passzivitásra, 

 az érzelem-szegény magatartásra, 

 a túlzott félelemre és szorongásra, 

 a kifejezett féltékenységre, irigységre, 

 a beszédzavarra, 

 a hirtelen romló tanulmányi eredményre stb.A problémák, a nem elfogad-

ható viselkedés számbavétele után következik a viselkedési zavart kiváltó 

pszichológiai, szociális, esetleg biológiai okok feltárása. 

 a családi környezet hatásaiból ered-e (pl. nevelési hibák, a szülők deviáns 

 magatartása), 

 a család és az iskola ellentétéből fakad-e, 

 iskolai ártalmakra vezethető- e vissza (pl. túl magas követelmények, túl 

szigorú, autokratikus magatartás, gúny, megszégyenítés, túlzottan engedé-

keny, irányítás nélküli nevelés stb.) 

 esetleg a kedvezőtlen társas pozíciók (pl. peremhelyzet) következménye 

Az időben nyújtott szakmai segítség képes a folyamatot megállítani. Ezért 

az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jel-
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zése, a megfelelő szakemberhez való irányítás, speciális csoportba való 

javasolás. Nagyon fontos az együttműködés az egészségügy, a pedagógiai 

szakszolgálat szakembereivel. A beilleszkedési, magatartási zavarok meg-

oldását, ill. enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységekkel kívánjuk el-

érni: 

 békéltető, konfliktusmegoldó stratégia alkalmazásával; 

 a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely 

lehetővé teszi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kriti-

kus élethelyzeteiben bizalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz; 

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával; 

 teljesíthető, reális követelmények támasztásával; 

 a pozitív énkép kialakulásának támogatásával (dicsérettel, biztatással); 

 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással; 

 az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési 

elvek alkalmazásával; 

 az osztályközösség segítő erejének mozgósításával; 

 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók 

bevonásával; 

 következetes - a fegyelmi vétségek súlyával arányos büntetési rendszer 

kialakításával (lásd „a tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának rend-

szerét”); 

 az ifjúságvédelmi felelőssel való együttműködéssel; 

 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének 

igénybevételével 

Tevékenységek a tanulók felzárkóztatásához: 

• Egyénre szabott, differenciált tanulásszervezés 

• Kooperatív technikák alkalmazása 

• Tevékenységközpontú pedagógiák 

• Individuális tanulás előtérbe helyezése 

• Az alapozó időszak elnyújtása 

• Fejlesztő értékelés alkalmazása 

 Napközi otthon, szakkorrepetálás biztosítása a pedagógiai munkát segítő szakem-

berekből álló team létrehozása –gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, gyer-

mek-és ifjúságvédelmi szakember, családgondozó 
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 Tanulásmódszertan tanítása 

 Kreatív tevékenységek 

 Sport tevékenységek 

 Kommunikáció fejlesztése 

 Önismereti foglalkozások 

 Drámajáték 

 Egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások.  

A tapasztalatszerzés lehetőségeinek  kitágítása, IKT eszközhasználattal. 

3. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók nevelése 

A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása iskolánkban differenciálással és egyéni 

tehetséggondozással történik. A differenciálás áthatja az iskola egész nevelési folyamatá-

nak feladatait, tartalmát, követelményeit, módszereit, eszközeit, szervezeti formáit, értéke-

lési rendszerét. 

Alapfeladataink: 

A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszereiben célirányos tanulás-szervezési eljárá-

sok alkalmazása: 

• differenciált tanulásszervezés 

• kooperatív technikák 

• projektmódszer 

• tevékenységközpontú pedagógiák 

Bizonyos területeken tehetséges SNI tanulók célirányos fejlesztése. Pedagógusaink neve-

lő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás módszerével teljes mér-

tékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, fejlesszék kreativitásukat, szoci-

ális kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. 

Ennek érdekében: 

• A tanítási órákon alkalmazzuk a differenciált foglalkozást, 

• A közösségi nevelés mellett nagy figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra, 

• Egyéni feladatok adásával igyekszünk kibontakoztatni a gyermek képességeit, 

tehetségét, 
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• A tanulók érdeklődésének, adottságainak megfelelően szakköröket szervezünk 

a tanítási órákba be nem illeszthető ismeretek és készségek elsajátítása érdeké-

ben. A szakkörök szervezésénél a sokoldalúságra, a változatosságra törek-

szünk. 

• Részt veszünk az iskolák számára kiírt pályázatokon, tanulmányi versenyeken, 

vetélkedőkön. 

• Hagyományainkhoz híven minden évben megrendezzük a vers- és prózamon-

dó versenyt 

• Lehetővé tesszük tanítványainknak, hogy bekapcsolódjanak az iskolán kívül 

megszervezett tanfolyamokba, tevékenységekbe, ha azok összeegyeztethetőek 

iskolai kötelezettségeikkel. 

• A közművelődési intézmények által biztosított lehetőségek kihasználása ( 

színházlátogatások; könyvtárakban, ). 

• Diákönkormányzati tevékenység,  iskolai rendezvények szervezésében 
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7. A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZ-

VÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

 

Az iskolai diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, sza-

badidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai 

diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve annak 

választott tisztségviselői érvényesítik. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb rendű 

jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. 

A diákönkormányzatnak egyetértési joga van a következő kérdésekben: 

 az SZMSZ tanulókat érintő rendelkezéseinek elfogadása és módosítása 

 a házirend kialakításakor 

 minden, a tanulókat érintő kérdésben 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni 

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadá-

sához, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, 

Az iskolai diákönkormányzat munkáját, segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének 

javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg. 

Az iskolai diákközgyűlés 

Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni, melyen az in-

tézmény igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az intézményi 

élet egészéről, az intézményi munkatervről a tanulói jogok helyzetéről és érvényesülésé-

ről, az intézményi házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. 
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Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a 

tanév helyi rendjében meghatározott időben. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az 

iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az intézmény igazgatója kezdeményezheti. 

 Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az intézmény 

képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munká-

járól, különös tekintettel a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről 

és érvényesüléséről. 

 A diákközgyűlésen a tanulók az intézmény életét érintő ügyekben kér-

déseket intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az intézmény vezeté-

séhez. 

 A diákközgyűlés napirendi pontjait a megrendezése előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni. 

A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés 1 tanév időtartamra 

a tanulók javaslatai alapján 3 fő diákképviselőt választ. 

Az iskolai diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket (helyiségek, beren-

dezések használata stb.) az intézmény vezetése (ill. fenntartója) teljes körűen térítésmen-

tesen biztosítja. 

 A diákönkormányzat egyéb bevételeinek felhasználásáról (pl. hulladékgyűjtés 

stb.) maga dönt. 
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8. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 

KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI 

 

Az eredményes nevelő-szülői ház, a tanulói és a pedagógus közösség koordinált, aktív 

együttműködése. A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai nevelés-tanítás-tanulás fo-

lyamatának három egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére 

az együttműködés alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türel-

met kíván mindhárom féltől. 

Az együttműködés fontos feltétele, hogy a partnerek ismerjék alaposan az iskola nevelési 

programját, különösen annak első szakaszát, amely az itt folyó nevelő-oktató munka alap-

elveit, céljait, feladatait, eszközeit és eljárásait határozza meg. Ez adhatja meg a tar-

talmát az együttműködésnek. 

A Pedagógiai programban vállalt értékek és feladatok legnagyobb része hosszú 

évek az alapvetően változatlan összetételű Nevelőtestület együttmunkálkodásának kiérlelt 

eredménye. 

Nevelési tevékenységünkben meghatározó szerepe van a szülők és az iskola kap-

csolatának. Tudatában vagyunk annak, hogy kölcsönösen egymásra utaltak vagyunk ! Kö-

zös nevelőmunkánk csak akkor lehet igazán eredményes, ha a szülői ház által vallott és 

vállalt erkölcsi és szellemi értékrendszer azonos vagy legalábbis nagyon hasonló a miénk-

kel. - A helyzetelemzésben érintett kérdések következtében ez különösen nem könnyű fe-

ladat. De a vállalt nemes és közös cél érdekében mindent el kell követnünk. Munkánkat 

hiteles eszmények, közös példaadás segítségével könnyebb végeznünk. 

A szülők és pedagógusok együttműködésének intézményes formái a következők : 

 szülői értekezletek (a tanév éves rendjének megfelelően évente legalább egy 

iskolaszintű és legalább kettő osztályszülői értekezlet) 

 családlátogatások) 

 fogadóórák 

 nyílt tanítási napok (félévenként egy-egy alkalommal) 

 írásos kapcsolattartás (az SZMSZ szerint, a tájékoztató füzet 

 kölcsönös használatával) 

 szülők farsangi rendezvénye 
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 alkalmi vagy szükség szerinti további személyes találkozások 

 

A szülői értekezletek feladatai : 

 a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

fejlesztése 

 a szülők tájékoztatása: 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi oktatáspolitika alakulásáról, változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, prob-

lémáiról, 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továb-

bítása az iskolavezetés részére. 

A tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdés megkönnyítését, a diákjogok érvényesülés-

nek gyakorlatát megkönnyíti a Diákönkormányzat működése. – Más gyermek- vagy ifjú-

sági szerveződés nincs iskolánkban. 

A közoktatási törvényben és a vonatkozó rendeletekben előírt kérdésekben az Iskola 

együttműködik a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletével kapcsolatos feladatokat a háziorvos, a 

fogszakorvos és a körzeti védőnő látja el. 

 A szülők és a tanulók tájékoztatása 

A szülők gyermekeik révén az iskolai közösség részeseivé válnak. Szükséges, hogy tanu-

lóink nevelése, oktatása érdekében egymással összhangban dolgozzon a pedagógus és a 

szülő. 

A tanulókat az iskola életéről, aktuális feladatokról az iskola igazgatója a DÖK vezetője 

és az osztályfőnökök tájékoztatják. 
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A tanulót és a tanulók szüleit a fejlődésről az egyéni haladásról a szaktanárok szóban, va-

lamint írásban az ellenőrző könyvben tájékoztatják. 

A tanulók kérdéseket, véleményüket választott képviselőik útján közölhetik az iskola ve-

zetésével. Lehetőségük van ezenkívül a tanulóknak, hogy véleményüket, észrevételeiket – 

kultúrált módon – egyénileg is kifejthessék. 

A szülőket az iskola egészének életéről, munkatervéről, aktuális feladatokról az igazgató 

és az osztályfőnökök tájékoztatják. 

 

a) Családlátogatás 

Feladata: a gyermekek családi hátterének, körülményeinek felderítése, tanácsadás 

főként a problémás gyermekek esetében. 1. és 5. osztályokban minden tanulót tanév 

végéig az osztályfőnök látogasson meg. 

b) Szülői értekezlet 

 Típusai: - összevont, iskolai szintű 

   - osztályszintű 

   - rendkívüli értekezlet 

Iskolai szintű: az iskola igazgatója  

Témája:  az iskola távlati és tanévekre kidolgozott pedagógiai terveinek az ismerteté-

se vagy valamely kiemelkedően jelentős iskolai akció megbeszélése. 

Osztályszintű: 

 az iskola és a szülői ház kapcsolatának fontos eszköze, 

 tájékoztatást ad a tanulók neveltségi szintjéről, pillanatnyi fejlettségi ál-

lapotáról, tanulmányi előmeneteléről, 

 betekintést nyújt az osztályközösség céljaiba, feladataiba, eredményei-

be; a felszínre került osztályproblémák megbeszélésének a fóruma, 

 tájékoztat az iskola, a pedagógusok követelményeiről, elvárásairól. 
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c) Fogadó óra 

Feladata: a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, ezen keresztül egy-egy tanuló 

egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. 

d) Nyílt tanítási nap 

Feladata: hogy a szülők betekintést nyerjenek az iskola oktató-nevelő munkájába, min-

dennapjaiba. ( szülői igény esetén megszervezzük ) 

e) Írásbeli tájékoztató 

Feladata: Tájékoztatás a tanulók tanulmányaival, magatartásával, iskolai programokkal 

kapcsolatos eseményekről. Másrészt a szülők jelzése a tanulók hiányzásáról, betegségéről, 

családi problémáiról. 

A szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt tanítási napok időpontját az iskola munkaterve ha-

tározza meg minden tanévben. 

Szülői részvételi és képviseleti fórum: a szülői munkaközösség. 

A szülők és a pedagógusok, a szülők és az iskola együttműködésének fejlesztését szolgáló 

módszerek: 

 a szülők, tanulók, pedagógusok együttes részvételével lebonyolított 

rendezvények, programok (pl.: ünnepélyek, túrák, vetélkedők, előadá-

sok stb.), 

 A tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái 

 a tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások, 

 a DÖK, 

 a szabadidős programok. 

A tanulók és a pedagógusok együttműködésének fejlesztésében nem az együttlét 

alkalmait kell bővíteni, hanem az együttműködés minőségét folyamatosan fejleszteni. 

Ezen belül különösen: 

 a kölcsönösséget, 

 az interaktivitást, 
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 a toleranciát, 

 a célszerűséget, 

 a hatékonyságot, 

 az együttműködés korrekt elemzését, értékelését. 

 A továbbfejlesztés feladatai 

A szülők kompetenciájának bővítése: 

 A törvény és jogismeret területén ismerjék meg lehetőségeiket és éljenek 

jogaikkal (oktatási, szociális törvények az iskolai élet szabályzatai)  

 Nevelési eszköztáruk bővítéséhez együttműködést, segítséget kínálunk, 

rendszeres konzultációkkal meghívott szakemberek előadásaival,  intéz-

ményrendszer adta lehetőségek felkínálásával. 

 Szülői értekezleteken egy-egy nevelési téma, aktuális problémakör fel-

dolgozása, megbeszélése 

1. A szülők részéről a nevelőmunka segítéséhez az alábbi közreműködési formá-

kat várjuk el: 

 aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

 őszinte véleménynyilvánítást, 

 együttműködő magatartást, 

 aktív közreműködést a partneri igények, elégedettség- és elégedetlenség 

mérésében 

 nevelési problémák őszinte megbeszélését, közös megoldását, 

 a családi nevelésben jelentkező nehézségek közös legyőzését, 

 érdeklődő segítő hozzáállást, 

 szponzori segítségnyújtást. 

2. Iskolánk a gyermekek helyes neveléséhez a következő segítségnyújtási formá-

kat kínálja: 

• osztály szülői értekezletek (félévente legalább egy), 

• fogadó órák,  

• családlátogatások, 

• rendkívüli megbeszélések, 

• nyílt napok, nyílt órák szervezése 
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• rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről, magatar-

tásáról, 

• pályaválasztási tanácsadás 

Jól segíthetik az együttműködést az iskolánkban kialakult hagyományok közös ápolása, 

fejlesztése, az iskolai ünnepségek egyéb rendezvények is. 

Ezek a következők: 

 tanévnyitó  

 iskolai vers- és prózamondó versenyek, 

 karácsonyi műsor, 

 farsangi rendezvények, 

 anyák napi műsorok, 

 pedagógus napi műsorok, 

 szülői bál 

 ballagási ünnepség, 

 tanévzáró  

A felsorolt események alkalmat teremtenek az iskola számára, hogy bemutathassa a neve-

lő oktatómunka folyamatát, annak eredményeit és nehézségeit a szülők számára. A szülők 

közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek gyermekeik fejlődésével, haladásával kapcsolato-

san.  

A. A programok lehetőséget adnak a szülők aktív részvételére, az együttműkö-

désre is. 

B. A tanuló és a pedagógus együttműködésének formái, alkalmai, lehetőségei: 

 kötelező tanítási órák, 

 nem kötelező iskolai órák, 

 szakköri foglalkozások, 

 énekkari órák, 

 közös kirándulások, 

 klubdélutánok, 

 közösen végzett hasznos munkák, 

 sportversenyek, vetélkedők, 

 diák fórumok, 
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 személyes megbeszélések, 

A szülők közösségének képviseleti szervei: osztály és iskolai SZMK választmányok. A ta-

nulókat az iskolai diákönkormányzat választott vezetői képviselik. A diákönkormányzatot 

megbízott pedagógus segíti munkája végzésében. 
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9.  A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK  

 

Az osztályozó-, javító és egyéb vizsgák lebonyolítására vonatkozó helyi szabályok: 

9.1. Osztályozóvizsga  

 Osztályozó vizsgát tehet: 

o ha felmentést kapott a tanórai foglalkozások alól; 

o ha tanulmányi kötelezettségeinek az előírtnál rövidebb idő alatt tesz eleget; 

o ha igazolt és igazolatlan hiányzása több 250 óránál, és a tantestület lehető-

séget ad a jogszabályok szerint az osztályozó vizsgára; ha felkészültségről 

független vizsgabizottság előtt ad számot. 

Az osztályozó vizsga időpontját az igazgató jelöli ki 

Az osztályozóvizsga előírásai: 

• Az osztályozó vizsgát bizottság előtt kell tenni 

• Tagjai: szaktanár, munkaközösség-vezető, igazgató, illetve igazgató helyettes. 

• Az osztályozóvizsgákat a tanítási év utolsó napjáig meg kell szervezni. 

• A sikertelen osztályozóvizsgát a tanuló a javítóvizsgán a továbbhaladás érdeké-

ben kijavíthatja. 

• Jellegétől függően írásbeli, szóbeli részből áll. 

• Az osztályzatot a bizottság állapítja meg 

9.2 Javítóvizsga 

Javítóvizsgát az a tanuló tehet, aki 2-8. évfolyamon a tanév végén legfeljebb három tan-

tárgyból elégtelen osztályzatot kapott; 

A javítóvizsgák előírásai: 

 A javítóvizsgát az iskola pedagógusaiból alakított bizottság előtt kell tenni. A 

bizottság tagja: szaktanár, osztályfőnök, igazgató, vagy helyettese; 

 A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni; 

 A javítóvizsga időpontja: augusztus 15- 31-ig terjedhet. 

 Az időpontjáról és helyéről a tanulót illetve a szülőt értesíteni kell; 
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 A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök írja be az anyakönyvbe és a bizo-

nyítványba, a záradékot az osztályfőnök és az igazgató írja alá; 

 A javítóvizsga helye az iskola, ahonnan a tanulót javítóvizsgára utasították. 

Amennyiben más helységbe költözik, új iskolájában is tehet javítóvizsgát. A 

vizsga eredményét az iskolatávozási bizonyítványon jelzi a vizsgáztató iskola; 

 A javítóvizsga nem ismételhető; 

 Azt a tanulót, aki az osztályozó ill. javítóvizsgán nem jelent meg, úgy kell te-

kinteni, mintha sikertelen vizsgát tett volna. 
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10. A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI 

 

A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 

jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alap-

ján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a 

beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időpont-

tól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlá-

sát az első tanév megkezdéséhez kötheti. 

Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, en-

nek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvé-

telt biztosító iskola). Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után to-

vábbi felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesíté-

sénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. 

A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább 

tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első 

napja előtt – nyilvánosságra kell hozni. 

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fej-

lettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettség-

ének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormány-

rendelet határozza meg. 

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek 

személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcí-

met igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléré-

sét tanúsító igazolást. 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt léte-

sítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvé-

teli, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbe-

zésre vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az 

iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a 

határidőszámítás,a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás so-

rán a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. A 
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kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a ki-

jelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján 

értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kor-

mányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. 

Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel 

vagy át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási in-

tézmény székhelyén van. 

A tanuló átvételére – kivétel, ha az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy 

az az iskolatípus változtatásával is jár– a tanítási év során bármikor lehetőség van. 

Az iskolába felvett gyermeket, tanulót – beleértve a magántanulót is – az iskola tartja 

nyilván. 

Az iskola a vele tanulói jogviszonyban álló tanulókról külön nyilvántartást vezet. Ha a 

tanköteles tanuló iskolát változtat, további nyilvántartása az átadó iskola értesítése alapján 

az átvevő iskola feladata. Az iskola nyilvántartásában marad az a tanköteles tanuló, aki is-

kolai tanulmányait külföldön folytatja. Az iskola kivezeti a nyilvántartásából azt a tanulót, 

akinek tanulói jogviszonya kérelmére a tankötelezettség megszűnését követően megszű-

nik. 

Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú 

iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely 

gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő 

részvételéről. 

Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának 

időpontját az iskola igazgatója állapítja meg. 
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11. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL 

kapcsolatos iskolai terv 

 

a. Elsősegélynyújtást oktató pedagógusok továbbképzése 

A továbbképzés célja: 

hogy az oktatási intézményekben legyenek olyan pedagógusok, akik az elsősegély-

nyújtási és/vagy baleset-megelőzési ismereteket oktatják, a veszélyhelyzeteket felismerik, 

illetve ellátják. További célok közt szerepel az elsősegély-ismeretek fontosságának bemu-

tatása, annak népszerűsítése, illetve az, hogy minél több oktatási intézménybe lehetőség 

legyen a téma akár tanórai, akár szakköri oktatására. 

A továbbképzés célcsoportja: bármely pedagógus, tanító, tanár. 

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények: 

A továbbképzés végére a résztvevők sajátítsák el: 

 az ember létfenntartó szerveivel kapcsolatos ismereteket; 

 az elsősegélynyújtás alapjait, valamint az elsősegély-oktatás életkori sajá-

tosságait; 

 a segélynyújtás és a biztonsági előírások jogi vonatkozásait; 

A továbbképzés végére a résztvevők legyenek képesek a: 

 baleseti helyzetek felismerésére, azok ellátására, segélyhívásra; 

 társszervezetekkel kapcsolat felvételre; 

 baleseti szimulációk megrendezésére; 

 pedagógiai eszköztárukat bővíteni a megismert lehetőségekkel, valamint 

ismereteiket önállóan fejleszteni. 

A 2013/2014 tanévtől kezdődően 1-1 pedagógus elsősegély-nyújtási 

ismeretek témájú továbbképzése szerepel az intézmény továbbképzési tervében. 

Elérendő célkitűzésünk, hogy a biológia szakos tanárral együtt 2 elsősegélynyújtást 
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ismerő, oktató és ellátó  pedagógus legyen intézményünkben. 

II. Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek oktatásának 

megvalósítása intézményünkben 

Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a tantárgyak rendszerében 

NAT 2012 

EMBER ÉS TERMÉSZET MŐVELTSÉGI TERÜLET 

TERMÉSZETISMERET (5–6. ÉVFOLYAM) 

6. Az ember megismerése és egészsége 

Önfenntartás. 

Alapfokú elsősegélynyújtás. 

BIOLÓGIA (7–8. évfolyam) 

6. Az ember megismerése és egészsége 

Egészség. 

Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek. 

FIZIKA (7–8. évfolyam) 

6. Az ember megismerése és egészsége 

Az elektromos áram hatása az élő szervezetre. 

Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek. 

KÉMIA (7–8. évfolyam) 

6. Az ember megismerése és egészsége 

Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban. 
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III. Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek a tanórán kívüli oktatásban 

nevelésben 

Az intézmény Házirendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Mun-

kavédelmi- és Tűzvédelmi Szabályzataiban foglaltak szerint baleset-megelőzési oktatás a 

tanév kezdetén, az osztályfőnöki órákon, s szükség szerint pl. kirándulások, üzemlátogatá-

sok alkalmával, illetve fokozott figyelemmel a testnevelés, az életvitel és gyakorlati isme-

retek, a fizika, a kémia, az informatika tantárgyak tanításakor. Egészségügyi szakkör kere-

tében. 
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HELYI TANTERV 
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12. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE 

Intézményünk helyi tantervét a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

szóló EMMI rendelet figyelembevételével az alábbiak szerint határozza meg: 

Általános iskola – 1-4 évfolyam: 

A kötelező tantárgyak esetében az ÉNEK „A” változatot adaptálja. 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok, kiegészítve a szabadon tervezhető óra-

keret számával megnövelve az 1–4. évfolyamon. 

 

Tantárgyi óraszámok  1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+2 7+2 6+2 6+1,5 

Idegen nyelvek       2+1 

Matematika 4 4 4+0,5 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+0,5 1+0,5 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

     

Általános iskola – 5-8 évfolyam: 

A kötelező tantárgyak esetében 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - „A” változat 

IDEGEN NYELV – „Idegen nyelv” változat 
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MATEMATIKA - „A” változat 

HIT- ÉS ERKÖLCSTAN 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

TERMÉSZETISMERET 

FIZIKA- „A” változat 

KÉMIA- „A” változat 

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN - „A” 

FÖLDRAJZ 

ÉNEK-ZENE- „A” változat 

HON- ÉS NÉPISMERET - Hon- és népismeret 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

INFORMATIKA 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok, kiegészítve a szabadon tervezhető óra-

keret számával megnövelve az 5–8. évfolyamon 
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Tantárgyi óraszámok 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4+0,5 4+1 3+1 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 
2+0,5 2+1 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1+0,5 

Kémia     1+0,5 2 

Biológia-egészségtan     2 1+1 

Földrajz     1+0,5 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népis-

meret 
1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  +1 1 1 1+0,5 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 (A helyi tanterv egyes tantárgyakra vonatkozó, részleteiben kidolgozott tananyaga 

és követelményei a mellékletben találhatók!) 
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13.  A VÁLASZTOTT KERETTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÓRASZÁM 

FELETTI KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ A KERET-

TANTERVBEN MEGHATÁROZOTTAKON FELÜL A NEM KÖTELEZŐ TAN-

ÓRAI FOGLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 

 

A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozá-

sok iskolánkban a pedagógusok döntése alapján, új tantárgy nem kerül bevezetésre, a  sza-

badon tervezhető órakeretet a már meglévő tantárgyak óraszámainak megemelésére hasz-

náljuk fel.  

Iskolánk a helyi tantervben nem ír elő további tananyagot, hanem az egyes tematikai egy-

ségek óraszámát emeli meg gyakorlás és a  képességek fejlesztése céljából. 

A Nkt. alapján szeretnénk minden alsós rászoruló diáknak magyarból és matematikából 

heti egy óra korrepetálást biztosítani, a felső tagozatban pedig magyarból matematikából 

szükség szerint, idegen nyelvből  és más elméleti tárgyból heti rendszerességgel vagy al-

kalmakként a felzárkóztatást és tehetséggondozást biztosítani. 

Az egyéb foglalkozások keretében szervezzük meg: 

 a korrepetálásokat 

 egyéni fejlesztéseket 

 szakköröket 

 tömegsport foglalkozásokat  

 napközis ellátást 

 tanulószoba biztosítását 

Az egyéb foglalkozások keretét  az adott tanévi igényeknek figyelembe vételével osztjuk 

szét. Ilyen rugalmasságra szükség van. A törvény által biztosított  órakeretből gazdálkod-

va. 
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14. A 2013/2014 TANÉVTŐL KEZDŐDŐEN FELMENŐ RENDSZERBEN KIVEZE-

TÉSRE KERÜLŐ HELYI TANTERV ÓRATERVEI 
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15. AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SE-

GÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

A. Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásá-

val, választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, tanesz-

közöket. 

B. Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az 

iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje 

szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak. 

C. Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök be-

szerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kö-

telezettség hárul. 

D. A tankönyvrendelés elkészítését az iskolában működő  tankönyvfelelős koordinál-

ja. A tankönyvrendelés összeállításánál az alábbi elveket érvényesítjük: 

a)  pedagógusaink a tankönyvválasztásnál figyelembe veszik az Oktatási Hi-

vatal által összeállított és közzétett hivatalos tankönyvjegyzéket (az Oktatá-

si Hivatal az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján teszi közzé a 

tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan felülvizsgál és fris-

sít) 

b) a tankönyvrendelésbe a pedagógus csak olyan tankönyv felvételét javasol-

hatja, amely megfelel az alkalmazott tantervnek, és amelyet a tantárgy ta-

nulása során a tanulók rendszeresen használnak; 

c) a pedagógiai munka egysége és az iskolán belüli átjárhatóság biztosítása 

érdekében azon tanulók számára, akik az adott tantárgyat az adott évfolya-

mon azonos tanterv szerint tanulják, egységesen ugyanazt a tankönyvet kell 

megrendelni. A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi 

szülői értekezleten szóban tájékoztatjuk a  szülőket. Tájékoztatjuk a köl-

csönözhető tankönyvekről , illetve arról, hogy milyen feltételek mellett 

kaphatnak támogatást, térítésmentességet (ingyenes hozzájutást) a tanulók 

a tankönyvek megvásárlásához. 
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16. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN (NAT) MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI 

FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI 

 

A köznevelési rendszer egyes feladataira és intézményeire vonatkozó külön szabályok 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése a legfontosabb feladat. 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből 

az iskolai tanulás tevékenységeibe; 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képes-

ségének alapozásával elősegítjük egyéni fejlődésüket 

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

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

kerül a Nat elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-

interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, 

készségek elsajátítása; a mentális képességek célirányos fejlesztése; az 

önálló tanulás és az önművelés alapozása; 

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

a tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudás-

tartalmak megalapozásának folytatása.  

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jel-

lemzők figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az 

ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása, 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozása; helyes 

magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása;  
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 a kritikus gondolkodás, a problémamegoldó képesség, a kezdeményező-

képesség,az együttműködés valamint a társas tolerancia kialakítása, fej-

lesztése 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - 

a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapo-

zása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni, 

 az önismeret alakítása, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztése, az együttműködés értékének tudatosítása a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

 a döntéshozatal valamint a kapcsolati kultúra képességének kialakítása, 

fejlesztése; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való 

törekvés; a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, sze-

mélyre szóló, fejlesztő értékelésük; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítése, gazdagítása; 

Erkölcstan, hit-és erkölcstan oktatás 

Intézményünkben a tanulók (szülők) választása alapján római katolikus, evangélikus és re-

formátus felekezeti hitoktatás folyik.  2013.szeptember 1-jétől az általános iskola első és 

ötödik osztályába vezetjük be a kötelező erkölcstant és a helyette választható hit-és er-

kölcstant, felmenő rendszerben. A teljes általános iskolai átállás várhatóan a 2016/17-es 

tanévre történik meg. 

A hit –és erkölcstan tárgy helyzete az iskolában az osztály órarendjébe illesztett tanóra. A 

hitoktató munkáltatója az egyházi jogi személy. A helyettesítés megszervezése a munkál-

tató feladata, ezért neki kell bejelenteni betegségét, egyéb akadályoztatását. Amennyiben 

nem tudja megoldani a helyettesítést ő jelzi az intézmény felé. A tantermeket az intézmény 

biztosítja. 

A tantárgy értékelése ugyanolyan módon történik, mint az erkölcstan óráé. Vagyis ha ott 

osztályoznak, akkor a hit-és erkölcstant is osztályozni kell /EMMI rendelet14.§ / Az egy-
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házak írásban jelzik az igazgatóknak  szándékukat. Az iskolaigazgatók meghirdetik a sza-

badon választott tárgyakat (hit-és erkölcstan). Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit- 

és erkölcstanoktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulás-

sal egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy hit- és erkölcstanoktatást 

vagy az erkölcstan oktatást igényli a gyermeke számára. 

 

Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, továbbá, ha az egyházi jogi személy 

a hit- és erkölcstanoktatást nem vállalja, az iskola a tanuló számára erkölcstanoktatást 

szervez. 

Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az hit- és erkölcstanoktatás vonatkozásá-

ban meghatározott csoportbeosztást.  

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan, vagy a hit- és er-

kölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát 

minden tanév május 20-áig írásban kell közölnie az igazgatóval és az érintett egyházi jogi 

személy képviselőjével  

 Természettudományos nevelés 

„Azt a fát, amelynek két évszázadra volt szüksége ahhoz, hogy megnőjön, egy óra alatt ki 

lehet dönteni.” 

(D.Attenborough) 

A környezeti nevelés programja fogja össze a különböző tantárgyak helyi tantervében 

megfogalmazott környezeti kérdésekkel foglalkozó feladatok végrehajtását. 

Iskolánk környezetnevelési programjának legalább két kiindulási alapot figyelembe kell 

venni, ami ezekre a falvakra és lakosságukra specifikusan jellemző: mivel nincs helyi ipar, 

a diákok közvetlenül nem érzékelik az ipari környezetkárosító hatásait. Ugyanakkor vilá-

gossá kell tenni számukra, hogy az általuk elfogyasztott, használt termékeket valahol más-

hol állítják elő, esetleg komoly szennyezés árán is. Ebből logikailag következik, hogy az 

„önmagáért való vásárlás”-ról, a pazarlásról való lemondással minden egyes ember tehet 

valamit környezete megóvása érdekében, azaz felelős azért. 
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Az iskola eddigi tevékenységei a környezeti nevelés területén 

 Évente szervezünk papírgyűjtést a környező falvakban (felelős: DÖK) 

 Rajzpályázatokon vesznek részt tanulóink a Föld Napja, valamint a Víz 

világnapja alkalmából 

 Felső tagozatos tanulóink a Herman Ottó versenyeken vesznek részt al-

kalmanként 

Erőforrások: 

 Személyi: a humán erőforrást az iskola nevelőtestületének tagjai   

 Tárgyi: médiatár  

A környezeti nevelés alapelvei 

A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását kell elősegíteni, 

úgy, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének meg-

akadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható 

fejlődését. A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel, a természetet, 

az élő és élettelen környezetet tisztelő erkölcsi alapelvek megalapozása, kialakítása a cél. 

A fenntarthatóság pedagógiája feltételezi az olyan élethosszig tartó tanulást, amely tájéko-

zott, tevékeny állampolgárokat nevel. Ezért az iskolai oktatásnak és nevelésnek elengedhe-

tetlen célja a tanulók kreatív, problémamegoldó gondolkodásmódjának kialakítása és az 

önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése. Az emberiség jövőjének biztosítása, a fenn-

tarthatóság érdekében fel kell készíteni a tanulókat arra, hogy megértsék a természet 

komplexitását, lássák, hogy a társadalom, az egyén, illetve a közösségek tevékenységeinek 

ezzel összhangban kell lenniük. Külön figyelmet kell fordítani a tanulók természettudo-

mányos gondolkodásmódjának fejlesztésére.  

Alakuljon ki a környezet állapota iránti érzékenységük, legyenek képesek felismerni a 

környezet minőségi változásait, tudják elemi szinten értékelni azokat. Ismerjék meg a föl-

det sújtó globális környezeti problémákat. A környezeti nevelésnek holisztikusnak, és eb-

ből eredően interdiszciplinárisnak kell lennie, ennek megfelelően pedig vizsgálnia kell a 

problémák ökológiai, társadalmi, gazdasági, kulturális vonatkozásit. Így a tanulók képesek 

lesznek felismerni a társadalmi-gazdasági modernizáció környezetre gyakorolt hatásait. A 

legfontosabb cél azonban a saját, közvetlen környezetük értékeinek megismerése, feltér-
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képezése. Emellett lényeges szerep jut a lakóhelyen és környékén felmerülő környezeti 

problémák felkutatásának, a környezeti konfliktusok felismerésének, megoldások keresé-

sének. Alakuljon ki bennük a környezetük iránti büszkeség, felelősség és tisztelet. Olyan 

állampolgárrá váljanak, akik ismerve tetteik következményeit úgy élnek, hogy környeze-

tükben ne okozzanak sebeket. 

A környezeti nevelés célkitűzései 

A tanulókat képessé kell tenni arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket össze tud-

ják kapcsolni az élet valós ügyeivel, hogy önmaguk lássák meg a problémákat, azok ösz-

szefüggéseit, és önmaguk keressék az arra adható válaszokat. Ennek során el kell jutni 

odáig, hogy a tanulók képesek legyenek megérteni a fejlődés és környezet kérdéseinek 

összefüggő rendszerét. (rendszerszemléletre nevelés) 

Nem elegendő az egyes problémák, de még a problémák összefüggéseinek felfe-

deztetése sem, ha nem alakul ki az a képesség, hogy a problémákra válaszokat is keresse-

nek a tanulók. Fontos, hogy az egyes kérdések megválaszolására több alternatíva felállítá-

sát igényelejék, s az alternatívák értékelése, ellenőrzése után képesek legyenek a helyes, 

megfelelő válasz kiválasztására. (az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítá-

sa) 

A környezeti nevelés színterei:  

 tanórák 

 kirándulások 

 nyári táborok  

 jeles napok megünneplése 

Ezek tartalmát a helyi tanterv és az iskola éves munkaterve tartalmazza.  

A megvalósítást segítő iskolai szintű tevékenységek:  

 Hulladékgyűjtés (Takarítási Világnap, szeptember) 

 Egészségnevelési Hónap (november)  

 Rajzpályázatok (a Víz Világnapja, március) 

 Papírgyűjtés (április) 

 A Föld Napja (április, május) 

 Iskolaújság  
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Terveink: 

 Hangsúlyozzuk a mindennapi környezetgazdálkodást: energia, víz, vásárlá-

si szokások… 

 Felkészítjük tanulóinkat a szelektív hulladékgyűjtésre 
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17. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS, TESTMOZGÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

MÓDJA 

Órakeretben valósítjuk meg a mindennapos testnevelés óráit. 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az egészségfejlesz-

téssel összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók. 
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18. A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK, TOVÁBBÁ EZEK 

ESETÉBEN A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

 

Választható tantárgyak: 

1-8 évfolyam:evangélikus, református, ill. római katolikus hittan oktatás illetve vele 

egyidőben  választható tantárgy lesz a  2013/2014 tanévtől 1. és 5. osztályban az erkölcs-

tan tantárgy. Mindez felmenő rendszerben valósul meg. 

Pedagógusválasztásra intézményünkben nincs lehetőség. 
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19. A TANULÓ TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÍRÁSBAN, SZÓBAN VAGY GYA-

KORLATBAN TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDJA, DIAG-

NOSZTIKUS, SZUMMATÍV, FEJLESZTŐ FORMÁI, VALAMINT A MAGA-

TARTÁS ÉS SZORGALOM MINŐSÍTÉSÉNEK ELVEI 

 

„ Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most ezzel visszatartod őt a fejlődésben. De ha 

olyannak látod, amilyenné lehetne,ezzel előre segíted őt életútján. „ 

(Gothe) 

Az ismeretek számonkérésének, a tanuló teljesítménye értékelésének követelményei 

és formái 

A) Követelmények: 

 Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amely-

hez a tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott. 

 A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) 

kell irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve 

a hiányosságok pótlásának segítése. 

 Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlá-

sára, hibák javítására. 

 A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–

teljesítmény egységében kell értékelni. 

 Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szö-

veges minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, 

csoportban kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét). 

 A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a meg-

erősítés útján történő fejlesztése az irányadó elv. 

B) Az értékelés formái: 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minő-

sítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve fel-

zárkóztatásra szorul. 
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A második év végétől a hagyományos osztályzásos módszert használjuk, azaz a tanuló tel-

jesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük, félév-

kor és a tanítási év végén osztályzattal minősítjük. 

A szaktanár a tanuló teljesítményét, előmenetelét 

a) heti egy órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjeggyel, 

b) heti kettő vagy három órás tantárgynál havonta legalább egy érdemjeggyel, 

c) heti három óránál magasabb heti óraszámú tantárgynál havonta legalább kettő érdem-

jeggyel értékeli. 

Az értékelés legyen folyamatos: 

 visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében, 

 jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről. 

A folyamatos értékelés fajtái: 

 órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére), 

 szóbeli felelet értékelése, 

 gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban (kés-

zségtárgyak teljesítményének értékelésére), 

 írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfőzött megjegyzé-

sek, tanácsok), 

 szülőknek üzenő füzet vagy ellenőrző útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy 

– esetleg – a kiemelkedően jó teljesítményért. 

 félévi és tanév végi 

Az értékelés módja: 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minő-

sítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve fel-

zárkóztatásra szorul. 

A második év végétől a negyedik év félév végéig a szöveges értékelés helyett, a hagyo-

mányos osztályzásos módszert kell használni.(Tanév közben érdemjegyekkel, a félévkor 

és a tanév végén osztályzattal minősítjük a tanulókat.) 
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Az 5-8. évfolyamon a tanulók munkáját minden tantárgyból év közben érdemjegyekkel, a 

félév és a tanév végén osztályzattal minősítjük. 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

Jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) 

Kiemelkedő tantárgyi teljesítmény félév és tanév végi osztályzata: kitűnő (5). 

Az ellenőrzés fajtái: 

 szóbeli feleltetés, 

 házi feladat, füzetvezetés ellenőrzése, 

 írásbeli számonkérési formák: 

o írásbeli felelet (egy anyagrészből), 

o beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat kitűzése, 

o röpdolgozat (bejelentés nélkül, aznapi házi feladatból), 

o dolgozat (előző órán bejelentett, kisebb anyagrészből), 

o témazáró dolgozat (legalább egy héttel korábban bejelentett, összefoglalással 

előkészített, teljes témakört felölelő). 

 a tanuló produktumának (pl.: rajz, technika órán előállított tárgy, testneveléssel 

összefüggő mozgásforma előadása) ellenőrzése. 

A tanulók munkájának szöveges értékelése 

A törvényi szabályozás: 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minő-

sítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve fel-

zárkóztatásra szorul. 

A második év végétől a negyedik év félév végéig a szöveges értékelés helyett, a hagyo-

mányos osztályzásos módszert használjuk. (Tanév közben érdemjegyekkel, a félévkor és a 

tanév végén osztályzattal minősítjük a tanulókat.) 

A szöveges értékelés elvi kiindulópontjai: 

 az értékelés a gyerekért, de elsősorban a szülőknek szól 

 alakítja a helyes önértékelést, segíti a reális önismeretet 
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 nyitott, nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart 

 a gyerek aktív részese a saját fejlődésének 

 a szülő és a pedagógus közösen gondolkodik a gyermek fejlődéséről 

A szöveges értékelés elvi követelményei: 

 minősítés-központúság helyett fejlesztőközpontúság jellemzi 

 figyelembe veszi az életkori sajátosságokat 

 összhangban van a pedagógiai programmal, a helyi tantervi rendszerrel és a ki-

munkált értékelési koncepciókkal 

 személyre szóló és ösztönző jellegű 

 a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként megerősítő, korrigáló, fejlesztő 

szerepet tölt be 

 konkrét egyénre szabott javaslatokkal jelöli meg a továbblépés útját és módját, 

nyelvi megformáltságában közérthető mind a tanuló, mind a szülő számára 

A szöveges értékelés rendszerének felépítése 

a) A helyi értékelés alapelvei 

 A gyerekek értékelését az osztálytanítók készítik el, figyelembe véve a 

napközis nevelő és az osztályban tanító tanár véleményét is . 

 A teljes körű értékelések évente négy alkalommal készülnek. Novem-

beri dátummal az első negyedév értékelése, a félévi értékelés a tanév 

rendje szerint, a harmadik negyedévi értékelés áprilisi dátummal, az év 

végi értékelés szintén a tanév rendje szerint történik. 

 A fent említett értékeléseket az EMMI Oktatási Államtitkárság által ki-

adott a „Szöveges értékelést , minősítést támogató szoftver” használa-

tával készítik el. 

 A szöveges értékelés tartalmi szempontjai: 

 magatartás 

 szorgalom 

 tantárgyi teljesítmények 

 a helyi tanterv követelményeinek való megfelelés, 

 általános értékelés / év végén /: 
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A ……………….. évfolyam tantervi követelményeinek kiválóan megfelelt, vagy jól meg-

felelt, vagy megfelelt.  ………………tantárgyból felzárkóztatásra szorul. 
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Értékelési szempontsor 

a félévi és az év végi szöveges értékeléshez 

az 1. osztályban 

1. Érzelmi élet jellemzői

érzelmi élete 

iskolai munkához való viszonya 

pedagógusokhoz való viszonya 

fegyelmezettsége 

konfliktusmegoldó képessége 

2. Társas kapcsolatok

társas kapcsolatok köre 

kapcsolatteremtő képesség 

együttműködési képesség a csoportban 

másokra való odafigyelés képessége 

csoportnormák elfogadásának szintje 

3. Tanulást befolyásoló tényezők fejlettségének megfigyelése, értékelése

figyelem emlékezet 

- megfigyelőképesség  - bevésés 

- tartóssága - megtartás 

- terjedelme  - felidézés 

- mozgásos eml. Fejlettsége 

- vizuális eml. Fejl. 

- verbális eml. Fejl. 

- testséma 

- térorientáció 

gondolkodás 

4. Tanulási technikák fejletségének értékelése

feladatmegoldásban nyújtott segítség 

munkatempó  

taneszközök, segédeszközök használata 

önellenőrzés 

91



  

Magyar nyelv és irodalom 

Beszéd 

Beszédtechnika helyes korrekcióra szorul logopédust igényel 

Artikuláció helyes időnként zárt artikuláció zárt szájmozgás 

Beszédtempó normális beszédtempó gyors lassú 

Szókincse gazdag korának megfelelő szegényes 

Kifejezése választékosan fejezi ki magát rövid mondatokkal szavakkal kérdésekre csak szavakkal 

Grammatikai hibák 

Olvasás 

Szavak 

bontása 

Szóta

gokra 

biztos bizonytalan nem tudja 

hangokra biztos bizonytalan nem tudja 

Tanult betűk olvasása 

Írott 

betűk 

biztos bizonytalan Keveri  Nem ismeri fel 

Nyomtatott betűk biztos bizonytalan Keveri  Nem ismeri fel 

Betűfelismerése gyors jó lassú Hibás 

Összeolvasása Hibátlan, tempós akadozó betűzgető betűcsere Betoldás  hangkihagyás 

Megértése Mondatokat 

megérti 

Szavakat 

ért meg 

2-3 betűs 

szavakat 

ért 

Nem érti 

meg amit 

olvas 

Verstanulás 
Az előírt verseket megtanul, a vers 

hangulatának tükrözésével mondja el 

Az előírt verseket megtanulja és 

szöveghiba nélkül mondja el, a 

hangsúlyozást gyakorolni kell 

Versmondáskor gyakran kell 

segíteni, nehezen tudja 

megtanulni 

Írás 

Betűalakítás szabályos nem mind szabályos betű vagy távolsághibás nem tetszetős torzított 

Betűkapcsolás szabályos kevés kapcsolási hibát ejt szabálytalanul kapcsol  

Másolás 

Írottról hibátlan  kevés hibával sok hibával 

Nyomtatottról hibátlan  kevés hibával sok hibával 
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Tollbamondás 

Betűk hibátlan kevés hibával sok hibával 

Szavak hibátlan kevés hibával sok hibával 

Emlékezetből írás hibátlan kevés hibával sok hibával 

Írástempó lendületes megfelelő akadozó lassú nagyon lassú fejlesztendő 

Íráskép rendezett, tiszta rendezetlen átírt, piszkos rendetlen 

Önálló 

munkavégzése 

jó változó gyenge 

Önellenőrzés pontos általában pontos pontatlan 

Matematika 

Számfogalma kialakult bizonytalan kialakulatlan 

Számjegyek írás – 

olvasása 

tudja téveszti fejlesztendő nem tudja 

Számok 

nagyságszerinti 

összehasonlítása 

tudja téveszti nem tudja 

Munkavégzése számok helye a 

számegyenesen 

biztos kicsit bizonytalan eléggé 

bizonytalan  

nem tud 

tájékozódni 

eszközzel és azok 

nélkül is önállóan  

eszközök 

használatával kevés 

nevelői segítséggel 

sok nevelői segítséget 

igényel 

segítséggel sem 

oldja meg a 

feladatot 

Páros, páratlan 

számokat 

felismeri  téveszti nem tudja 

Matematikai jelek 

felismerése 

biztos bizonytalan nem tudja 

Művelet fogalma kialakult megfelelő bizonytalan kialakulatlan 

Összeadás kialakult megfelelő bizonytalan kialakulatlan 

Kivonás  kialakult megfelelő bizonytalan kialakulatlan 

Pótlás kialakult megfelelő bizonytalan kialakulatlan 

Számok bontása kialakult  kevés hibával sok hibával fejlesztendő 

Számok közötti reláció biztos bizonytalan 

Szöveges feladatok 

Rajzról a feladatot képes lejegyezni nem képes lejegyezni 

Szöveg alapján jól megoldja csak segítséggel nem képes rá 

A hosszúság 

mértkegységeit 

ismeri, tudja alkalmazni 

átváltani 

segítséggel tudja nem ismeri, nem tudja alkalmazni 

A tömeg 

mértkegységeit 

ismeri, tudja alkalmazni 

átváltani 

segítséggel tudja nem ismeri, nem tudja alkalmazni 

Az űrtartalom 

mértkegységeit 

ismeri, tudja alkalmazni 

átváltani 

segítséggel tudja nem ismeri, nem tudja alkalmazni 

Az idő mértékegységeit ismeri, tudja alkalmazni 

átváltani 

segítséggel tudja nem ismeri, nem tudja alkalmazni 

A nyitott mondatokat önállóan megoldja kevés segítséggel tudja még nem tudja 

szabályjátékokat önállóan felismeri a 

szabályt és alkalmazza 

a szabály felismerésében segítségre 

szorul 

önállóan nem képes megoldani 

Kreativitása, vizuális 

kifejezése  

ötletdús, szegényes 

Vizuális memória 
rajzolás, festés 

jó – megfelelő- 
olló, ecsetkezelése 

jó – nehézkes - fejlesztendő 
mintázás 

jó – megfelelő – gyenge 
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Rajz – technika jó – megfelelő- gyenge gyenge 

Ének Dalénekl.és 

jó – megfelelő – gyenge 
ritmusgyakorlat 

jó – megfelelő – gyenge 

Testnevelésóra 

• fegyelmezett 

• rendbontó 

 • néha 

 • gyakran 

A nevelő utasításait 

• betartja 

• néha nem tartja be 

 • soha 

labdás 

gyakorlatokban 

• ügyes 

• fejlesztésre szorul 

térbeli tájékozódása, 

mozgása 

• jó 

• megfelelő 

egyensúlyfeladatokat 

• könnyedén

• félénken old meg

Ember és társadalom,  

Természetismeret 

közösségi szabályok 

betartása 

jó – megfelelő – gyenge 

a közvetlen 

környezet ismerete 

jó – megfelelő - hiányos 

évszakok ism. 

jó – megfelelő - hiányos 
az emberi testet 

ismeri – nem ismeri 

Az élet és természet 

értékeit 

ismeri - óvja ismeri – nem védi 

Hol tartok? 

Mit tudok már? 
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Tájékoztató 

1. osztályos tanuló

iskolai munkájáról, haladásáról 

az előkészítő időszak végén 

Tisztelt Szülő! 

Tájékoztatom gyermeke  

iskolai munkájának eredményességéről 

Társas kapcsolata felnőttel kezdeményező elfogadó visszautasító visszahúzódó 

társaival kezdeményező elfogadó visszautasító visszahúzódó 

Figyelme kitartó megfelelő rövid ideig tartó szétszórt 

Munkatempója gyors megfelelő kicsit lassú nagyon lassú 

Az utasítást megérti, a feladatot 

önállóan teljesíti 

megérti, de 

segítséggel teljesíti 

megérti, de nem 

teljesíti 

nem érti tétovázó, nem tudja 

elkezdeni 

Felszerelései, 

munkaeszközei 

hiánytalanul 

megvannak 

néha hiányosak gyakran hiányosak 

Beszédtempó gyors megfelelő kicsit lassú nagyon lassú 

Hangerő megfelelő Halk hangos 

Beszédkészsége jó megfelelő hiányos sok nyelvtani szabályt 

nem alkalmaz 

Szókincse gazdag megfelelő hiányos nagyon hiányos 

Hangok ejtése teljesen szabályos néhány 

……………. 

szabálytalan 

sok hang képzése 

hibás 

Hangfelismerés biztos keveset téveszt sokat téveszt nem ismeri fel 

Szótagokra bontás biztos bizonytalan 
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Hangokra bontás biztos bizonytalan 

Memóriája jó fejlesztésre szorul 

Ceruzafogása biztos bizonytalan változó 

Betűelemek írása egyenletes Változó rendezetlen 

A vonalrendszerben 

való eligazodása 

biztos bizonytalan 

A betűelemek 

másolása 

biztos bizonytalan 

A betűelemek írása 

tollbamondásra 

biztos bizonytalan 

Önálló munkavégzése csoportban jól 

dolgozik, önálló 

megfelelő kicsit önállótlan, 

segítségre szorul 

csak közvetlen 

irányítással tud 

dolgozni 

Munkájának külleme szép, rendezett megfelelő kicsit maszatos, 

rendezetlen 

rendetlen, nem 

esztétikus 

Térirány felismerés biztos kicsit bizonytalan nagyon bizonytalan nem ismeri fel 

Számfogalma kialakult, biztos megfelelő nem alakult ki 

…………….. 

fejlesztésre szorul 

Környezetéről 

információja 

sokrétű, tájékozott életkorának 

megfelel 

kicsit hiányos 

információja 

nagyon hiányos az 

alapvető információ 

Rajzolás, vázolás 

üteme 

gyors, lendületes megfelelő lassú, nehézkes, 

bizonytalan 

görcsös, merev, 

nagyon lassú 

Ritmusérzéke jó megfelelő kicsit bizonytalan nem képes 

ritmusgyakorlatra 

Nagymozgása iram – irányvált. 

biztos 

kicsit bizonytalan nagyon bizonytalan összerendezetlen 

A testnevelés óra 

szabályait 

pontosan elvégzi, 

mindig betartja 

néha nem tartja be nem tartja be 

A fejlődés érdekében javaslom: 

, 200  . 

P.H. 

Tanító      Látta (szülő, gondviselő) 
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Hol tartok? 

Mit tudok már? 

97



Tájékoztató 

1. osztályos tanuló

iskolai munkájáról, haladásáról 

az első negyedév végén 

Tisztelt Szülő! 

Tájékoztatom gyermeke  

iskolai munkájának eredményességéről 

Társas kapcsolata barátkozó alkalmazkodó 

udvarias  

segítőkész 

képes önálló feladat 

elvégzésére 

visszahúzódó 

nehezen alkalmazkodó 

csoportban képes 

dolgozni 

önértékelése reális 

türelmetlen  

biztatást igényel 

nehezen viseli a kudarcot 

önállótlan sok irányítással 

dolgozik 

önértékelése nem megfelelő 

Viselkedési, tanulási 

szokásai, normák 

példamutató 

megfelelő 

önfegyelme változó 

rendbontó 

iskolai munkája fontos 

közömbös 

nem fontos számára 

felszerelését rendben tartja 

nem tartja rendben 

hiányos 

csendben, fegyelmezetten 

dolgozik 

zavarja társait 

Figyelme képes hosszabb 

koncentrálásra 

megfelelő rövid ideig tartó szétszórt, kalandozó 

Munkatempója, 

munkavégzése 

gyors 

felületes 

megfelelő 

pontos 

kicsit lassú, kevés hibával 

dolgozik 

nagyon lassú, sok hibával 

dolgozik 

Szóbeli 

kifejezőképessége 

választékosan beszél rövid mondatokat használ nyelvtani szabályokat 

hibásan használja 

kérdések segítségével tudja 

kifejezni magát 
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Ismeretek alkalmazása jó megfelelő segítséggel alkalmazza nem tudja alkalmazni 

Hang- és betűfelismerés biztos, hibátlan kevés hibával ismeri fel sokat hibázik 

………………… 

egyenlőre nem képes 

felismerni 

Betűösszeolvasás  hibátlan, gyors, 

megfelelő 

kevés hibával olvas sok hibával  

lassú ütemű 

még nem tud összeolvasni 

Kézügyessége, 

vonalvezetése 

jó 

lendületes 

megfelelő 

megfelelő 

gyenge  

lassú 

fejlesztést igényel  

görcsös 

Betűalakítása szabályos 

lendületes, gyors 

megfelelő ütemű 

kevés hibával ír 

………………….. 

………………….. 

sok hibát vét 

görcsös 

laza 

rendezetlen, lassú 

Másolás írottról írottra hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztendő 

Másolás nyomtatottról 

írottra 

hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztendő 

Betűk írása 

tollbamondásra 

hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztendő 

Rövid (2-3 betűs) 

szavak írása 

tollbamondásra 

hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztendő 

Emlékezetből írás hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztendő 

Számfogalma  

0-10-ig  

kialakult  

bizonytalan ……... 

Számok írása 

jó 

megfelelő 

szabálytalan 

+, - 

biztos 

bizonytalan 

=, <, > viszonyítás 

biztos 

bizonytalan 

Számsorrend alkotása 

biztos 

bizonytalan 

Számok bontása 

megfelelő 

lassú 

csak manipulálással képes 

Páros és pártalan 

számokat 

felismeri téveszti nem tudja 

Testnevelésórán 

fegyelmezett 

néha 

gyakran rendbontó 

A nevelő utasításait 

betartja 

néha nem tartja be 

Labdás gyakorlatokban 

ügyes 

fejlesztésre szorul 

Térbeli tájékozódása 

jó 

megfelelő 

Egyensúlyfeladatokat 

könnyedén  

félénken old meg 

Ritmus és 

dalfelismerése 

jó megfelelő kicsit bizonytalan nem képes 

ritmusgyakorlatokra 

Tájékozódás az időben / 

évszakok, hét napjai 

biztos bizonytalan 

Technikai 

eszközhasználat 

biztos 

bizonytalan 

az elkészült munkadarab  

tiszta, esztétikus 

elfogadható 

maszatos, rendezetlen  

Munkájának külleme szép rendezett elfogadható kicsit maszatos, 

rendezetlen 

nem esztétikus 

A fejlődés érdekében javaslom: 
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, 200  . 

P.H. 

Tanító      Látta (szülő, gondviselő) 

Hol tartok? 

Mit tudok már? 
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Tájékoztató 

1. osztályos tanuló

iskolai munkájáról, haladásáról 

a harmadik negyedév végén 

Tisztelt Szülő! 

Tájékoztatom gyermeke  

iskolai munkájának eredményességéről 

Társas kapcsolat 

szabályai 

PÉLDAMUTATÓAN 

BETARTJA 

segítőkész 

őszinte tisztelettel: 

fegyelmezett 

önértékelése reális 

JÓ 

visszahúzódó 

kezdeményező 

alkalmazkodó 

• önfegyelem 

változó 

MEGFELELŐ 

néha türelmetlen  

nehezen alkalmazkodó 

•önértékelése 

nem megfelelő 

NEM TARTJA BE 

- durva 

- zárkózott 

- erőszakos 

-ellenséges 

-nem képes 

alkalmazkodni 

- fegyelmezetlen 

Erkölcsi normái, 

értékítélete 

megfelelő nem megfelelő 

Ismeretszerzésben önálló kevés segítséget igényel több segítséget igényel önállótlan 

Munkatempója, 

munkavégzése 

gyors 

• pontos 

megfelelő 

• pontos 

kicsist lassú 

• hibátlan 

nagyon lassú 

•hibátlan 
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• kevés hibát vét 

• felületes 

• kevés hibát vét 

• sok hibát vét 

• kevés hibát vét 

•sok hibát vét 

•sok hibát vét 

•kevés hibát vét 

Tanuláshoz való 

viszonya, szokása 

• példamutató 

• jó 

• megfelelő 

• kifogásolható 

Iskolai munkája 

• fontos 

• közömbös 

• nem fontos számára 

Feladatait 

pontosan 

felületesen 

hiányosan végzi 

Munkavégzése 

• fegyelmezett 

• zavarja társait 

• önállótlan 

• önállóan dolgozik 

Kérdések, válaszok 

megfogalmazása 

önálló szövegalkotása 

választékos 

rövid mondatokat 

használ 

csak kérdésekre válaszol szóbeli kifejezése gyenge, 

fejlesztésre szorul 

Betűismeret 

biztos 

bizonytalan 

nagyon hiányos 

Szótagolva 

jól – megfelelően – 

gyengén olvas 

Szótaghatárokat 

jól érzi – nem érzékeli 
Mondathatárokat 

• betartja 

• nem mindig tartja be 

• soha nem tartja be 

Hangos olvasása gyors 

hibátlan 

kifejező 

megfelelő 

kevés hibával 

monoton 

kicsit lassú 

sok hibával 

akadozó 

fejl. szorul 

nem tud összeolvasni 

Szövegértése kifogástalan 

mondatokat is érti 

megfelelő 

csak szavakat  

nem érti nem felel meg 

Írásmód, külalak Betűalakítás 

szabályos –  

szabálytalan 

Külalak 

szép – megfelelő - 

fejlesztendő 

Írástempó 

gyors – jó – kicsit lassú – 

nagyon lassú 

Ceruzafogás 

laza - görcsös 

Másolás írottról írottra hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztendő 

Másolás nyomtatottról 

írottra 

hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztendő 

Emlékezetből írás hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztendő 

Tollbamondás után hibátlan kevés hiba sok hiba fejlesztendő 

Íráshelyesség hibátlan kevés hiba 

……………….. 

több hiba 

………………… 

………………… 

sok hiba 

Kézügyessége kimagaslóan jó  jó megfelelő fejlesztendő 

Kreativitása, vizuális 

kifejezése 

Rajz – technika 

ötletdús, szegényes 

vizuális memória 

jó – megfelelő - gyenge 

rajzolás, festés 

jó – megfelelő – gyenge 
olló, ecsetkezelése 

jó – nehézkes - 

fejlesztendő 

mintázás 

jó – megfelelő – gyenge 

Ének Daléneklés 

jó – megfelelő - gyenge 
Ritmusgyakorlat 

jó – megfelelő - gyenge 
Zenei ismeret 

jó – megfelelő - gyenge 
Zenei hallás 

jó – megfelelő – gyenge 

Testnevelésóra  

• fegyelmezett 

• rendbontó 

 • néha 

 • gyakran 

A nevelő utasításait 

• betartja 

• néha nem tartja be 

 • néha 

 • soha 

Labdás 

gyakorlatokban 

• ügyes 

• fejlesztésre szorul 

Térbeli tájékozódása, 

mozgása 

• jó 

• megfelelő 

Egyensúly-feladatokat 

• könnyedén 

• félénken old meg 

Ember és társadalom, 

Természetismeret 

Közösségi szabályok 

betartása 

jó – megfelelő - gyenge 

A közvetlen környezet 

ismerete 

jó – megfelelő - gyenge 

Évszakok ism. 

jó – megfelelő - gyenge 
Az emberi testet 

ismeri – nem ismeri 

Az élet és természet 

értékeit 

ismeri - óvja ismeri – nem védi 

Népi játékokat 

ismer, eljátsza 

nem ismeri 

Drámajátékban 

részt vesz- nem vesz részt 
Hagyomány játékait, 

táncait 

ismeri, részt vesz 

nem ismeri – nem vesz 

részt 

Rögtönzésre 

képes  

még nem képes 

Közös játékban 

részt vesz 

nem vesz részt 

Számfogalma  

0-20-ig 

•kialakult 

• bizonytalan 

Számok írása diktálás után 

hibátlan 

téveszt 

nem tudja írni 

Viszonyítás 

(<, >, =) 

• biztos 

•bizonytalan 

Számok sorba 

rendezése 

• biztos 

• bizonytalan 

Számok bontása 

• hibátlan, gyors 

• hibás, lassú 

• csak eszköz 
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•nem tudja segítségével 

Páros páratlan 

számokat a 20-as 

számkörben 

felismeri téveszti nem tudja 

Összeadás 

írásban 

jó, megfelelő, fejleszt. 

szóban 

jó, megfelelő, fejleszt. 

Kivonás  

írásban 

jó, megfelelő 

fejleszt. 

szóban 

jó – megfelelő 

fejleszt. 

Pótlás  

írásban 

jó, megfelelő 

fejleszt. 

szóban 

jó – megfelelő 

fejleszt. 

Rajzról feladatot 

képes írni 

nem képes lejegyezni 

Szöveges feladatokat 

jól megoldja 

csak segítséggel 

nem képes rá 

A fejlődés érdekében javaslom: 

, 200  . 

P.H. 

Tanító      Látta (szülő, gondviselő) 

Hol tartok? 
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Mit tudok már? 

Tájékoztató 

2. osztályos tanuló

iskolai munkájáról, haladásáról 

az első negyedév végén 

Tisztelt Szülő! 

Tájékoztatom gyermeke  

iskolai munkájának eredményességéről 

ÁLTALÁNOS 

Társas kapcsolata kezdeményező, 

segítőkész 

elfogadó, közömbös visszahúzódó visszautasító 

Figyelme hosszú ideig tart Jó megfelelő rövid ideig tartó, szétszórt 

Munkatempója nagyon gyors Jó ütemű megfelelő kicsit lassú 

nagyon lassú 

Tanórai fegyelme követendő, példás Jó változó gyakran rendbontó 
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fegyelmezetlen 

Tanórán kívüli 

fegyelme 

példamutató Megfelelő változó fegyelmezetlen 

Kudarctűrő képessége jó, jobb teljesít- ményre 

ösztönzi 

változó, letöri a kritika elviseli a kritikát, zárkózott 

lesz 

agresszivitást, ellenkezést 

vált ki az 

eredménytelenség 

Munkához való 

viszonya 

példás, mindig elvégzi 

köteles-     ségét, gyakran 

végez szorgalmi munkát 

Jó, néha elfelejti megfelelő, néha 

megfeledkezik róla 

hanyag, sokszor vagy 

egyáltalán nem készíti el 

feladatait 

Munkájáról rendszeresen tájékoztatja 

szüleit, gondviselőjét 

ritkán tájékoztatja nem számol be róla 

Füzetvezetése, munkák 

külleme 

Tiszta, rendezett Megfelelő elfogadható  

változó 

rendetlen,  

maszatos 

Alapvető 

kommunikáció – 

alapvető udvariassági 

formák 

mindenkor helyesen 

alkalmazza 

néha segítséggel, 

figyelmeztetés után 

alkalmazza 

nem alakult ki, nem tudja 

alkalmazni 

Az utasítást megérti, a feladatot 

önállóan teljesíti 

megérti, de segítséggel 

teljesíti 

nem érti tétovázó, nem tudja 

elkezdeni 

Felszerelései, 

munkaeszközei 

hiánytalanul megvannak néha hiányosak gyakran hiányosak 

Javaslatom: 

OLVASÁS 

Hangos olvasása  hibátlan, lendületes kevés hibával akadozva, sok hibával 

olvas 

betűzgetve olvas 

Szövegértése jó megfelelő, kis segítséget 

igényel 

sok segítséget igényel nem érti, amit olvas 

Verstanulása az előírt verseket 

hibátlanul a vers 

hangulatának 

tükrözésével mondja el 

az előírt verset megtanulja 

és szöveghiba nélkül 

mondja el, a 

hangsúlyozást gyakorolni 

kell  

versmondákor gyakran 

kell segíteni, nehezen tudja 

megtanulni 

Az abc-t ismeri, tudja Nem tudja 

Lényegkiemelése önállóan képes rá kis segítséggel képes még nem képes 

lényegkiemelésre 

Beszéde értelmes, kifejező rövid mondatokat használ nehezen érthető 

Beszédtempó életkorának megfelelő kicsit gyors 

kicsit lassú 

nagyon gyors 

nagyon lassú 

Szókincse gazdag, választékos rövid, egyszerű mondatot 

használ  

egyszerű, hiányos 

Mondanivalóját önállóan meg tudja 

fogalmazni 

kis segítségre szorul nem mindig értelmes a 

megfogalmazása 
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Javaslatom: 

ÍRÁS 

Írása Írástempó  

gyors,  

lendületes, 

hibátlan 

megfelelő, kevés hibával ír kicsit lassú, sok hibával ír nagyon lassú, sok hibával 

ír 

Másolása írott szövegről hibátlan néhány hibát vét sok hibával dolgozik 

Másolása nyomtatott 

szövegről 

hibátlan néhány hibát vét sok hibával dolgozik 

Tollbamondás utáni 

írása 

hibátlan néhány hibát vét sok hibával dolgozik 

Mondatkezdő 

nagybetűt 

mindig alkalmazza néha elfelejti gyakran elfelejti 

Mondatzáró írásjelet mindig alkalmazza néha elfelejti gyakran elfelejti 

Szóvégi hosszú 

magánhangzókat 

mindig alkalmazza néha hibázik gyakran hibázik még nem érzi 

A tanult j- és  ly-s 

szavakat 

hibátlanul írja kevés hibával írja sok hibával képes leírni nem tesz különbséget 

Szavak elválasztása hibátlan kevés hibával sok hibával még nem tud elválasztani 

Íráskép rendezett, tetsztős Megfelelő rendezetlen 

Javaslatom: 

MATEMATIKA 

Számfogalom 100-ig kialakult, biztos Bizonytalan még kialakulatlan 

Számok viszonyítása hibátlan néha hibázik sokat hibázik nem tudja viszonyítani 

Számok helye a 

számegyenesen 

biztos kicsit bizonytalan eléggé bizonytalan nem tud tájékozódni 

Számsorozat szabályai felismeri Segítséggel tudja nem látja az összefüggést, 

szabályosságot 

Alapműveletek 

- összeadás  

100-as szám- körben 

- kivonás a 100-as 

számkörben 

gyors, hibátlan 

gyors, hibátlan 

eszköz segítségével dolgozik, 

kevés hibával 

eszköz segítségével dolgozik, 

sok hibával dolgozik 

sok hibával dolgozik 
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- szorzás a 100-as 

számkörben 

- osztás a 100-as 

számkörben 

gyors, hibátlan 

gyors, hibátlan 

kevés hibával 

eszköz segítségével dolgozik, 

kevés hibával 

eszköz segítségével dolgozik, 

kevés hibával 

sok hibával dolgozik 

sok hibával dolgozik 

Szöveges feladatok 

megoldása 

gyors, hibátlan kis segítséggel tudja megoldani sok segítséggel tudja 

megoldani 

nem képes megoldani 

Nyitott mondatokat nem tud oldani önállóan kevés segítséggel tudja még nem tudja megoldani 

A hosszúság 

mértékegységeit 

ismeri, tudja alkalmazni, 

átváltani 

Segítséggel tudja nem ismeri, nem tudja 

alkalmazni 

Tömeg mértékegységeit ismeri, tudja alkalmazni, 

átváltani 

Segítséggel tudja nem ismeri, nem tudja 

alkalmazni 

Űrtartalom 

mértékegységeit 

ismeri, tudja alkalmazni, 

átváltani 

Segítséggel tudja nem ismeri, nem tudja 

alkalmazni 

Idő mértékegységeit ismeri, tudja alkalmazni, 

átváltani 

Segítséggel tudja nem ismeri, nem tudja 

alkalmazni 

Római számokat ismeri, tudja alkalmazni bizonytalan nem tudja 

Javaslatom: 

TERMÉSZETISMERET 

Megfigyeléseket rendszeresen végez rendszertelenül végez nem végez megfigyelést 

Tanult jelenségeket felismeri  

csoportosítani tud megadott 

szempont szerint 

nem ismeri fel 

segítséggel tud csoportosítani 

még képtelen csoportosításra 

Évszakokat, jellemzőit ismeri, el tudja mondani ismeretei hiányosak, segítséggel 

jellemzi 

nem ismeri 

a napirendet, napszakot hibátlanul felsorolja, 

megfogalmazza 

segítséggel nevezi meg nem ismeri, nem tudja 

megfogalmazni 

Az emberi test ápolását, 

egészséges életmódot 

ismeri, felsorolja ismeretei hiányosak, hibásak, 

nem tudja megfogalmazni 

Környezetvédelem szabályait ismeri, betartja ismeretei hiányosak nem ismeri 
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Gyalogos közlekedés fontosabb szabályait ismeri, 

alkalmazza 

Ismeri, nem alkalmazza nem ismeri 

Lakóhelyről ismereti alaposak kicsit hiányosak nagyon hiányosak 

A tanult állatok kicsinyeit, táplálékát, élőhelyét el 

tudja mondani 

hiányosan tudja még nem tudja 

Javaslatom: 

ÉNEK 

A tanult hangjegyeket le tudja jegyezni a 

vonalrendszerbe 

segítségre szorul nem tudja elhelyezni 

Ritmusértékeket felismeri, le tudja jegyezni felismeri, segítséggel 

jegyzi le 

nem ismeri fel, nem tudja 

lejegyezni 

Kottaképről a ritmust meg tudja szólaltatni segítséggel tudja 

megszólaltatni (tapsolni) 

még nem tudja 

A hangjegyeket 

kézjelről 

Ismeri nem biztos az ismerete sokat nem ismer fel 

Dalokat ismeri – énekli, 

ismeri – nem énekli 

ismeri, de csak társasággal 

énekli 

szövegismeretei nagyon 

hiányosak 

Ritmuskíséretet tud adni a dalokhoz kis hibával tudja sok hibával tudja 

Népi játékokat, 

dalokhoz tartozó 

játékokat 

sokat ismer néhányat ismer nagyon keveset ismer 

Hangszereket biztonsággal felismeri Segítséggel ismeri fel még nehezen, vagy nem 

tudja megkülönböztetni 

Énekel szívesen egyedül társaival énekel nem szívesen énekel csak figyelmeztetésre 

énekel közösségben 

Javaslatom: 

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 

Rajzol szívesen önálló 

kezdeményezésre 

csak közös 

munkavégzéskor 

nem szívesen rajzol 

Mesék, történetek 

megjelenítése 

Átlagon felüli Megfelelő az átlagosnál 

egyszerűbben jelenít meg 

Térkihasználása Egyedi Megszokott nincs egyensúly csak a lap 

bizonyos részeit használja 

Színhasználat  izgalmas, szokatlan, 

egyéni 

jól használja a színeket kevés színnel dolgozik komor, vidám színeket 

használ 

Embereket, növényeket, 

állatokat, tárgyakat 

jól ábrázol életkorának megfelelően átlagosnál gyengébben 

ábrázol 

Gyurma használata kimagasló, egyedi jól használja megfelelő még gyenge 
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Papírmunkái kimagasló, egyedi jól használja megfelelő még gyenge 

Sor- és formaritmus, 

terülődísz 

átlagosnál jobban alkot jól alkot megfelelően még gyenge a 

megjelenítés 

Rajzeszközök 

használata 

változatos, sokféle néhányat használ nagyon keveset használ 

csak  

Rajztechnikák 

alkalmazása 

változatos, sokféle néhányat alkalmaz nagyon keveset használ 

csak 

Olló, ragasztó, egyéb 

eszköz használata 

ügyesen használja kevés segítséggel tudja 

használni 

még ügyetlen 

Javaslatom: 

TECHNIKA, ÉLETVITEL 

Az anyaghasználata gazdaságos kicsit pazarló nagyon pazarló 

Eszköz- és 

szerszámhasználat 

biztonságosan, 

helyesen használja 

bizonytalan a 

használatban 

helytelenül használja 

Képlékeny anyagokkal rendkívül jól dolgozik megfelelően dolgozik még gyengén dolgozik 

Papírral rendkívül jól dolgozik megfelelően dolgozik még gyengén dolgozik 

Fonallal, cérnával rendkívül jól dolgozik megfelelően dolgozik még gyengén dolgozik 

Textillel, különleges 

anyaggal 

rendkívül jól dolgozik megfelelően dolgozik még gyengén dolgozik 

Az anyagok fontosabb 

tulajdonságait 

jól ismeri megfelelően ismeri nagyon kevés az ismerete 

Kreativitása kimagasló, egyéni ötletei 

vannak 

Jó megfelelő kevés ötlete van  

nincs ötlete 

Munkájában önálló, precíz, kitartó néha segítségre szorul könnyen abbahagyja 

munkáját 

felületes 

Munkadarabjai tiszták, pontosak, 

tetszetősek 

kicsit pontatlan nagyon pontatlan maszatos, rendezetlen 

Javaslatom: 

TESTNEVELÉS 

Mozgása gyors, rendezett Megfelelő kicsit lassú 

Feladatokat, 

szabályokat 

pontosan elvégzi, mindig 

betartja 

pontatlanul végzi, néha 

nem tartja be 

nem tarja be 

Járás-, futás- 

gyakorlatokat 

Pontosan végzi kis hibával végzi gyakran hibásan hajtja 

végre a feladatokat 

labdás feladatokat Ügyesen végzi kis hibával végzi még ügyetlen a labdás 

feladatokban 

Tenniakarása a kimagasló Megfelelő közömbös 
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közösségért 

Közös játékban példamutató néha megfeledkezik a 

szabályokról 

sokszor megfeledkezik a 

szabályokról 

Az egészséges életmód 

tanult szabályait 

ismeri, betartja ismeri, nem mindig tartja 

be 

nehezen tartja be 

Balesetmegelőzési 

szabályokat 

ismeri, betartja ismeri, nem mindig tartja 

be 

nem ismeri 

Mozgásigénye rendkívül sok Megfelelő kicsit kevés nagyon kevés 

Javaslatom: 

Kelt: 

osztályfőnök 

P.H. 

       Látta (szülő, gondviselő) 
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b) Értékelési funkciók meghatározása

 -Diagnosztikus, prognosztikai, korrekciós funkció, amely fontos in-

formációkat ad a pedagógusnak a helyzetfelméréshez, a csoport és az

egyén tanulási folyamatának tervezéséhez.

 -Formatív, fejlesztő  szabályozó funkció, amely a tanulás folyamatá-

hoz, annak korrekciójához, a fejlesztési stratégiák kimunkálásához ad

segítséget pedagógusnak, szülőnek, diáknak.

 -Szummatív funkció, megerősítés, visszacsatolás,- egy-egy tanulási

szakasz végén ad összegző tájékoztatást az elsajátított ismeretek

eredményéről pedagógusnak, szülőnek, tanulónak egyaránt.

c) A szöveges értékelés módja:

1. Szóbeli: a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi teljesítményéről a ta-

nítási órákon és más iskolai foglalkozásokon.

Megfogalmazódhat: 

 a tanító részéről

 a tanulótársak részéről

 önértékelés formájában

2. Írásbeli: például

 a tanulói produktumokra írt rövid, lényegre utaló észrevételek megfo-

galmazásával,

 témazáró felmérések megoldásának értékelése %-os teljesítménysávok

megadásával és ezek minősítő jelzésével,

 aktuális észrevételek bejegyzése a tanuló fejlődésével, előmenetelével

kapcsolatban (pl. üzenő füzetbe),

 első negyedévkor, félévkor, harmadik negyedévkor és tanév végén rész-

letes szöveges értékelés.

d) Szöveges értékelés dokumentumai:

 Az EMMI Oktatási Államtitkárság által jóváhagyott bizonyítvány. Az

első évfolyamon a tanuló szöveges minősítése a pótlapon történik. A ki-

töltött pótlap a bizonyítvány része, amit a bizonyítvány borítólapjának

tárolójába kell elhelyezni.

 Az EMMI Oktatási Államtitkárság által jóváhagyott törzslap.
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 A napló. A naplóba a negyedéves értékelések nyomtatott másodpéldá-

nyai, a felmérők %-os eredményei és a tájékoztató füzetben megjelenő 

alkalmi értékelések kerülnek. 

 Tájékoztató füzet. 

A tájékoztató füzetbe alkalmi beírások kerülnek a tanuló pillanatnyi eredményeiről és a 

felmérők %-os eredményeiről. 

A szöveges értékelés felszínre hoz olyan értékeket is, amelyek nem kifejezetten a tanulási 

teljesítményt érintik, de nagyon fontosak a teljes személyiségfejlődés szempontjából. 

Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanuló tudásának értékelésé-

ben betöltött szerepe, súlya 

A sokszínű tevékenységformákkal összhangban: pl. produktum értékelése (az egyes tanu-

lóknál, csoportmunka esetében), projektnél, témahétnél, gyűjtőmunka, stb. Annak megha-

tározása, hogy a produktumok milyen súllyal kerülnek figyelembevételre a többi osztály-

zathoz képest?) 

A. A tanuló írásbeli beszámoltatásának formái : 

a) témazáró dolgozat: egy teljes tantervi téma számonkérésére 

szolgáló, egy tanórát kitöltő, az ismeretek felidézését és alkalma-

zását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, a téma-

záró dolgozatban szereplő feladattípusok arányai megfelelnek a 

tananyag és a tantervi követelmények belső arányainak; 

b) egyéb dolgozat: egy tantervi téma valamely részének szá-

monkérésére szolgáló, legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli szá-

monkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az alkalma-

zástól függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető 

c) Az év eleji, félévi, év végi felmérések alapvetően diagnoszti-

kai célt szolgálnak: a tanulók tudásának, készségeinek szintjét 

mérik. E felmérők csak akkor osztályozhatók, ha megfelelő is-

métlés, gyakorlás után került sor rájuk 
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d.) Százalékos értékelés  

A tanuló tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes ér-

tékelése érdekében a tanulók írásbeli értékelésekor az elért telje-

sítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő 

arányok alapján végezzük. 

Teljesítmény Érdemjegy 

0 - 30% elégtelen (1) 

31- 50% elégséges (2) 

51 - 75% közepes (3) 

76 - 90% jó (4) 

91 - 100% jeles (5) 

Ha a szaktanár a meghatározott ponthatárok alkalmazása során szükségesnek látja, az 

adott osztályban, csoportban az egyes ponthatárokat lefelé vagy felfelé módosíthatja. 

B. Az írásbeli beszámoltatás korlátai, a tanulók tudásának értékelésben betöltött 

szerepe, súlya 

1. Az írásbeli beszámoltatás szerepe, súlya 

a) A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a peda-

gógia örök dilemmája. A képesség és készségfejlesztés követelménye a két 

forma egyenlő arányát kívánná. A magas osztálylétszámok, a mennyiségé-

ben és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő ismeretanyag elsajátítá-

sának pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést részesíti előnyben. 

Ugyanakkor a tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult élet-

tempó hatására kialakult rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, vá-

lasztékos stílust nélkülöző – beszédjük az iskola felelősségét növeli ezen a 

téren. 

b) A témazáró dolgozatok – kétszeres súllyal való értékeléséről a szaktanár 

dönt a munkaközösség véleményének figyelembevételével. A szaktanár a 

tanév elején tájékoztatja a tanulókat arról, hogy melyek azok a tanulói telje-

sítmények, amelyeket a félévi és a tanítási év végi osztályzatok kialakításá-

nál kétszeres súllyal fog figyelembe venni. Ilyen teljesítmény értékelésekor 
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a naplóba és a tanuló ellenőrzőjébe piros színnel megkülönböztetett érdem-

jegy kerül. Az osztályzatok kialakításánál más súlyozást nem alkalmazunk. 

2. Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai : 

a) Témazáró dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás 

előtt bejelenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja, egy napon kettőnél 

több témazáró dolgozatot nem íratunk. 

b) Egyéb dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán beje-

lenti, a dolgozatot két héten belül kijavítja; 

c) A szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb dolgozatot mindaddig, amíg az 

előző dolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak. 

d) A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonké-

rés alapján született érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek al-

kalmasak a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére. 

e) A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét, beadott munkáját (házi dol-

gozatok, tanulói kutatómunkák anyaga) rövid időn belül értékelni, javítani 

kell. 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli házi feladatok meghatározásának 

elvei és korlátai 

A. A házi feladatok kiadásának szempontjai : 

 a tanulók napi és heti terhelése, 

 az egyes diákok képességeit, adottságai, 

 az életkori sajátosságok, 

 az értelmi fejlettség, 

 a fejlődés üteme, 

 házi feladat előkészítettsége, 

B. A házi feladatok kiadásának és ellenőrzésének alapelvei: 

 A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó 

önellenőrzésre! 

 A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük! iskolá-

ban végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról. 

 A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a pedagógusokat a házi 

feladatok mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is! 

 A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre! 
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 Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor kü-

lönbséget kell tenni a mulasztás okai szerint! 

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívá-

nó feladatok elvégzését – a befektetett munka arányában – jutalmazni 

kell. 

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, 

amennyi egyik óráról a másikra szokásos. 

 A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyv-

tári vagy internetes kutatómunka, képzőművészeti alkotás, technikai 

eszköz készítése) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók 

egyéb kötelezettségeire tekintettel kell megállapítani. 

 A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket 

kívánó feladatokat (pl. versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kö-

telezően előírni, aki a versenyzést, illetve az önálló kutató vagy más jel-

legű alkotómunkát önként vállalta. 

A magatartás és a szorgalom helyi minősítési rendszere 

Tanulóink személyiségfejlődésének, neveltségi szintjük értékelésének fontos eszköze ma-

gatartásuk és szorgalmuk minősítése. A minősítési rendszerrel célunk az egységes szem-

léltető értékelés megvalósítása. 

A minősítés formái: 

A tanuló magatartásának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). A 

tanuló szorgalmának értékelése, minősítése: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). Fé-

lévkor a minősítés az ellenőrző könyvbe csak számmal kerül be, az év végi bizonyítvány-

ba a fenti egyszavas minősítéseket kell beírni. 

A minősítés eljárásrendje: 

 A tanulók magatartását és szorgalmát az első évfolyamon félévkor és év végén, a 

második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni. A második év 

végétől a hagyományos osztályzásos módszert használjuk, azaz a tanuló magatar-

tását és szorgalmát tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeljük, félév-

kor és a tanítási év végén osztályzattal minősítjük. 
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 Az osztályfőnök az általa gyűjtött információk alapján a félévi, illetve az év végi 

osztályozó értekezleten javaslatot tesz az egyes tanulók minősítési fokozatára. 

 A minősítések kialakításában az osztályfőnök támaszkodik az osztályban tanító ta-

nárok, az osztály-diákbizottság véleményére és a minősítést megvitatja az osztály-

közösséggel, valamint az érintett tanulóval. 

 Változtatni kell annak a tanulónak a magatartási érdemjegyét, akinek a tanárokhoz, 

felnőttekhez, társaihoz való viszonya kifogásolható. 

 A végleges minősítés a nevelőtestület döntése alapján alakul ki az érvényben lévő 

minősítési fokozatok alapján. 

 Az első félév végén az adott időszakban (félévben), a tanév végén az egész tanév-

ben mutatott magatartást és szorgalmat értékeljük. 

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

 A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 

 Az értékelés alapelveit, az egyes minősítések feltételeit az osztályfőnök a tanulók-

kal az év elejei első osztályfőnöki órákon, a szülőkkel a tanév első szülői értekezle-

tén ismerteti. 

A magatartás értékelésének és minősítésének követelményei: 

„Példás” az a tanuló, aki: 

 magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki társaiból, tanáraiból 

 felelősséget vállal tetteiért 

 tiszteli és elismeri mások értékeit, jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a közös-

ségben elért helyzetével soha nem él vissza 

 a nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket 

 képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében 

 szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

 betartja az iskola házirendjét 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 

„Jó” az a tanuló, aki: 

 a példás magatartás követelményeinek javarészt megfelel, de cselekedeteit, ítéleteit 

időnként az indulat vezérli 

 a házirendet betartja 
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 tiszteli a felnőtteket, társait 

 trágár, durva kifejezéseket nem használ 

 feladatait becsülettel elvégzi, de a közösségért vállalt munkára önként csak ritkán 

vállalkozik, a rábízottakat tőle elvárható módon teljesíti 

 az osztály vagy az iskola közösségi munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz 

részt 

 ügyel környezete rendjére, tisztaságára, szándékosan nem okoz kárt 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása 

„Változó” magatartású az a tanuló, aki: 

 cselekedetei következményeit nem képes felismerni, így az iskolai házirend előírá-

sait nem minden esetben tartja be 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 játékban gyakran vét a szabályok ellen, közösségi munkájában sokszor udvariatlan, 

durva 

 sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg 

 az órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással foglalkozik 

 ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, de nem kellő figyelemmel 

 környezete rendjéért keveset tesz, vagy nem érdekli 

 a viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá 

 igazolatlanul mulasztott 

 osztályfőnöki intője van 

„Rossz” a magatartása annak a tanulónak, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti, nem tudja és nem is akarja betartani az 

iskolai házirendet 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 

 szándékosan rongálja környezetét 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt 
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 több szaktanári figyelmeztetést kap, illetve van osztályfőnöki megrovása, vagy en-

nél magasabb fokú büntetése 

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

rolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szüksé-

ges. 

A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei: 

„Példás” szorgalmú az a diák, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes teljesítményt nyújt 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

 a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is. és azokat elvégzi 

 munkavégzése pontos, megbízható 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként vesz részt 

 taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza 

„Jó” a szorgalma annak a diáknak, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

 a tanórákon többnyire aktív 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vállal, de az ilyen jellegű megbízást teljesíti 

 taneszközei tiszták, rendezettek 

„Változó” a szorgalma annak a diáknak, aki: 

 tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől 

 tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig tel-

jesíti 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja 

 önálló munkája figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügye-

lettel dolgozik 
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„Hanyag” a szorgalma annak a diáknak, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 feladatait folyamatosan nem végzi el 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek l 

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

szegül félévi, vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felso-

rolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szüksé-

ges. 

A magatartás és szorgalom megítélésekor mindig figyelembe kell venni a gyermek 

életkörülményeit és képességszintjét! 
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1.  A CSOPORTBONTÁSOK ÉS AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉ-

SÉNEK ELVEI 

Csoportbontások az alábbi tantárgyak esetén lehetségesek: 

Hit-és erkölcstan oktatás 

Egy adott évfolyam (esetleg több évfolyam) diákjaiból a római katolikus, az evangélikus 

és reformátushittant, illetve erkölcstant tanulók homogén csoportjainak megszervezése a 

2013/2014 tanévtől kezdődően. 

Egyéb foglalkozások szervezése 

A foglalkozások szervezésénél a jelentkezők számán (minimum csoport) kívül a személyi 

és tárgyi feltételek biztosíthatóságát is figyelembe vesszük. 

Fontos szempont a folyamatosság és a felmenő rendszer elve. 

A foglalkozások megszervezéséről - az adott tanév tantárgyfelosztásának elfogadásával 

egyidejűleg a nevelőtestület dönt. 
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2. A NEMZETISÉGHEZ NEM TARTOZÓ TANULÓK RÉSZÉRE A TELEPÜ-

LÉSEN ÉLŐ NEMZETISÉG KULTÚRÁJÁNAK MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ 

TANANYAG 

Intézményünkre nem releváns. 
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3. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZE-

REK 

Évente két alkalommal - ősszel és tavasszal - gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotá-

nak méréséről. 

Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek 

területén mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának is-

merete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató 

programok elkészítésében, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet meg-

szüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges 

szint elérésére, megtartására. 

AZ EGYSÉGES MÉRÉSRE ÉS ÉRTÉKELÉSRE ALKALMAS PRÓBÁK. 

Az aerob állóképesség mérése: 

Cooper-teszt 

Az egyéni aerob teljesítőképességét, akkor lehet a legpontosabban mérni, ha az alkalma-

zott próbák végrehajtása kiegészül pulzusméréssel. 

A pulzus mérése mindaddig, - a készség szintjéig való – gyakorlási folyamatként fogható 

fel, amíg a tanulók nem tudják önállóan, megbízhatóan, pontosan elvégezni 

Az erő, erő – állóképesség mérése: 

1. Helyből távolugrás. (Az alsó végtag dinamikus erejének a mérésére) 

2. Hasonfekvésből törzsemelés (A hátizom erő, erő – állóképesség mérésére) 

3. Hanyattfekvésből felülés (térdérintéssel) (A csípőhajlító és a hasizmok erő, erő – 

állóképességének mérésére) 

4. Fekvőtámaszban karhajlítás (A vállöv – és a kar erejének, erő – állóképesség mé-

résére) 

ÁLTALÁNOS MÉRÉSI SZEMPONTOK 

1. A mérés megkezdése előtt a tanulónak tisztában kell lenni a mérés céljával, gya-

korlati hasznosságával és az elvégzendő feladatokkal. 
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2. Valamennyi próbát tornateremben valamint sportudvaron tornaruhában, sportöl-

tözetben célszerű végezni. 

3. A mérést mindig előzze meg az általános és speciális bemelegítés. 

4. A feldolgozásra alkalmas próbákkal egyszerűen, objektíven mérhető, értékelhető 

a tanulók fizikai állapota. 

5. Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák elvégzése-

kor (minden próbán minimum 3 kísérleti lehetőség megadásával) a legjobb telje-

sítményt kell nyilvántartásba venni, és a megfelelő pontértéket, (a megadott táb-

lázat segítésével) meghatározni. 

6. Az általános fizikai teherbíró-képesség közös mérése és értékelése során el kell 

érni, hogy a tanulók elméletben és gyakorlatban is megszerezzék azokat az alap-

vető élettani, egészségtani és edzéselméleti ismereteket, amelyek elengedhetetle-

nül szükségesek a fizikai állapotuk szinten tartásához, szükség esetén fejlesztésé-

hez, valamint szintjének ellenőrzéséhez. 

7. A teljesítmény mérésére, értékelésére alkalmas próbákat azzal a tanárral legcél-

szerűbb elvégeztetni, aki a tanulók testi nevelésével foglalkozik. 

8. A próbák mérése és értékelése a (testnevelő) tanár irányítása mellett, a tanulók 

önállóan végzik. 

9. A tanulók általános fizikai teherbíró képességének fokozatos fejlesztése, mérése, 

az iskolai testnevelés részévé, kiemelkedő feladatává kell, hogy váljék. 

AZ ÁLTALÁNOS FIZIKAI 

TEHERBÍRÓKÉPESSÉG MINİSÍTÉSE 

0-20.5 pont igen gyenge 

Gyenge fizikai állapota miatt, a mindennapi tevékenységének maradéktalan elvégzése, 

legtöbb esetben olyan fizikai-szellemi megterhelést jelent, hogy rendszeresen fáradtnak, 

kimerültnek érzi magát. (A figyelem terjedelmének, tartósságának növeléséhez, közérzet-

ének – átmeneti – javításához igen gyakran különféle élénkítő szerek, esetenként gyógy-

szerek fogyasztására van szükség. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. 

Immunrendszerének a kisebb fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is igen 

gyakran komoly megterhelést jelent.) 

21-40.5 pont gyenge 
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Az egésznapi tevékenységtől gyakran elfárad, a nap végén levertnek, kimerültnek, rossz-

kedvűnek érzi magát, egyik napról a másikra, nem tudja kipihenni fáradalmát. 

41-60.5 pont elfogadható 

A rendszeres, mindennapi tevékenységtől már ritkán fárad el, de tartós, váratlan többlet-

munka már erősen igénybe veszi. 

61-80.5 pont közepes 

Elérte azt a szintet, amely elegendő ahhoz, hogy egészsége stabil maradjon, azaz tartósan 

kiegyensúlyozottan, jó közérzettel élhessen. E szint megtartásához is, heti 2-3 órás időtar-

tamú, rendszeresen végzett testedzés szükséges. Az egészség megőrzése érdekében a to-

vábbiakban, (a későbbi élete folyamán) is törekedni kell legalább e szint megtartására. 

81-100.5 pont jó 

Ezt a szintet általában azoknak sikerül elérni, akik valamilyen sportágban alacsonyabb 

szintű szakosztályban, ill. amatőr szinten rendszeresen edzenek, versenyeznek. (E szintet 

elérők, amennyiben élsportolókká szeretnének válni, minél előbb kezdjenek hozzá az 

alapvető kondicionális képességeik magasabb szintre emeléséhez, fejlesztéséhez.) 

101-120.5 pont kiváló 

E szintet elérők, már fizikailag jól terhelhetők, az általuk választott sportágban (élsporto-

lóként) is kiváló eredményeket érnek el. 

Fontos, hogy a tesztek nem képezik a tanterv részét, ezért nem gyakoroltatjuk, ill. nem is 

osztályozzuk ezeket. 
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4.  AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

Egészségnevelési elvek: 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „Az egészségfejlesz-

téssel összefüggő feladatok” c. fejezetében találhatók. 

Környezeti nevelési elvek: 

A helyi megvalósításának részletes szabályai a pedagógiai program „A Nemzeti alaptan-

tervben (Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes 

szabályai/Természettudományos nevelés” c. fejezetében találhatók. 
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5. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZ-

KEDÉSEK 

Intézményünk integráló jellegű intézmény. Képesek vagyunk mind a különleges bánás-

módot igénylő, mind a hátrányos helyzetű (HH), ill. halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH) tanulók integrált nevelésére-oktatására. 

Az esélyegyenlőség biztosítását az alábbi területekre kiterjedően értelmezzük: 

a) a nevelésbe/oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvé-

teli kérelmek elbírálása, 

b) a nevelés/oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, 

c) a teljesítmények értékelése, 

d) a neveléshez/oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, 

e) a neveléssel/oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, 

f) a nevelésben/oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek 

kiadása, 

g) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint 

h) a nevelésben/oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése 

során. 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti 

 különösen valamely személy vagy csoport 

a) jogellenes elkülönítése egy köznevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott 

tagozatban, osztályban vagy csoportban, 

b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy in-

tézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai köve-

telményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és 

mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák 

letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetőségét. 

A köznevelési intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb 

tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy cso-

portok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a nevelést/oktatást csak az egyik nem-

beli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy a nevelésben/oktatásban való részvétel 
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önkéntes, továbbá emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen hátrány nem 

éri. 

Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha a köznevelési intézményben a szü-

lők kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, olyan vallási vagy más világné-

zeti meggyőződésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi nevelést/oktatást 

szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy cso-

portok alakítását; feltéve, hogy emiatt a nevelésben/oktatásban résztvevőket semmilyen 

hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag elő-

írt, illetve államilag támogatott követelményeknek. 

Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben: 

Olyan körülményeket kell kialakítani, hogy megvalósuljon 

 a megkülönböztetés megszüntetése, 

 az egyenlő bánásmód, 

 az emberi méltóság tiszteletben tartása, 

 a társadalmi szolidaritás. 

Minden tervezett infrastrukturális és tartalmi, szakmai fejlesztés esetén kiemelt figyelmet 

kell fordítani a hátrányos helyzetű, és a sajátos nevelési igényű tanulók nevelési/oktatási 

helyzetének javítására a beruházások megvalósítása során. 

A fenti célok megvalósítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük 

 a településen élők szociális helyzetét 

 a közszolgáltatások elérhetőségét 

 a gyermekek/tanulók (HH/HHH ill. SNI) eloszlását az egyes  iskolai 

osztályokban 

 a gyógypedagógiai nevelést, oktatást 

 a lemorzsolódás arányát 

 a továbbtanulási mutatókat 

 a tanórán kívüli programokon való részvételt az általános iskolai okta-

tásban 

 az iskolán kívüli segítő programokon való részvételt az általános iskolai 

oktatásban 
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 a kompetencia mérések eredményeit 

 a humán-erőforrás hiányát 

 az infrastruktúrát és az ahhoz való hozzáférést 

 a módszertani képzettséget 

 az intézményi és szervezeti együttműködéseket (egyházak, kisebbsé-

gek, civil szervezetek) 
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6. A TANULÓ JUTALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ, A TANULÓ MAGATARTÁ-

SÁNAK, SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSÉHEZ, MINŐSÍTÉSÉHEZ KAPCSO-

LÓDÓ ELVEK 

Az iskolai jutalmazás formái: 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

 példamutató magatartást tanúsít 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 

 az iskolai közösség érdekében közösségi munkát végez 

 iskolai és iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadáson, bemutatón vesz 

részt 

 vagy bármilyen más módon segít az iskola hírnevének megőrzésében, annak növe-

lésében az iskola jutalomban részesíti 

 

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

 szaktanári dicséret 

 napközis nevelői dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

b) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 

tanulók a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben ré-

szesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába kell bevezetni. 

c) c, Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át jeles eredményt elért tanulók 

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola kö-

zössége előtt vehetnek át. 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni! 

Az iskolán kívüli versenyeken, előadásokon, bemutatókon, vetélkedőkön eredményesen 

szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 
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A kiemelkedő eredménnyel végzett közös munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és könyvjutalomban lehet részesíteni. 

Az iskolai büntetés formái: 

Azt a tanulót, aki: 

 a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 

 a házirend előírásait megszegi 

 árt az iskola hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

A büntetés formái: 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 napközis nevelői figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban, írásban), 

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés (szóban, írásban) 

 igazgatóhelyettesi intés 

 igazgatóhelyettesi megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés 

 tantestületi intés 

 tantestületi megrovás 

Az iskolai büntetések kiszabását a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt eset-

ben a vétség súlyosságától függően el lehet térni. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudtára kell adni! 

  

130



 

AZ  ISKOLA  PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁVAL  KAPCSOLATOS 

EGYÉB  INTÉZKEDÉSEK 

A pedagógiai program érvényességi ideje 

Iskolánk a 2013/2014. tanév 1. tanítási napjától  szervezi nevelő-oktató munkáját a 

jelen pedagógiai program alapján.  

A pedagógiai program szerves  részét képező a kerettantervek alapján készült  he-

lyi tantervet ugyanezen időponttól vezeti be felmenő rendszerben az 1. és 5. évfolyamon  

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

Nevelőtestület folyamatosan vizsgálja az alábbiak szerint:  

 a nevelők szakmai munkaközösségei illetve a szaktanárok minden tanév 

végén  értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott általános célok 

és a helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi célok és követelmények 

megvalósulását,  

A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítását a Nevelőtestület fogadja el és az a fenntartó jó-

váhagyásával válik érvényessé.  

A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. nap-

jától kell bevezetni.  

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala  

Iskolánk pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthe-

tő.  

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél illetve intéz-

ményeknél tekinthető meg:  

 az Iskola irattárában,  

 az Iskola igazgatójánál,  
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 az Iskola igazgató-helyettesénél,  

 az Iskola nevelői termében,  

 az iskolai könyvtárban,  

 az iskola honlapján 
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7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

VÉLEMÉNYEZÉSI, EGYETÉRTÉSI, JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK: 

A ………Bői Általános…. Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM tervezetét a szülők közös-

sége a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 73. § (1) bekezdé-

se alapján 2013. március …-én véleményezte. 

 

Bő, 2013. március 27.  

 

Danné Kumánovich Tünde 

szülői közösség elnöke 

 

A … Bői Általános …Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM tervezetét a diákönkormányzat 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznála-

táról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 120. § (4) bekezdése alapján véleményezte. 

 

Bő, 2013. március 27.  

 

Babos Nóra 

diákönkormányzat elnöke 

 

A … Bői Általános …… Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a nevelőtestület a nem-

zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 26. § (1) bekezdése alapján 2013. március …-

én  elfogadta. 
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Bő, 2013. március  27. 

 

Marton Melinda 

nevelőtestület képviseletében 

A … Bői Általános ……… Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a nemzeti köznevelés-

ről szóló 2011. évi CXC. tv. 26. § (1) bekezdése alapján 2013. március …-én jóváhagyom. 

 

Bő, 2013. március 27. 

 

 …Kollár Balázsné… 

  igazgató 

 

Az Nkt. 26. § (1) bekezdése alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombat-

helyi Tankerülete, mint az …… Bői Általános ..Iskola fenntartója/működtetője, a Pedagó-

giai Program ………….(pl. úszásoktatásra, erdei iskolára, stb.) vonatkozó rendelkezései-

nek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra/működtetőre többletkötelezettség hárul, 

egyetértését adja. 

 

 

, 2013. ………………. 

 

 ………………………….. 

 Sárvári Tankerületi igazgató 
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Mellékletek 

1. Az iskolai  helyi tanterveinek forrásai 

2. Az általános iskola helyi tantervei 1-8. osztályig 
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