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INTÉZMÉNYI ADATOK 
 
 
 Neve: Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és  
  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (SZZSI) 
 Székhelye: 2427 Baracs, Szabadság tér 6. 
 

 Az intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény – összetett iskola 
 Az intézmény OM azonosítója: 201427 
 

 Az intézmény alapítója: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 Az alapítói jogkör gyakorlója: Emberi erőforrások minisztere 
 Az alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 
 

 A fenntartó neve: Dunaújvárosi Tankerületi Központ 
  2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. 
 

 Az intézmény gazdálkodási módja: Az intézmény nem rendelkezik önálló gazdálkodási jogkörrel 
 

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szakmai tekintetben 
önálló intézményegységei és tagintézményei: 
 

− Széchenyi Zsigmond Általános Iskola Intézményegység 
2427 Baracs, Szabadság tér 6. sz. 

 

− Alapfokú Művészetoktatási Intézményegység (AMI) 
2427 Baracs, Szabadság tér 6. sz. 

 

− Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Ami Telephely 
2428 Kisapostag, Széchenyi út 5. sz. 

 
 
A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA 
  
Pedagógiai programunk nevelő - és oktató munkánk legfontosabb iránymutató dokumentuma, melyet a központi 
jogszabályok, valamint a fenntartó előírásai alapján, a helyi igények és lehetőségek figyelembevételével az 
iskola nevelőtestülete készített el. 
Pedagógiai programunkban megfogalmazott feladataink végrehajtását folyamatosan ellenőrizzük, a testületi 
értekezleteken értékeljük, felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk 
 
 
A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGI HÁTTERE 
 
Az 1993. évi közoktatásról szóló, többször módosított LXXIX. törvény helyébe lépett az alapjaiban megújult 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. E kerettörvény végrehajtási rendelete a 20/ 2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet, mely a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet váltotta fel. 
 
A Pedagógiai Program alapjául szolgáló dokumentumok: 

 2011. évi CXC törvény a köznevelésről

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról

 110/2012. (VI.4.) Kormány Rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

 51/2012 (XII. 21.) számú EMMI rendelet – a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. 
kiegészítések és korrekciók: - 23/2013. (III. 29.)
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 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 
sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

 
 
A PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA 
 
A pedagógiai program és annak mellékletei az intézmény minden közalkalmazottjára, valamint az intézménnyel 
szerződéses jogviszonyban állókra vonatkozik.  
A pedagógiai programot az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el – a szülői szervezet, 
a diákönkormányzat, valamint a szakmai munkaközösség véleményezési jogának gyakorlása mellett. A 
pedagógia program az igazgató jóváhagyását követő tanévtől felmenő rendszerben lép hatályba és határozatlan 
időre szól. A fenntartóra és a működtetőre háruló többletkötelezettségeknél az ő egyetértésük szükséges. Ezzel 
egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző pedagógiai program. 
 
 
A PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖZZÉTÉTELE 
 
A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja 
közzétételre kerül: 
- az iskola honlapján 
- az igazgatói irodában  
- tanáriban a tanári szoba szerverén 
- Tagintézményben a tagintézmény-vezető elrendelése szerint 
- Telephelyen a székhely intézmény elrendelése szerint 
 
 
A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSULÁSÁNAK FELTÉTELEI 
 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott nevelési, oktatási intézmények kötelező (minimális) 
eszközei rendelkezésre állnak.  
 
Személyi feltételek 
A szakos ellátottságunk jó. Minden tanév végén a szakos ellátottság, helyzetét feltérképezzük, figyelembe véve 
a nyugdíjaztatásokat, kismamákat és az esetleges elvándorlásokat. A hiányt a Dunaújvárosi Tankerületi 
Központ szabályzatának megfelelően hírdetés útján új munkatársak felvételével és/vagy óraadó tanárokkal 
biztosítjuk.  
De folyamatosan szükség van a kollégák egyéb készségének és kompetenciájának fejlesztésére különféle 
szakvizsgák elvégzésével. A pedagógia munka hatékonyabbá tétele érdekében mind szakmailag és 
módszertanilag szakmai szolgáltatásokat veszünk igénybe a Székesfehérvári POK szervezésében 
továbbképzések keretében. Ezt a továbbképzési programunk segítségével valósítjuk meg. 
 
Dologi feltételek 
A tanítási-tanulási folyamatban szükség van minden hagyományos és korszerű taneszközre a minőség, a 
hatékony ismeretszerzés, a készségek, képességek fejlesztése érdekében. A köznevelési törvény szellemében 
a digitális kompetencia fejlesztése szorosan összefügg a rendelkezésre álló számítógépek, hordozható asztali 
gépek, multimédiás eszközök készletének jelentős gyarapításával. A nevelési és oktatási folyamatban kiválóan 
felhasználható eszközök programokkal, digitális adathordozókkal való ellátása, a CD-DVD-állomány erőteljes 
fejlesztése elengedhetetlenül fontos a intézmény jövőjét illetően. 
A megvalósítás feltétele a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Gazdasági és pénzügyi szabályzata szerint 
történik.  
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Így ennek megfelelően: 

 A széles körű kompetenciafejlesztés elképzelhetetlen a modern számítástechnikai eszközökkel való 
felszereltség nélkül. Diákjaink felkészültségéhez, ismereteik elmélyítéséhez gyermek laptopokra, 
számítógépre, tanári laptopokra, jó minőségű multimédiás készülékekre van szükség.  

 A hagyományos taneszközök fejlesztésében a falitérképek, oktatótablók, kísérleti eszközök és modellek 
beszerzése szolgálja a társadalom- és természettudományi kompetenciák napjainkban égetően fontos 
igényeit. 

 Az anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciafejlesztésben a papír alapú taneszközök: a sokoldalú 
ismeretszerzést segítő hazai könyvek, az idegen nyelvű olvasmányok, nyelvi segédkönyvek valamint a 
megfelelő technikai eszközökkel lejátszható hangzó anyagok, filmek és digitális programok 
elengedhetetlen részei a humán tárgyak tanításának, ebben történő előrelépésünk alapvető elvárásként 
fogalmazódik meg a szülői közösségben, illetve iskolánk tanulóiban és nevelőiben. 

 A művészeti tevékenykedtetés eszközigényes, ezért szükségünk van az iskolai ünnepélyek és 
megemlékezések alkalmával a szereplő diákok érdekében korszerű technikai háttérre, megfelelő 
igényességű díszletek, jelmezek, segédeszközök és kellékek használatára. A művészi nevelés a 
rendelkezésre álló szűkös készletek segítségével nem szolgálhatja kellően az intézmény kiemelt céljait, a 
tehetséggondozás és a minőségi oktatás elvárt színvonalát. 

 
A művészeti iskolában az oktatási eszközök biztosítottak, folyamatos fejlesztésre – a mindenkori költségvetés 
függvényében – van lehetőség. A művészeti iskola egyéb tárgyi feltételeit a fenntartó biztosítja. 
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BEVEZETÉS 
 

„A jó tanár egész életen át ható példát ad, egy olyan új világot nyit meg emberségben és 
tudásban, amelyet a diák soha el nem felejt.” 

/Csermely Péter/ 
 
 
A baracsi Széchényi Zsigmond Általános iskola, és AMI Intézményegység többcélú közoktatási intézmény, 
összetett iskola - általános iskola és alapfokú művészetoktatási intézmény, egy 1948-ban épült barátságos, 
emberléptékű épületben, amely Baracs község „Apátszállás” övezetében áll. Az iskola és környezete is 
rendezett, külső és belső harmóniát áraszt. Iskolánk alapításától kezdve heterogén összetételű, mely segíti az 
életben való helytállást, mivel a tantárgyi tudásban és a szociális képességek alakulásában is pozitív 
eredményeket mutat fel. 
 

Kisapostagi telephely a Duna jobb partján, Dunaújvárostól 5 km-re fekvő kisközség. Közel 1500 lakosú 
település, lakóinak zöme Dunaújvárosban dolgozik. Helyben az intézmények és kisebb vállalkozások 
adnak munkalehetőséget. A tárgyi feltételei jók, rendelkezik a szükséges eszközökkel. Az összevonással 
megszűnt tantermek egyikében tornaszobát alakítottak ki, amely megfelel az adott helyzetnek.  
A 10-16 tanuló az 1-4. összevont osztállyal működik egész napos iskolaként. A munkát két tanító végzi, 
A és B hetes ciklusos órarenddel. 

 
A jó színvonalú tudás megszerzéséhez vezető utat a pedagógiai munka minden területén megjelenő sokoldalú 
személyiségfejlesztésben látjuk. 
 
Pedagógiai munkánk középpontjába három területet helyeztünk: 
- A differenciált képességfejlesztés és tehetséggondozás,  
- Az érzelmi-művészeti nevelés,  
- A teljes körű egészségfejlesztés.  
 
Egyenlő esélyt biztosítunk mindenkinek arra, hogy az adott időben kapja azt, amire fejlődéséhez szüksége van, 
melynek eredményeképpen tanulóink sikeresen felvételiznek a gimnáziumokba, a szakképző centrumokba. 
 
Az alapító és a fenntartó a többcélú intézményt azzal a szándékkal hozta létre, hogy az általános iskola alapfokú 
művészeti tevékenységet is folytasson néptánc-, billentyűs-, és grafika és festészet tanszakon. Ezáltal 
lehetőséget adjon az iskola és vonzáskörzete tehetséges gyermekeinek tehetségük kibontakoztatására, 
fejlődésére, hogy a képzésben résztvevő tanulók megismerkedjenek a választott művészeti terület alapvető 
tudnivalóival, elsajátítsák azokat, hogy alkotói vagy befogadói lehessenek a művészetek által közvetített 
értékeknek, különösképpen fejlesztve kulturális kompetenciájukat. 
A művészeti képzésben részt vevő tanulók olyan készségek és képességek birtokába is jutnak, amelynek 
eredményeként alkotó módon bontakozhat ki kreativitásuk, önmegvalósítási törekvésük  
 
Az intézmény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásai szerint megfelelően rendelkezik a kötelezően előírt 
tárgyi- és eszközfeltételekkel  
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HITVALLÁSUNK – KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK, JÖVŐKÉPÜNK 
 
Intézményünk munkatársainak pedagógiai hitvallása, hogy tanítványaink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó, 
gyermekközpontú nevelésben részesüljenek. Legyenek képesek a megújulásra, az önnevelésre, a pozitív 
jövőkép megfogalmazására.  
 

Fontosnak tartjuk a komplex személyiségfejlesztést.  
Oktató-nevelő munkánk alapelve, hogy tanulóink olyan képzést és nevelést kapjanak a 8 év alatt, amely 
megfelel a kor és a környezet elvárásainak. Arra töreksztünk, hogy a nálunk tanuló gyerekek az iskola 8 éve 
alatt egymásra épülő testi és szellemi fejlesztésben vegyenek részt. A mindennapos testedzéssel 
megalapozzuk és fejlesztjük az egészséges életmódra való nevelést. Az etika / hit- és erkölcstan tantárgy 
keretében középpontban áll az erkölcsi nevelés, azaz a tanulók erkölcsi érzékének és erkölcsi gondolkodásának 
fejlesztése. 
 

Szeretnénk, ha tanulóink személyiségfejlesztése teljessé válna, hogy minden életszakaszban képesek legyenek 
az önmegvalósításra. Ezért célunk, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka harmonikus színtere legyen. 
 

Tanítványainkkal való közös munkánkban a következetesség, a kölcsönös bizalom és tisztelet érvényesítésére 
törekszünk. Reális követelményeket támasztunk velük szemben, amely figyelembe veszi az egyéni képességek 
különbözőségét, megadjuk és elvárjuk kapcsolatainkban a kölcsönös megértést, az odafigyelést és a tiszteletet. 
Programunkban az oktatás során a visszatérő témakörökben, egy fejlődő spirálhoz hasonlóan, egyre magasabb 
szintű tartalommal töltjük meg ugyanazt a területet. 
 

Művészeti nevelésünk, a tánc a zene, a grafika-festészet önkifejezés köré épülve, komplex módon jelenik meg 
színpadi formában is. Részt veszünk a község kulturális rendezvényein, valamint a tankerületi pályázatok, 
versenyek művészeti életében. Ezzel is a harmonikus egységét kínáljuk szűkebb és tágabb környezetünknek. 
 

Névadónk Széchenyi Zsigmond után kiemelten kezeljük a fenntarthatóságra nevelést. Intézményünk 
fenntarthatóság pedagógiájának egyik fő célja, hogy a szereplőkben a közös tudás kialakításán és az ehhez 
vezető folyamat bejárásán keresztül szemléletváltást készítsen elő. A fenntarthatóságra nevelés elmélete és 
gyakorlata soha nem lesz befejezett, egy az egyben másolható minta, hanem a mindennapi rutin, az elsajátított 
viselkedésminták és kulturális elemek folyamata. A cselekvési folyamat az egyes szereplők együttműködésére, 
folyamatos egymásra hatására épül, a szereplők egy részének változása a többiekben is változást induká 
Ezen túlmenően törekszünk arra, hogy minden tanuló az általános iskolai évei alatt legalább egyszer erdei 
iskolai programban vegyen részt.  
 

Iskolánk felvállalja a különböző tanulási nehézségekkel és részképesség zavarokkal, valamint egyéb 
beilleszkedési problémával küzdő tanulók integrált oktatását. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógus 
foglalkozik a tanulók egyéni haladásával. Minden tanulónk, pedagógusunk és szülő érezze jól magát hosszú 
távon is, mert ez biztosítja esélyeit. 
 

Törekszünk arra, hogy pedagógiai munkánkat a tanítványaink, a szülők és a fenntartónk elvárásainak 
megfelelően végezzük.  
 

Értékeink: 

Magas színvonalú oktatás-nevelés Szeretetteljes bánásmód 

Művészeti nevelés Együtt érző, előítélet-mentes érzelmi kapcsolat 

Konzervatív és modern értékrend együttese Kooperációs és kommunikációs képesség 

Differenciálás Kreativitás 

Ösztönző, személyre szabott értékelési rendszer Produktivitás 

Egészség Fegyelem, biztonság 

Empátia Demokratizmus 

Felelősség, megbízhatóság Nyitottság 
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I. NEVELÉSI PROGRAM 
 
1.1 AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, 

FELADATAI ÉS ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 
 
Az iskola kiemelt feladata szilárd alapkészségek kialakítása, és ezen belül a kulcs kompetenciák fejlesztése. A 
kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis (egyik helyzetről a másikra átvihetők, és 
ezáltal számos szituációban és kontextusban alkalmazhatók), többfunkciós (különféle célok elérésére, 
különböző problémák és feladatok megoldására használhatók) egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie 
kell ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba és 
foglalkoztatható legyen. 
 

A NAT-ban rögzített kulcskompetenciák: 
1. A tanulás kompetenciái 
2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 
3. A digitális kompetenciák 
4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 
5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák” 

 

A fenti kompetenciák fejlesztését kiemelten kezeljük, s a NAT - fejlesztési területeivel együtt a helyi tantárgyi 
programokban, tanmenetekben fogalmazódik meg a megvalósításuk. Intézményünk fontosnak tarja, hogy 
fokozza a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek 
érdekében a tantárgyak kompetenciafejlesztő szakaszaiban, a méréseknek megfelelő egyéni 
teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében valósítjuk meg a felzárkóztatást. 
 

A tanulás és tanítás alapelveink 
 

Tanulás és tanítás Alapelvek 

aktív tanulás 

A pedagógus úgy mutatja be a jelenségeket, 
hogy tantárgya határait átlépve, a különböző 
tudásterületekhez tartozó ismeretek és 
készségek összekapcsolásával a tanulók 
gondolkodását, komplex jelentésalkotását 
serkenti 

tanulási környezet 

 fizikai feltételei 

 társas feltételei 

 a tanulási környezet megteremtésének pedagógiai irányelvei 

Valamennyi tanteremben biztosítjuk, hogy a 
tanulók a foglalkozásokon IKT-eszközöket 
internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket 
vehessenek igénybe, valamint hozzáférhetővé 
váljanak mind a hagyományos iskolai, mind az 
elektronikus könyvtárakhoz. 
A tanulási problémákra és a személyes 
nehézségekre időben fény derüljön. 
A pedagógus feladata, hogy megteremtse a 
személyre szabott tanulás feltételeit 

egyénre szabott tanulási utak, a tanulói sokféleség figyelembevétele 

 személyre szabott tanulás és pedagógiai támaszrendszerek 

 személyre szabott tanulás és differenciált oktatás 

 általánosan alkalmazott differenciált tanulásszervezési módok 

 a különleges bánásmódot igénylő (atipikusan fejlődő) tanulók 
integrált nevelése 

 technológia által támogatott tanulás 

Fontos, hogy az intézmény a lehető legszélesebb 
körben biztosítsa a tanulás egyéni útvonalát és a 
személyre szabott nevelés-oktatás során 
megszerezhető tanulási tapasztalatokat, enyhítse 
a hátrányok hatásait, optimális esetben képes 
legyen kiküszöbölni azokat. Ezek közül kiemelten 
fontos a családi és településszerkezeti 
hátrányokból eredő, az eltérő kulturális és nyelvi 
elsajátítási lehetőségekhez köthető s a 
különleges bánásmódot igénylő fejlődési 
mintázatokból következő feladatok kialakítása. 
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1.1.1  Oktató-nevelő munka alapelvei, értékei 
 
1.1.1.1 Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos alapelvek, értéke 
 
Magyarország Alaptörvényében meghatározott etikai elvekre, az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatában, A Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményben, valamint a Fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményben megfogalmazott értékekre támaszkodnak. 
 Az alapvető emberi értékek  

(becsületesség, igazságosság, empátia, önbecsülés, továbbá az élet, az emberi méltóság, az emberi 
teljesítmény és munka tisztelete).  

 A társadalmi értékek  
(szabadság, demokrácia; a család mint közösség; az anyanyelv és a nemzeti kultúra; a nemzeti 
hagyományok és identitás ápolása; a társadalmat alkotó csoportok nyelve, kultúrája, identitása; a kulturális 
tolerancia, a szolidaritás, a felelősségvállalás és az emberi jogok).  

 A környezeti fenntarthatóság  
Az egyén integritásának és a közösség kohéziójának alapját alkotják. 

 
Az intézményünk olyan értékrend kialakításához járul hozzá, amely megalapozza, hogy az egyén személyes 
boldogsága mellett értékesnek tekintse a társadalmi együttéléshez szükséges kötelezettségek teljesítését és a 
különböző társadalmi szerepek betöltését. Ezért célunk és feladatunk az, hogy támogassuk a fejlődő-
kibontakozó tanulókat a harmonikus egyensúly megtalálásában az alábbi területeken:  
– önmaga és mások elfogadása;  
– autonómia megélése és közösségi felelősségvállalás;  
– újító kezdeményezésre való nyitottság és bevált megoldások belátásra épülő alkalmazása;  
– reflektív mérlegelés és aktív, cselekvő részvétel a különböző tevékenységekben  
 

Alapelvek értékek célok feladatok eszközök, eljárások 

Partnerközpontú 
működés 

Terveinkhez, 
mindennapokhoz 
kötődő, többség által 
elfogadott, gyermek 
érdekeit szem előtt 
tartott kapcsolat- 
rendszer. Szülőkkel való 
kapcsolat erősítése. 

Az iskola nevelő- 
oktató munkájában 
együttműködik a 
gyermek, a szülő és a 
pedagógus és minden 
olyan partner, aki 
elfogadja, segíteni 
akarja és tudja a PP-t 

Folyamatos 
kapcsolattartás 
elégedetségmérés 
- visszacsatolás 
- észrevelek 

Partnertérképünk 
elkészítése és folyamatos 
frissítése. 

Egyéni 
bánásmódra 
törekvés 

Gyermekek tanuló 
elfogadása, a bizalom, a 
szeretet, az empátia, az 
életkornak megfelelő 
követelmények 
támasztása. 

Hátrányos 
megkülönböztetés 
kizárása, 
szociokultúrális, 
tanulási, szocializációs 
hátrányok leküzdése, 

A tanulási és 
beilleszkedési 
hátrányokkal küzdő 
tanulók azonosítása. 
Az egymás iránti 
felelősség, az 
elfogadás, 

Differenciált foglalkozások 
a tanítási órákon. 
Felzárkóztatás 
Egyéni korrepetálás 
Tehetséggondozás 

Gyermekközpont 
úság 

Derűs iskolai légkör 
és környezet 
biztosítása tanulóink 
testi, lelki fejlődéséhez 

Célunk, hogy 
munkánkat, 
mindennapi 
tevékenységünket a 
gyermekek okos 
szeretete hassa át, 

Tanulóink véleményének 
kikérdezése (DÖK 
szerepe) 
Javaslataik iskolai 
életünk, programjaink 
alakítására. 

DÖK fórum 
beszélgetések szervezése. 

Humanizmus 

A személyiség a tanulók 
érdekei, a 
következetesség, és a 
fokozatosság elve. 

Az emberélet tisztelete és 
védelme. A másokkal 
szembeni tolerancia, 
a másság elfogadása. 
A humanista 
emberkép kialakítása. 

Erősítjük a pozitív 
szokásokat és a 
humánus 
magatartásmintákat. 
Tudatosítjuk 
erkölcsi értékeket. 

Személyes példamutatás. 
Tananyag. 
Hagyományok ápolása. 
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Alapelvek értékek célok feladatok eszközök, eljárások 

Nemzeti 
értékeink, a 
magyar kultúra 

tisztelete 

Alapvető érték a haza 
értelmezése a 
hazafiasság érzésének 
kialakulása, a hazáért 
felelős polgárrá válás. 

Egészséges nemzeti 
önbecsülés és haza- 
szeretet kialakítása. 
Fogékonyság az élő és 
az élettelen természet 
szépségeiiránt. 

Lakóhelyünk,  
Magyarország, és a 
határon túli magyarság 
megismerése, A 
Nemzeti összetartozás 
és magyarságtudat 
erősítése. 

Projektmódszer. Séták, 
kirándulások, erdei 
iskolák, tananyag adta 
lehetőségek 
felhasználása, ünnepeink 
méltó megtartása, 

hagyományápolás. 

Az európai és az 
egyetemes 
kultúra 
értékeinek 

megismerése. 

Más népek kultúrájának 
megismerése 

Az idegen nyelvek, a 
művészetek, a 
világirodalom, egyetemes 
történelem, 

megismerése 

Legalább egy idegen 
nyelv alapszíntű 
elsajátítása. 
Egyetemes kulturális 
értékek megismerése. 

Idegen nyelvek tanítása. 
csoportmunkával. 
Osztálykirándulások, 
külföldi kirándulások 
szervezése. 

. 

A személyiség 
teljes körű 

fejlesztése 

Egészség- és 
környezeti nevelési 
tevékenységekkel az 
ismeretek, értékek 

közvetítése. 

Segítjük 
tanulóinkat, hogy 
művelt, alkotásra 
képes, boldog, 
elégedett emberré 

válhassanak. 

A tárgyi 
tudás mellé minden 
tanuló szerezze 
meg mindazokat a 
kommunikációs 
képességeket 
amelyekkel tudását 
hasznosítani tudja. 

Helyes magatartásformák 
megismertetése és 
gyakoroltatása. A tanulók 
személyre szóló, 

folyamatos értékelése. 

Korszerű 
ismereteket 
nyújtó, szilárd 
alapozás. A 
tanulók 
képességeinek és 
kulcskompetenci 
áinak fejlesztése 

Rendelkezzenek a 
tanulók a mindennapi 
életben hasznosítható 
tudással, ismeretekkel. 
Sikeresen 
alkalmazkodjon a 
munkaerő-piaci 
elvárásokhoz 

Az intézmény felkészíti a 
tanulókat az eredményes 
továbbtanulásra, a 
gyakorlati életre. A 
kompetencia alapú 
oktatás segítse a HH-s 
és HHH-s tanulók 
esélyegyenlőségének 
biztosítását. Erősödjön a 
tanulók motiváltsága, 
informatikai tudása 

A tantestület 
folyamatos 
továbbképzésének, 
önképzésének 
ösztönzése. A 
kooperatív munka 
módszereinek tudatos 
alkalmazása, az ehhez 
szükséges ismeretek 
és attitűdök kifejlesztése. 
Életközeli tanulási 
környezet kialakítása 

Tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozások megter- 
vezése. Differenciált oktatás 
megvalósítása. Kooperatív 
módszerek elsajátítása és 
alkalmazása. A képes- 
ségfejlesztés modern 
taneszközeinek  
(IKT eszközök) 
alkalmazása. 
Továbbképzések. A célok 
megvalósulását szolgáló 
módszerek, 

Kiemelkedő 
fontosságú a 
tanítás minősége 

Az információs társadalom 
kihívásaival való 
lépéstartást 

A tanulmányi 
eredményekben, 
versenyeken, a 
továbbtanuláskor 
tükröződjön az 
iskolában folyó 
minőségi munka 

Hatékony, minőségi 
oktatás. 
A befolyásoló 
tényezők megállapítása. 
Korszerű tanulási 
módszerek, technikák 
alkalmazása. 
Digitális tartalmak, 
taneszközök oktatási 
gyakorlatban való 
használata, digitális 
készségek fejlesztése 

Versenyeztetés (házi és 
külső megmérettetések 
szervezése). Mérések, 
diagnosztikus 
vizsgáztatás.  
1-4.évfolyamokon napközi 
 5-8. évfolyamokon 
tanulószoba biztosítása 

Az önművelés és 
az élethosszig 
tartó tanulás 
igényének 
kialakítása 

Személyes 
példamutatás, 
magatartási, erkölcsi 
normák 

Az intézmény 
felkészítése az 
önművelésre, az új 
ismeretek 
megszerzésének 
önálló technikáira 

Szakmai 
együttműködések 
kialakítása: 
színházakkal, 
múzeumokkal, 
könyvtárakkal, helyi 
társadalom szereplőivel 
Közös programok 
szervezése, 
környezetvédelem, 
üzemlátogatás, erdei 
iskola, stb. 

Minden gyermek 
számára képességeinek, 
érdeklődésének és 
céljainak megfelelő 
programokat, 
tevékenységi formákat 
biztosítunk. 
Egyéni pályázatokon 
való részvételt 
szorgalmazunk 
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1.1.1.2 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, céljai 
 
Tanulóinkat az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, kultúra megbecsülésére, az 
egészséges életvitel igényére, s az ehhez szükséges önfegyelemre, az erkölcsös cselekvés igenlésére és 
igényére, a természetben és az emberi alkotásban megjelenő szépség értékelésére, valamint tevékeny és 
alkotó életre kell nevelni. 
 
Intézményünk kiemelt feladata a felnövekvő nemzedékek fizikai, érzelmi, társas, erkölcsi, szellemi fejlődésének 
előmozdítása, esztétikai érzékének fejlesztése, valamint az ország kulturális, gazdasági fejlődésének és 
társadalmi kohéziójának biztosítása.  
 
Ennek megfelelően a Tanulási és nevelési célok: 

 testi-lelki egészségre nevelés 

 önismeretre, emberismeretre nevelés 

 együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelés a társas kapcsolatokban 

 kommunikációs kultúrára és médiahasználatra nevelés 

 autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelés 

 nemzeti és európai azonosságtudatra, hazaszeretetre és aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 a fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettség 
 
Alapelvek: 
- Kötelességünk, hogy minden rendelkezésünkre álló lehetőséget megadjunk tanulóinknak a saját 

adottságaikhoz igazodó testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésre.  
- A tanuló személyiségének fejlesztésében, képességeinek kibontakoztatásában együttműködünk a 

szülőkkel. 
- A multikulturális környezet világnézeti sokszínűségét toleráns módon kell megközelítenünk, tiszteletben 

tartva a tanuló, a szülő és a pedagógusvallási, világnézeti meggyőződését, és a köznevelési törvény 
rendelkezései szerint lehetővé kell tenni, hogy a tanuló egyházi jogi személy által szervezett fakultatív 
hitoktatásban vagy állami erkölcstanoktatásban vehessen részt. 

- Bízunk a gyerek önerejében és abban, hogy kialakul benne az önálló, felelősségteljes döntés képessége. 
Ezt a megfelelő légkör kialakításával segítjük elő.  

- A gyerek ismeretét, érzelmi biztonságának megteremtését és gondozását a jó pedagógiai munka 
alapfeltételének tekintjük. A gyereket a maga komplexitásában szemléljük, vagyis a szellemi adottságain 
kívül a mozgásos tevékenységét, érzelmi életét, esetleges érzelmi megterhelését is figyelemmel kísérjük. 

- Mindenkit a maga erősségén keresztül fejlesztünk. 
- Hiszünk a differenciált képességfejlesztésben. 
- Az ismeretszerzésben az élményszerűséget, az alkotást és az aktivitást tartjuk elsődlegesnek. Nem a 

tények közlése, hanem a probléma közös kibontása, a tapasztalatok megfogalmazása, csiszolása, a 
kérdésekre adandó válaszok pontosítása a lényeges és hangsúlyos. Építünk a gyerekek kreativitására. 
Ezáltal fejlesztjük önbizalmukat – intellektuális, művészi és szociális – készségeiket.  

- A pedagógus nyitottsága, érzékenysége, empátiája, a gyerek érdeklődését, képességeit figyelembe vevő 
türelmes magatartása, a kutatást – keresést ösztönző módszerei a gyerekhasonló jellemzőinek kialakulását 
segítik.  

- Demokratikusan működő iskolánkban a gyerek, a szülő és a pedagógus – mint szuverén partnerek - együtt 
alkotják az iskola társadalmát.  
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Célok  Készségek, képességek kialakítása és fejlesztése: 
- Az életkori sajátosságoknak megfelelő gyermeki élet biztosításával a kiegyensúlyozott, boldog felnőtté 

válás útjának támogatása, ösztönzése. 
- Segíteni az önmagával és környezetével elégedett gyermeki személyiség kibontakozását, az individuum 

teljes tiszteletben tartásával. 
- Megszerettetni a gyerekkel a munkát úgy, hogy az élete mozgatórugójává tegye, azt a siker veleszületett 

öröméhez társítsa.  
- Kialakítani a külső kényszer nélküli belső aktivitást, motiváltságot, a belülről fakadó figyelmet.  
- Öntevékenységre és közösségi tevékenységre képes autonóm embert nevelni. 
- Kialakítani, fejleszteni és gyakoroltatni az együttműködés, az egymásra figyelés, az együttérzés, az 

összetartozás, a másik ember tiszteletének képességét. (Affektív - érzelmi - célok.)  
- Megalapozni az összefüggésekben való gondolkodás képességét és ökológiai felelősségtudatát. 
- Felkelteni a tudásszerzés, az érdeklődés, az önművelés, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkotó 

alkalmazásának igényét; az ismeretekre építve készségeket kialakítani és képességeket fejleszteni, hogy 
a gyermek a senki által nem ismert jövőt el- és be tudja majd fogadni. (Kognitív célok.) 

- Az együttélés során nagy hangsúlyt fektetünk a felelősség, a becsületesség, az őszinteség, a szorgalom, 
a célratörés, a küzdeni akarás, a kitartás, a csapatszellem, a megbízhatóság, a szavahihetőség pozitív 
megtapasztalására és beépülésére. (Morális célok.) 

- Az életmóddal, életstílussal kapcsolatos célok: önismeret, döntésképesség, egészséges világnézet, 
elfogadó magatartás, pozitív, konstruktív életvezetési szemlélet, kapcsolatteremtő- és fenntartó készségek, 
jártasságok, az érzelmek pontos megfogalmazása és kifejezése, korszerű tanár-diák kapcsolat. 

- Az állampolgárságra, hivatásra neveléssel kapcsolatos célok: önálló, döntésképes, áldozatvállaló és alkotó 
személyiség, aki - ha a helyzet úgy kívánja - az idegen nyelvet is elsajátítva, fel tudja találni magát minden 
helyzetben, emellett tud igazodni szülőföldje elvárásaihoz.  

 
1.1.1.2.1 Nevelési-oktatási szakaszok 
 
A nevelési-oktatási szakasz alapvető feladata az alapkészségek biztos kialakítása, a sikeres iskolai tanuláshoz, 
a tanulási eredményességhez szükséges alapkompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak 
megalapozása, valamint a tanulási motiváció felkeltése és fenntartása. 
 

Az alapfokú képzés első szakasza  

 Óvoda–iskola átmenet 
Az óvoda–iskola átmenetet az érésben és fejlődésben késést mutató gyermekek számára az óvoda utolsó 
éve és az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszának kezdete (1. évfolyam) közé illesztett, az 
iskola pedagógiai programjában rögzített felkészítő évfolyam hivatott biztosítani, amelynek lehetőségét a 
szülők/gondviselők már iskolaválasztáskor megismerhetik a köznevelési intézmény pedagógiai 
programjából. (Óvoda utáni + 1 év) 

 Az 1–4. évfolyam 
Céljait tekintve olyan meghatározóan alapozó nevelési-oktatási szakasz, amely a 4. évfolyam végéig az új 
típusú tanulást igénylő második szakaszban nélkülözhetetlen alapkészségek megszerzését, megfelelő 
használatát biztosítja, s tanulási eredménycéljait az 5. évfolyam bemeneti elvárásaihoz illeszti 

 

Az alapfokú képzés második szakaszának 

 Az 5–8. évfolyam 
Alapvető feladata a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges 
alapkompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása, a szükséges és 
elégséges tudás, benne a diszciplináris tudás megszerzésének és a készségek elsajátításának az aktív 
tanulásra fokozattan építő biztosítása, a megfelelő kompetenciák kialakításának, fejlődésének támogatása. 
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1.1.1.3 Az alapfokú művészetoktatásban folyó nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei és céljai 
(Lás még Melléklet 1.) 

 
Alapelvek: 
- Színvonalas, sokoldalú képzést valósítunk meg a választott művészeti ágban, amely felkészít a félévi és 

év végi vizsgákra, bemutatókra, fesztiválokra, országos versenyekre.  
- Nevelőmunkánkkal alkotó gondolkodásra és alkotásra nevelünk, amelynek "eredménye" az önmagát 

megvalósító sikeres felnőtt. 
- A tanítási- tanulási és alkotó folyamatban a növendék olyan önálló feladatokat kap, amelyben hasznosítja 

a megszerzett tudást, átélheti az alkotás örömét.  
- Korszerű, sokoldalú tudást-műveltséget biztosítunk a művészeti nevelésben magas színvonalú művészeti 

műveltség elsajátíttatásával.  
- Kialakítjuk, illetve fejlesztjük a művészi kommunikációs – vizuális - auditív készséget.  
- A művészeti neveléssel elősegítjük a tanuló önállóságának, magabiztosságának folyamatos fejlődését.  
- Tanulóink megismerik a kultúra, jelesen a művészeti kultúra értékeit, amelynek személyiségbe történő 

beépülése az élet örömeinek felismerését és átélését teszi lehetővé a művészet átörökítő szerepén 
keresztül. 

- Különleges esztétikai élményt nyújtunk azáltal, hogy tanulóinkat alkalmassá tesszük arra, hogy ne csak 
befogadói, de alkotói is legyenek a művészeti tevékenységnek. 

- Erkölcsi tartásra törekvő egyéni és közösségi nevelést valósítunk meg, együttműködési készséget, 
ugyanakkor egészséges versenyszellemet alakítunk ki a művészeti értékek felfedeztetésével, melyek 
beépülnek a személyiségbe. 

 
Célok: 
- A művészeti iskola elsődleges célja a meghatározott követelmények teljesítésével történő tehetség- és 

képességfejlesztés, amelyet a művészeti műveltség megalapozásával, elmélyítésével és állandó 
fejlesztésével ér el oly módon, hogy a követelmény eléréséhez szükséges tananyagot eszköznek tekinti a 
gyermekek érzelmi, értelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A készség- és képességfejlesztést, 
az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként tekinti, követelményeit a gyermek életkori 
jellemzőihez igazítja.  

- Lehetővé teszi, hogy a művészeti iskolából kikerült fiatalok önbizalommal, kiváló 
alkalmazkodóképességgel, az élet igényeihez rugalmasan alkalmazkodjanak, a társadalomban és benne, 
a művészeti életben eligazodjanak.  

- Tevékeny, magas fokú viselkedéskultúra jellemezze növendékeinket, és a sajátos kommunikációs 
(vizuális-auditív) technika birtokában magabiztos, kreatív emberekké váljanak. Az egyetemes és nemzeti 
kultúra értékeit megőrző, a nemzeti hagyományokat ápoló kompetens személyek legyenek. 

- Az iskola nagy hangsúlyt kíván fordítani az autonóm, a kreatív, a problémamegoldásra érzékeny, az 
egészségét és a környezetét megóvó személyiség kialakítására, embertársaik értekeinek megbecsülésére, 
tiszteletére, a nemzeti hagyományok ápolására, a demokratikus szellemiség, valamint a harmonikus légkör 
kialakítására. 

- Az iskola célul tűzi ki továbbá, hogy elősegíti a tanulók kulturális igényeinek fejlődését, a művészetek iránti 
érzékenységüket, nyitottságukat, önművelés iránti igényüket továbbfejleszti.  

- Nagy gondot fordít az egészséges életvitel kialakítására és megőrzésére. Erősíti a környezet iránti 
felelősséget azzal is, hogy a tanulókkal a mindennapok esztétikai értékeit felfedezteti, és alakítására 
ösztönzi. 

- Alakítani kívánja önismeretüket, önállóságukat, fokozni kívánja a művészeti problémák iránti 
érzékenységüket. 
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1.1.2 Az oktató-nevelő munka pedagógiai eszközei, eljárásai, módszerei 
 
Az eljárások, a módszerek, az eszközök a nevelési céljaink megvalósítását szolgálják. Ezek az alapelvek 
figyelembe vételével megfogalmazott általánosan és széles körben alkalmazott módszerek és szervezési 
módok az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiség fejlesztésére irányuló eljárások összességét 
jelentik. 
 
Intézményünkben az eszközök, eljárások kiválasztásakor, alkalmazásakor az alábbi elvek érvényesülnek: 

 a pedagógus szabadsága,

 a nevelési és pedagógiai program alapján az ismereteket, a nevelés és tanítás módszerét a 
pedagógus megválaszthatja

 a helyi tanterv alapján a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével választja az alkalmazott 
szakkönyveket, segédleteket, felszereléseket

 a nevelés-oktatás célja, tartalma,

 a tanulócsoport összetétele, adottsága, fejlettsége, képessége,

 a tantárgy sajátossága,

 a pedagógus személyisége,

 folyamatos fejlesztés a partnerek igényeinek figyelembe vételével.

 kompetenciafejlesztő oktatás-nevelés megismerése, alkalmazása,

 az eszközök, eljárások sokszínű alkalmazása, digitális oktatási tartalmak integrálása,

 az elmélet és gyakorlat egységének érvényesülése,

 a differenciált képesség és készségfejlesztés,

 a hagyományostól eltérő szervezeti formák (párok, csoport, csapat, stb.) alkalmazása,

 az aktivitás, alkotókészség, kreativitás, együttműködési készség fejlesztése,

 minél több felfedezésre alkalmas, irányított, önálló tevékenység beépítése az oktatási folyamatba,

 tanulóink sajátítsák el az önálló ismeretszerzés képességét,

 a projekt, a témahét lehetőségeinek megteremtése,

 IKT alapú oktatási környezet elterjesztése 

 a TÁMOP módszertani és tartalmi fejlesztésének disszeminációja,

 a játék, szerepjáték (drámapedagógia) vita, kutatás - felfedezés érvényesítése,

 prezentációk térnyerése.
 
A tanulás lényege: nem szövegek emlékezetbe vésése (ez nem zárja ki a kötelező memoritert), hanem az önálló 
gondolkodásra épülő, öntevékenyen folytatott feladat-és problémamegoldás, műveletvégzés. Az egyén és 
környezete közötti dinamikus interakció, minden érzékszervet megmozgató tanulás, tapasztalat-és 
cselekvésorientált tanulás, örömmel végzett önkéntes tanulás. 
A nevelési folyamat interperszonális folyamat. Nagyon fontos a pedagógus pozitív énképe, hiszen ez 
befolyásolja, milyen értékeket közvetít. A nevelési folyamatban a közösségfejlesztő - szociális - és az egyénileg 
is eredményes - individuális - képességei is fejlesztendők. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy nem a nevelés 
az egyetlen értékteremtő forma. 
 
Eljárások, módszerek: 
A nevelés terén elsősorban a pozitív érzelmi töltésű, megerősítő eszközöket, eljárásokat alkalmazzuk: Nevelési 
módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

 Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes 
kapcsolat révén hat a tanulóra. 

 Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen 
keresztül érvényesül. 
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 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

Szokások kialakítását célzó, 
beidegző módszerek 

- Követelés. 
- Gyakoroltatás. 
- Segítségadás. 
- Ellenőrzés. 
- Ösztönzés 

-  A tanulói közösség 
tevékenységénekmegszervezése. 

-  Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, 
elfogadtatása. 

-  Hagyományok kialakítása. 
-  Követelés. 
-  Ellenőrzés 
-  Ösztönzés 

Magatartási modellek 
bemutatása, közvetítése 

- Elbeszélés. 
- Tények és jelenségek bemutatása. 
- Műalkotások bemutatása. 
- A nevelő személyes példamutatása 

-  A nevelő részvétele a tanulói közösség 
tevékenységében. 

-  A követendő egyéni és csoportos minták 
kiemelése a közösségi életből 

Tudatosítás (meggyőződés 
kialakítása 

- - Magyarázat, beszélgetés. 
- - A tanulók önálló elemző munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról. 
-  Vita 

 
A módszert a pedagógus az osztály összetételének megfelelően alkalmazza. 

 A nevelő ismeretközlő módszerei 

 Az ismereteknek a nevelő és a tanulók által történő közös feldolgozása 

 A tanulók önálló munkaformái, feladatmegoldásai 

 A tanulók csoportos tevékenysége, feladatmegoldásai 
 
Módszerek: 
- meggyőzés, felvilágosítás, tudatosítás, példaképállítás- és követés, szociális technikák 
- fejlesztve ön-és emberismeretét,  
- beszélgető kör, 
- közösségi tevékenységek, 
- személyes példa a kapcsolatépítés, a problémakezelés terén, 
- kooperatív, konstruktív problémamegoldás - közösen olyan utat keresnek a konfliktusba került személyek, 

amely mindegyikük szükségleteinek, törekvéseinek kielégítésére alkalmas. 
- esztétikus környezet, természetes anyagok, tiszta forrás, tisztességes munka hiteles információ, 
- olyan megengedő nevelési stílus, ahol a gyerek bizalommal fordulhat problémáival a felnőtthöz;  
- a társas viszonyok, találkozási lehetőségek - hely, idő, mód - elősegítése, melyek nemcsak a gyerek 

érzelmi motivációs jellemzőit, énképét alakítják, hanem értelmi fejlődésében is szerepet játszanak;  
 
Oktató-nevelő munkaformák: 
a.) Differenciálás a tanítás-tanulás folyamatában 

A gyermek saját képességeinek maximális kibontakoztatása a cél, mely az iskolában különböző képességű 
és eltérő ütemben fejlődő tanulók egyéni fejlesztéséről való gondoskodást jelenti. Egyénre szabott 
készség- és képességfejlesztés, korszerű, továbbépíthető alapműveltség nyújtása.  
Az iskolakezdéskor a legfontosabb, hogy minden gyereket képességstruktúrájának harmonizálására való 
törekvéssel, a hiányzó vagy sérült részképességek fejlesztésével juttassuk el legalább arra a szintre, hogy 
az iskolában értelmi képességei szerint eredményesen tanítható, fejleszthető legyen.  

A differenciálás formái:  
- tanórai differenciálás,  
- csoportos oktatás,  
- páros és egyéni munkaformák,  
- nívócsoportok,  
- differenciált készség- és képességfejlesztés, térszervezés. 
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b.) A projektoktatás 
Konkrét élethelyzetből bontakozik ki. A választott téma a tanulók érdeklődésének megfelelő. A tevékenység 
folyamatában ez az érdeklődés továbbfejlődik. A projektmunka tervezése, kivitelezése, bemutatása során 
a tanulók önszervezése és felelőssége érvényesül. A projektmunka során sokféle szellemi és fizikai 
tevékenységformára van lehetőség. Az együttműködés során sokszínű, intenzív szociális tanulás folyik. A 
téma feldolgozására az interdiszciplináris (több tudományterületet érintő) megközelítés jellemző.  
A projektmunka eredménye mindig valamilyen mások számára is bemutatható produktum.  
A projekt megoldása során a pedagógus szerepe a szemmel tartás, szükség esetén a segítő, továbblendítő, 
indirekt vagy direkt beavatkozás.  
A projektoktatás középpontjában a gyerek áll. A folyamatot oly módon kell irányítanunk, hogy az eltervezett 
célok és feladatok a távlatosan értelmezett nevelési koncepciónkkal adekvát célrendszerbe illeszkedjenek. 
A projektmunka lehet egyéni vagy foglalkozhat vele több tanuló. 
Munkaformái: 
- differenciált óravezetés, 
- személyre szabott feladatok,  
- páros és csoportmunka,  A csoportmunka jellemzői a közös erőfeszítés, a célszerű és ésszerű 

munkamegosztás, mely hatékonyabb, mint az egyéni tanulás. A heterogén csoport az eredményesebb. 
Jobban megszeretik társaikat, segítőkészebbek irántuk, kedvezőbb az iskolai attitűdjük. 

- kooperatív technikák,  A kooperatív tanulási szituáció magában foglalja a belső motivációt, a magas 
sikerelvárást, a megismerési kíváncsiságot, a folyamatos érdeklődést, az erős tanulási 
elkötelezettséget és kitartást. 

- cselekvésközpontú oktatás, a gondolkodási műveletek tárgyi tevékenységre történő alapozása,  A 
divergens gondolkodás - több megoldási út keresése, változatos megközelítés, rugalmasság, 
eredetiség. Kifejtésre, értelmezésre, önálló véleményalkotásra irányuló nyitott kérdések. 

- tapasztalatszerzést biztosító módszerek,  A problémaszituáció a kreativitás fejlődését segíti elő a 
gondolkodásban, magatartásban, tevékenységben. Jellemzői: humorérzék, megfontoltság, érzelmi 
érzékenység, szorgalom, szeretetteljesség.  

- időszakosan szervezett differenciált keretek, tantárgyi nívócsoportok.  Tehetséggondozás, fejlesztés. 
Időt és lehetőséget biztosítani az egyéni érdeklődésre, utánjárásra, kutatásra. 

 

1.1.3 A szabályok alkotása, betar(ta)tása 
 
Közös a szabályalkotás, a döntésekbe minél jobban bevonva az érdekelteket. Ez szükséges az osztály, 
tantárgy, tanórán kívüli foglalkozások és iskolai szinten is. 
 

A nyílt szabályok mellett tudatosítani - amennyire lehet - a rejtett szabályokat is, vagyis az iskola életének azon 
elvárásait, szokásait, normáit, amelyek leginkább az iskolában dolgozó felnőttek (a nem pedagógusdolgozók 
is!) viselkedésében, reagálási módjaiban fejeződnek ki, s szavakban nagyon ritkán fogalmazódnak meg. 
Ezeknek adekvátnak kell lennie a nevelési programban megfogalmazott alapelvekkel, célokkal. 
"Ha zavarod az órát, vagy nem készülsz, az nem fair." Vagyis ne a büntetéstől való félelem a motiváció, hanem 
az, hogy a szabályoknak értelme van, vagy, mert erkölcsi normává vált a gyerekben. Bizalomra építsen, ne a 
közvetlen kényszerből fakadó érdekre. 
 

A szabályok elfogadásának és betartásának fejlődési folyamata az életkori sajátosságokat követve:  
Behódolás - azonosulás (identifikáció) - viselkedési szabály elsajátítása; valamely norma ösztönössé válása 
 

A gyereknek az ad biztonságot, ha tudja, hogy mi vár rá.  
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Ezért elengedhetetlenül fontos: 
- a határozott értékrend megfogalmazása és következetes képviselete, az egységes nevelői eljárások, 
- szankciók beépítése és szükség szerint alkalmazása, 
- „szabadságod addig tart, amíg nem sérti a másik személy szabadságát” elv érvényesítése.  
 

A tér elrendezése 
A tantermek bútorzata, díszítő kellékei, szemléltető eszközei lehetőséget adnak arra, hogy a hely, a tér és a 
szereplők más alakzatot öltsenek az óra típusának, a tananyag jellegének, feldolgozási módjának és a gyerek 
személyiségének megfelelően. 
 
 
1.2 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 
 

Minden ember önálló személyiség. A gyermeki személyiség kiteljesítése csak türelmes, összehangolt és az 
alapvető feltételeket magában foglaló nevelőmunka eredménye lehet. 
Pedagógusaink egyik legfontosabb feladata: 

 a fejlődésben lévő gyermekek egész személyiségét sikeresen formálni.  

 ismerjék saját értékeiket, személyiségük jellemzőit,  

 be tudjanak kapcsolódni a közösségek életébe,  

 képesek legyenek együttműködni másokkal, eredményeket elérni, és egyéni boldogulásukat megteremteni.  

 ki kell alakítania a gyerekek igényességét a saját maguk vallotta értékek strukturálásában és 
képviseletében 

 

A gyerek személyiségfejlesztésében a gyerek, a szülő és a pedagógus - mint szuverén partnerek - működnek 
együtt. A szülőnek tisztában kell lennie az iskola pedagógiai programjával, nevelési céljaival és eszközeivel. A 
harmonikus együttműködés elengedhetetlen feltétele az azonosulás. Ahhoz, hogy a gyerek "beváljon" az 
életben, ki tudja teljesíteni önmagát, az iskolának az ismeret-közvetítés mellett, szocializációs célok egész sorát 
is meg kell valósítania 
 
Az intézményünk művészeti nevelése megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, az értékes alkotások iránti 
igényét.  A kulturált viselkedés szabályait betartják, és igényük van arra, hogy másokkal is betartatják. Magában 
hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét, a nemzeti és egyetemes kultúra és a mindennapi élet 
esztétikai jelentését. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók 
élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a 
kifejezési formákat, amelyek az iskola által oktatott művészeti ágban, a szakkörökben megjelennek. 
Az alapfokú művészeti iskolában folyó nevelés feltárja a művészeti élmény katartikus szerepét, megérteti, hogy 
az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.  
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1.2.1 Kiemelt fejlesztési feladatok 
 

A kiemelt fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra, azok fejlesztésére épülnek. 
 

Feladat Cél Eszközök, eljárások 

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 
alakítása.  Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen 
értékkonfliktusokra. 

Erkölcsi nevelés. 
Egyénre szabott fejlesztés, 
személyes példaadás, 
Bíztatás, Dícséret 

Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges 
képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés 
igényének kialakítása. 

Értelmi nevelés. 
Egyénre szabott fejlesztés, 
személyes példaadás, 
Bíztatás, Dícséret 

Az egymás iránti tolerancia fejlesztése közös programok alkalmával.  A 
gyermekközösség sokirányú tevékenységének, a közösséghez tartozás 
felelősségének fejlesztése, a veszélyhelyzetek felismerése, a visszautasítás 
lehetőségeinek elsajátítása. A közösségi élethez szükséges készségek, 
szokások, értékek megtanulása.  

Önismeret és társas 
kultúra 

fejlefejlesztése 

Szerepjátékok, 
elbeszélgetés,  
Problémamaegoldások 
modellezése 

Az ember alapvető érzelmeinek megismerése, kezelése. Az élő és élettelen 
környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, 
cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

Érzelmi nevelés. 
Egyénre szabott fejlesztés, 
személyes példaadás, 
Bíztatás, Dícséret 

Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó 
igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 
elkötelezettség kialakítása. 

Akarati nevelés 
Egyénre szabott fejlesztés, 
személyes példaadás, 
Bíztatás, Dícséret 

A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése.  A nemzeti 
hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, 
ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 
Nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelmének- és jelenformáló 
szerepének megismertetése. 

Nemzeti öntudat, 
hazafias nevelés 

Iskolai hagyomák, Nemzeti 
ünnepek, Hazafiasság 
iskolája program, 
Beszélgetések, 
Történelem óra 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése.  Az 
érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. (pl: a XX. 
századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú 
bemutatása). Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a 
helyi közéletben való részvételre. 

Állampolgárságra, 
demokráciára  

nevelés. 

Történelem és társadalmi 
ismeret, kulturális 
hagyományokban 
gyökerező etikai elvek, 
társas szabályok 

A tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest átfogó kép 
nyújtása a munka világáról. Az emberek által végzett munka fontosságának 
tudatosítása. A Tanulók önellátására és környezetük rendben tartására 
irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

Pályaorientáció, 
munkára 
nevelés. 

Nyílt nap, Pályaválasztási 
tanácsadás, Pályavá- 
lasztási kiállítás meglá- 
togatása, projektnap,  

A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 
Egészséges, edzett személyiség kialakítása.  Az egészséges életmód és az 
egészségvédelem fontosságának tudatosítása. A lelki egészség, a mentális 
frissesség megőrzése. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható 
fejlesztése és megőrzése. A tanulók ösztönzése arra, hogy legyen igényük a 
helyes táplálkozásra. 

A testi és lelki 
egészségre 

nevelés 

Megismerjék a mozgáshoz 
kapcsolódó helyes 
attitűdöket, a fizikailag 
aktív életmód élethosszig 
tartó jótékony hatásait. 

Az erőforrások tudatos, takarékos és felelősségteljes használatának 
megtanítása, gyakoroltatása.  A közvetlen és tágabb környezet értékeinek 
megőrzésére, gazdagítására nevelés. 

Környezettudatosság, 
fenntarthatóság, 

Fenntarthatósági témahét 

Az ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás közötti kapcsolat 
megismertetése (pénzügyi alapismeretek, banki tranzakció és 
fogyasztóvédelem). Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 
következményeit és kockázatát. 

Gazdasági és 
pénzügyi 
nevelés 

Pénz7 témahét, 

A média működésének és hatásmechanizmusainak, a média és a társadalom 
közötti kölcsönös kapcsolatok megismertetése. A valóságos és a virtuális, a 
nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetése. 

Médiatudatosságra 
nevelés 

Digitális témahét. 

A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális 
érzékenység, segítő magatartás kialakítása (együttérzés, együttműködés, 
problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és - megvalósítás). 

Felelősségvállalás 
másokért, 

önkéntesség 

kulturális agyományokban 
gyökerező etikai elvek, 
társas szabályok 

A harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek 
megbecsülése. Felkészítés a családi életre.  A felelős párkapcsolatok 
kialakítása, ismeretek közvetítése a családi életben felmerülő konfliktusok 
kezeléséről. 

Családi életre 
nevelés 

A család szerepének és 
funkciójának erősítése 
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1.2.2  Személyiségfejlesztés korcsoportonként 
 
Mindig az életkori sajátosságokhoz igazodva kell eljárni 
 

Évfolyam Feladat Cél Eszközök, módszerek 

1-2 

köszönés 
beilleszkedés az iskolai rendbe 
a társakkal és a nevelőkkel 
szembeni udvarias viselkedés 
életmódjuk, nehézségeik megism. 
a tanulókat fizikailag aktív, 
egészségtudatos életmódra 
nevelés 

Házirend megismerése  
alkalmazkodás a társakhoz, 
felnőttekhez 
a közösségbe való beilleszkedés 
készségének elsajátítása 
egészségügyi másság elfogadása 
a tanulók egészséges testi-lelki 
fejlesztése 
környezettudatos magatartás 
kialakítása 

felelősi teendők kiépítése 
házirend 
közös játékok 
szerepjátékok 
kirándulások 
„Fejlesztő játékok” 
gyűjteménye 
elbeszélgetés 

3-4 

udvarias viselkedés a társakkal 
és a nevelőkkel 
életkornak megfelelő vitakultúra 
elsajátítása 
kulturált véleményalkotás 
felelősi feladatok ellátása 
a stressz- és feszültségoldás 
háttérismereteinek és 
technikáinak 
elsajátíttatása 
a kulturált nyelvi magatartás 
megalapozása 
önálló tanulás módszereinek 
elsajátíttatása 

az osztályban elfoglalt szociális 
pozíció megtapasztalása 
 a tanulótársak tulajdonságainak 
elfogadása 
aktív, egészségtudatos 
életmódra,  
az egészségmegőrzés érdekeit szem 
előtt tartó életvezetésre való 
szocializálása 
az önálló tanulás képességének 
kialakítása 

egyéni elbeszélgetések 
személyiségfejlesztő játékok 
szituációs játékok 
kirándulások 
versenyek 
„Fejlesztő játékok” 
gyűjteménye 

5-6 

reális önértékelés 
a hibák kiküszöbölésére 
való törekvés 
a megfelelővudvarias viselkedés 
szabályainak gyakorlása 
tudástartalmak megalapozásának 
folytatása 
Az esélyegyenlőtlenség, a 
szegregáció elleni küzdelem,  
A nemzetiségek, a 
nyelvi-vallási etnikumok iránti 
megértő, befogadó attitűd,  

kölcsönös tisztelet egymás iránt 
baráti kapcsolatok építése 
az egyéni képességek 
kibontakoztatása 
felelősségtudat erősítése 
a sikeres iskolai tanulás, a 
tanulási eredményesség 
az esélyegyenlőtlenség 
megteremtése 
az egész életen át tartó 
tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciák elsajátítása 
testi- lelki egészség fejlesztése, 
az egészséges életvitel kialakítása 

önismereti játékok 
személyiségfejlesztő játékok 
közösségfejlesztő játékok 
osztályprogramok 
„csevegő” (fogadóóra 
gyerekeknek) 
versenyek 
- „Fejlesztő játékok” 
gyűjteménye 

7-8 

reális „énkép” megformálása 
a tanulói jogok ismerete, 
gyakorlása 
visszautasítási technikák 
megismerése,  
pozitív szerepvállalás 
csoportban,  
alapvető emberi jogi 
(alkotmányjogi) ismeretek 
közvetítése 

képességek reális ismeretének 
kialakítása 
életkornak megfelelő 
jövőkép megfogalmazása 
pozitív példamutatás a 
tanulótársak felé 
értelmes életcél kitűzése 
az életen át tartó tanulás és 
fejlődés megalapozása 
pozitív demokráciaképpel 
rendelkező állampolgárrá nevelés 

önismereti játék 
önértékelés 
kérdőíves felmérés 
természetjárás 
társadalmi munka 
diszkó 
pályaválasztási, 
pályaalkalmassági ismeretek 
„Fejlesztő játékok” 
gyűjteménye 
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1.2.3 A személyiség fejlesztés színterei az iskolában: 
 

Színterek: 
- tanóra 
- versenyek (müveltségi területeknek megfelelő saját, tankerületi, megyei, régió, országos) 
- szakkörök (sport, művészeti, dráma, színjátszó, ének, logikai matematika, angol és francia nyelv) 
- napközi, tanulószoba 
- speciális foglalkozások (képességfejlesztés, felzárkóztatások, fejlesztések) 
- szabadidős tevékenységek iskolán belül és kívül (színházlátogatás, közösség építő játékok és programok) 
- kirándulások 
- AMI művészeti ágai (billentyűs tanszak, néptánc tanszak, garfika és festészet tanszak) 
- erdei iskola 
- nyári táborok 
- beszélgetések 
 
1.2.4  A személyiségfejlesztés területei 
 

a.) A művészeti, érzelmi nevelés 
Melynek elsődleges célja a személyiségfejlesztés, másodlagos a tehetséggondozás. Törekszünk arra, hogy 
a művészi-alkotói szabadságot ne korlátozza mások jogai elleni megnyilvánulása és etikai alapú megítélése. 

 

Fejleszti: 
- az érzékszerveket, melyek a tanulás legfontosabb eszközei, 
- a gondolkodást, azaz a logikát, a kombináló készséget, az originális megoldások fonását, 
- a személyiség önmeghatározó képességét, amely ösztönzi az egyéniség önmegismerő folyamatát, 

azaz magának az egyedi jellemnek a kialakulását, 
- az ízlést, a kritikai érzéket és a következetes bírálat képességét. 

 

A művészeti műveltségi blokk részterületei tanórákon 
- drámapedagógia,  A drámatanítás a személyiségfejlesztés, a gyermekközpontú pedagógia 

alappillére. Segít az önkifejezésben, a vitakultúra fejlesztésében, a gátlások feloldásában, a 
kapcsolatrendszerek kiépítésében, a közösségformálásban, a tapasztalás örömében, a lelki problémák 
mozgatórugóinak felfedésében, fejleszti a kommunikációs készséget. LEP program 

- vizuális kultúra,  A képzőművészeti nevelés áthatja az egész iskolát, meghatározza arculatát. A 
képzőművészet, a vizuális kommunikáció, a tárgy-és környezetkultúra – különböző életkorokban, 
személyenként eltérő mértékben – képes kifejteni motiváló hatását, alkalmasak a differenciált 
képességfejlesztésre. A vizualitás nélkülözhetetlen a tanulásban, a művelődésben, a mindennapi 
életben. 

- ének-zene,  A zenei nevelés speciális, mással nem helyettesíthető szerepet vállal a lelki - érzelmi – 
értelmi nevelésben. A zene az emberről, annak a világhoz, az élethez való viszonyáról szól. 
Gyermeknevelő erejét a lélek oly mély rétegeiben fejti ki, hol a szó már kevés. Az adott légkörben 
őszintén megnyilvánulhatnak, szabad önkifejezésre kapnak lehetőséget. 

- AMI órái  A néptánc eszköztárával a gyermek kommunikációját, önismeretét pontosítja. Nemi 
identitástudata a helyes úton, kapcsolatteremtő képessége kulturált keretek között fejlődik. Lelki 
érzékenysége, finomsága megtalálja gyökereit a jeles napok, ünnepek, bemutatók, táncházak régmúltat 
idéző világában. 
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos érzékeléséhez, 
tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, tudatosításához. A tanulók 
belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja 
az összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat.  
Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az önmeghatározások és önkifejezések egyre 
differenciáltabb formáit. 
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A zongoratanítás célja, hogy fejlessze a növendék muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt 
dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, zenei 
hallását, metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, kottaolvasási készségét.  
 

Művészetoktatás az AMI tanóráin kívül 
Szakkörök – Kézműves, kórus, színjátszó. Megnő a napközis szabadidős programok jelentősége.   
 

Művészeti élmények az iskolán kívül 
A családdal történt színház- és múzeumlátogatás (a látottak, hallottak feldolgozása). Meghívásos 
szereplések. Egyéni pályamunkák. Családi kirándulások során: ismerkedés a néphagyományokkal.  
 

b.) Teljes körű egészségfejlesztés 
Lelki egészség: a lelki egészség (mentálhigiéné) iránti igény felkeltése, ennek kialakításához és 
megőrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása. 
Testi egészség: az egészségnek, mint alapértéknek az elfogadása, az egészségmegőrzés igényének 
felkeltése, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, készség és képesség 
ezek leküzdésére. 

 

Az egészséges élet programok segítségével biztosítjuk az egészségnevelést.  Ez önismeretre, 
döntésképességre, egészséges világnézetre, elfogadásra nevel. A gyermekek ismereteiből kiindulva - 
korszerű pedagógiai módszerekkel új és új ismeretekhez juttatja a tanulót, fejleszti: 
- vitakultúráját,  
- együttműködési készségét,  
- a csapatmunka szellemet, pozitív életvezetési szemléletet nyújt, 
- segíti a kapcsolatteremtő- és fenntartó készségek, jártasságok kialakulását és művelését, 
- tanítja az érzelmek pontos megfogalmazását és kifejezését, a másik ember tiszteletét,  
- korszerű tanár-diák kapcsolatot feltételez. 

 

Egészségnevelés a tanórán kívül 
- Demokratikus légkör, egészséges környezet. 
- Aktív sportélet, tömegsport, diáksportköri foglalkozások, versenyek.  
- A DÖK keretében gyakorolják a gyerekek a szélsőségektől mentes politizálást, az állampolgári jogokat, 

az érdekképviseletet.  
- Egészséges, esztétikus mikrokörnyezet, tiszta, kulturált étkezési lehetőség, 
- Gyermekbarát büfé látens nevelő hatása. 

 
c.) Differenciált képességfejlesztés és tehetséggondozás  

Hatékonyabbá teszi a bonyolult tanulási folyamatot. A gyerek szükségleteit figyelembe véve tudnunk kell, 
mikor, miért, melyik tárgyban kap kiemelt odafigyelést, fejlesztést az egyes esetekben. 
Az idegen nyelv (angol, francia) óráin a képesség szerint bontott csoportokban folyamatos a motiváció, 
nagyobb eséllyel segítjük a gyereket saját képességének kibontakoztatásában. 
Ötödik évfolyamtól a differenciálás-integrálás illetve a magas osztálylétszámok miatt minden lehetséges 
esetben, amikor csak az óraszámok-tantárgyfelosztás engedi, bontjuk az említett órákat. Szükség szerint a 
matematika és magyar órákat is. Ezt szakmai alapon fontos felmenő rendszerben csinálni. 
Ezen kívül felsőbb évfolyamokon nyilvánvalóan bontani kell az informatika és technika órákat a tantermek 
befogadó képessége miatt.  
Lehetőség szerint a technikabontást már alsóbb évfolyamokon elkezdhetjük, ha az osztálylétszám ezt 
szükségessé teszi, más esetekben az eszközhasználat komoly feladat, melyet a leghatékonyabb és 
legbiztonságosabb módon kell megoldani. Ehhez nagyban segít a bontott csoport.   
 
  

d.) Személyiség fejlesztési feladatok a pszichikus jelenségek felismerésére 
Ebben a folyamatban a legfontosabb láncszem a tanuló osztályfőnöke. Feladata, hogy figyelje, kövesse és 
a lehetőségeihez képest, irányítsa tanítványai személyiségének fejlődését. 
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- Önismeret: a személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség stabilizálása, az 
önálló döntéshez szükséges képességek kialakítása. 

- A tanulás tanulása: a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljárások 
kialakítása valamennyi tantárgyban. 

- Társas kapcsolatok: készség, képesség és igény a tartalmas, harmonikus emberi kapcsolatok 
kialakítására és ápolására. 

- Konfliktuskezelés: képesség és igény a konfliktusok konstruktív módon történő kezelésére, a megélt 
konfliktusok hasznosítására az önismeret fejlesztésében, társas kapcsolatok minőségének javításában. 

- Viselkedéskultúra: a mindennapi együttéléshez szükséges civilizációs szokások kialakulása és 
megszilárdulása. 

- Pályaorientáció: képesség a munkaerőpiacon történő eligazodásra, az egyéni vágyaknak, 
törekvéseknek a lehetőségekkel történő összehangolása. Felkészülés az életre szóló tanulásra. 

- Jelenismeret: eligazodás a jelen társadalmi változásaiban, ellentmondásaiban, saját álláspont 
kialakítása a történésekkel kapcsolatban. 

- Felelős állampolgár nevelése: a jogok és kötelességek ismerete az iskolában és a társadalomban, a 
demokráciának, mint értéknek az elfogadása, közös szabályok, normák alkotásához és 
működtetéséhez szükséges szemlélet kialakulása, az általánosan érvényes normákhoz, a kodifikált 
törvényekhez való konstruktív viszonyulás, igény és szándék a saját előítéletekkel való szembesülésre, 
ezek leküzdésére, illetve a másság elfogadására. 

- Globális problémák: a világ problémái iránti egyéni felelősség belátása, a kapcsolódó egyéni aktivitás 
terének megtalálása, a világ dolgai iránti érdeklődés, a folyamatos tájékozódás iránti igény felkeltése. 

 
1.2.5 Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek 
 
Az intézmény nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, 
melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe vétele, a 
differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása a tanítási 
folyamatban. 
 

Munkánk során kiemelten kezeljük: 

 a szociális hátránnyal küzdő tanulók egyéni fejlesztését.

 a kiemelten tehetséges;

 a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztését

 a tanulási kudarccal küzdők,
≡ a sajátos nevelési igényű;
≡ a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő;

 Nem egészségügyi okból felmentett tanulók 
 
1.2.5.1 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 
 

A szociális hátrányok leggyakoribb megnyilvánulási formái:  
- a szegénység,  
- az egykeresős és csonka családok,  
- az ösztönzés hiánya,  
- az életkilátások csökkenése.  
Az iskola életében fontos kérdés az esélyek kiegyenlítődése, a hátrányok csökkentése, a társadalmi 
egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. 
A családlátogatás jó alkalom a gondok feltárására. A tanító/osztályfőnök a bevont szakemberekkel karöltve a 
gyermek problémájának, szükségleteinek megfelelően intézkedik. 
Az év eleji felmérések, a szülői bejelentések és kérelmek segítenek feltérképezni a szociális segítségre 
szorulókat. 
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Hátránykompenzáció: 
a.) Szociális hátrányok enyhítése 

- Bevonja a gyereket az iskolai foglalkoztatásba (napközi, tanulószoba). 
- Érdeklődési körének megfelelő tanórán kívüli tevékenységre ösztönzi, hívja fel a figyelmét (szükség 

esetén térítési díjkedvezménnyel). 
- Természetbeni ellátást nyújtunk (kedvezményes étkeztetés, ingyenes tankönyv biztosítása), 
- Javasolja az alapítványi támogatást, önkormányzati segélyezést. 
- Szükség esetén felveszi a kapcsolatot a Baracsi Népjóléti Intézmény Család- és Gyernekjóléti 

Szolgálat, illetve a Gyámhatósággal.  
- Fokozott, személyre szóló érzelmi kapcsolat biztosításával támaszt nyújt a gyereknek. 
- Drog és bűnmegelőzési programokat szervezünk. 

b.) Tanulási zavarokkal küszködő tanulók segítése  lásd 1.2.5.3. pontot 
c.) Kapcsolati zavarokkal küszködő tanulók segítése  lásd 1.2.5.3. pontot 
d.) Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók segítése  lásd 1.2.5.3. pontot 
 
1.2.5.1.1 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 
Célunk, hogy megelőzzük, elhárítsuk, vagy enyhítsük azokat a gyermekekre ható károsodásokat, amelyek 
egészséges személyiségfejlődésüket megzavarják, vagy gátolják, másrészt segítsük a pozitív hatások 
érvényesülését. 
 
Feladatok 
Legfontosabb gyermek- és ifjúságvédelmi feladatunknak családi nevelésből, a tanulóink környezetéből fakadó 
ártalmak, zavarok kiküszöbölése, enyhítése. Ennek megvalósítása érdekében különböző tudományokat 
(pedagógia, pszichológia, jog, szociálpolitika, szociálpszichológia, stb.) szakmai tevékenységeket, 
intézménytípusokat használ fel és veszünk igénybe. 
Az iskolánk gyermekvédelmi munkájának egyik legjellemzőbb feladata: az egyéni problémáját nehezen kezelő, 
érzékeny, elsősorban lelki gondokkal küzdő diákok segítése.  
- Megelőző, gondozó és korrigáló tevékenység (osztályfőnök)  a prevenció gyakorlata érvényesüljön 
- A leggyakrabban előforduló pszichés problémák feltárása, mint: 

 szorongások, félelmek, 

 családi problémák, 

 kortárskapcsolati konfliktusok, 

 a serdülőkorral járó mentális gondok, 

 lelki traumák 
- Jelzés, szűrés, ügyintézés, javaslattétel.  
- Pozitív, egészséges életfelfogás hangsúlyozása. 
- Egyéni felelősségérzet fokozatos, folyamatos kialakítása.  
- Tolerancia, a másság elfogadásának kialakítása. 
- Önérzet, önbecsülés erősítése. 
- A feladatok megvalósulását segítő tevékenységek:  
- Előzetes tájékozódás az óvodában. 
- Családlátogatás. 
- Szakemberek és a család bevonásával ok(ok) feltárás(a), egyéni terv készítése, külső (Nevelési Tanácsadó, 

Baracsi Népjóléti Intézmény Család- és Gyernekjóléti Szolgálat, Útkereső és Sagítő Szolgálat Család- és 
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat, Gyámhatóság) segítség igénybevétele. 

- Tanácsadás  Útkereső és Sagítő Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 
- Jelzőrendszeri megbeszélés (Baracsi Népjóléti Intézmény Család- és Gyernekjóléti Szolgálat) 

negyedévenként vagy szükség szerint eseménynek megfelelően 
- A tanulás tanítása. 
- Fejlesztő pedagógus(ok) munkája. 
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A gyermek-és ifjúságvédelem területén legfontosabbnak a megelőzést tartjuk. Az iskola az egészséges 
személyiségfejlődést helyezi előtérbe, azonban a megnövekedett társadalmi feszültségek, gondok mellett 
önmagában nem lehet sikeres a gyermekvédelmi problémák kezelésében. 
 

Ifjúságvédelmi tevékenységgel kapcsolatos pedagógiai tevékenységünk 
Információkat nyújtunk az iskola ifjúságvédelmi tevékenységéről, a lehetőségekről, az iskolán kívüli segítő 
szervezetekről, az ifjúságvédelmi szakellátó intézményekről a gyermekeknek, a szülőknek, a pedagógusoknak. 
Folyamatosan kapcsolatot tartunk az osztályfőnökök, a szaktanárok, az iskolaorvos, a diákönkormányzat 
vezetője, szakszolgálatok (nevelési tanácsadó, önkormányzat, családsegítő központ, stb.), valamint a fenntartó 
munkatársai között (jelzőrendszerei megbeszélés havont). 
 
Kapcsolatot tartunk a családokkal:  

 szülői értekezletek,  

 személyes beszélgetések,  

 fogadóórák,  

 nyílt tanítási napok,  

 szülőknek szóló tanácsadások formájában. 
 
Feltáró, megszüntető tevékenységünk: a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók problémáinak 
felismerése, feltárása, a problémák okainak megkeresése, segítségnyújtás, krízishelyzetek kezelése. 
Prevenciós tevékenységünk: személyiségfejlesztés, értékközvetítés, közösségfejlesztés, beilleszkedéssel, 
magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése, a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek.  
 
Pedagógiai eljárások:  

 folyamatos mentálhigiénés tanácsadások,  

 egyéni, segítő beszélgetések,  

 megfelelő szakemberek bevonása,  

 szükség esetén családlátogatás,  

 a család bevonása a probléma megoldásába,  

 a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése, 

 tanulás módszertani ismeretek nyújtása,  

 speciális közösségi foglalkozások (önismereti órák, konfliktuskezelési, szabadidős foglakozások).  
 
Egészségnevelő tevékenységünk:  

 felvilágosító, megelőző munka, 

 a családi életre nevelés,  

 egészségvédő programok,  

 egészségügyi szűrővizsgálatok,  

 kiemelten kezelt témák: a szenvedélybetegségek megelőzése (dohányzás, alkohol, drog), fontos 
feladatunk az iskolai drogstratégia gyakorlati alkalmazása. 

 
A gyermek- és ifjúságvédelmi munka folyamata 
Az iskola ifjúsági- és gyermekvédelmi programja a hátrányos, illetve veszélyeztető körülmények megelőzését 
szolgálja. 
1.) A veszélyeztető, hátrányos körülmények feltárását az osztályfőnökök, a gyermeket tanító pedagógusokkal, 

a családsegítő szolgálat és gyermekjóléti szolgálat szakembereivel együttműködve végzi (Jelzőrendszeri 
rendszer). Nagyon fontos alap az osztályfőnökök családlátogatási tapasztalata. Szükség szerint együtt 
(szakszolgálattal) vagy külön is meglátogatja az érintett családokat. 

2.) Minden tanév elején teljes körű felmérést végez a tanulók körében. Nyilvántartja a hátrányos helyzetű 
tanulókat. és azt ismerteteti az intézményvezető-helyettessel. 
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Az intézményvezető-helyettes és az osztályfőnök feladata: 
- Kapcsolattartó az ezzel megbízott pedagógus kolléga, aki összefogja az egész ifjúságvédelmi 

tevékenységet 
- A veszélyeztetettség okának típusa szerint listát készít, melyet a tanév során ugyancsak folyamatosan 

korrigál. Az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli. 
- Adatszolgáltatásnál a közoktatási törvényben előírtaknak megfelelően jár el. 
- A problémák feltárása után, a partnerekkel együttműködve cselekvési tervet készít az osztályfőnökkel, 

amelybe – lehetőség szerint – bevonja a szülőt. 
- A problémák megszüntetésében, enyhítésében, azaz a cselekvési terv végrehajtásában – a munkaköri 

leírás szerint - együttműködik a belső és külső partnerekkel. 
- Negyedévenként, a szöveges értékelés előtt, egyeztető megbeszélést tart a partnerekkel. 
 
1.2.5.2 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 
 
Tanulóink képességeik, szorgalmuk, eredményességük alapján sokban különböznek. 
Előfordul, hogy olyan gyerekekkel találkozunk, akik az átlaghoz szabott követelményeknek nem, vagy csak igen 
nehezen tudnak megfelelni. Mások éppen sokkal többre lennének képesek, mint amit elvárnak, megkövetelnek 
tőlük.  
Az iskola alapelveiben meghatározott képességfejlesztést az ilyen tanulók számára is biztosítani kell, csak 
éppen az átlagtól való eltérésüknek megfelelőenA tehetséggondozó, képességfejlesztő munkánk célja 
tanítványaink személyiségének sokoldalú következetes fejlesztése, figyelembe véve az egyes korosztályok 
életkori sajátosságait, teljesítőképességét. Célunk, hogy tanulóinkat korszerű, versenyképes és használható 
tudáshoz juttassuk. 

 
Tehetséges gyermekek azok, akik kiváló képességeik révén kiemelkedő teljesítményt produkálnak. 
Kiemelkedő teljesítményre azok képesek, akik a következő területek bármelyikén kinyilvánított, vagy potenciális 
képességgel rendelkeznek: 

 általános, intellektuális képesség 

 specifikus tantárgyi képesség 

 kreatív és produktív gondolkodás 

 vezetési képesség, irányítási adottságok alapjai 

 vizuális vagy előadó-művészet 

 pszichomotorikus képességek 
 
Célunk: Ismeretbővítés, a klasszikus műveltség, a matematikai és a természettudományos látókör szélesítése 
az új NAT szellemiségének megfelelően.  

 
Pedagógiai munkánk során szilárd alapokat teremtve nyitottá, fogékonnyá, értékek befogadására alkalmassá 
és kreatívvá kívánjuk fejleszteni diákjainkat. A tanórai és tanórán kívüli tevékenységünket a szemléletesség, a 
cselekedtetés, egyéni bánásmód, az önálló munkáltatás és a differenciáltság jellemzi. 
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A tehetségfejlesztés: 

Célja: Feldata: Megvalósítása: 

A tehetség kibontakoztatása 
érdekében a tanulóknak az 
önbizalom, a megmérettetés 
igényének, bátorságának és 
versenyszellemének kialakítása. 

A tehetség korai felismerése és azonosítása.  
A tehetség kibontakoztatásához szükséges 
személyiségfejlesztés 

 Háziversenyek 

 Sportversenyek 

 Tanulmányi versenyek 

 Minden éveben 
megrendezésre kerülő 
színjátszó találkozó 

F 
o 
r 
m 
á 
i 

 felismerés,

 személyre szabott differenciálás,

 ösztönözés,

 információszerzési képesség kialakítása

 szakkörök, fejlesztőfoglalkozások

 hatékony időkihasználás

 versenyeztetés

 pályázati lehetőségek

 menedzselés

 továbbtanulás

 mentorálás. 

 
Intézményünk a kötelező órakereten kívül tanórán kívüli tevékenységekre is ösztönzi tanulóit. Lehetővé teszi a 
tehetség, a képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási és tanulási 
nehézségek enyhítését szolgáló programok beindítását.  

 
A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

Tanórán: Tanórán kívül: 

 differenciált óraszervezés 

 kiselőadások 

 kiegészítő anyag, olvasmány 

 önálló kutatómunka 
 

 középiskolára felkészítő foglalkozások (lehetőség szerint: 
matematika, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom) 

 szakkörök - igény szerint (idegen nyelv, természetjárás, informatika, 
matematika) 

 sportkör 

 AMI ágazatai 

 énekkar 

 iskolai szintű területi, megyei, országos tantárgyi versenyek, 

 házibajnokságok 

 mások által szervezett versenyek 

 pályázatokon való részvétel, pályamunkák készítése  

 
Tehetséggondozást már az alsó tagozaton elkezdjük a felmérést. 
Kisiskolás korban alapozó munkát végzünk. A nevelő-oktató munkában az érték felismerése, a 
tehetséggondozás fontos szerepet játszik. Feladatunk az, hogy ezt a tehetséget a szülői házzal együttműködve 
segítsük kibontakozni. 
 

Akkreditált tehetségpont vagyunk, 2013. szeptember 14-től. (TP120004078). 
 

„EFOP 3.2.6-16-2016-00001 projekt keretében a tanulók képességkibontakoztatásának elősegítése a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem partnerintézményeként. A partner egyetem által biztosított tananyagok és 
módszertani támogató dokumentumok ismeretében az intézményünk által kiválasztott szakmai programok 
tananyagát, módszertanát a helyi tantervünknek megfelelően felhasználjuk. Alkalmazzuk a tanórai 
tevékenységekben (beleértve a fakultációkat, a projekt alapú vagy az epochális tanulásszervezési formákat is), 
valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a helyi tantervi és tantárgyi programoknak megfelelően 
a szakkörökben, a szabadidős tevékenységek során, nyári táborokban.”   
 
Alapfokú művészeti iskolák esetében a 9. § (1) és (2) bek. tartalmazza az alábbiakat (Lásd még Melléklet 1.): 

 Az alapfokú művészeti iskola a helyi tantervét az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programja alapján készíti el, vagy az ily módon készített tantervek közül választ, és azt építi be helyi 
tantervként a pedagógiai programjába. 
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 Az alapfokú művészeti iskola pedagógiai programja a 7. § (1) bekezdésben foglaltakon kívül meghatározza 

 az iskola nevelési programján belül az egyes művészeti ágak oktatásának cél- és feladatrendszerét, 

 az iskola helyi tantervén belül 
≡ az egyes tanszakok, ezen belül a tantárgyak általános fejlesztési követelményeit, 

 

Ennek értelmében a pedagógiai programnak az adott művészeti ágra vonatkozó helyi tantervében a célokat, 
pedagógiai eszközöket, eljárásokat meghatározó bevezető szakaszába javasoljuk a projektre vonatkozó 
szövegrész beemelését. 
 
A képesség kibontakoztató és az integrációs felkészítés szabályai 
A köznevelési törvény végrehajtási rendeletének XIX. fejezete: 171 - 172. § a következőképpen szabályozza 
ezt a fejlesztési területet: 
- Az intézmény a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából 

képesség kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni 
képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási 
esélyének kiegyenlítése folyik. 

- A képesség kibontakoztató felkészítésben az a tanuló vesz részt, aki a közoktatási törvény 121. § (1) 
bekezdése alapján halmozottan hátrányos helyzetűnek vagy sajátos nevelési igényű halmozottan hátrányos 
helyzetűnek minősül. 

 
Ennek megfelelően nevelési feladatunk: 
- Hogy megtaláljuk minden gyermekben azt az értéket, amiben kibontakozhat, hogy önmagát és környezetét 

formálni képes gyermeki személyiséggé váljon. Törekvésünk, hogy tanulóinkat – személyiségük tiszteletben 
tartásával – segítjük képességeik kibontakoztatásában. 

- Minden gyerekben ott szunnyad a tehetség csirája. Az alsó és felső tagozaton folyó gazdag 
tevékenykedtetés, a művészeti nevelés, a csoportbontások (angol nyelv, német nyelv, informatika, technika) 
a differenciált képességfejlesztést segítik felszínre hozni. 

- A művészeti oktatásunk (ének-zene, a rajz, a drámapedagógia, tánc) tág teret ad a gyermeki képességek 
megnyilvánulásainak és fejlesztésének/fejlődésének. 

- A differenciált képességfejlesztő foglalkozások a csoport, illetve az egyén szintjéhez szabott feladatokkal 
bontakoztatják, fejlesztik a tehetséget. 

- Az alapfokú művészetoktatás tanszakai, a délutáni tehetséggondozó szakkörök, a napközi, a tanórán kívüli 
programok, a DÖK, az iskolaújság és rádió, a szaktárgyi versenyek, a házi és egyéb szereplések, 
fellépések, pályamunkák. 

- A tehetséggondozás folyamatában részt vevő személyek: a diák, az osztályban tanító pedagógusok, a 
gyermek szülei, a gyerekkel foglalkozó más személyek: művésztanárok, szabadidő-szervező, edző, stb. 

- Fórumai: tanórai és tanórán kívüli foglalkozások (művészeti ágak, színjátszás, matematika, sport, öko 
programok). 

- Elkötelezettjei vagyunk a differenciálásnak, amely nemcsak a kevésbé jó képességű tanulók 
felzárkóztatását, hanem a tehetségesek gondozását, segítését is jelenti! Szeretnénk a magunk szerény 
eszközeivel hozzájárulni a magyar szellemi utánpótlás kineveléséhez, amely a közoktatási intézmények 
feladata. 

 
Célok: 
- Megtanítjuk tanulókat arra, hogy képességeiket a lehető leghatékonyabban használják ki.  
- El kell fogadtatni a tanulóval, a tehetségességgel járó kötelezettségeket, amelyekkel tartozik a társai és a 

közösség felé. 
- A lehető legkedvezőbb szociális erőtér kialakítása a gyermek körül.  
- Felkészítés a tehetséggondozó középiskolákba történő felvételire. 
- Kapcsolat felvétele tehetséggondozással foglalkozó szakemberekkel és intézményekkel. 
- Átfogóbb, integráltabb ismeretek nyújtása, a különböző tantárgyak kapcsolódási pontjainak felismertetése. 
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1.2.5.3 A hátrányos helyzetű tanulók oktatását és nevelését segítő feladatok 
 
Hátrányos helyzetűek 
Azokat a tanulókat tekintjük hátrányos helyzetűeknek, akiknek alapvető szükséglet-kielégítési lehetőségei 
korlátozottak. Családjuk, szűkebb társadalmi környezetük elsősorban szociális, kulturális téren az átlaghoz 
képest negatív eltérést mutat. A hátrányos helyzet kialakulásához vezető tényezők: alacsony jövedelem, 
fogyasztási szint, rossz lakáskörülmények, a szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje. Ezek a 
hátrányok esélyegyenlőtlenséghez vezetnek. A csonka családban nevelődő tanulóknál a hátrányok halmozottan 
jelentkezhetnek. Segítséget jelenthetnek a hosszabb-rövidebb ideig tartó támogatások, az anyagi segélyezés, 
az ingyenes étkezés biztosítása, a tankönyvtámogatás, stb. A közbelépés halogatása esetén a hátrányos 
helyzetből kialakulhat a veszélyeztetettség. 
 
Veszélyeztetettség 
A törvény szerint a veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult 
állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. Az ilyen 
családban gyakori a devianciák halmozott előfordulása (alkohol, drog, brutalitás, bűncselekmény). 
Következmény lehet a gyermekeknél is megjelenő deviáns magatartási formák kialakulása, a negatív társadalmi 
csoportokhoz való csatlakozás, az alkoholizálás, a kábítószer-élvezet. Ilyen esetben segíteni csak tartós, 
szakember által nyújtott támogatással lehet. 
 
Az iskolánk integrációs felkészítés keretében látja el a tanulási nehézséggel, zavarral küzdő gyerekek 
felzárkóztatásával kapcsolatos tevékenységeket. Felzárkóztatás szervezünk a tanórán (differenciált egyéni és 
csoportos foglalkoztatással), a nem kötelező tanórai foglalkozás keretében a tanuló érdeklődése, igénye szerint, 
illetve egyéni, kis csoportos foglalkozások keretében. 
A tanulási nehézségek enyhítését, a felzárkóztatást az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó korrepetálások jelentik.  
 
1.2.5.3.1  A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
 
Legfontosabb cél  a kudarc okának felderítése. 
Dokumentumok: 
- az óvoda iskolaérettségi lapja, 
- a Nevelési Tanácsadó / Szakértői Bizottság szakvéleménye, 
- a tanító tapasztalata, 
- a gyermeket tanító pedagógusok probléma észlelése. 

 

Segítséget nyújthat: 
- tanító, tanár, napközis nevelő,  
- fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus belső és/vagy külső szakemberek,  
- gyermeket tanító pedagógusok.  
- gyógypedagógusok 
- útkereső szolgálat 

 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának három fő területe 
- Intenzív fejlesztés az alapozó szakaszban. 
- Az iskola programja több ponton érinti a kudarc kialakulásának megelőzését, illetve kezelését.  
- A nem egészségügyi okból felmentett tanulók segítése. 
 

A fejlesztés célja: azoknak a gyerekeknek a foglalkoztatása, akik hátrányban vannak társaikhoz képest is a 
tanulásban, mert bizonyos részképességük fejletlensége nem biztosítja a problémamentes tanulást. 
A fejlesztés során a középpontban a készség- és képességfejlesztés áll. 
Minden tanév elején az első osztályos tanulók részére összeállított vizsgálati sort (DIFER-mérés) végezzük el. 
Ez alapján betekinthetünk a tanulók aktuális érettségébe. 
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A fejlesztő foglalkozásokra bekerülni a fent megnevezett dokumentumok alapján lehet. A kiválasztott tanulók 
szüleinek írásban ajánljuk fel segítségünket. A döntés joga a szülőt illeti meg. 
 

Vizsgáljuk: a vizuális memóriát, a hallási figyelmet, a beszédészlelést, a szókincset, a szerialitást (soralkotási 
képesség), a gondolkodást.  
A fejlesztés területei: térészlelés, térérzékelés, szem-kéz koordináció, iránykövetés, alak-háttér 
megkülönböztetés, alak-forma állandóság, figyelem, gestalt látás, finommozgások, hallási figyelem, testséma, 
vizuális emlékezet, általános tájékozottság, beszédkészség.  
 
A 20/2012. EMMI rendelet XII. fejezet, 139 - 140. § szabályozza a nevelési-oktatási munka ezen területét. 
 

A tanulási problémával küzdő tanulók két csoportja van jelen iskolánkban: 
- sajátos nevelési igényű (SNI), 
- tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel küzdő.(BTMN) 
 
a.) Sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos összefüggő pedagógiai feladatok (SNI) 
 
Az a gyermek, tanuló, aki a szakértői, rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd; 

 

A sajátos nevelési igény megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló szakértői és Rehabilitációs Bizottságok 
végzik.  
A sajátos nevelési igény megállapításakor a szakértői vélemények rögzítik a sajátos nevelési igényre jogosító 
BNO kódot, és kijelölik azt az intézményt, ahol a gyermek oktatását-nevelését megfelelőnek tartják.  
A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan akadályozott, a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, érzékszervi fogyatékossággal rendelkező tanulók esetén a 
gyengén látók – nappali rendszerű általános iskolai integrált nevelési, oktatási folyamatában együttműködünk a 
Dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és nevelési 
Tanácsadó szakembereivel.  
Másfelől iskolánk gyógypedagógusa, habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat tart. A logopédus nem 
iskolánk dolgozója, de intézményünkben végzi fejlesztő munkáját. 
 

Dokumentumok: 
- Az iskolaérettséget igazoló szakvélemény,  
- a DIFER mérés eredménye,  
- a tanító szakvéleménye a gyermek iskolai megismerése alapján,  
- szülői vélemény, jellemzés a gyermekről,  
- az utazó gyógypedagógus saját mérései,  
- szakértői bizottság szakvéleménye,  
A fejlesztést végző szakemberek: tanító, tanár, (felzárkóztató foglalkozás) fejlesztő pedagógus, 
mozgásterapeuta, iskolapszichológus, gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus  

 

A fejlesztés iskolai színterei: 
- felzárkóztató foglalkozás, 
- fejlesztő foglalkozás, 
- egészségügyi rehabilitációs 
- logopédiai foglalkozás,  
- beszélgetés (iskolapszichológus), 
- mozgásfejlesztés. 
 



32 

 

Az iskolai fejlesztés a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján történik.  
A szakértői bizottság határozza meg: a kiemelt fejlesztési területeket, a kontrollvizsgálat esedékességét, a 
foglalkozások heti óraszámát, az osztálylétszámba való számítást, kijelöli a fejlesztést végző szakembert  

 
A szakértői bizottság javaslatot tesz: 
- a tanuló minősítés, osztályzás alóli felmentésére 
- a fejlesztéshez használt szakirodalomra, segédeszközökre.  
 
A habilitációs, rehabilitációs ellátás elvei: 
Minden ellátandó gyermek részére kötelező egyéni fejlesztési tervet készíteni, s azt folyamatosan 
munkanaplóban rögzíteni. A foglalkozások általában heti 2 alkalommal (a gyermek kötelező óraszámának 15% 
a rehabilitációs-habilitációs órakeret) egyéni, vagy kiscsoportos keretek között valósulnak meg, amelyet a 
gyógypedagógus állít be a gyermek igényeinek megfelelően.  
Ezeken a foglalkozásokon nem korrepetálásnak kell folynia, hanem azon részképességek fejlesztésének, 
melyek deficitje miatt a tanulás nehezebben megy. A fejlesztő munka magas szakértelmet kíván, egyrészt a 
gyerekek különböző sérülésspecifikusság, másrészt a módszerek, eszközök, a fejlesztés különleges 
módszereinek, alapelveinek, mint pl. a fokozatosság elvének stb. figyelembe vétele miatt is. 
 
A rehabilitációs foglalkozások idejét fél évre előre meg kell határozni, a tanórai részvételre és a tanácsadásra 
szánt idő szükség szerint átcsoportosítható. 
- A fejlesztő foglalkozásokon a középpontban a készség- és képességfejlesztés áll.  

A fejlesztés fő területei:  testséma fejlesztés, térészlelés, térérzékelés, síkbeli tájékozódás, irányok, alak, 
háttér megkülönböztetés, alak, formaállandóság, figyelem, finommozgások, auditív, vizuális figyelem, 
szerialitás, általános tájékozottság, szókincs, verbális kifejezőképesség, szövegértés, helyesírás, nyelvi 
fejlesztés.  

- A gyógypedagógus kapcsolatot tart:  a tanuló szüleivel,a gyermeket tanító pedagógusokkal,az iskola 
vezetésével, a szakértői bizottság szakembereivel, a gyermekkel foglalkozó szakemberekkel.  

- A gyógypedagógus terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon  
az általa készített egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek 
során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. Az egyéni fejlesztés segítséget ad a 
tanuló beilleszkedéséhez, és ezen túlmenően tanácsot ad a szülő számára az otthoni tanuláshoz 
Fejlesztési terv elkészítése  A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján a gyógypedagógus 
elkészíti a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló fejlesztési tervét, amely alapján 
történik az iskolai fejlesztés. 

- A sajátos nevelési igényű gyermek tanórán kívüli foglakozáson vesz részt és ott zajlik az intenzív eljárásokat 
alkalmazó fejlesztése.  

 

Az értékelés módja 
A befogadó nevelés akkor eredményes, ha az SNI tanuló a csoportjával együtt tud haladni az iskolai pályafutása 
során. Ennek minden feltétele megteremthető a gyermek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével, azaz a 
differenciált tanórai munkáltatással, habilitációs fejlesztéssel és az egyéni haladási tempó szerinti értékeléssel: 
- Egyéni képességekhez mért értékelés valamely tantárgyban vagy minden tantárgyban. Az értékelés során 

az önmagához mért fejlődést, a tantárgy irányában mutatott szorgalmát javasolt figyelembe venni, ezáltal 
esélyt adni számára az iskola sikeres befejezéséhez. A buktatást ebben az esetben elkerülendőnek tartjuk. 

- Mentesítés a helyesírás értékelése alól. Általában a diszlexiás vagy diszgráfiás tanulók esetében 
alkalmazzuk, ha a zavarral együtt járó nyelvi-helyesírási gyengeség hátrányt jelent számukra az iskolai 
értékelésnél, a vizsgákon, a továbbtanulásnál.  

- Mentesítés a magyar és az idegen nyelv írásbeli részének értékelése alól. Általában a diszlexiás vagy 
diszgráfiás tanulók esetében alkalmazzuk, amennyiben az írásbeli munkák minősége lényegesen eltér a 
kívánatostól. Ebben az esetben a tanuló szóbeli felelettel válthassa ki az írásbeli számonkérést  A 
szóbeliség előnyben részesítése az értékelés során. A nyelvi-helyesírási gyengeség képét mutató tanulók 
esetén alkalmazzuk. A tanuló írásbeli munkái nem tükrözi tudását, viszont szóban jól válaszol a tanuló. 
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- Az írásbeli számonkérés alóli mentesítés. Súlyos diszgráfiás tanulók esetében alkalmazzuk. Csak szóban 
feleljen a gyermek, vagy a megírt dolgozatokat szóban egészítse ki, és ezt együtt értékeljék. 

- Mentesítés az idegen nyelv érdemjeggyel történő értékelés alól. Súlyos nyelvi képességzavar, diszlexia 
esetében javasoljuk. Ebben az esetben a tanuló a tanítási órán részt vesz, de érdemjegyet nem kap.  
Az értékelés szöveges formája nincs kizárva, de az a bizonyítványába nem kerül be. Az idegen nyelvi 
felmentés nem jelenti azt, hogy magyarból is fel kell menteni a tanulót, és fordítva sem törtvényszerű. Mindig 
az adott gyermek képességei és teljesítményei szabják meg a javaslatot. 

- Differenciált feladatátadás a számonkérésnél. Szöveges megfogalmazás helyett előre elkészített 
mondatkártyák, képek használata, összekötős feladatok, mennyiségi korlátok stb. 

 
b.) Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai feladatok (BTMN) 
 
A tanulási, beilleszkedési, és magatartási zavarokkal küzdő tanulók számára a nevelési tanácsadóval 
együttműködve - szükség esetén - pszichológus segítségét kérjük. Segítünk a gyerekeknek megtalálni azokat 
a szakértő szervezeteket, amelyek segítséget tudnak nyújtani. 
 
A beilleszkedési zavarok gyakran csak átmeneti jelenséget mutatnak, egy átlagosnál érzékenyebb személyiség 
serdülőkori nehézségeiről van szó. Ezek a diákok a társaság peremére szorulhatnak, vagy szerepjátszásra 
kényszerülhetnek. A problematikus helyzet kialakulása általában nem egy okra, hanem okok láncolatára 
vezethető vissza. 
Ezek az érintett diákok többnyire a tanulmányi, kulturális, közösségi feladatrendszerrel kapcsolatban nem álló, 
megbízással nem rendelkező peremhelyzetű tanulók. Interperszonális kapcsolataik szerint gyakran kedvezőtlen 
szociometriai státuszú tanulók. Egy részük a család értékközvetítő sajátosságai szerint problémás fiatal, más 
csoportjuk a tanulmányi teljesítőképesség szerint egyetlen területen sem kimagasló diák. 
 

A szakvéleményekről és az azok alapján kiadott határozatokról minden kollégának tájékoztatást kell kapnia az 
osztályfőnöktől (a tényt és felmentést az intézményvezetői határozattal a naplóban a gyermek adatainál rögzíti). 
A gyermek nevelése-oktatása csak így lehet eredményes. 
 

A személyiség- és magatartásproblémák kategóriái:  
- agresszivitás (fizikai és lelki erőszak), 
- regresszivitás (félénkség, szorongás, a társas kapcsolatok hiánya), 
- instabilitás (hangulat labilitás, csapongó érdeklődés, gyakori és felületes kapcsolat-teremtés), 
- apátia (érzelmi tompaság, érdeklődésnélküliség, passzivitás), o antiszociális magatartás (lopás, csalás), 
- patológiás tünetek (depresszió), 
- iskolai problémák (gyenge tanulmányi eredmény, az iskolai felszerelés hiánya). A viselkedészavar okai 

lehetnek: családi, iskolai, társas kapcsolatok. 
Magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységünk célja hogy ezeket a súlyos beilleszkedési 
és magatartási nehézségeket az iskola a nevelés folyamatában kezelje, s megakadályozza a veszélynek kitett 
tanulók spontán kirekesztődését vagy negatív hangadását. 
A devianciára hajló „másság” kezelése, a gyermekek „furcsa” viselkedése, az okok felismerése nehéz feladatot 
állít minden pedagógusunk elé. 
 
Pedagógiai eszközök, módszerek, tevékenységek a beilleszkedés segítésére 
Iskolánk az alábbi megoldásokkal törekszik arra, hogy a problémás tanulóink konstruktív tevékenységek, 
véleménycserék, beszélgetések formájában vegyenek részt a kortárs interakciós folyamatokban: 
- Nélkülözhetetlen a diákjaink szociális környezetének pontos ismerete. 
- Igen fontos feladat számunkra az érzelmi egyensúly helyreállítása a diák és környezete között. Pozitív 

érzelmi kapcsolatot teremtünk. A szociális sikerek mellett biztosítjuk a teljesítménybeli sikereket is. 
- Nélkülözhetetlennek tartjuk az egyéni bánásmódot. Felhasználjuk a drámapedagógia eszközeit, a 

szerepjátékokat és az élménybeszámolókat. 
- Olyan pedagógiai légkört alakítunk ki, amely biztosítja a diákok személyiségének egészséges fejlődését, és 

eleve megelőzi a magatartási rendellenességek kialakulását. 



34 

 

- Egyéni motivációs bázisuk megismerésére építve igyekszünk sikerélményhez juttatni tanulóinkat. 
- Osztályfőnöki órákon, személyiségfejlesztő tréningeken fejlesztjük diákjaink önértékelési, önismereti 

képességeiket. 
- Szülői tájékoztatást tartunk a nevelési problémákról, a devianciák veszélyeiről. 
- Táborokat szervezünk. A táborozás ideje alatt az ott lévő tanárok és az osztályfőnökök képet kapjanak a 

tanulók közösségben mutatott viselkedéséről, kulturáltságukról, esetleges szélsőséges 
megnyilatkozásaikról. 

- A tanulási, beilleszkedési, és magatartási zavarokkal küzdő tanulóink számára a nevelési tanácsadóval, 
valamint a szakszolgálatokkal együttműködve segítséget nyújtunk. 

 
Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő problémák megelőzése 

 Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő problémák megelőzése iskolánk valamennyi 
pedagógusának a feladata. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevenciós tevékenységünk során a 
gyermeknevelésben érintett felnőttek szoros kapcsolatára: 

 A szülők és a pedagógusok kölcsönös bizalmon alapuló együttműködő kapcsolatának kiépítése. Ennek 
formái: családlátogatás, fogadó órák, közösségi rendezvényekben aktív szülői részvétel. 

 A leendő elsőosztályosaink óvónője és a majdani tanító konzultációja. 

 A gyermekközösségen belül a következő tevékenységeket gyakoroltatjuk: figyelmesség, segítőkészség, 
türelem, megértés, stb. 

 
A viselkedési zavarokban a gyermek fejlődésének nehézségeit látjuk. 
 

Stratégiáink a problémák megoldására: 
- békéltető, konfliktusmegoldó stratégia, o terápiás megoldás, gyógyító jellegű, 
- kiegyenlítés; hibás működés automatikus kisegítése, a jóvátételre épít,  
- büntető, szankciókkal befolyásoló. 
 

Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés elvei 
Intézményünk abban a szerencsés helyzetben van, hogy a művészeti nevelésének is köszönhetően, sok 
(nemzetiség) gyermek jár hozzánk. 
Nem csak roma, hanem többek között kárpátaljai, erdélyi, stb. gyermekünk is van. 
Beilleszkedésük zökkenőmentes, teljesen természetes folyamat, mint ahogy számunkra is természetes dolog, 
hogy a nemzeti összetartozás ápolása és a hazafias nevelés nem irányul semmilyen módon a szegregáció, a 
kirekesztés, a nemzetiségi és vallási etnikumok diszkriminációjára. 
 
 
1.2.5.4 A nem egészségügyi okból felmentett tanulók segítése 
 
- Részt vehet a szaktanárok differenciált képességfejlesztő óráin. Erről a szülőt az osztályfőnök tájékoztatja 

írásban.  
- Az egyes témák lezárását előkészítő rendszerező, összefoglaló órákon megjelenhet, a témazáró, felmérő 

dolgozatokat megírhatja. Ezáltal csökken az osztályozó vizsgákon a terhelés, a stressz, s ezzel arányosan 
növekedhet a sikerélmény. Mindez a szülő és a szaktanárok részéről folyamatos kapcsolattartást feltételez. 

 

A nyolc év során felvételt nyert tanulóknál a szaktanárok jelzése alapján döntünk arról, hogy szükséges-e a 
szakértői vizsgálat, vagy elegendő az iskolai lehetőségek igénybevétele. Nagyon fontos, hogy mielőbb 
megtörténjen a - belső vagy külső - vizsgálat, elkerülve ez által a gyerek önértékelésének csökkenését, 
esetleges magatartási problémák kialakulását. 
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1.2.6 Boldogiskola program (Kisapostag – telephely) 
 
A Kisapostagi Telephely a 2018/2019-es tanévtől elnyerte a BOLDOGISKOLA címet. Innentől a tanévek ideje 
alatt, minden hónap megadott tematikus témáit dolgozza fel a csoporttal - jelen esetben az 1- 4. összevont 
osztály tanulóival. A téma feldolgozásához a program honlapján - boldogságóra.hu - illetve a csoportvezető 
pedagógusok, hírlevél útján kapnak segítséget. A foglalkozás anyagát a regisztrált felületen töltik fel - az 
elkészített művekkel. 
 
 
1.3 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ INTÉZMÉNY SZEREPLÓINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 
 
Az intézmény közösségeinek működését az SZMSZ V. fejezete, az intézmény közösségei és kapcsolattartása 
tartalmazza 
Az iskola közösségét az osztályok közössége alkotja. A munkarend és a pedagógusok munkaköre szerint két 
nagyobb közösség alakult ki: alsó és felső tagozat. A különbözőségek ellenére is vannak közös pontok, amelyek 
minden pedagógus feladatát képezik. 
Ezek:  
 A pedagógiai program alapos ismerete. 

 A SZMSZ ismerete, betartása, betartatása.

 Az adott osztályközösség célkitűzéseinek ismerete az ott tanító pedagógusok körében.

 A közösségfejlesztés folyamatos tevékenység, amelyet tantárgyi keretek között is végezni kell.

 A tanulók és a szülők számára is nyilvánvalóvá kell tenni, hogy melyek az iskola elvárásai, mik az 
osztályfőnök célkitűzései a ciklus alatt. A feladatok megvalósításában támaszkodni kell a szülői 
munkaközösség vezetőire. Ki kell választani a tanulók közül azokat, akik aktívak lehetnek az osztályban.

 A tanulók megismeréséhez szükség van információkra. Ennek érdekében folyamatos kapcsolattartást kell 
kialakítani a család, az óvoda-iskola, alsó-felső tagozat között. Az osztályfőnökség első évében meg kell 
látogatni a tanulókat családjuk körében.

 Figyelemmel kell kísérni a tanórán kívüli tevékenységet is.

 A különböző rendezvényeken való szereplés a közéletivé és közösségivé válást egyaránt segítheti.

 A tanulmányi kirándulások és az iskolai rendezvények jó alkalmak arra, hogy meggyőződjünk nevelésünk 
eredményéről, a tanulók öntevékenységéről, kommunikációs kultúrájáról.

 
Ennek megfelelően a pedagógusaink feladata: 

 tanítási órákon, valamint tanórán kívüli foglalkozásokon olyan feladatokat adjanak, szabadidős 
programokon olyan pedagógiai helyzeteket teremtsenek, melyeknek során a gyermekek személyisége és 
közösségi magatartása a kívánt irányban fejlődjön.  

 közéletiségre való felkészítés 

 megismertetik tanítványainkkal azokat a fórumokat, ahová problémáikkal fordulhatnak, illetve ahonnan a 
megfelelő információt beszerezhetik. 

 tanítványaik pontos visszajelzést kapjanak személyiségükről és a közösségben elfoglalt helyükről. 
 
Tanulóink közösségi magatartását a következők jellemzik: 
- együttműködés munkában 
- együttműködés a szabadidőben 
- az iskola, és az osztály közös céljainak ismerete, és elfogadása 
- az osztályközösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme 
- az iskolai közösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme 
- odafigyelés a környezetre 
- odafigyelés a társadalmi környezetre 
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A közösség-építés szakaszai: 
- a közösségi élet szokásainak kialakítása, 
- a közösségi viszonyok elmélyítése, az empátia fokozatos felébresztése,  
- a közösség kohéziójának megerősítése. 
 
1.3.1  A közösségi élet színterei az iskolában 
 
A hagyományos közösségek (osztály, csoport, évfolyam) mellett minél több lehetőséget biztosítunk a spontán 
közösségek szerveződésére. Segítjük a gyerekeket abban, hogy megalkossák szabályaikat, meghatározzák 
működési rendjüket, mert ez ad biztonságot, ez készíti elő önállóságukat. 
 
- Szervezett 

 osztály,  A közösségfejlesztés legfontosabb színtere. Mivel a tanuló életének tetemes idejét tölti 
ebben a közösségben, nagyon meghatározó számára annak légköre, szellemisége, hatása, a tanulók 
egymás között kialakuló kapcsolatrendszere. Az osztály közösségi munka szervezésében, 
irányításában kulcsszerep jut az osztályfőnöknek. Az osztályfőnökök tevékenységét az osztály 
diákbizottsága segíti. 
Fontos az osztály közös céljainak és szilárd közös értékrendjének meghatározása és elfogadtatása. A 
közös cselekvés színterei a közös célokból és feladatokból részben következnek, részben pedig az 
osztályok maguk határozzák meg. 
Az osztályközösség az alábbi feladatokban játszhat meghatározó szerepet: 
≡ minden egyes tanuló pozitív irányú befolyásolása 
≡ az egyéni értékek felismerése, 
≡ egymás tiszteletben tartása, 
≡ egymás kölcsönös segítése a tanulásban, az egyéni beilleszkedési problémákban, 
≡ a másik gondjainak felismerése, problémáik megoldásában történő segítése, 
≡ a másság elfogadása, tolerancia. 

 csoport, napközi, szakkör, tanfolyam, sportkör,  

 DÖK, 

 az alapfokú művészetoktatási intézmény tanszakai 
- Spontán szerveződések 

A közösségi élet formálását/formálódását elősegítő tevékenységi formák, közös élmények  

 tanórán: csoportmunkák, 

 tanórán kívül: közös programok - kirándulás, táborok, színház- és múzeumlátogatás, klubdélután, 
ünnepek, előadások, a hagyományok.  

 
 

A közösségi munka elismeréseként a diákok emléklapot (emléktárgyat) kaphatnak. Kaphatják kitűnő, de 
legalább 4-es átlagú gyermekek, akik példamutató magatartásukon és szorgalmas tanulmányi munkájukon 
kívül hozzájárultak iskolánk jó hírnevének öregbítéséhez. Osztályukban és az egész iskolában egyaránt 
folyamatosan segítették a közösségi munkát, aktívan részt vettek az iskola életében. 
A nevelésben nem választható szét az egyéni személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés, ezért a két 
területet egységben látjuk, és a fejlesztéssel kapcsolatos feladatok is ezt a szemléletet tükrözik. 
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1.3.2 A gyermekközösségek nevelési céljai, feladatai 
 
A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-
oktató munkájának alapvető feladata. 
 

Cél Feladat 

Az iskolai tanulói közösségek 
megszervezése nevelői irányítással. 

Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 
kapcsolódó tanulói közösségek életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 
Közösségi célok és feladatok meghatározása, felelősi rendszer működtetése. 

Az önkormányzás képességének 
kialakítása. 

A diákönkormányzat osztály- és iskolaszintű felelősi rendszerének kialakítása, 
működtetése. Az önálló munkaterv szerinti diákélet igényének kialakítása. 
Véleményezési jogok gyakorlása az iskola életében. 

Az intézmény egyéni arculatának, 
hagyományainak kialakítása. 

A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 
normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, 
ápolása. (Egyenruha viselése, iskolai ünnepélyek stb). 

 
A személyiség- és közösségfejlesztési munkánk a tanév első hetében megkezdődik, azzal a céllal, hogy az 
önálló személyiségek a tanév során koherens közösséggé szerveződjenek, akiket a közös érdeklődés még 
inkább összetart. Ennek érdekében a tanév első hetében az iskola tanárai találkozóra hívják a növendékeiket, 
hogy tájékoztatót tartsanak, milyen szakkörök indulnak a jövőben. 

 
1. osztály:  
Az osztályközösség megszervezése. Az iskola belső rendjének elsajátíttatása, betartatása. A helyes tanár-diák 
viszony alapjai. A közös játék szabályai. A helyes étkezés, az önálló öltözködés elsajátíttatása. Felelősi rendszer 
kialakítása, egymás elfogadása. A szülő-iskola kapcsolat kialakítása, családlátogatások. 
 
2. osztály:  
Az osztályközösség erősítése, a Házirend pontos ismerete, betartása. Tanulóközösségek, tanulópárok 
kialakítása, differenciált munkavégzés. Munkavégzés az iskoláért. Egymás értékelésének kialakítása. Önálló 
feladatvállalás az osztályért. Az iskola környékének megismerése. A szülői kapcsolat erősítése. 
 
3. osztály:  
Az osztályközösség erősítése, a felelősi rendszer önálló kialakítása. Egymás elfogadása, az osztálytárs 
segítése /gyengébb, vagy beteg gyermekkel történő foglalkozás/. Az osztály rendjének önálló megtartása, a 
Házirend betartása. Az idősebbek helyes példáinak követése. A kulturált beszéd, a szabatos fogalmazás 
kialakítása. Önálló feladatvállalás az osztályért, az iskoláért /versenyek, rendezvények/. A differenciált 
munkavégzés rögzítése, gyakorlata. Közös programok a szülőkkel /anyák napja, télapó ünnep stb./. 
 
4. osztály:  
Szaktanári rendszerbe szoktatás, a felső tagozat megismerése. A házirend betartása. Egymás elfogadása, 
megbecsülése. Az idősebb társakkal, a felnőttekkel kialakított kapcsolat fejlesztése. A szabadidő részben önálló 
megszervezése. Az osztályközösség megszilárdítása. Felelősség önmagáért, a társakért. Munkavégzés az 
iskoláért. A kitartás, az önmérséklet fejlesztése. Részben önálló rendezvények a szülőkkel közösen. Részvétel 
a község ünnepein, rendezvényein. 
 
5. osztály: 
Az osztályközösség erősítése. A tanulóközösségek kialakítása. Differenciált foglalkozások rendszere. 
Kiskamaszkori helyes kapcsolatok elsajátítása. A Házirend betartása. Aktív részvétel a Diákönkormányzat 
munkájában. Szereplés iskolai rendezvényeken, részvétel iskolai, versenyeken, ünnepeken. Munkavégzés az 
iskoláért, az iskola környezetének védelme. Önálló feladatvállalás az osztályért, az iskoláért. Közös programok 
a szülőkkel. 
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6. osztály:  
Az osztályközösség erősítése. Egymás elfogadása, megbecsülése. A kiskamaszkori durvaságok leküzdése, az 
önuralom fejlesztése. Mások véleményének elfogadása, az egészséges vitaszellem kialakítása. Az egészséges 
életvitel elsajátítása. Az önállóság fejlesztése a tanulás, munkaszervezés, a szabadidő hasznos eltöltése terén. 
A szülőkkel kialakított kapcsolat további erősítése. Aktív részvétel a Diákönkormányzat munkájában. Részvétel 
versenyeken. 
 
7-8. osztály:  
Az osztályközösség erősítése, a Házirend betartása. Az önálló tanulás folyamatos erősítése. A kamaszkor testi 
és lelki problémáinak megismertetése, leküzdésükre történő nevelés. A másság és önmaguk elfogadására 
nevelés. Ismerjék meg önmaguk értékeit, tudjanak örömet találni mindennapjaikban. Társas kapcsolatukban a 
helyes példák megtalálása, azok követése. Az iskolához kötődésük további erősítése. Az iskolán kívüli helyes 
magatartás megkövetelése. A rájuk leselkedő veszélyek /drog, csavargás stb./ tudatosítása, a megelőzés 
módjának elsajátíttatása, gyakorlata. A város közéletének megismerése. A helyes pályaválasztás kialakítása, 
felelősségtudatuk erősítése. A megfelelő vitaszellem gyakorlása, a szabatos, kulturált kifejezésmód erősítése. 
A szülői vélemény elfogadására nevelés, az önuralom erősítése. Munkavégzés az iskoláért. 
 
1.3.3  Tevékenységi formák 
 

 Közösségfejlesztés tanítás-tanulás folyamatában 

 A társakhoz való kötődés, alkalmazkodás, az összetartozás érzése 

 A közösen elvégzett eredményes munka  

 A közös szituációs játékok, a szereptanulás, a közös éneklés, népi játékok, tánc, közös alkotások  

 Az egyéni érdek alárendelése a közösségnek, valamint a közösség részéről az egyéni munka 
eredményeinek elismerése 

 Az egymás iránti felelősség erősítése (pl. a színjáték-produkció, koreográfia).  

 A tanuló a tudatos és fegyelmezett alkalmazkodása 

 A hibák közös javítása 

 Az együtt végzett munka felelősségének kialakítása, örömének átérzése érdekében.  

 Az értékítélet objektivitása, a segítőszándék kifejeződése.  
 A tanulók saját teljesítményüket is értékelik az eredményesség szempontjából 

 Az iskola a tanulók egyéb kulturális igényeinek kielégítésére is gondot fordít. 

 Hangsúlyozzuk a kirándulások jelentőségét az ország kulturális hagyományainak megismerése, 
múzeumok, helytörténeti gyűjtemények megtekintése érdekében. Lehetőség szerint 
színházlátogatásokat is szervezünk, a  

 Az alapfokú művészetoktatásban 
Eleve közösségi tevékenység, de épít az egyén szerepére is. A nevelés során önálló egyéniségek 
személyiségfejlesztése folyik. Célunk azonban az is, hogy az önálló személyiségüket megtartva igazi alkotó 
közösséggé formáljuk a kezdeti heterogén csoportokat.  
Ennek a törekvésnek az a célja, hogy a közös művészeti élmény is az öröm forrása legyen, hogy a közös 
élmények erősítsék személyiségüket. tanév során legalább két előadást nézünk meg, közösen a szülőkkel. 

 
 
1.3.4 A közösségfejlesztés intézményi rendezvényei 
 
A hagyományok szerepe a közösségfejlesztésben  
Az iskolánkban számos közösség alakul és működik a diákok különböző érdeklődési köre szerint, önkéntes 
szerveződés alapján a hagyományos osztályközösségek mellett. Ilyenek például a szakkörök.  
Iskolai hagyományaink őrzése, ápolása és továbbfejlesztése szervesen illeszkedik nevelési elgondolásainkba. 
A hagyományok ápolásának célja, hogy diákjaink ne csak racionálisan, hanem érzelmileg is kötődjenek 
iskolájukhoz.  
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A hagyományok őrzése egy sajátos arculatot biztosít az iskolánknak, és segít megkülönböztetni iskolánkat a 
többi hasonló képzést nyújtó iskolától. Színesíti a diákéletet (Széchenyi-hét), tovább bővíti a tanórán kívüli 
foglalkozási lehetőségeket, a szabadidő egészséges és kulturált eltöltését, fejleszti az együttműködési 
készséget és segíti a harmonikus emberi kapcsolatok kialakítását. 
Fontos a kulturált szórakozás elsajátítása is. Ezért elengedhetetlen a néptánc tanítása is (Néptánc fesztivál).  
A farsangi ünnepélyeken és más vidám rendezvényeken a kulturált szórakozás, a szabadidő értelmes eltöltése, 
ennek elsajátítása a célunk. A mai világban a kulturált szórakozás hagyományainak ápolása, illetve új formáinak 
kialakítása különösen fontos. 
A lehetőségektől függően színház-, hangverseny- és múzeumlátogatásokat szervezünk. Az iskolai 
ünnepélyeken, versenyeken, a gyerekek bemutathatják zenei tudásukat, felléphetnek szavalók, színjátszók 
(színjátszók találkozója) és az énekkar. Képzőművészeti kiállításokon legszebb alkotásaikkal ismertethetik meg 
az érdeklődőket.  

 

Kulturális és sport hagyományaink 
Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése 
az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának érdeke. 
A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti identitástudatát 
fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az iskola egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi 
élet formálását, a tanulókat az egymás iránti tiszteletre nevelik. 
Az állami ünnepeinket, valamint iskolánk hagyományos rendezvényeit az adott tanév munkatervében rögzített 
módon tesszük emlékezetessé.  
Az évente megrendezett ünnepélyeink - aktualitásuk mellett - jó alkalmat teremtenek kulturális céljaink 
megvalósítására. A nemzeti ünnepek eseményeiről történő megemlékezés mellett a tanévnyitó, a ballagás, 
iskolahét s a tanévzáró is lehetőséget kínál irodalmi és zenei betétek meghallgatására. A nagy ünnepek 
megünneplésében a műfaji sokszínűségre törekszünk, műsoros megemlékezés helyett időnként közösen filmet 
nézünk, emlékhelyeket látogatunk, vetélkedőket szervezünk. 
Ünnepélyek - Iskolai szintű ünnepélyek, osztályszintű megemlékezések  
Drámapedagógia, színjátszás – színjátszó találkozó hagyományt teremtve, hogy a környék színjátszó 
„társulatai” évente megmutathassák felkészültségüket, tudásukat. 
Hagyományos sport szakköreinkkel a kis iskolák versenyében nem csak az iskolánakat, hanem a tankerületet 
és a megyét képviseljük a különféle versenyeken. 
Ezek: futsal, landarúgás, női kézilabda, röplabda, atlétika és női torna 
 

Mindezek az alábbi területeken eredményezhetnek pozitív változást:  
- a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenése,  
- a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növekedése,  
- az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése,  
 

Tanulmányi kirándulások: 
A tanulmányi kirándulások úti idejét az éves munkatervben határozzuk meg. Célját a PP összhangban az 
osztályfőnök határozza meg, egyeztetve az iskolavezetéssel. Ezt a napot az elketronikus naplóban (KRÉTA) 
naplóba tanítási napként adminisztráljuk, a tanítási órák rovatba „Tanulmányi kirándulás” bejegyzés kerül. 
Anyagi költségek miatt a tanulmányi kirándulás a tanuló számára nem kötelező. 
 

Az iskola hagyományai  
- Az iskola névadójának emlékére a „Széchenyi-hét”, „Iskolahét” keretében különféle programokat, 

versenyeket (helyi és tankerületi) szervezünk. Ezen héten mutatjuk be a szülők számára kiállítás 
formájában tanulóink munkáit és az eddig elért eredményeit a sport, tanulmányi versenyek és művészetek 
területén. A hét kulturális műsorral zárul. Nevezetes évfordulókon gála műsor keretében tanulók, iskolai 
csoportok bemutatják, hogy az egyes területeken (vers, tánc, humoros jelenetek) miben tehetségesek a 
tanulóink.   

- Iskolaújság kiadása (ha a személyi és tárgyi feltételek lehetővé teszik) 
- Iskolarádió működtetése (ha a személyi és tárgyi feltételek lehetővé teszik) 
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Beiskolázási hagyományaink 
Iskolánk minden tanév januárjában nyílt napokat szervez óvodások számára. Az akció alapvető célja az iskola 
minél szélesebb körben történő bemutatása, népszerűsítése az érdeklődők számára. Ebben az időszakban az 
iskolánk iránt érdeklődő óvodások, szüleik, óvodapedagógusok megismerhetik az iskola termeit, és átfogó képet 
kaphatnak az intézményről. 
Az óvoda számára ismertető plakátokat készítünk, valamint szülői fórumot és szülői értekezletet is tartunk 
leendő első osztályosaink számára. 
 

Az intézmény által szervezett tanórán kívüli közösségi programok megvalósítása az EFOP-3.3.5 - EFOP-3.2.1-
15-VEKOP-17 
 

Fontosnak tartjuk a tanórán kívüli programok (tanulmányi kirándulások, táborozások, diákönkormányzat által 
szervezett szabadidős rendezvények) megvalósítása során az informális nem formális tanulási módszertanok 
alkalmazását. A felnövekvő nemzedékek fizikai, érzelmi és társas fejlődésének előmozdítását, az élményalapú 
tanulás módszertani megalapozását, a tanulás közösségi élménnyé formálását, a tanórán kívüli differenciált, 
személyiségközpontú, informális és nem formális módszertani kultúra megerősítését, a nyitott tanulási 
környezet biztosítását, tevékenységközpontú pedagógiai és módszertani eszköztárunk fejlesztését, valamint ezt 
támogató szakmai környezet kialakítását, mely jelentősen hozzájárul a NAT kulcskompetenciáinak 
fejlesztéséhez. A nem formális oktatási programok felhasználása növeli a tanulási motivációt, mely a 
lemorzsolódás csökkenésére van jótékony hatással, továbbá fejleszti a tanulók szociális (egyéni és társas) 
kompetenciáit.  
 

Rendezvények, ünnepségek, sport- és tantárgyi versenyek és hagyományőrző tevékenységek: 
 

Baracs (székhely) 

Tanévnyitó ünnepély Széchenyi-hét 

Elsőosztályosok avatása = Széchenyi-expedíció 

Óvodások fogadása = Női torna gála, sport-nap 

Nemzeti ünnepek, jeles napok = Színjátszó találkozó 

Természetvédelem (ÖKO) = Néptánc fesztivál 

Télapó ünnepség = Rajz verseny 

Karácsonyi ünnepkőr, Lucázás = Tankerületi szépen író- és olvasó verseny 

Szülők-nevelők bálja = Tankerületi komplex term. tud. verseny 

Farsangi rendezvény = Széchenyi vetélkedő 

Nőnap Témahetek (pénz, digitális, fenntarthatóság) 

Húsvéti játszóház Ballagás 

Továbbtanulás - pályaorientáció Tanévzáró ünnepély 

Megyei sportrendezvények Pedagógus nap 

Márton-nap Tanulmányi kirándulások, táborok, erdei iskola 

Szakmai programok továbbképzések Néptánc tábor 

  

  

Kisapostag (telephely 

Évnyitó Farsang 

Első évfolyam avatása Mátyás napi mesemondó verseny 

Szüreti-bál Húsvéti kreatív délután 

Nemzeti ünnepek, jeles napok Iskolahét 

Szent Márton napi játék Tanulmányi kirándulás 

Mikulás-nap Gyermeknapi rendezvény 

Luca napi játszóház Tanénzáró ünnepély 

Karácsony  
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1.4  EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 
 
Társadalmunknak egészséges, művelt, sokoldalú, együttműködni tudó, tenni akaró emberekre van szüksége.  
Az egészség a mindennapi élet forrása és nem az élet célja. 
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A 
pedagógusok ösztönözzik a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz 
kezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük 
szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az intézmény feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse 
a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi 
higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében.  
A pedagógusok motiválják és segítik a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 
megelőzésében. 
 
Az intézmény egészségnevelési programja meghatározza a rövid és hosszú távú egészségfejlesztési célokat: 
 alakuljon ki a tanulókban az egészséges életmód igénye
 sajátítsák el a testi - lelki egészséget megőrző életviteli technikákat, módszereket
 lássák meg az egészség és környezet összefüggéseit
 ismerjék meg a környezet - egészségügyi problémákat
 legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére, mérséklésére
Célunk tanulóinkat olyan ismeretekkel, pszichésen megalapozott benső értékké vált normakultúrával 
megismertetni, felruházni, amelynek segítségével egyértelműen elhárítják a személyiségük integritását 
veszélyeztető szerek használatát. 
A szülő, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett megelőző munkában, megfelelő előkészítés 
és információátadás után részvételükkel tudják támogatni az iskola programjait. 
 
Az intézmény egészségnevelési tevékenységének feladatai 
A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség 
kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges 
életmód iránti igény kialakítása. 

 A biztonság megőrzése: 

 kulcsfontosságú feladat, 

 a diákoknak nemcsak testüket, hanem érzéseiket is meg kell óvni a fenyegetettségtől és a sérülésektől, 

 meg kell tanulniuk, hogy az érzelmek jólétünk fontos része, 

 az érzelmek szerepet játszanak a lehetséges veszélyek és s kockázatos helyzetek felismerésében. 

 Táplálkozás: 

 rá kell vezetni a gyerekeket arra, hogy kritikusan viszonyuljanak a mindennapi és az ünnepi formális 
étkezési és ivási alkalmakhoz, 

 be kell vezetni a diákokat az élelmiszerek, táplálékok „egészséges” és „kevésbé egészséges” típusú 
osztályozásába, 

 ki kell alakítani a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás fogalmát. 

 rá kell segíteni a tanulókat, hogy saját döntésük alapján végezzenek valamilyen rendszeres 
testmozgást, sportot, 

 a személyes higiénével való foglalkozás kiemelt feladat. 

 Veszélyes anyagok: 

 általános racionális képet adunk a veszélyes anyagok természetéről, 

 a veszélyes anyagok helytelen és az előírásokkal megegyező alkalmazásával kapcsolatos kérdések 
tisztázása, 

 káros szenvedélyek: alkohol, dohányzás, drogfogyasztás következményei. 

 ismerjék fel azokat a társas-társadalmi helyzeteket amelyekben – legális vagy tiltott – „anyagokkal” 
kínálhatják őket és megfelelő döntéseket tudjanak hozni. 
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 Környezet: 

 környezeti ártalmak felismerése, 

 a személyes kompetencia, felelősség és a környezethez való viszony. 

 Az emberi szexualitás: 

 emberi szaporodás, 

 a szexualitás társadalmi és érzelmi változásai. 

 Családi élet és kapcsolatok: 

 legyenek képesek felismerni önmagukban és másokban ébredő érzelmeket, feszültségeket, 

 olyan készségek elsajátíttatása, amelyek révén újra építhetők, karbantartható a kapcsolatok. 
 
Megvalósítás: 

 Az 1 – 4. évfolyamon az életkori sajátosságoknak megfelelően az általánosabb, differenciáltabb fogalmak 
irányából indulunk a specifikusabb megközelítések felé. 

 Az 5 – 8. évfolyamon elsősorban a domináns problémákkal foglalkozunk. 
 
Az intézményi egészségnevelés fő területei 
- A testi és lelki egészségre nevelés, az élethosszig tartó egészségtudatos életmód kialakítása,  
- Stressz- és feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátíttatása,  
- A tanulók saját testképének megismerése és a testtudat kialakítása,  
- A testmozgás közösségépítő erejének megismertetése a gyerekkel  

 az élet és testi épség védelme, rendszeres testedzés, játéklehetőség, 

 az egészség, mint érték védelme és fejlesztése, 

 prevenciós tevékenység az életkornak megfelelően,  

 az egészséges táplálkozás biztosítása, 

 a szocializáció - beilleszkedés segítése,  

 a világ megismerése, 

 az értelmi és érzelmi fejlesztés kialakítása,  

 családi és kortárs kapcsolatok, 

 az egészséget befolyásoló tényezők, folyamatok megismerése. 
- Az egészséget károsító szokások, életvitel megismertetése, a kockázati tényezők tudatos csökkentése, 

a egészséges életmód igényének kialakítása  
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Az intézményi egészségnevelés színterei, módszerei 
- Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, ill. minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozásának 

feladata. 
- A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanóra és tanórán kívüli foglalkozások keretében – 

foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából alapvető ismeretekkel. 
 

Az iskolai egészségnevelést szolgáló tevékenységformák: 

Tanórai tevékenységek Tanórán kívüli tevékenységek 

A mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: 
- testnevelés órákon, 
- játékos egészségfejlesztő testmozgás az elsőtől negyedik 

évfolyamon,  
- az iskolai sportkör foglalkozásai.  
A törvény által biztosított heti 5 testnevelés órával 2 
tornatermi és 1 osztálytermi, vagy udvari, vagy játszótéri 
foglalkozás;  
A helyi tantervben szereplő tantárgyak mindegyike lehetőleg 
tartalmaz egészségügyi, egészségnevelési ismereteket.  
 

A 3, 6. évfolyamon úszásoktatás. 
Az egészségnevelést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások: 
sportszakkörök (torna, foci, atlétika, röplabda), kirándulások,  
Tanulmányi: Vetélkedők, tantárgyi szakkörök (német nyelv, 
logikai matematika, tehetséggondozás) 
Speciális foglalkozások: színjátszó szakkör, kézműves 
foglalkozások  
Egészség- és családi nap iskola szervezésében 
Tanulmányi kirándulások, melyek során törekszünk a 
mozgás és egészségtudatos életmódra nevelésre.  
Drog prevenciós és egészségvédelmi előadások 7-8. 
évfolyamon. 
Szabadban töltött programok: Madarak és fák napja 
program, sportnap, …stb. 
Tánctábor (helyi szinten és Erdély), nyári táborok – felmérés 
szerint – szervezése 
Határtalanul programban való részvétel 
Törekszünk arra, hogy a teljes körű egészségnevelés 
keretében kapcsolatokat létesítsünk kerületi 
sportegyesületekkel és helyi társadalmi szervezetekkel, 
melyek sporttevékenységet végeznek.  
 

 
Az iskola épülete, udvara egészségnevelési szempontból 
- Tornatermünk jól felszerelt a heti 5 órás testnevelés biztosításához 
- Udvarunk sportrészei tágasak, de egészségvédelmi szempontból felújításra szorulnak (beton hepehupás, 

folyamatos homokfelújítás igényeltetik a távolugró gödörnél, kosárlabdapalánk festése megszilárdítása 
felújítása esedékes)  

- Játszóudvarunkon környezetbarát udvari játékok találhatók, melyek szintén felújításra szorulnak  
- Az ebédlőnk rendezett, felújított. 
 

Az iskola külső kapcsolatai, együttműködő partnerek 
- Egészségügyi Szolgálat: - fogászati szűrés. 
- Védőnő, iskolaorvos, pszichológus. 
- ÁNTSZ (szükség esetén). 
- További partnerek felkutatására lehetőségek. 
 
Tájékoztatási lehetőségek (szülők, lakóhelyi közösségek felé) 
- Fórumok, felvilágosító előadások—igény szerint. 
- Szülői értekezlet. 
- Felhívások különböző akciókra: papírgyűjtés, veszélyes anyagok gyűjtése stb. 
- Pályázatok. 
- Honlapon, facebookon 
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Az intézmény egészségügyi feladatait az orvos és a védőnő közösen látja el. 
- A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és intellektuális fejlődés 

követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok a fejlődés követésén kívül 
a krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felismerésére is irányulnak (szekunder prevenció). 

- Adott esetben a tanulók elsősegélyben részesítése. 
- Közreműködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás egészségügyi és 

balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve  
- Felkérésre közreműködés egészségügyi szakértői feladatokban. 
 
1.4.1  Az egészségfejlesztő testmozgás nevelési programja (Lásd 2.3 pont) 
 

Egészségügyi és pedagógiai szempontjai 
- Minden gyerek minden nap részt vesz a testmozgásprogramban. 
- Minden testnevelési órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a keringési- és légző rendszer 

megfelelő terhelése.  
- Minden testnevelési órán van gimnasztika, benne a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és 

fenntartását szolgáló gyakorlatanyag és légző torna.  
- A testnevelési tananyag egészében a gerinc-és ízületvédelem szabályainak betartása, külön figyelemmel a 

fittség mérések testhelyzeteire és az izomerősítések különböző testhelyzeteire. 
- Minden testnevelési óra és egyéb testmozgási alkalom örömöt és sikerélményt jelent még az eltérő 

adottságú tanulóknak is. 
- A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesülnek a teljes testmozgás-programban. 
- A testmozgásprogram életmódsportokat, életminőség-sportokat is megtanít (olyan sportokat, amelyeket egy 

életen át lehet folytatni az életminőség javítása érdekében) 
A fenti szempontok együtt és egyformán fontosak és jelentősek. 
 
Mindennapos testnevelés színtere: 
 

a) Alsó tagozaton 
- NAT szerint heti 5 testnevelés óra, 
- Úszásoktatás 3. évfolyamon a testnevelési óra tömbösítésével 
- + 1 néptánc (tánc és mozgás órakeret) óra (testnevelés óraszámában van benne! ), az 1, 2 évfolyamon 
- délutáni sportkör, 
- a napközi ideje alatt, a délutáni foglalkozásokon való szabad levegőn játszás, 
- alapfokú művészetoktatás néptánc tanszaka  
- lovaglás (lásd: 1.4.1.1. pontot) 

 

b) Felső tagozaton 

 NAT szerint heti 5 testnevelés óra, 
- Úszásoktatás a 6. évfolyamon a testnevelési óra tömbösítésével 
- + 1 néptánc (tánc és mozgás órakeret) óra (testnevelés óraszámában van benne! ), az 5. évfolyamon 
- délutáni sportkörök, 
- a délutáni foglalkozásokon való szabad levegőn játszás, labdás ügyességfejlesztés, sportjátékok  
- az alapfokú művészetoktatás néptánc tanszaka  
- lovaglás, íjászat (lásd: 1.4.1.1. pontot) 
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A mindennapos testnevelés, testmozgás megszervezése 
A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, a testnevelésóra 
megtartásával kell biztosítani. 
a) Könnyített testnevelés  

- A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített 
testnevelés órára kell beosztani. Az orvosi szűrővizsgálatot - kivéve, ha a vizsgálat oka később 
következik be - május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást 
kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét. 

- A könnyített testnevelés-órát a szakorvosi vélemény alapján és/vagy az iskolaorvos kedvezményezi, a 
testnevelésóra vagy az iskola által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy 
a mindennapos testnevelés ezekben az esetekben is megvalósuljon. 

- Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati vagy 
egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé könnyített és/vagy a 
gyógytestnevelés-órán való részvételét sem. 

b) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata 
- Az iskola a mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi 

évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével 
megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát.  A tanulók fizikai 
állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa 
végzi. 

- A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett 
tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító 
pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges 
intézkedéseket.  

- A mérés eredményeit feltölti a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe 
(NETFIT®). 

 
1.4.1.1 Nemzeti lovas programoktatás és íjászat 
 

A ló, a lovaglás a magyar kultúra szerves része több mint ezer éve. A múltba történő visszatekintésen túl 
Magyarország jelenkori természeti adottságai is kiváló lehetőséget adnak a lovaglásra. A gyermekek között nem 
ritka, aki még nem is látott lovat, holott  
Magyarországon a lovak felnevelésének és tenyésztésének évezredes hagyományai vannak. A lovas 
kultúraoktatás alatt nemcsak magát a lovaglást értjük, mint gyakorlati oktatást, hanem a magyar hagyományokat 
ismertető elméleti képzést is.  
 

Az ismert pedagógiai módszerek bevonásával a lovas oktatás jelenleg elfogadott módszertana melynek 
keretében tanulóinknak lehetősége nyílik megismerni  
- Lovas turizmust, lóversenyeket, a magyarság és a ló kapcsolatát, lovas történetét 
- Lóismeretet, ló és lovaglás történetét, híres lovakat és lovasokat, hagyományos magyar lófajtákat. 
- A lovak takarmányozását és tartását, a lovassportokat és azok szabályait, a lovak ápolását és idomítását. 
- A lovaglás elméleti alapjait (lovassportokat és szabályaik, egészségügyi szabályok, baleset-megelőzése, a 

bemelegítés jelentősége). 
- Lovak betegségeit és ezek megelőzését. 
- Kommunikációt a lovakkal (testbeszéd). 
- Természetvédelmet és állatvédelmet, ló és lovas kapcsolatán keresztül. 
- A lóval való kapcsolat pozitív irányba befolyásolja a személyiségfejlődésüket (együttműködő készség, 

pozitív énkép, empátiás készség, késleltetés képessége), segíti a környezettudatos és az egészséges 
életmódra történő nevelést.  

- Ló alkalmazásával az önkontroll, a tolerancia és önfegyelem javítását vezetői képességek kialakításához. 
- A lovaglás jellegéből adódóan nagy segítséget nyújt a kisebb – nagyobb részképesség – problémák 

kezelésében (finommotorika, mozgásfejlődés, térbeli tájékozódás, egyensúly, figyelmi funkciók), segíti a 
tudatos egészségmagatartás kialakulását is. 
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2014 szeptemberétől a mindenkori 5.- 8. évfolyamra járó tanulóinknak biztosítjuk választható tantárgyként a 
lovas oktatást, a mindennapos testnevelés keretében. Ezért az adott napon a tanítási órák utolsó két órájára 
kell megszervezni, úgy hogy akik nem választották a lovaglást, testnevelés órán vesznek részt. 
 
Az íjászat azon sportok közé tartozik, amely inkább nevezhető technikai sportnak, mivel eszközigénye van, és 
a látható mozgás viszonylag kevés. Történelmi hagyományai a magyarság kultúrájában messze gyökereznek. 
Országosan újra nagy népszerűségnek örvend. Ez nálunk sincs másképp.  
Az íjászat által kialakul az egymásra és önmagunkra figyelés. Ez által növekszik a koncentrációs képesség. Az 
egy célra való összpontosítás. Olyan sporton keresztül ragadjuk meg a gyermekek figyelmét, és fejlesztjük 
képességeiket, amiről azt gondolják, hogy " nem kell mozogni".  Ezen kívül javul a testtartás, mivel a tartó 
izomzat erősödik. Erősödnek a kar, váll izmai. A figyelem javul. A magatartási problémák csökkennek. 
 
Így egy olyan lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, ahol egy eddig kedvelt, de kevésé ismert sporttal 
ismerkedhetnek, gyakorolhatják azt. Ehhez a lehetőséget a Magyar Íjász Szövetség által kötött szerződés 
biztosítja  mind a szellemi hátteret, pedagógusképzést, mind az eszközöket. Diáksportkör keretein belül heti egy 
órában oktatjuk. 
 
1.4.2  Elsősegélynyújtási alapismeretek és baleset megelőzés  
 

Alapvető emberi tulajdonság, hogy segíteni szeretnénk azokon, akik bajbajutottak. Sokszor azonban akaratunk 
ellenére is árthatunk a bajbajutottnak, ha nem ismerjük az elsősegélynyújtás elemi szabályait. A segélynyújtónak 
néhány általános magatartási szabályt is be kell tartania. Meg kell, hogy alapozza a felelősségteljes és 
szabálykövető magatartás kialakulását. 
Célja olyan pozitív attitűd kialakítása, amely nyitottá tesz környezetünk értékeire, azok tiszteletére és 
megvédésére ösztönöz. Cél a testi, lelki, szociális egészség megbecsülésére, megőrzésére való nevelés, az 
egészséges életvezetésre való felkészítés. 
Célként fogalmaztuk meg, hogy a tanuló bármilyen körülmények között tudjon szakszerűen segítséget nyújtani 
a rászorulóknak. Fontos a sürgősségi szemlélet kialakítása, a baleset valamint a hirtelen bekövetkező 
egészségkárosodás alapszintű ellátásának elsajátítása. Fontos, hogy éles helyzetben hatékonyan tudjon és 
merjen segíteni embertársainak. 
 

Tartalma: 
A Nemzeti Köznevelési törvény, a Nemzeti alaptanterv alapján készült kerettantervek elsősegély-nyújtásra 
vonatkozó tantárgyi tartalmi elvárásainak maradéktalan teljesítése. 
Az elsősegély-nyújtási ismeretek tanévi feladatainak megjelenítése az intézményi munkatervben és 
egészségfejlesztési programban, annak tanévi értékelésben. 
Az intézményi egészségfejlesztési projektek kiegészítése elsősegély-nyújtási tartalommal. 
A képzés gerincét a szituációs gyakorlatok adták. A gyakorlatok esetmegbeszéléssel zárultak, mely a feladatok 
közös elemzése nyomán lehetőséget nyújtott a helyesen megoldások, megfelelő teljesítések megerősítésére, 
illetve az esetlegesen előforduló hibák, tévedések korrekciójára. 
Kiemelt jelentőségű feladat a szituációs játékok során megélt pszichés élmények feldolgozása, az 
elsősegélynyújtóra nehezedő stressz kezelésének elsajátítatása. 
 

a) Elsősegélynyújtás 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg az 
elsősegélynyújtás fogalmát; ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb 
alapfogalmakat.  
- ismerjék fel a vészhelyzeteket;  
- tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit;  
- sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;  
- ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével;  
- sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni.  
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Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal 

rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  
- a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás alapismereteit;  
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  
 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása: 
- Tantárgyankénti és évfolyamonkénti megjelenítése. 
- Osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: (teendők közlekedési baleset 

esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának 
helyes módja)  

- Az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe  
 

b) Baleset megelőzés 
A gyermekek biztonsága, s ezzel kapcsolatban a jövő generációjának balesetelkerülő biztonságos életre, 
közlekedésre nevelése alapvető társadalmi érdek, amely számos intézmény munkájának szerves részét 
képezi. 
Baleset megelőzés területei  
- Tanév kezdéskor megtartott baleset- és tűzvédelmi oktatás (Baleset megelőzésére, felkészítés a 

balesetveszélyes helyzetek felismerésére, elkerülésére. Tilos és elvárható magatartásformák 
ismertetése életkoruknak és fejletségi szintjüknek megfelelően)  

- Tantárgyakhoz kapcsolódó egyéni baleset és tűzvédelmi szabályok ismertetése (Kémia, fizika óra: a 
kísérletekhez szükséges anyagok és eszközök szakszerű, balesetmentes használata.  
Testnevelés: a sporttevékenységek sérülések nélküli végzése. Technika órákon: a munkafolyamatok 
szakszerű végzése. Technika óra: helyes, balesetmentes eszközhasználat.)  

- Baleset-megelőzés az iskolán kívül, külső helyszíneken.(Tanulmányi kirándulások, nyári táborok. 
Balesetveszélyes helyzetek a víz mellett, vizeken.  
A közlekedés elmélete és gyakorlata. - Biztonságos átkelés az úttesten, gyalogos és tömegközlekedési 
szabályok, kerékpározás szabályai, útburkolati jelek.)  

- „Az iskolakörzeti megbízottja” (Munkája során kapcsolatot tart a tantestülettel, így a leghatékonyabban 
képes ellátni az alapvetően preventív jellegű feladatait. „Az iskola rendőre” jelen van minden jelentősebb 
iskolai rendezvényen (tanévnyitó, tanévzáró, valamint szülői értekezleten és a fogadóórán. Segítsége 
kérhető a diákok tájékoztatásában, védelmében.)  

 
 
1.5  KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM (lásd még 2.3 pontot) 
 

Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük 
megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe 
vevő cselekvésre. 
A környezeti nevelés átfogja a személyiség kognitív és nem kognitív tartományait, alakítja az érzelmi 
viszonyulásokat, értékrendet, megismerési, cselekvési és döntési képességeket fejleszt, az embert képessé 
teszi az együttműködésre, altruizmusra és életvitelének tudatos hangolására, beleértve az önkorlátozást is. 
 
A környezeti nevelési célunk 
Elősegíteni tanulóink környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy 
képesek legyenek a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet 
fennmaradását. 
Tanulóink számára váljon fontossá az egész életen át tartó tanulás, amelynek segítségével tájékozott és 
tevékeny felnőttek lesznek, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodással rendelkeznek, eligazodnak a 
természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és elkötelezettséget vállalnak egyéni és 
közös tetteikben. 
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Környezeti nevelési szemléletünk 
A fenti célokat úgy valósítjuk meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat dolgoztunk ki. 
Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk, hogy: 
 Különös gondot kell fordítanunk a tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére. 
 Érzékennyé kell tenni őket környezetük állapota iránt 
 Képesnek kell lenniük a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és 

megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek vállalására és jogaik gyakorlására. 
 Környezeti nevelés során a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartást alakítjuk, hiszen ez, egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét maghatározó 
erkölcsi alapelv. 

 A környezeti nevelés során a tanulókat megismertetjük azokkal a jelenlegi folyamatokkal, amelyek 
következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak.  

 Konkrét hazai példákon ismertetjük fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti 
következményeit. 

 Életmódjukba beépíttetjük a természet tiszteletét, szeretetét, megőrzését, felelősséget kialakítva a 
környezeti károkkal szemben 

 
Gyakorlati megvalósítás: 

 Új tervek 

 a környezetvédelmi nevelés követelményeinek, tananyagainak, specialitásának kidolgozása 

 a tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához 

 tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés módszereinek bemutatása 
 

 Hagyományok ápolása 

 iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára 

 nyári táborok szervezése 

 drog prevenciós program folytatása 

 osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában 
 

 Szaktárgyi célok 

 a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre (pl. ember és környezete, 
kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei) 

 a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés hatása a 
természeti-, és az épített környezetre, az emberre) 

 interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet, problémamegoldó 
gondolkodást fejlesztő feladatok) 

 tanórán kívüli szakórák szervezése 

 természetvédelmi versenyekre felkészítés 

 multimédiás módszerek alkalmazása szakórákon 

 a számítógép felhasználása a tanórákon 
 
Intézményünk az Ökoiskolák köré tartozik 
Egy ökoiskola abban különbözik az átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti 
nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése 
terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.  
A környezeti nevelés iskolánk gyakorlatában harmonikusan illeszkedik a környezettudományi és a 
társadalomtudományi ismeretek köre, hiszen csak az ember biológiai és szocializáció sajátosságaira építve 
történhet az erkölcsi és az életviteli szokások formálása. 
 
Ökoszemléletű programjainkkal magasabb szintre kívánjuk emelni iskolánk környezeti nevelési programját a 
fenntarthatóság érdekében. Ezáltal olyan pedagógiai folyamatot szeretnénk követni, amely során formálódik 
tanulóink környezettudatos magatartása és kialakul a környezetért felelős életvitele.  
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Az ökoszemléletünk egy környezetbarát iskola szemlélete, amelyben meghatározó szerep jut a környezeti 
nevelésnek, valamint a fenntarthatóság kérdéskörének. Lehetőséget szeretnénk biztosítani tanulóink számára 
tanterven kívüli tanulási formákra (vetélkedők pályázatok, erdei iskola, projektek), ezzel elősegítjük a tanulóink 
környezettudatos magatartásának kialakulását. A szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve igyekszünk 
részt venni a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában. Technikai és gazdasági szinten 
igyekszünk takarékosan bánni az energiaforrásokkal, csökkenteni a hulladékok mennyiségét, az iskola külső és 
belső környezetét esztétikusan kialakítani és megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeit 
 
Intézményünk arculata: 
- Képviseli a fenntarthatóság, a környezettel harmonikus/környezetbarát, egészséges/életvitel pedagógiai 

értékeit. 
- Pedagógiai munkánk a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait messzemenően figyelembe veszi, 

sokféle pedagógiai módszert veszünk igénybe az ökoszemlélet kialakításának érdekében-újszerű 
tanulásszervezési formák /témanapok, témahetek, projektpedagógia/ bevezetése a célunk, belső és külső 
továbbképzéseket veszünk igénybe. 

- Oktató-nevelő munkánkban helyet kapnak a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységek, 
bekapcsolódunk a helyi településfejlesztésbe /parkosítás, szemétszedés/. 

- A szabadtéri tevékenységek állandó részei az iskolánk helyi tantervének és az iskolai munkatervünknek. 
A szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az egészséges életvitel. 

- Nevelőtestületünk jártas a környezetvédelmi, fenntarthatósággal kapcsolatos témák tanításában, 
módszertanában, és ezt alkalmazza is. 

- Az iskolánk valamennyi dolgozója példát mutat a diákoknak a környezetbarát szemlélet, az egészséges 
életvitel tekintetében. 

- Minden tanév munkaterve tartalmaz az ökoiskola arculatához kapcsolódó környezet-és természetvédő 
programokat. 

- Belső-és külső kommunikációs csatornáink tükrözik az ökoiskolai célokat. 
- Az intézmény területén és környékén lévő természetes növényzet változatos és megkímélt, a telepített 

növényzet rendszeresen és szakszerűen gondozott. Fokozott figyelmet fordítunk a madárvédelemre, a 
komposztálásra, valamint az iskolakert kialakítására. 

 
A környezeti nevelés minden pedagógusunk, illetve valamennyi tantárgy feladata. 
- A tantárgyak tartalmához illeszkedő, ám a hagyományos tanítási órákon kívüli iskolai nevelési 

helyzetekben a környezeti nevelésnek számos lehetősége van, mindenekelőtt az iskolai szabadidős 
helyzetekben, a tanulók művészeti, sport, játék és közéleti tevékenységeinek során. Ezek előkészítésekor, 
megvalósításakor szintén gondolnunk kell a környezeti vonatkozásokra, a környezeti nevelés 
lehetőségeire. 

- A napközis foglalkozások környezeti nevelési tartalma kifejezett, hiszen a tanulók életviteli kultúrájának, 
szokásaik alakításának közvetlen nevelési lehetőségei tárulnak fel. A napközi programjaiban helyet kapnak 
a környezetfeltáró, érzékenyítő, megőrző programok, ezzel kapcsolatos játékok és cselekvések. 

- Az intézményi tehetséggondozás terén is helyet találhatunk a környezeti nevelésnek. A környezet iránt 
legfogékonyabb tanulók számára megrendezett versenyekre és vetélkedőkre való egyéni és csoportos 
felkészülés alkalmas erre.  

- Az intézményünk legfontosabb célcsoportjai a környezeti nevelés terén a tanulók és a családok, a szülők, 
a helyi közösség tagjai.  

 
Alapelveink 
- Ökológiai gondolkodás kialakítása 
- Rendszerszemléletre nevelés  
- Fenntarthatóságra nevelés 
- A környezetetika hatékony fejlesztése  
- Érzelmi és értelmi környezeti nevelés 
- Környezettudatos magatartás és életvitel segítése  
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- Az állampolgári felelősség felébresztése 
- Az alternatív megoldások kialakítása  
- Problémamegoldó képesség fejlesztése 
- Ok-okozati összefüggések felismerése, megértése  
- A globális problémák felismerése, megértése 
 
Rövid távú céljaink 
- A tantestület tagjainak megnyerése a környezeti nevelési munkához  
- A község és környékének nevezetességeinek feltérképezése, feldolgozása 
- A környezeti nevelési beépítése a szaktanmenetekbe 
- Hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon  
- Multimédiás módszerek alkalmazása a szakórákon 
 
Hosszú távú céljaink 
- Váljanak tanítványaink környezettudatos állampolgárrá, ismerjék meg a környezetbarát anyagok és 

technológiák felhasználását! Értsék meg a fejlődés és a környezet kérdéseinek összefüggő rendszerét, 
vegyék észre a helyi és globális problémákat, tudjanak hatékony megoldásokat tervezni és végrehajtani! 

- Értsék meg a környezeti problémák gazdasági, társadalmi okait! Ismerjék fel az ember és a természet 
szoros kapcsolatát, s tudják, hogy a harmonikus együttélés eredménye a szerves (organikus) kultúra. 

 
A céljaink eléréséhez a következő készségek kialakítását tartjuk szükségesnek: 

 alternatív, problémamegoldó gondolkodás 

 ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

 szintetizálás és analizálás 

 problémaérzékenység, integrált megközelítés 

 kreativitás 

 együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

 vitakészség, kritikus véleményalkotás 

 kommunikáció, média használat 

 konfliktuskezelés és megoldás 

 állampolgári részvétel és cselekvés 

 értékelés és mérlegelés készsége 
 
Tanulásszervezési feladatok 
 
a) Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások 

A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíteni. Minden 
lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy diákjainkban egészséges kép alakuljon ki az őket körülvevő világról, 
ezért igen fontos a tantárgyak közötti integráció, legalább néhány területen. 

 
Lehetőségeink 
- Terepi munka: terepgyakorlatok, tanulmányi kirándulások, városismereti játékok, szakkörök. 
- „Látogatások”: múzeumi órák, állatkerti órák, üzemlátogatások 
- Versenyek: iskolai, tankerületi szervezésű,  
- Témanapok, témahetek, jeles napok 
- Újraindítandó iskolaújság, „Zöld oldalak”  
- Akciók 
- Kézműves foglalkozások 
- Zöld Napok figyelembe vétele a települési programokhoz való alkalmazkodással.  
- Tanórákon: az adott témákhoz hozzárendeljük azok környezetvédelmi, nevelési vonatkozásait. 
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- Kiemelten kezeljük a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozásokat, jelentős szerepet biztosítunk az 
önálló ismeretszerzési lehetőségeknek.  

- Erdei iskola  Az iskola falain kívül szervezett min. 3, max. 5 tanítási napon át tartó erdei iskola. Az 
erdei iskolában való részvétel önkéntes. A tanulókra eső költségeket részben a szülők fedezik, másrészt 
pályázatokkal, illetve egyéb módon biztosítjuk. Ezen programok lebonyolításához 20 tanulónként 
legkevesebb egy pedagógus részvétele szükséges, ennek helyettesítési vonzata van. Célunk, hogy 
minden iskolai osztály a 8 tanév során 1-2 alkalommal vegyen részt az erdei iskola programban. 

 
b) Érintett tantárgyak: 

- természettudományos tantárgyak  
- magyar nyelv és irodalom 
- történelem 
- művészeti tantárgyak  
- osztályfőnöki órák 
- egészséges élet   
- erkölcstan 
- idegen nyelv 
Az Alaptörvény környezet védelméről szóló részeinek megismertetése és értelmezése az életkori 
sajátosságok figyelembe vételével. 

 

c) Módszerek 
- kooperatív (együttműködő) tanulási technikák  
- játékok (pl.: drámajáték, stimulációs játékok)  
- riportmódszer (kérdőív, riportok, interjú) 
- projekt módszer ( pl: savas eső, globális felmelegedés, stb.)  
- terepgyakorlati módszerek: 
- művészeti kifejezési módszerek 
- modellezés 

d) Taneszközök 
- Az iskola az alapvető oktatási eszközökkel rendelkezik, szakkönyveink fejlesztésre szorulnak. 

Folyamatos pótlásra szorul a vegyszerkészlet. A fejlődéssel együtt fejleszteni kell a környezeti nevelés 
szakirodalmát, és a legújabb szemléltető eszközöket. 

- Az esetleges nyári szaktáborok működtetésénél biztosítani kell a biológiai és kémiai vizsgálathoz, illetve 
a levegő-, talaj –, vízvizsgálathoz szükséges eszközöket, vegyszereket, folyamatosan frissíteni kell a 
CD-könyvtárat. Biztosítani kell a programhoz szükséges audiovizuális, ill. multimédiás eszközök 
hozzáférhetőségét. 

- A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, hogy a nevelő-oktató munkát segítő eszközök és 
felszerelések jegyzékébe beépüljön a környezeti nevelés speciális eszközigénye: 

 mini laborok  

 légszennyezettség-mérő  

 mini időjárás-állomás  

 talaj- és vízvizsgáló eszközök.  
 

Kapcsolatrendszer, kommunikáció 
A környezeti nevelés során nélkülözhetetlen a kommunikációkülönböző formáinak alkalmazása. Tanulóinkat 
meg kell tanítani a fellépésre, a szereplésre, az előadások módszertanára. 
a) Iskolán belüli kommunikációs formák 

- kiselőadások tartása megfelelő szemléleteszközökkel 
- házi dolgozat készítése  
- az iskolarádió, iskolaújság megfelelő rovatai  
- tablókészítés  
- poszterek készítése és bemutatása 
- faliújságon közölt információk készítése 
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b) Az iskolán kívüli kommunikáció formái 
- környezet- és természetvédelmi cikkek feldolgozása  
- környezetvédelmi rádió- és televíziós hírek feldolgozása  

 környezeti problémákról megjelent tudományos cikkek feldolgozása 

 a közvetlen környezet problémáinak felmérése, értékelése, együttműködés az illetékes 
önkormányzattal 

 
Pedagógus- továbbképzés 
Megtervezésekor célszerű külön figyelmet fordítani arra, hogy a környezeti nevelés elvei és gyakorlatának 
fejlesztése is érvényesüljön. 
 
Iskolai környezet 
Energiatakarékosság szempontjából nélkülözhetetlen a fenntarthatóság, környezettudatos szemlélet 
beidegződése. 
 
 
1.6 A PEDAGÓGUSOK INTÉZMÉNYI FELADATAI, A KÖZÖSSÉGI NEVELŐ (OFŐ) MUNKA 

TARTALMA, FELADATAI 
 
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A 
pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. 
 
A pedagógusok alapvető feladatai 
- A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban, 

valamint az intézmény más belső szabályzatában és vezetői utasításában előírt pedagógiai és 
adminisztratív feladatok ellátása. 

- Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét), azaz 32 órát az intézményvezető által 
meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

- Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában azaz 22-26 órát tanórai és tanórán kívüli (egyéb) 
foglalkozásokat tartson. 

- Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felöli részében a nevelést-oktatást 
előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti 
helyettesítést lásson el. 

- A tanítási órák és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások pontos és eredményes megtartása. 
- Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai munkaközösségek munkájában. 
- Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 
- A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 
- A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt minősítéseket. 
- Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt. 
- A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és pedagógiai szakszerűségének 

figyelemmel kísérése. 
- A tanulócsoportról statisztikai adatokat szolgáltat az iskolavezetés által meghatározottak szerint. 
- Tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

 Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

 A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése (tanmenetek, éves 
programok).  

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

 A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak alkalmazása a tanítási órákon · 
Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon 

 A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő módszerek, szemléltetés, 
ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 
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 A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási órákon és a különféle 
iskolai foglalkozásokon. 

 Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása a tanítási órákon. · 
A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók körében. 

 Tanév közben ellenőrzi tájékoztató füzet vezetését (érdemjegyek, egyéb beírások, szülői aláírások). · 
A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy hónappal írásban értesíti. 

- Tehetséges tanulók gondozása 

 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók részére. 

 Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok önálló szervezése, 
segítség a szervezésben. 

 Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon. 

 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán belüli versenyekre, 
vetélkedőkre stb. 

 A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán kívüli versenyekre, 
vetélkedőkre stb. 

- A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és 
tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása, 
eredményes fejlesztése 

 Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, a halmozottan 
hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, 
illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók részére. 

 A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 
a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 
szoruló tanulók körében. 

 A HH, HHH helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, 
illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, segítése. 

 Az eredményes középiskolai felvétel elősegítése a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 
helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók körében. 

- A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

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

 Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi ünnepség). 

 Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

 A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) programok szervezése. 
- Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

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

 Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a programok szervezésében, 
részvétel a programokon. 

 Iskolai szintű kirándulások szervezése, segítség a szervezésben, részvétel a kirándulásokon. 
- Munkafegyelem, a munkához való viszony 

 A munkaköri kötelességek teljesítése. 

 Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 

 Pontos adminisztrációs munka (enapló – KRÉTA). A formai követelmények, a határidők betartása. 

 Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása.  
- Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékenységében 

 Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

 Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban. 

 Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 
- Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés 

 Továbbképzéseken való részvétel. 

 A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 
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- Az iskolai munka feltételeinek javítása 

 Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

 Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

 Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

 Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása (innováció). 
- Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában 

 Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

 Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 
- Aktív részvétel a tantestület életében 

 A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedésének 
segítése. 

 Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; rendezvényeinek szervezésében, a 
szervezés segítése. 

 Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényekein. 
- Az iskola képviselete 

 A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

 Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, eredményeiről a helyi médiában. 

 Bekacsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek tevékenységébe. 
- A vezetői feladatok ellátása 

 Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

 Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értékelés) 
lelkiismeretes ellátása. 

 A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 
- Megfelelő munkakapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal 

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

 Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselkedés a tanulók, a szülők 
és a pedagógus kollégák felé. 

 Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

 Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a pedagógus kollégák 
segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok elfogadása). 

 
A közösségi nevelő (ofő) munka tartalma, feladatai 
- Az osztályfőnöki nevelőmunka ember és gyermek tiszteleten alapuló kell, hogy legyen. Célunk, hogy 

minden tevékenységünket az oktatás és nevelés területén a gyerekek okos szeretete hassa át.  
- A világ szépségeinek, rendezettségének, változásainak élmény gazdag megláttatása fontos része 

munkánknak.  
- Betartjuk és betartatjuk a házirendben megfogalmazott elvárásokat. 
- A helyes értékrend kialakítására törekszünk a meglevő és az alkalmazott értékeket figyelembe véve.  
- Hangsúlyosan kiemelt feladat az emberi értékek és az élet tisztelete, a természeti és a közvetlen környezet 

védelme, az ember és ember kapcsolata, a környezetbarát magatartás megalapozása.  
- Legyen fontos érték az együttműködésben szülő-tanár, tanár-diák és a tanulók között a türelem, a kíváncsi 

érdeklődés, a rácsodálkozás öröme, az el- és befogadás nyitottsága, a derűs jókedv.  
- Munkánk egyik területe a jellemformálás, a közösségi tudat formálása, tisztelet és felelősség a természet, 

az ember iránt: a szép, a jó az igaz értékek meglátása és követése.  
- A tanulók személyiségének fejlesztése a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével. 
- Célunk, hogy az ünnep, az ünnepi szokások, ünnepi öltözködés terén egységes kép alakuljon ki. (A 

szülőkkel egyetértve az ünnepi öltözet iskolánkban a fehér ing az iskolai nyakkendővel és sállal, sötét 
szoknya, ill. nadrág).  

- Legyen igényes saját és mások munkája, viselkedése terén. Törekedjen a hibák kijavítására és 
kijavíttatására.  



55 

 

- Fontos, hogy a gyerekek eligazodjanak a helyes magatartási szabályok között, legyen fontos nekik a jó 
útra térés és térítés.  

- A környezeti kultúra terén a tanulók törekedjenek a rendre, a tisztaságra, önmaguk és társaikhoz való 
viszonyuk egyensúlyára.  

- Ügyelünk az osztálytermek rendjére, tisztaságára. 
- A tanulás tanítása az egyénnek önmagához viszonyított fejlődését szolgálja, találjon rá minden tanuló és 

tartsa tiszteletben a tudás iránti vágyat önmagában is és társaiban is).  
- Az egészséges életmód, a testmozgás propagálása, életvezetési tanácsok felvetése. 
- Az elektronikus napló (KRÉTA) naprakész vezetése, összhangban a PP-ban megfogalmazott elvárásokkal. 

Az elektronikai adminisztráció megfelelejen az intézményi a minősítési és a tanfelügyeleti elvárásoknak. 
- Diagnosztikáló felmérések a tanév elején, fél évkor és összegző szummativ felmérés, és azok számszerű, 

statisztikai elemzése, hibák, jóságok feltárása. 
Feladatok  Évente ismétlődő feladatok: 
A tanév elején: 

 áttekinti az osztálydokumentációt, ismerteti órarendet, terembeosztást, a tanárok névsorát, ismerteti a 
tanév rendjét, a Házirendet, Munka- és balesetvédelmi valamnt a tűzvédelmi szabályzatot  

 megismerteti a művészeti képzés aktuális vonatkozásait, 

 Ismerteti a szakkörök, sportkörök, könyvtár (kultúrház), számítógépterem működési rendjét, 

 tájékoztatást ad az iskolaorvos, védőnő, iskolapszichológus munkájának jelentőségéről, 

 részletesen ismerteti a házirendet, 

 kitölteti az adatlapokat, 

 elkészíti az osztály tanulóinak telefonszámos, lakcímes, névsorát, (diákigazolvány számmal, OM-
azonosítóval és e-mail címmel együtt),  

 felméri a szociális, vagy egyéb okokból segítségre szoruló tanulókat, és gondoskodik számukra a 
lehetséges támogatásokról, szükség esetén érdekükben együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel, 

 ellenőrzi az osztályterem berendezését, a hiányok pótlására benyújtja igényét az intézményvezető-
helyettesnél, 

 megbeszéli a tanulókkal az osztályterem dekorációját, irányítja ezek elkészítését,  

 kijelöli a felelősöket, illetve elindítja a hetesi rendszert, 

 biztosítja a DÖK képviselők megválasztását, beszámoltatja a DÖK képviselőit a DÖK-gyűlésen 
hallottakról, 

 megtervezi és összefogja irányító munkájával az osztály előtt álló feladatokat,  

 áldozatosan végzi osztálya nevelő munkáját, formálja a közösség életét, 

 képviseli osztályát az iskolai struktúrában (többi osztály, évfolyam, tantestület, szülők), 

 irányítja a tanulók személyiségfejlesztését, helyes értékrendjének kialakítását, hagyományaink 
ápolásában. 
 

A tanév folyamán: 

 részt vesz az értekezleteken, (szükség esetén rendkívüli értekezlet is előfordulhat) 

 szeptemberben, és a félév után szülői értekezletet tart (szükség esetén rendkívüli szülői értekezlet is 
tartható),  

 az osztályközösség kialakítása és a művelődési igény fejlesztése érdekében programokat tervez (mozi, 
színház, hangverseny, kirándulás), 

 megszervezi az osztálykirándulást,  

 rendszeresen vezeti a naplót (amint bevezetik az e-naplót), 

 értesíti az osztályában tanító tanárokat a tanulók iskolai szervezésű programokon való részvételéről 
(fogászati vizsgálat, orvosi vizsgálat, tanulmányi versenyek, sportversenyek, stb.) 

 tájékoztatja a szülőket az osztályozónapló alapján a tanuló érdemjegyeiről, 

 rendszeres kapcsolatot tart a szülőkkel, tájékoztatást ad az iskola életéről, követelményrendszeréről 
(családlátogatás, fogadóóra, szülői értekezlet), 
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 gondoskodik arról, hogy a szülők szavazás útján megválasszák az osztály szülői munkaközösség 
elnökét, helyetteseit és velük szorosan együttműködik, 

 munkájáról félévkor és év végén szóbeli és írásbeli beszámolót ad az intézményvezető-helyettes által 
megadott szempontok alapján, 

 rendszeresen számon kéri és vezeti a tanulók mulasztásait, késéseit - a házirendben foglaltak szerint, 

 írásban tájékoztatja a szülőket a tanulók igazolatlan hiányzásáról és késéseiről, 

 írásban tájékoztatja a szülőket a dicséretekről, illetve a fegyelmezési eljárásokról, (ezt az e-naplóban is 
rögzítve),  

 előzetesen írásban tájékoztatja a szülőket az esetleges bukás lehetőségéről, 

 az osztályozóvizsgán ellátja a vizsgaelnöki teendőket, (ha az osztályfőnök a vizsgáztató tanár, akkor 
helyette az igazgatóság által kijelölt kolléga elnököl) 

 tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folyamatosan irányítja, 

 a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait 
maradéktalanul teljesíti, 

 fejleszti tudását, pedagógiai irodalmat és végzettségének megfelelő szakirodalmat olvas, követi a 
szakma kutatási eredményeit, 

 személyes példájával erősíti az egészséges életmód szemléletét, 

 a helytörténeti ismeretek megerősítése érdekében ösztönzi tanulóit a széles látókörű tájékozódásra, a 
múlt értékeinek tiszteletére,  

 fontos, hogy minden körülmény között megőrzi a hivatali titkot, 

 a gyermek, tanuló érdekében együttműködik munkatársaival és más intézményekkel. 
 
1.6.1  A pedagógus továbbképzés helyi elvei 
 
Az iskola érdekének, a pedagógiai program teljesíthetőségének érvényesülése.  
A pedagógus szaktárgyi és pedagógiai fejlődésének segítése.  
Esetleges felkészülés a személyes boldogulásra.  
 
Egyéb szempontok: 
- Törekedjünk olyan továbbképzési formát választani, amely a lehető legkevesebb helyettesítéssel jár!  

 A helyettesítéshez szükséges költségek elsőbbséget élveznek. 

 A beiskolázási tervben nem szereplő kollegák is részesülhetnek a továbbképzési támogatásból, ha az 
anyagi erőforrások ezt lehetővé teszik, és a nevelőtestület megszavazza. 

− A továbbképzések teljesítése ne csökkentse igényüket egy magasabb szintű képzés, lehetőség szerint: új 
diploma, pedagógus szakvizsga vagy nyelvvizsga megszerzése érdekében. 

 
Lásd Továbbképzési programunkat 
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1.6.2 A pedagógusok teljesítményértékelése, elvárások a pedagógus munkával kapcsolatban 
 
A pedagógus önértékelés célja az elvárások teljesülésének mértékét jelzi, másrészt pedig a kompetenciánkénti 
összegzés eredményeként meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket. Erre építve fejlesztéseket 
tervezzen, a fejlesztési feladatait Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési 
programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a programok megvalósításának 
eredményességét. 
 

A minősítés hierarchiája: önértékelés – tanfelügyelői ellenőrzés – minősítés 
 

A pedagógus önértékelés módszertanát és eszközeit az Intézményi ötéves program és az éves önértékelési 
terve tartalmazza. 
 

A pedagógus önértékelés alapja a 8 kompetencia terület, azon belül a kompetencia szintenként meghatározott 
önértékelési szempontok és a mentén megfogalmazott központi- és intézményi elvárási rendszer.  
 
Elvárásokat, szempontokat lásd az „Intézményi önértékelés ötéves programunkban” 
A kiemelt munkavégzésért járó jutalmazás szempontjait lásd még SZMSZ 5.2.1.3.1. 
 
 
1.7 A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI, 

GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 
 
A diákönkormányzat a tanulóifjúság belső érdekképviseleti szerve. A köznevelési törvény végrehajtási 
rendelete - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120. §-a - határozza meg a diákönkormányzat jogait. Mi ennek 
megfelelően tevékenykedünk ebben a kérdésben. 
A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diákönkormányzat 
véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi 
kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos 
jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéshez szükséges 
feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. 
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a nevelőtestület 
hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak 
szerint választott diák-önkormányzati vezető illetve az iskolai diákbizottság áll. 
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a 
feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg. A diákönkormányzat minden tanévben – az 
iskolai munkatervben meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat 
vezetője kezdeményezi. a diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal 
nyilvánosságra kell hozni. 
 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni: 
 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
 a tanulói juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
 a házirend elfogadása előtt. 
 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A jogszabály által 
meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés 
előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 
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Az osztályközösség az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető 
csoportja.  
Döntési jogkörébe tartoznak: 
 az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, 
 küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, 
 döntés az osztály belügyeiben. 
 
 
1.8 A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNERI 

KAPCSOLATATRTÁSÁNAK FORMÁI 
 

Intézményünk kiemelten fontosnak tartja, hogy jó kapcsolat, megfelelő kommunikáció alakuljon ki szülők és a 
pedagógusok között, tanuló és pedagógusok között. 
Ez mindig is elengedhetetlen feltétele volt eredményes nevelő-oktató munkánknak, hiszen önmagában egyik 
sem tud hatékony lenni. 
Napjainkban, amikor a pedagógus szerep is megváltozik, együttműködő, partnerszemléletű, segítő nevelőkké 
válva kell diáknak, szülőnek segítséget nyújtani. 
Ezért intézményünk aktív együttműködésre törekszik partnereivel:  

 az odajáró gyerekekkel és családjukkal,  

 a tankerületi intézményekkel,  

 a helyi társadalommal, társadalmi szervezetekkel. 
Ennek érdekében rendszeresen, szervezünk az iskolahasználók és/vagy a lakosság számára nyitott 
rendezvényt.  
 
Szakmai munkánkról, intézményünk életéről folyamatosan tájékoztatjuk a helyi közvéleményt, a szülőket: 

 a helyi média, Baracsi szó 

 weblap, iskola.baracs.hu 

 facebook, https://www.facebook.com/baracsiskola/ 
 https://www.facebook.com/amk.szechenyizsigmond működtetése – útján. 
 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a 
diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnök tájékoztatják. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló 
fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok és az osztályfőnökök, folyamatosan (szóban, illetve az e-naplón 
keresztülírásban) tájékoztatják. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 
egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, a nevelőkkel, a 
nevelőtestülettel vagy a szülői közösséggel. 
 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója 
és az osztályfőnökök tájékoztatják. Az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség 
választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten. Az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok 
szülői értekezletein. 
 

Kapcsolattartási formák: 
a) A szülők részére 

Hivatalos formák 
- fogadóórák,  
- szülői értekezletek,  

 év elején, fél évkor, év végén 

 rendkívüli 

 pályaválasztáskor 
- fórumok,  
- ünnepségek, rendezvények, 

https://www.facebook.com/baracsiskola/
https://www.facebook.com/amk.szechenyizsigmond
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- művészeti vizsgaelőadások, 
- igazgatói fogadódélután,  
- SZM megbeszélés, 
- egyéni bejelentkezés alapján 
- nyílt napok, 
- családlátogatás. 
- írásos üzenetek  

 enapló és eÜgyintézés – KRÉTA 

 faliújság 

 intézményünk honlapja és facebookjai 
 

A partneri együttműködést segítő alkalmak 
Döntések előtt kérjük a szülők kritikai véleményét. Szülői Munkaközösség tagjaival való beszélgetések 
alkalmával különféle fórumokon. Egyéni kérés alapján. Közös rendezvények (főzések, vetélkedők) 
alkalmával kötetlen formában vehetnek részt a diákjaink családjukkal együtt. 
 

b) A gyerekek részére 
Hivatalos formák 
A tanórákon kívül rendelkezésükre áll az igazgatói fogadódélután. A diákönkormányzaton keresztül 
folyamatos az információcsere. Diákközgyűlés, tanulógyűlések. 
 

Kötetlen találkozások 
A tanulók a szülőknél felsoroltakon kívül gyakorlatilag bármikor bármilyen problémájukkal fordulhatnak a 
felnőttekhez. 
A partneri együttműködést segítő alkalmak. 
A műsorokra, versenyekre való készülés. Az óvodások fogadása. Az együtt készülődés közben megélt 
kapcsolatok. 
Az iskola hagyományos rendezvényei. 
 

Az esetleges szponzorok és szülők, gyerekek közös rendezvényeit valósítjuk meg a gyerekek 
díszelőadásaival. 

 
 
1.9 TANULMÁNYOK ALATTI ÉRTÉKELÉS, MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI, 

VIZSGASZABÁLYAZAT 
 
1.9.1  Értékelés (Lásd 2.3 pontot) 
 

Egyetlen funkciója, hogy elemző módon leírja, mi jellemzi a tanuló teljesítményeit – az elvárt szinthez képest - 
az értékelés pillanatában, a saját fejlődési folyamatában. 
Az értékelésben is érvényesítjük a differenciálás elvét. 
 

A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. Erről a szülő (gondviselő) folyamatosan 
értesülhet az elektronikus naplón keresztül (KRÉTA), és szülői felületén érdeklődhet gyermeke tanulmányi 
előmeneteléről. és a KRÉTA e-Ügyintézés felületen (Lásd nég Házirend 5. pontját) 
 

Előméréssel, vagyis diagnosztikus értékeléssel indítjuk a megtanítási stratégiát, és követjük folyamatos fejlesztő 
értékeléssel. (Lásd 2.3.2.1 pontot) 
Minden gyermek egyéni teljesítményének fokozásához kell megtalálnunk azt a tevékenységet, amelyet pozitív 
értékelés kísérhet a megtanítási szakaszban, ekkor a gyermek előző önmagához mért teljesítményét értékeljük.  
Csak a megtanítási szakasz befejeztével következhet a szummatív, vagy normatív értékelés, majd a minősítő 
osztályzat. Ezek kitolódhatnak időben aszerint, hogy a gyermek számára mikor fejeződik be a valódi téma vagy 
évfolyamzárás.(lásd 2.3.2.1 pontot ) 
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1.9.2 A magasabb évfolyamba lépés feltételei 
 
1.9.2.1 Továbbhaladás feltételei 
 

A tanuló évközi teljesítménye alapján kapott érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, 
valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye szerint megfelelt, magasbb évfolyamba léphetet. 
 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen 
teljesítette. A helyi tantervben az egyes tantárgyaknál megjelölt "továbbhaladás követelményei" jelentik az 
elégséges szintet (Lásd 2.2.1 pontot). A minimum követelmény az évfolyam tantárgyi követelményének 
31%-a. (Lásd még Házirend 5.3. pontját) 

 A Nevelési Tanácsadó és a Szakértői bizottság véleményét kérjük, ha számunkra megoldhatatlan 
tanulási probléma merül fel. A szakértői vizsgálatok alapján az intézményvezető illetve a tagintézmény-
vezető határozatot hozhat, hogy a tanuló mely tantárgyból vagy tantárgyakból mentesülhet értékelés 
alól, illetve milyen eszközt kell biztosítani, hogy a nevezett tantárgyat sikeresen vegye. 

 A kiemelkedő teljesítményt a félévi bizonyítványban tantárgyi dicsérettel, az év végi bizonyítványban 
kitűnő bejegyzéssel ismerjük el. A tanuló tantestületi dicséretet is kaphat. 

 Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. 
Kérelméről a bizottság különbözeti vizsgán dönt az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján. 

 Az alapfokú művészetoktatásban az a tanuló léphet magasabb évfolyamra, aki a tantervben előírt 
követelményeket teljesíti, illetve a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint teljesíti a hiányzásokkal 
kapcsolatos előírásokat. (Lásd melléklet 1.) 

 

A vizsgatárgyak követelményrendszere 
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény pedagógiai 
programjában található követelményrendszerével. 
A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket 
tenniük a tanulóknak: 
 

Tantárgyak írásbeli szóbeli gyakorlati 

Magyar irodalom X X  

Magyar nyelvtan X X  

Történelem X X  

Társadalmi ismeretek X X  

Első idegen nyelv X X  

Matematika X Szükség esetén  

Környezetismeret X X  

Természettudomány X Szükség esetén  

Fizika X X  

Földrajz X topográfia X  

Biológia X Szükség esetén  

Kémia X X  

Digitális kultúra   X 

Ének- zene  X  

Vizuális kultúra  X X 

Technológia és tervezés  X X 

Testnevelés   X 

Hon és népismeret X Szükség esetén  
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A vizsgatárgyak követelményeit, továbbhaladás feltételeit az adott évfolyam tantárgyaira vonatkozó tantárgyi 
tantervek tartalmazzák. 
Tananyagokra vonatkozó minimum követelményrendszert lásd a Helyi tantervünkbaen 
 
1.9.2.2 Évfolyamismétlés 
 
A tanuló évközi teljesítménye alapján kapott érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, 
valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye szerint nem felelt meg, magasbb évfolyamba nem 
léphetet. 
 

Évfolyamismétlés: 

 Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 
évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen 
teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló.” 

 Ha az osztályozó vizsga eredménye sikertelen! 

 Ha a különbözeti vizsga eredménye sikertelen! 

 Ha javító- és pótvizsga eredménye sikertelen! 

 Ha a tanuló 4 tantargyból elégtelen osztályzatot kapott, akkor a tanuló évfolyamot köteles ismételni! 
 

A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok 
A köznevelési törvény végrehajtási rendelete a 64-78. §-ban határozza meg a tanulók értékelésének szabályait. 
 

Vizsgaszabályzat 
a) Törvényi szbályozás: 

 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 65-70.§-ban előírt szereplő szabályok 
szerint kell megszervezni 
A vizsgaszabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: aki osztályozó vizsgára 
jelentkezik, akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, vagy akit a nevelőtestület 
határozatával javítóvizsgára utasít. Ezen kívül kiterjed azokra is, akik átvételüket kérik az intézménybe és 
ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. 
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

 

A tanulmányok alatti vizsga az osztályozó vizsga, a különbözeti vizsga, a pótló vizsga és a javítóvizsga. 
- Osztályozó vizsgát egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. 

Akkor kell tenni a tanulónak a félévi illetve év végi osztályzat megállapításához 

 ha az intézmény igazgatója felmentette tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

 ha az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 
követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

 ha magántanuló volt. 
Ezen kívül, ha az 51.§ (7) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott (egy 
tanítási évben 250 óránál többet mulasztott), és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 
tehet, valamint, ha tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

- Különbözeti vizsgát akkor tehet a tanuló, ha a külföldön megszerzett bizonyítvány alapján nem lehet 
megállapítani, hogy tanulmányait mely évfolyamon folytassa. 

- Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki a vizsgáról, neki fel nem róható okokból – mely nem a vizsgázó 
gondatlan vagy szándékos magatartásából ered - elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról a 
vizsga befejezése előtt távozik. 

- Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot 
kapott, valamint az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról neki felróható okból elkésik, távol 
marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik. 
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b) A vizsgák eljárásrendje: 
 

- A tanítási év lezárását jelentő vizsgákat az adott tanítási évben kell megszervezni. 

 Osztályozó vizsgát az iskola a tanév folyamán bármikor szervezhet.  

 Különbözeti vizsgát tanév elején és félévkor tehet a tanuló, ezen kívül igény szerint kijelölhető más 
időszak is.  

 Javítóvizsgát az iskola igazgatója által kijelölt időpontban - augusztus 15-étől augusztus 31-éig 
terjedő időszakban - tehetnek a tanulók.  

- A vizsga várható időpontjait az igazgató jelöli ki. A vizsga pontos időpontjáról a vizsgázó és a 
szülő/gondviselő a vizsga előtt egy hónappal értesítést kap. Ebben a tájékoztatóban mellékeljük az 
érintett szaktanárok által összeállított tematikát, kérdés vagy feladatsort, ami segíti a vizsgát. 

 Pótló vizsgát az igazgató engedélyével az adott napon vagy a vizsgázó és az intézmény számára 
megszervezhető legközelebbi időpontban tehet a vizsgázó. 

 A fentiektől eltérő vizsga időpontot az igazgató vagy a kormányhivatal vezetője engedélyezhet. 
- Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt vagy abban az oktatási-nevelési 

intézményben tehet a tanuló, mellyel tanulói jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott vizsga nem 
ismételhető. 

 Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Az igazgató 
helyettes tanév végén, lehetőség szerint júniusban előre összeállítja a vizsgabizottságot és kijelöli 
a jegyzőt, valamint a törvény és a rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészíti a vizsgák pontos 
időpontjának menetét. Törekszünk arra, hogy a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógus 
legyen, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

 A vizsgabizottság elnökét és tagjait az igazgató, független vizsgabizottság esetén a kormányhivatal 
jelöli. Az igazgató ellenőrzi a vizsgázatás rendjének megtartását, minden szükséges intézkedést 
megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan és pontosan meg lehessen kezdeni és be 
lehessen fejezni. 

 A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért. Meggyőződik arról, 
hogy a vizsgázó jogosult –e a vizsga elkezdésére, kezdeményezheti a szabálytalankodók kizárását, 
aláírja vizsga adatait. 

 A kérdező tanár az lehet, aki az adott tantárgyat taníthatja. A vizsga reggel nyolc óra előtt nem 
kezdhető el és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

 
c) A vizsgák szervezésére vonatkozó szabályok: 
 

Írásbeli vizsga 
- A tanulónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelenni a vizsga helyszínén. 
- A teremben az ülésrendet úgy kell kialakítani, hogy a tanulók egymást ne zavarhassák, segíthessék.  
- Egy napra legfeljebb három írásbeli vizsga szervezhető. 
- Az írásbeli vizsgák között legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. 
- Az írásbeli vizsgára – az íróeszközök kivételével – a segédeszközökről az iskola gondoskodik. 
- Az írásbeli vizsgán az iskola bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapon kell dolgozni, melyen fel kell 

tüntetni a vizsgázó nevét, a dátumot és a tantárgy megnevezését.  
A rajzok kivételével – melyek ceruzával készíthetők – minden más írásbeli munkát tollal kell elkészíteni. Ha 
a vizsga előírja a számológép vagy számítógép használatát, erről az iskolának kell gondoskodnia. 
- Az írásbeli feladatok megválaszolására maximálisan biztosított idő tantárgyanként hatvan perc. 

Bármilyen rendkívüli esemény miatt kiesett időt pótolni kell. 
- Ha a vizsgáztató pedagógus szabálytalanságot észlel, a vizsgázó feladatlapjára ráírja a 

szabálytalanság tényét és időpontját, majd aláírva visszaadja a vizsgázónak.  
Ezután a pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedéseket az iskola igazgatójának 
haladéktalanul jelenti, aki kivizsgálja a bejelentést, minderről jegyzőkönyvet készít, melyet a pedagógus, az 
igazgató és a vizsgázó ír alá. 
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A szóbeli vizsga 
- A szóbeli vizsgán a vizsgázónak legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a feleletet 

megelőzően. 
- A teremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat, de törekszünk az ennél kevesebb 

létszámra a nyugodt körülmények biztosítása miatt. 
- A szóbeli vizsgán a feleltetés időtartama tantárgyanként nem lehet több 15 percnél. 
- A vizsgázó önállóan, segítség nélkül felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni, vagy a 

felelet során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. 
- A vizsgabizottság tagjai a felelettel kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel, ha a vizsgázó feleletét 

befejezte, vagy önhibájából nem tudja folytatni vagy súlyos tárgyi, logikai hibát vét. 
- Ha vizsgázó befejezi a feleletét, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a 

vizsgajegyzőkönyvre. 
- A szóbeli vizsgán észlelt szabálytalanságok estén az írásbeli vizsgánál leírtak szerint kell eljárni. 
- Ha a vizsgázó a feleletét befejezte, számára legalább tizenöt perc pihenőidőt kell biztosítani, mely alatta 

vizsgahelységet elhagyhatja. 
- Sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók vizsgáira 

vonatkozó szabályok 
- Sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

esetében, a vizsgázó szakértői véleménnyel megalapozott kérésére az igazgató engedélye alapján: 

 szóbeli vizsgán a felkészülési időt tíz perccel meg kell növelni, 

 lehetővé kell tenni, hogy a vizsgázó az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 
használhassa, 

 szóbeli vizsgát írásban teheti le, 

 írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 
 
d) A tanulmányok alatti vizsgák dokumentálása 
 

- A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és tantárgyanként jegyzőkönyvet kell kiállítani. 
- A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni az iskola nevét, OM azonosítóját és címét.  
- A jegyzőkönyv tartalmazza: 

 a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja születéskori nevét, lakcímét, 
annak az iskolának a megnevezését, mellyel a tanuló jogviszonyban áll, 

 a vizsgatárgy megnevezése mellett 

 az írásbeli vizsga időpontját, értékelését, 

 a szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a kérdező tanár aláírását, 

 a végleges osztályzatot, 

 a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, 

 az elnök, a jegyző és a vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását. 
- Az osztályozó vizsga (pótló vizsga) eredményét az osztályfőnök a vizsgáról készült jegyzőkönyv alapján 

az osztálynaplóban rögzíti, valamint 

 félévkor az értesítőben (ellenőrzőben), 

 év végén a bizonyítványban és a törzslapon a megfelelő záradékkal kell feltüntetni.  Az 
alkalmazott záradék szövegét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő Az 
iskolák által alkalmazott záradékok alapján kell alkalmazni. 

- A javítóvizsga (pótló vizsga) eredményét a vizsgáról készült jegyzőkönyv alapján az osztályfőnök az 
osztálynaplóban rögzíti, a bizonyítványban és a törzslapon a megfelelő záradékkal tünteti fel.  
Az alkalmazott záradék szövegét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. mellékletében szereplő Az 
iskolák által alkalmazott záradékok alapján kell alkalmazni. 

- Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt követelményeket, a tanulmányait az évfolyam 
megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja a tanulmányait az a tanuló is, 
akit fegyelmi büntetésként eltiltottak az adott iskolában a tanév folytatásától. 
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- Az évfolyam megismétlése – kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét és nem végezte el az 
általános iskola hatodik osztályát – nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló 
jogviszonyban áll. 

- A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg. 
 
 
1.10 A TANULÓ FEL- ÉS ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI 
 
Intézményünk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden jelentkező 
tanköteles korú tanulót felvesz.  
 

Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét 
augusztus 31. napjáig betöltse és az óvodai szakvélemény alapján iskolaérett. A SNI tanuló szakértői határozat 
alapján egy évig még óvodai ellátásban részesülhet, tehát hetedik életévében lesz tanköteles. 
 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 a szülő személyi igazolványát, 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; 

 a gyermek lakcím- és TAJ kártyáját 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; 

 a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

 a gyermek felvételét javasoló, a nevelési tanácsadó által kiállított szakvéleményt vagy a szakértői bizottság 
szakvéleményét 

 
Az intézmény beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző 
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó 
tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola intézményvezetője dönt. 

 Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve 
magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az intézményvezető a tanuló 
felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett tagintézmények vezetőit, illetve 
az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

 
A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 személyi azonosító igazolványt, és lakcímet igazoló hatósági igazolványt

 szakértői, nevelési tanácsadói véleményt, ha van

 a gyermek egészségügyi könyvét - tartós betegséget igazoló orvosi igazolás - TAJ kártya

 elvégzett osztályokról bizonyítvány

 előző iskola által kiállított távozási dokumentumot
 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott 
követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból a tantárgyakból, amelyeket előző 
iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult, illetve alacsonyabb óraszámban tanulta. 
 
Az átjárhatóság 
A más iskolából érkező tanuló tudásszintjét felmérjük. Az esetleg adódó hiányok pótlását a szülővel és a diákkal 
való egyeztetés után segítjük. 

 Színterei: korrepetálás, felzárkóztatás, egyénre szabott feladatok, segítség a szülőnek. A türelmi időt a 
lemaradás mértékétől függően határozzuk meg. 

 Fontos, hogy folyamatos párbeszéd legyen az iskola és a szülők között, így mindig lehetősége van a 
tanárnak meghatározni, hogy véleménye szerint hol áll a gyerek. 

 A türelmi időszakban csak ösztönző értékelést alkalmazunk. 
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II. AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 
 
2.1  A NAT-BAN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA 
 
Az intézményünk fejleszti a nevelési célok elérését támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket, 
figyelmet fordít az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatására, a tanuláshoz, a 
feladatokban való részvételhez szükséges kompetenciaterületek és koncentrációs képességek, akarati 
tulajdonságok fejlesztésére. 
Feladatunknak tekintjük: 

 A tanulási területeken átívelő alapkulcskompetenciák fejlesztését, 

 Tehetséggondozást, 

 Felzárkóztatást, 

 Az önismeret fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését. 

 Előnyben részesítjük az életszerű, valóságos problémákat és feladathelyzeteket és ezek 
problémamegoldásait, 

 Tanulóink gondolkodó, alkotó felnőtté, kreatív, önálló ismeretszerzésre képes emberré váljanak. 
 
2.1.1 Nevelés-oktatás alapfokú képzés első szakasza 1-4. évfolyam 
 
Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az 
iskolai tanulás tevékenységeibe.
Cél, hogy a 4. évfolyam végén az új típusú tanulást igénylő második szakaszban nélkülözhetetlen 
alapkészségek megszerzése, megfelelő használat biztosítása. A tanulás eredménycéljait az 5. évfolyam 
bemeneti elvárásaihoz illesztjük. 
Feladat: 

 Élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló, izgalmas tanulói tevékenységekkel, kreativitást 
ösztönző feladatokkal fejlesztjük az alapvető képességeket, alapkészségeket és kompetenciákat, 
közvetítjük az elemi ismereteket, szokásokat alakítunk ki, erősítjük a feladattudat.

 Felkeltjük, ébren tartjuk az érdeklődést, az aktivitást, a tevékenység iránti igényt.

 Megerősítjük a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elősegítjük a 
személyiség érését, támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását, csökkenti azokat a hátrányokat, 
amelyek a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési 
szükségleteiből fakadhatnak.

 Közösségi tudat erősítése, az érzelmi élet gazdagítása, a pozitív tulajdonságok felfedezése, megőrzése és 
fejlesztése.

 A tananyagtartalmak megtervezésekor, a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai 
módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és 
fejlesztési szükségleteit tekinti irányadónak.

 
Fejlesztési területek  hozzájuk tartozó kulcskompetencák 

 A tanulás kompetenciái 

 Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi  

 Digitális kompetenciák 

 Matematikai gondolkodási kompetencia 

 Személyes és társas kapcsolati komp 

 Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság 

 Munkavállalói, vállalkozói kompetencia 
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2.1.2 Nevelés-oktatás alapfokú képzés második szakasza 5-8. évfolyam 
 
Alapvető feladat a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges alapkompetenciák, 
készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának folytatása. A szükséges és elégséges tudás 
megszerzésének és a készségének elsajátításának az aktív tanulásra fokozattan építő biztosítása. A megfelelő 
kompetenciák kialakításának, fejlődésének támogatása. 
Az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatos szakasza szervesen folytatja az alsó tagozatos szakasz munkáját.
Ez a szakasz olyan pedagógiai munkát igényel, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész 
személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás és nevelés 
színtere nemcsak az iskola, hanem a tanulók életének és tevékenységének számos más színtere, fóruma is.
 
Feladat: 

 Az 5–6. évfolyamon az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt, ezért az integratív-képi gondolkodásra 
alapozó fejlesztés folyik.
Az érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészíti őket a továbbtanulásra, 
illetve az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszára, összességében 
ezzel is támogatva a társadalomba való beilleszkedést.

 A 7–8. évfolyamon, a serdülőkor kezdetétől viszont hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző 
gondolkodás fejlesztése.
Az önismeret erősítése, reális kép kialakítása önmagáról, lehetőségeiről.
Az intézményből kikerülő gyerekek rendelkezzenek alapismerettel amely elegendő a továbbtanuláshoz.

 
Fejlesztési területek  hozzájuk tartozó kulcskompetencák 

 A tanulás kompetenciái 

 Kommunikációs kompetenciák: anyanyelvi és idegen nyelvi  

 Digitális kompetenciák 

 Matematikai gondolkodási kompetencia 

 Személyes és társas kapcsolati komp 

 Kreativitás, önkifejezés, kult. tudatosság 

 Munkavállalói, vállalkozói kompetencia 
 
2.1.3 Egységesség és differenciálás 
 
A differenciálás lényege: az egyéni sajátosságok figyelembevételével történő fejlesztés, illetve olyan pedagógiai 
körülmények, feltételek megteremtése, amelyek lehetővé teszik az egyén fejlesztését. 
Az iskolakezdés éveiben, a 6–10 éves gyerekek körében megvalósított differenciálásra nagyobb szükség és 
esély van. A tanítók sok időt vannak együtt tanítványaikkal, sokféle tevékenység közben figyelhetik meg őket, 
így a differenciálás is megalapozott lehet. 
Oktatási-nevelési feladat: 

 Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek feladata, 
hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy képességeiknek megfelelő 
szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítő 
egységességről és differenciálásról 

 A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő tanulók 
felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, megszüntetését. 

 Iskolánk feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése - oktatása, ezért a tanulók között 
fennálló –egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket figyelembe véve a szokásos 
tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárásokat, 
illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs célú eljárásokat alkalmazunk.  
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A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni 
különbségek kibontakozását. 

 Gyógy- és fejlesztőpedagógiai valamint logopédiai ellátás biztosítása 
 
2.1.4 A nevelési és a nevelési-tanítási idő felosztásának általános szabályai 
 
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 13 - 18. §-a szabályozza, hogy a tanulói részvétel szempontjából a tanítási 
óra lehet kötelező, kötelezően választandó és szabadon választható tanítási óra. 
 

Az iskolának minden év május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló 
- milyen szabadon választott tanítási órán  szakkörök, továbbá  
- melyik egyház által szervezett hittan órán, vagy   
- a kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni. 
 

A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási 
évben már nem kíván részt venni az egyéb foglalkozások vagy a szabadon választható foglalkozások tanítási 
óráin, továbbá ha jelentkezni kíván ezekre az órákra. 
Ha a tanulót - kérelmére - felvették az egyéb foglalkozások vagy a szabadon választható foglalkozások óráira, 
a tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köte les 
azon részt venni, erről a szülőt tájékoztatjuk.  
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb 
évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. 
 

Az intézmény igazgatója minden évben (a DTK által mgehatározott időpontig) elkészíti és a fenntartó tankerület 
jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról az egyéb foglalkozásokról ésa szabadon választható 
foglalkozásokról, amelyekből a tanulók választhatnak. A tájékoztató tartalmazzal, hogy a szakkört vagy a 
választott tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni.  
 

A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 
 

Kiskorú tanuló esetén az egyéb foglalkozások a szabadon választható foglalkozások választás jogát a szülő 
gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri - ha 
a gyermek nem cselekvőképtelen -, gyermekével közösen gyakorolja. 
 
2.1.4.1  A szabadon választható foglalkozásokon való részvételi szabályok: 
 
A tanuló választását írásba foglaljuk és a szabadon választható foglalkozások, órák minimálisan 1 tanítási évre 
terjednek ki. Ennél rövidebb idejű foglalkozást órarendi keretben nem szervezünk. 
Az írásban jelzett választás után a tanulónak kötelező részt vennie az általa választott foglalkozásokon.  
 

A szabadon választható folalkozások azaz szakkörök köre: 

 sportkörök (futsal, foci, atlétika, röplabda, kosárlabda, női torna), 

 kézműves, 

 néptánc. 

 színjátszó 
 
 

A választás szabályai: 
- A választható szakkörök esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál 

szeretnék folytatni.  
- Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a csoport 

vezetésére.  
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2.1.4.2  Az egyéb foglalkozások szervezési elvei: 
 

A tanuló választását írásba foglaljuk és az egyéb választható foglalkozások, órák minimálisan 1 tanítási évre 
terjednek ki. Ennél rövidebb idejű foglalkozást órarendi keretben nem szervezünk. 
Az írásban jelzett választás után a tanulónak kötelező részt vennie az általa választott foglalkozásokon.  
 
Az egyéb választható folalkozások (szakkörök) köre: 

 Logikai matematika 

 Énekkar 

 angol és francia nyelv 

 Napközi, tanulószoba 
Az alsó és felső tagozaton egyaránt szervezünk tanulóinknak fejlődésüket szolgáló csoportos pedagógiai 
tartalmú foglalkozásokat, az előző tanévben felmért igények alapján. E szervezési forma biztosítja a tanulók 
tanórán kívüli fejlesztését. A családra építve segíti, kiegészíti az iskola tanórai keretben folyó nevelő – 
oktató munkáját. 
Megismerkednek a hatékony tanulási módszerekkel, elsajátítják az önálló tanulás lépéseit. A változatos 
tevékenységek során a tanulók intelligenciája akarati és érzelmi téren egyaránt fejlődik. A különböző 
foglalkozás típusok a gyerekek differenciált képességfejlesztését szolgálják.  
Ez a foglalkozás típus hozzájárul a környezet és természet megismeréséhez, az egészségnevelés 
céljainak kiteljesedéséhez, valamint szűkebb környezetünk Baracs értékeinek alaposabb 
megismeréséhez. 

 Az alapfokú művészeti iskolában a normatív költségvetési hozzájárulás meghatározásánál akkor lehet a 
tanulót egy tanulóként figyelembe venni, ha a tanítási év átlagában, tanítási hetenként a tanuló részére 
biztosított négy foglalkozás együttes időtartama 

 Billentyű tanszak - csak zongora egyéni foglalkozás és csoportos szolfézs 

 Grafika és rajz tanszak – létszámtól függően egy vagy kétcsoportos foglalkozás  

 Nétánc tanszak - kizárólag csoportos foglalkozás  
Az Nkt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján a tanuló térítési díj 
ellenében veheti igénybe a heti délutáni tanórai foglalkozást. Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával 
létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy alapfokú művészeti iskolában több művészeti ág képzésében vesz 
részt, a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, 
melyik művészeti ágban vesz részt térítésdíj-fizetési kötelezettség mellett a képzésben. Az intézmény 
vezetője köteles a szülőtől a nyilatkozatot beszerezni. 
A fentebb meghatározott idő számításánál az alapfokú művészeti iskola által a tanuló részére biztosított 
foglalkozások idejét kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a tanuló azokon részt vett, vagy igazoltan, 
vagy igazolatlanul távol maradt (Lásd Melléklet 1.) 

 
A választás szabályai: 
- A választható szakkörök esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik pedagógusnál 

szeretnék folytatni.  
- Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a csoport 

vezetésére.  
- A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik és tudomásul veszik, hogy az értékelés, a 

mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai 
foglalkozás lenne (AMI).  
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2.2 A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, A VÁLASZTOTT KERETTANTERVI 
ÓRASZÁM 

 
2.2.1 A választott kerettanterv 
 

Helyi tantervünkben az arany középutat tűztük ki célul. Ebben a keretben látjuk a nevelési programban 
megfogalmazott célok és feladatok teljesülését. 
A művészetet, mint az érzelmi nevelés és a személyiségfejlesztés, a készségek megalapozásának, a 
képességek fejlesztésének eszközét, kiemelt szerephez juttatjuk. A programot kiegészítik a délutáni szakkörök 
és az alapfokú művészetoktatási tanszakok foglalkozásai. 
 

Az intézmény profilja 
Oktató-nevelő munkánk a differenciált képességfejlesztést és tehetséggondozást állítja középpontba, mely a 
művészeti képzésnek is kiindulópontul szolgál. 
 
Intézményünk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervre épül. 
Intézményünk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben 
meghatározott tananyaggal és követelményekkel.  
 
A Köznevelési törvény értelmében 2020. szeptember 1-jétől – felmenő rendszerben – az első és ötödik 
évfolyamban lépnek életbe. A többi évfolyamon a korábbi pedagógiai program és helyi tanterv előírásai 
érvényes. 
 
Kiemelt képzési területeink: 
- magasabb óraszámú magyar nyelv és irodalom alsó és felső tagozaton, 
- magasabb óraszám matematikából az alsó és felső tagozaton, 
- magasabb óraszám a természettudományi alapozásra, 
- egészségfejlesztés (egészségnevelés) alsó tagozaton a környezetismeret tantárgyba integráltan, a felső 

tagozaton osztályfőnöki óra és biológia, földrajz tantárgyakban valósul meg. 
- hangsúlyos erkölcstan illetve etikaoktatás, 
- profilként kiemelt 

 dráma és színház az 5. évfolyamon  

 tánc és mozgás az 1, 2 és 5. évfolyam a testnevelési óra terhére 

 hon- és népismeret a 6. évfolyamon 

 természettudományi gyakorlatok a 6. évfolyamon 

 technika és tervezés felmenő rendszerben. Moduljai: „A” modul épített környezet és „D” modul 
modellezés a tárgyalkotás techológiái. Fő szempont a fa- fém-, és építőipari szakmák megsimerése, 
technológiai alapfogások elsajátítása. Pályaorintáció. Környezetvédelem. 

 
A tantárgyi követelményeket, a fejlesztési területeket, a továbbhaladás feltételeit (minimum szint), valamint a 
tananyagot a tantárgyi tantervek tartalmazzák. 
 
Az emberi erőforrás miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával 
az alábbi tantárgyak óraszámát határoztuk meg: 
 
A régi választott kerettanterv a melléklet 2. található, ami 2020.09.01-től kimenő formában működik. 2. és 6. 
évfolyamtól. 
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Tantárgyak műveltségi területek szerinti 
felosztásban 

Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai 

Telephely Székhely intézmény 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 

Magyar nyelv és irodalom 8 8 6 6 8 8 6 6 4 4 4 4 

Magyar irodalom                 2 2 2 2 

Magyar nyelvtan                 2 2 2 2 

olvasás - magyar irodalom 4 4 3 3 4 4 3 3         

fogalmazás - magyar irodalom     1 1     1 1         

írás - magyar nyelvtan 4 2     4 2             

nyelvtan - magyar nyelvtan   2 2 2   2 2 2         

Matematika                         

Matematika 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

Történelem és állampolgári ismeretek                         

Történelem                 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek                       1 

Hon- és népismeret*                   1     

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Természettudomány és földrajz                         

Környezetismeret     1 1     1 1         

Természettudomány**                 2 2     

Természettudományi gyakorlatok                   1     

Kémia                     1 2 

Fizika                     2 1 

Biológia                     1 2 

Földrajz                     2 1 

Idegen nyelv                         

Első idegen nyelv       2       2 3 3 3 3 

Művészetek*****                         

Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 

Dráma és színház*                 1       

Technológia                         

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Digitális kultúra     1 1     1 1 1 1 1 1 

Testenevelés és egészségfejlesztés                         

Testnevelés 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 

Tánc és mozgás         1 1     1       

Közösségi nevelés                 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám: 22 22 22 22 22 22 22 23 27 26 28 28 

Szabadon tervezhető órakeret**** 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

Maximális órakeret 24 24 24 25 24 24 24 25 28 28 30 30 

 
A piros szín jelöli a szabadon tervezhető órakeret felhsználását 
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2.2.2 A csoportbontások és egyéb foglalkozások, tanulmányi kirándulások szervezési elvei 
 

a.) Csoportbontások 
A Széchenyi Zsigmond Általános Iskolában a tanulóknak különböző évfolyamok közötti, az egyes évfolyamokon, 
az egyes osztályokban, valamint az osztályokon belüli csoportok tanítási óráit a következő módon szervezzük 
meg. 
- Idegen nyelv, informatika és technika tantárgyaknál csoport bontása a 24 fő fölötti osztálylétszámnál 

szerveződik. Amennyiben bontásra kerül sor, úgy a nyelvi bontáshoz igazodunk.  
- Nyelvi csoportok egy-egy osztályon belül a kialakításánál az angol nyelv csoportokat úgy szervezzük, hogy 

törekszünk az egyenlő létszám kialakítására.  
- Lehetőség szerint a magas létszámú osztályokban (a törvényben rögzített maximum osztálylétszám közeli) 

a magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. 
- Hittan és erkölcstan 

Az erkölcstan órák megtartására azonos évfolyamból szervezünk csoportokat azokból a gyerekekből, akik 
nem vesznek részt hittan órákon. 
Törekszünk arra, hogy az egyház által szervezett hittan óra az iskolai erkölcstan órával azonos időben 
kerüljön megtartásra. De az egyházak képviselőinek kérésére a hittan órákat délutáni foglalkozás keretében 
is megtarthatják igazodva az iskola munkarendjéhez. 

- Egyéb foglalkozások közé tartozik: 

 A korrepetálás, fejlesztő foglalkozás, az SNI-s tanulók habilitációs fejlesztése, felzárkóztatása. Ezeken 
a foglalkozásokon azoknak a gyerekeknek kell részt vennie, akiket a pedagógusok erre kijelöltek, vagy 
a nevelési tanácsadó szakvéleménye erre kötelezte őket. 

 A tehetséges gyermekek foglalkoztatása különböző szakkörökön.  
- 5-8.-os tanulóink, akik a választható lovagláson és íjászaton jó teljesítménnyel és kitartással vettek részt, 

szakköri keretek között tovább lovagolhatnak. 
 
b.) Egyéb foglalkozások szervezése 
A tanórán kívüli foglakozások számát, tanévenként az órakeretből képződő „szabadsávos” óraszám határozza 
meg. 
A tanítás nélküli munkanapok felhasználását a tanév rendjére vonatkozó miniszteri rendelet ismeretében az 
éves munkaterv tartalmazza. 
Fenntartói finanszírozás hiányában, a pedagógiai program költségvonzattal járó tananyaghoz közvetlenül 
kapcsolódó "kötelező " tanulmányi kirándulást nem tartalmaz. 
Az egyéni és differenciált foglalkozásokra fordítható órakeret felhasználásáról szóló döntést, a tanulói igények, 
szakértői fejlesztési javaslatokhoz kapcsolódó óraigény függvényében, az éves munkaterv, (tantárgyfelosztás) 
tartalmazza. 
Közművelődés óraszámát a fenntartó határozza meg a LEP (Lázár Ervin Program) program keretében 
A szabadidő hasznos eltöltését biztosítják a közművelődési intézményegység, továbbá a szabadidő-szervező 
által szervezet hagyományos és aktuális igényeket kielégítő programok (túrák, kirándulások, színház, - 
koncertlátogatások, versenyek, vetélkedők, stb.), a tömegsport-foglalkozások, az iskolai sportkör által szervezett 
szakosztályként működő sportcsoportok. (atlétika, kosárlabda, kézilabda, röplabda, játékos sport). 
A tanórán kívüli és egyéb foglakozások számát, tanévenként az osztályközösségek száma, a tanulók száma, 
továbbá a köznevelési törvény tanulócsoportok heti idő keretére vonatkozó melléklete, továbbá a törvény által 
biztosított további órakeretek határozzák meg. 
A megváltozott intézményi munkarend alapján a szervezett tanórai és egyéb foglakozások 16.00 óráig tartanak. 
Rendkívüli esemény esetén szülői igény kérésére az intézmény a gyermekek felügyeletét 17.00 óráig biztosítja. 
A kötelező tanórák, illetve egyéb foglakozásokat követő délutáni foglakozások alóli felmentés eljárási szabályait 
a Házirend tartalmazza. 
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c.) Pályázati tanulmányi kirándulások 
A HATÁRTALANUL! program keretében pályázati felhívás kerül kihirdetésre a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére. 
 

A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményekben 7. évfolyamon tanuló, nappali rendszerű 
oktatásban részesülő diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia, vagy Horvátország magyarlakta 
területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása. 
 

Intézményünk, ameddig ez a program lehetőség él, minden tanévben pályázhat a tanulmányi kirándulások 
megvalósítására, hogy erdélyi iskolákkal való kapcsolattartás szélesítésén keresztül ismertessük meg 
tanulóinkkal a határon kívüli magyarság történelmét, kultúráját, életét. 
 

A pályázat minél eredményesebb megvalósítása érdekében a tényleges kirándulás mellett fakultatív 
tevékenységek megvalósítását is vállaljuk. Így az értékelő szakaszban az utazást követő 30 napon belül, 
szorgalmi időben 1 teljes tanítási nap témanapot szervezünk Nemzeti összetartozás – Határtalanul! címmel. 
A fakultatívan vállalt témanap menete: A 7. osztályosok részére szervezzük meg a "Nemzeti összetartozás-
Határtalanul!" című témanapot. Az adott napon a tanulóknak egy tablót és egy fogalmazást kell készíteni arról, 
hogy mit jelent számukra a "Nemzeti összetartozás - határtalanul" fogalomkör, majd komplex vetélkedőn 
vesznek részt Magyarországgal és a Kárpát-medencével kapcsolatosan. Az elkészült tablókból és 
fogalmazásokból egy kiállítás is készül, majd rövidfilmek megnézése is sor kerül a határon túli magyarok 
életéről. A témanap része még az előadások tartása: a tanulók két olyan szabadon választott világhíres magyar 
személyiségről tarthatnak előadást (tudós, történelmi személyiség, író, költő, művész, sportoló), akik közül az 
egyik a jelenlegi Magyarországon él (élt), míg a másik határunkon kívül él (élt). A programmal a tanulók 
ismereteinek bővítése, a nemzeti öntudat, a pozitív életszemlélet megerősítése a célunk és elvárt eredményünk. 
 

A témanap tartalmát, menetét - mely tanévenként változhat, módosulhat -, az éves munkaterv tartalmazza. 
 
2.2.3 Mindennapi testedzés céljait szolgáló foglalkozások 
 
Mindennapos testedzés lehetőségeinek biztosítása Mozgástevékenység, mozgási igényre nevelés: 
– testnevelés órák, 
– a kötelező testnevelés órákon felül szervezett Testnevelés alapú foglalkozások heti 2 órában, 
– néptánc, (tác és mozgás keretében 1,2,5 évfolyamon a testnevelés órák terhére) 
– labdajátékok (foci, kosárlabda, röplabda, kézilabda),  
– versenyszerű, egyesületi sportolási lehetőség (úszás, röplabda, kézilabda), 
– napközis játékos mozgás az iskola udvarán (foci, kosárlabda, röplabda, gyerekjátékok, … stb.), 
– Kihívás Napja, sport nap, gyaloglónap… stb 

– iskolai sportprogramok, rendezvények (női tornaversenyek, foci, atlétika a diákolimpia jegyében), 
– játékos egészségfejlesztő mozgás 1.- 4. évfolyamon, 
– úszótanfolyam szervezése, a kötelező úszásoktatás keretében (3, 6 évfolyam) 
– lovalglás és íjászat  
– iskolai tömegsport foglalkozásai, 
– szülőkkel, civil szervezetekkel, pedagógusokkal közös rendezvény, verseny, 
 
A törvényi előírásoknak megfelelően, könnyített illetve gyógytestnevelés órákon, foglalkozásokon való 
részvételhez orvosi javaslat szükséges, ezért az iskolaorvos, védőnő folyamatos szűrővizsgálatot végez, év 
közben figyelemmel kíséri a tanulók fejlesztését. 
Folyamatosan kapcsolatot tartunk a szülővel is, hiszen az otthoni gyakorlás, fejlesztés elengedhetetlen feltétele 
a javulásnak. 
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A heti kötelező testnevelés órák szervezeti formái: 
 

Évfolyam Σ óra Heti testnevelési óra Választható mozgás 

1 5 4 1 óra tác és mozgás 

2 5 4 1 óra tánc és mozgás 

3-4 5 3 
2 óra labdajátékok 

 torna 
 atlétika 

5 5 4 1 óra tánc és mozgás 

6-8 5 3 
2 óra labdajátékok 

 torna 
  atlétika 

 
2.2.4  Az intézmény sajátos pedagógiai módszerei, projektoktatás 
 
A projektoktatás a tananyag komplex elsajátításának olyan sajátos formája, amikor az adott tárgykört a diákok 
hosszabb időkeretben iskolában, vagy iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos 
tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. 
A projektoktatás középpontjában a tervszerűen kialakított, problémaközpontú cselekvés gondolata áll. 
A projektoktatással iskolánkban leginkább a projektnapok és egy témahét keretében történik teljes intézményi 
lefedettségben. 
 
a.) Témahetek program  
 
A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a 
mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok ösztönzése 
új pedagógiai módszerek kipróbálására. 
Az oktatási intézményünk a munkatervében meghatározott módon vesz részt a témahetekhez kapcsolódó 
programokon, továbbá a témahét keretében megszervezi a tantervben előírt, az adott témával összefüggő 
tanítási órákat, foglalkozásokat. A programok megtartásához önkéntesek (pénzügyi, infokommunikációs, 
valamint fenntarthatósági szakemberek) közreműködését is kérjük, nyitottabbá téve ezzel az intézményünk 
világát. 
Témakörei: 

 Pénz7 
Iskolai tanrendbe illesztve valósul meg. A program a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi alapismeretek 
fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. A pénzügyi tudatosság mellett a vállalkozói kompetenciafejlesztés 
és a vállalkozói alapismeretek élményalapú bemutatása is (a vállalkozások alapításának kérdéskörétől 
kezdve egészen a cégek tevékenysége során felmerülő kihívásokig, buktatókig) szerepel 
https://www.penz7.hu 
 

 Digitális témahét 
A program fontos törekvése, hogy a digitális technológia, mint pedagógiai-módszertani eszköz jelenjen meg 
az oktatásban, annak bármely évfolyamában és minél többféle tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozáson. 
A résztvevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik 
képességeiket a digitális technológiával támogatott tanulás során.  
www.digitalistemahet.hu 
 

 Fenntarthatósági témahét 
Kiemelt témái többek között a csökkenő energiakészlet, a klímaváltozás és az egészségnevelés, globális 
felmelegedés, vízhiány témaköreihez kapcsolódnak. A témahét tanórai és tanórán kívüli eseményeket is 
biztosít az iskolák számára. A tematikus tanórákra három korosztálynak eltérő tartalmú foglalkozásterveket 
ajánlunk, a kidolgozott tanórák mellett idén újra projekt alapú foglalkozásokat is támogatunk  

https://www.penz7.hu/
http://www.digitalistemahet.hu/
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A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban 
megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők 
is sokat tehetnek a Föld védelméért. 
www.fenntarthatosagi.temahet.hu 

 

A tananyagok komplex elsajátításának egyik formája, amikor az adott tárgykört a diákok három-öt tanítási 
napon, esetleg hosszabb időkeretben iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, 
változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel.  
A témahét céljai, a fejlesztendő képességek, az érintett területek és feldolgozási irányok a témaválasztástól 
függően változnak, módosulnak.  
 

Általános jellemzői: az ismeretek kibővítésének folyamata kap hangsúlyt, a tanulók egyéni képességeihez 
igazodik, a közös munka együvé tartozást alapozó és fejlesztő élménnyé válik, egyszerre komoly, szokatlan 
egyedi és játékos céltudatos tevékenység.  
 

Témaválasztástól függetlenül várható eredmények:  
– kialakul, erősödik a személyes motiváltság, nő az önbizalom,  
– magasabb fokú együttműködés és szocializáció alakul ki.  
 

A tervezés feltételei  
– A témahét megvalósításában az iskola minden tanulója és tanára részt vesz.  
– A témahéten tartott foglalkozások a tankönyvi anyaghoz nem feltétlenül kapcsolódnak, ám a pedagógusok 

szakjához igen.  
 

b.) Erdei iskola 
Az erdei iskolai tanulás célja szerint lehet ismeretbővítő és képességfejlesztő. Mindkét szintre igaz 
azonban, hogy a tanulók a tantervhez illeszkedő, előre kialakított program alapján fedezik fel a helyszín 
adottságait, ismerkednek meg földrajzával, növényeivel, állataival, az épített környezettel, az ott élő 
emberekkel, a helyi történelemmel, kultúrával.  
Az erdei iskola projektünk egy olyan sajátos tanulásszervezési forma, amelyre jellemző, hogy az iskola 
tantervének integráns részét képezi. A program megvalósítása a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére 
alapoz. Az ismeretszerzés folyamatát elsősorban kooperatív tanulási technikákra, a projektmódszer 
alkalmazására építi. Kihasználja az együttes tevékenységekben rejlő szocializációs lehetőségeket. 
Az erdei iskola pedagógiai projektünk megvalósítási ideje alsó tagozaton minimum 3 éjszaka és 4 nap, 
felső tagozaton minimum 4 éjszaka és 4 nap. Helyszíne eltér a lakóhely jellegétől (például hegyvidékre, 
vízpartra), és szorgalmi időre esik. Ami közös, hogy legyen kapcsolat intézményünk névadójához 
Széchenyi Zsigmondhoz. 

 

c.) Egészséges életmód, környezetvédelem napi projektetk 

 Minden tanévben csatlakoztunk az országosan meghirdetett Iskolatej és Iskolagyümölcs programhoz. 
Tanítványaink 1-6 évfolyamon heti három alkalommal térítésmentesen juthatnak friss gyümölcshöz, heti 
négy alkalommal tej-tejterméket kapnak 1-8 évfolyamon. 
A program keretében különböző versenyeken veszünk részt. 

 A témával kapcsolatos nevezetes világnapok megismerése környezetismereti, természetismereti, és 
biológa, földrajz órákon. Az érintett témával kapcsolatosan rajzmunkák és munkadarabok készülnek el, 
amit kiállítás formájában mutatunk be. 

 Tudatos vásárlás napja. Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos nevelő- oktató munka. Olyan szociális 
motívumrendszer kialakítására, megerősítésére törekszünk, amely gazdasági és társadalmi előnyöket 
egyaránt hordoz magában 

 Figyelemfelhívás vadonleső program ismertetése természetismeret és biológia órákon 

 „Energiakaland”, „Pontvelem”, „Energiahatékény iskola” és egyéb más tanulási programok kipróbálása 
tanórákon. Valamint drog prevenciós előadássorozat külső és belső szakemberek segítségével.  

 Áldozattá válás elkerülése, bűnmegelőzés projekt a helyi rendőrség bevonásával.  

 Közlekedésre nevelés a helyi rendőrség bevonásával 

http://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
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d.) Boldog iskola program (lásd 1.2.6 pontot) 
 
 

2.3 A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 
 

2.3.1  A számonkérés követelményei, formái 
 

a.) Ellenőrzés 
Pedagógusaink a tanév során a tanulók munkáját folyamatosan figyelemmel kísérik, főként az alábbi 
területeken: 
- alapkészségek és képességek 
- értelem és gondolkodás fejlesztése 
- anyanyelvi képességek fejlesztése (minden tantárgyban) 
- megismerési, tanulási módszerek megtanulása 
 

Belső vizsgarendszer – Szintvizsgák (Lásd Melléklet 3.) 
A vizsga tételes szóbeli, ill. írásbeli beszámoltatás. 
A tanulókat fokozatosan fel kell készíteni a tanulmányi éveiket kísérő sorozatos vizsgákra. 
A felkészülést alsó tagozatban kell elkezdeni szóbeli feleltetéshez szoktatással. (4. évfolyam) 
Felső tagozaton 6., 8. évfolyamon május hónapban szintvizsgát kell tenni a tanulóknak. 
 

b.) Mérés és értékelés 
Tanulási folyamtban végezzük. A diákok tevékenységének legfontosabb mérőeszköze az osztályozás, valamint 
a szöveges értékelés. A tanulók teljesítményének értékelése a pedagógiai munkánk egyik legnehezebb, nagy 
felelősséggel járó része. 
 

A mérés és értékelés célja és feladata: 
- a visszajelzés biztosítása a tanár, a tanuló és a szülő számára 
- következtetés a tanítás és a tanulás hatékonyságára 
- az egyéni eredmények viszonyítása a korábbi teljesítményhez 
- a tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítmény értékelése érdemjeggyel, szöveggel 
 

A teljesítménnyel összhangban lévő értékelés segíti a tanulót további tanulási útjának kijelölésében is. 
 

c.) Iskolai beszámoltatás formái, rendje: 
- szóbeli: a tanítási órákon feldolgozott ismeretek rendszeres ellenőrzése 

 beszámolók,  

 kiselőadások, 

 órai munka, 

 egyéni felelet, 

 gyűjtőmunka formájában. 
 

- írásbeli: a tanult ismeretek írásban történő ellenőrzése, amelyek a feldolgozott tananyag mennyiségétől 
függően lehetnek (valamennyi tantárgyból): 

 év eleji tudásszintmérő dolgozat, 

 írásbeli feleletek a napi elméleti tananyagból,  

 röpdolgozat, 

 témazáró dolgozat, amelyek komplex módon ötvözhetik a teszt, az esszé, a feladatmegoldás jelleget, 
egy-egy nagyobb tananyagrész befejezése után. 

 teszt, feladatlap nyílt- és zártvégű válaszokkal, 

 esszé, 

 fogalmazás 

 otthon elkészítendő házi dolgozatok. 
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Az írásbeli beszámoltatás rendje  
Az írásbeli számonkérés a tanulók tudásának mérésére szolgáló leggyakoribb mérési eljárás, mellyel a 
tanár ellenőrzi a tanulók elméleti és gyakorlati felkészültségét, feladatmegoldásban való jártasságát, 
problémamegoldó képességét. 

 

Az írásbeli számonkérés értékelése 
Az otthoni és iskolai dolgozatokat kijavítjuk, hogy a diákokat megerősítsük tudásukban, tanulhassanak 
hibáikból, s az értékelés iránymutató legyen a további tanulmányokhoz. Minden dolgozatot legkésőbb két 
héten belül értékelünk. Az írásbeli számonkérés érdemjegyei egyenértékűek, de a témazáró dolgozatok 
osztályzatait az osztályozónaplóban erre a célra megkülönböztetett (piros színnel) írjuk, és nagyobb súllyal 
vesszük figyelembe. 
- készségtárgyaknál gyakorlati feladatok elvégzésének értékelése 
- az elmaradt írásbeli beszámoltatás pótlására alkalmat biztosítunk 

 
A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét 
- rendszeresen érdemjeggyel, a kiemelkedő, illetve gyengén teljesítő tanulókét negyedévenként 

szövegesen is értékeli 
- félévkor és a tanítási év végén osztályzattal, illetve szövegesen minősíti 
- az év végi értékelés az egész éves munka alapján történik 

 
2.3.2  A tanuló tantárgyi munkájának minősítése  
 
2.3.2.1  Alapelvek: 
 
A szöveges értékelés, az érdemjegy visszajelző, informatív értékű. A tanuló tudásának, felkészültségének 
ellenőrzésére szolgál a tanév során több alkalommal, és a tananyag rövid időegység alatt megtanulható 
részének vagy nagyobb tematikus egységének elsajátítását minősíti. 
Az osztályozás, szöveges értékelés annak a pedagógusnak a feladata, aki az adott tantárgyat tanítja. 
 

a.) Az szöveges értékelés tájékoztatás a tanuló munkájáról, viszonyítás a tantervi követelményekhez 
A szöveges értékelés kötött vagy kötetlen formában kerülhet megfogalmazásra. A kötött formát az 
évfolyamok tanítóinak javaslata alapján a munkaközösség hagyja jóvá. Lásd 2.3.2.2 pontot. 

 
b.) Az érdemjegy tájékoztatás a tanuló munkájáról, viszonyítás a tantervi követelményekhez. 

A tanulót teljesítménye és érdemjegyei alapján kell értékelni, osztályzata nem a kapott jegyek átlaga. 
Az értékelés folyamatossága és rendszeressége nevel önértékelésre. 
Ne csak az emlékezeti teljesítményt, hanem az ismeretek alkalmazását is értékeljük. A tanulónak a tanév 
folyamán lehetősége van javításra, ha a hiányosságokat pótolta.  
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A tanítási-tanulási folyamatokra vonatkozó mérések:  
 

Mód Forma Alkalmazása Gyakoriság 
 

Diagnosztikus 
mérés 

Év eleji felmérés 

Általában a tanítási 
folyamat elején végezzük. 
A tanulók tudásának 
feltérképezése, a fejlesztési 
feladatok meghatározása. A 
tanuló félévi év végi 
értékelésébe nem számít 
bele. 

A PP Nevelési 
programjában a megfelelő 
területek tartalmazzák, 
valamint megtalálhatók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatív 
mérések 

röpdolgozat, nagydolgozat, önálló 
feladatmegoldás, tollbamondás, 
másolás, fogalmazás, kottázás, 
ritmusírás, témazáró felmérés, teszt, 
nyomatás számítógéppel, 
füzetvezetés, írásbeli felelet, 
gyűjtőmunka, olvasónapló, órai 
munka, pályázat, műszaki rajz, 
tudáspróba, minimumszint-mérő 
feladatlap, szorgalmi munka 
felmérések, írásbeli fogalmazás 
év végi felmérések 

A tanítási folyamat kisebb- 
nagyobb szakaszaira 
vonatkozik, valamint egy- 
egy tananyagegység 
lezárásakor írandó. 

a helyi tantervek és az 
ennek alapján készült 
tanmenetek, illetve a 
szakmai munkaközösségek 
egységes eljárásaiban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szummatív 
mérés 

A tanítási folyamat, egység 
végén alkalmazzuk. 

 

 

 
 

Mód A mérés 
tartalma 

Az értékelés 
célcsoportja 

A mérés 
időpontja 

A mérés 
eszközei 

Az értékelők 
Az értékelés 

Eredményének 
felhasználói 

Szintfelmérő 
vizsga 

Magyar, 
Matematika, 

Környezetismeret 
természettudomány 

Informatika 
Angol nyelv 

Komplex 
természetismeret 
(kémia, biológia, 
fizika, földrajz) 

4, 6. 8. 
évfolyam 

November  
Tanév rendje 

szerint 

Feladatlap 
 

Szaktanárok Szaktanárok 

OKM 
Magyar, 

matematika, 
idegen nyelv 

6.-8. évfolyam 
Májusban 

Tanév rendje 
szerint 

Feladatlap, 
mérőlap 

országos, helyi 
szaktanárok 

Szaktanárok, 
Szülők, 

Fenntartó 
Intézmény 

DIFFER 
Alap képességek, 

készségek 
1.a 

Szeptember 
október 

Tanév rendje 
szerint 

Mérőlap 
Difer 

Fejlesztőpedagógus 
Gyógypedagógus 

Szaktanárok, 
Szülők, 

Fenntartó 
Intézmény 

NETFIT Testnevelés 5.-8. évfolyam 
Tanév rendje 

szerint 
Netfit szaktanárok 

szaktanárok 
szülők 

intézmény 
 

 

c.) Mentesítés az értékelés és minősítés alól 
A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót 
- jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint – a Szakértő Bizottság, vagy a Nevelési 
Tanácsadó szakértői véleménye alapján az igazgató határozatban mentesíti egyes tantárgyakból, 
tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. 
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A tantárgy ismeretanyagát időben és tartalomban, egyéni fejlesztési terv alapján sajátítja el. A tanuló a 
tanítási órán részt vesz és a többi tanulóval együtt képességeihez mérten, differenciáltan dolgozik. 
Értékelésük során különösen fontos a rendszeresség, konkrétság, az egyéni adottságok figyelembe vétele, 
a méltányosság, a helyes önértékelés kialakítása, az egészséges munkakedv fenntartása. 
Cél: a tanuló felzárkóztatása a tantárgyi minimumkövetelmény eléréséhez, a tanuló legoptimálisabb 
fejlődésének biztosítása.  
 

Az érintett tanulók esetében további ajánlásokat kell figyelembe venni: hosszabb felkészülési idő 
biztosítása, időtényező növelése számonkéréskor írásbeli beszámoltatás helyett szóbeli vagy szóbeli 
beszámoltatás helyett írásbeli számonkérés előtérbe helyezése írásbeli feladatnál értelmezési segítség 
nyújtása az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök használata. 

 

A tantárgyi minősítés alóli mentesítése esetén az értékelés a következők szerint történik: 
- alsó tagozaton szöveges formában; 
- felső tagozaton az írásbeli munkák százalékos formában; 
Félévkor a napló, tájékoztatófüzet értékelő része kihúzásra kerül, év végén a napló, bizonyítvány, törzslap 
értékelő része kihúzásra kerül, a megjegyzés rovatba bekerül a mentesített tantárgy neve (záradék);  
Félévkor és év végén a tanuló osztályfőnökétől összegző szöveges értékelést kap a követelményszinthez 
viszonyított teljesítményéről, formanyomtatványon.  
 
Részleges tantárgyi minősítés alóli mentesítés esetén az értékelés a következők szerint történik: 
- alsó tagozaton szöveges formában, 
- felső tagozaton százalékos formában a minősítés alól mentesített tantárgyrészben nyújtott 

teljesítményről, és osztályzatot kap a tantárgy többi részére, 
Rendszeresen az enaplóban 
Félévkor és év végén a tanuló osztályzatot kap a minősíthető tantárgyrészre; év végén a bizonyítvány, 
törzskönyv megjegyzés rovatába bekerül az értékelés alól mentesített tantárgyrész neve (záradék);  

 
2.3.2.2  Minősítés: 
 

- Az 1. évfolyam első és második, valamint a 2. évfolyam első féléve szöveges értékelés A szöveges 
minősítéshez szükséges értékelési meghatározások, azaz a mondatbank elemei KRÉTA elektronikus 
naplóban lévőkkel megegyező 
Ily módon a gyerek nem kudarcot él át, hanem a személyes figyelmet és törődést érzékeli – ez 
serkentő hatású. A szöveges értékelés módot ad arra, hogy pozitívumokról is beszéljünk, és ez a 
negatívumokat is elviselhetővé, sőt beláthatóvá teszi. 

- A szöveges értékelést negyedévenként kapják a tanulók. A köztes időszakaszokban - negyedévek 
között - a szülők és diákok a Tájékoztató füzetben, egyéb füzetben) a pedagógus bejegyzései alapján 
követhetik nyomon a haladást és teljesítményt. A felmérők eredményei százalékos formában is 
megjelennek. 

- A szöveges értékelésről az osztályozásra való áttéréskor a fokozatosság elvét követjük. 
- A szöveges értékelés összefoglaló képet ad a tanuló adott tantárgyban nyújtott összteljesítményéről, 

neveltségi szintjéről. Egy hosszabb időtartam ismeretanyaga elsajátításának szintjéről tájékoztatja a 
pedagógust, a tanulót és a szülőt vagy a gondviselőt. Minősíti a tanulót. 

- A félévi szöveges értékelések az mutatják, hogy  

 a tanuló az első félév egészét tekintve milyen színvonalon, milyen mértékben tett eleget az egyes 
tantárgyak tantervi követelményeinek, 

 a félév egészét tekintve miként értékelhető a tanuló magatartása, szorgalma. 
- A tanév végi szöveges értékelések azt tanúsítják, hogy 

 a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi követelményeket milyen mértékben teljesítette, 

 megszerzett tudása elegendő-e arra, hogy a következő, magasabb évfolyam tantervi 
követelményeit el tudja sajátítani. 
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 a szöveges értékelés megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, 
minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

 a szöveges értékelés megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, 
minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

- A szöveges értékelés megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, 
minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 
 

a.) A többi évfolyamon értékelés 
- Az értékelés célja, hogy a diák minél pontosabb képet kapjon teljesítményéről úgy, hogy közben 

önbecsülése is növekedjen. 
- Fontosnak tartjuk, hogy a diák aktív részese legyen az értékelési folyamatnak. Az értékelés több 

szempontú legyen, terjedjen ki a szociális fejlődésre és a tárgyi tudásra egyaránt. 
- Tevékenységen keresztül is vizsgázhasson a gyerek, ha lehetséges. 
- Egy félév során:  

 Egy vagy két óraszámban tanított tantárgyból az úgynevezett készségtárgyak kivételével egy 
félév során legalább három jegy és legalább egy témazáró, három vagy több óraszámban tanított 
tantárgyból minden hónapban egy jegy és legalább két témazáró dolgozat formájában értékeljük 
a diákok munkáját, amely az osztálynaplóba kerül  

 Egy napon csak két előző órán bejelentett témazáró dolgozat iratható.  

 A dolgozatot két héten belül ki kell javítani. 

 Az osztályzat (amit az ellenőrzőbe és bizonyítványba írunk) összefoglaló képet ad a tanuló adott 
tantárgyban nyújtott összteljesítményéről, neveltségi szintjéről. Egy hosszabb időtartam 
ismeretanyaga elsajátításának szintjéről tájékoztatja a pedagógust, a tanulót és a szülőt vagy a 
gondviselőt. Minősíti a tanulót. 

 A tanuló osztályzatait az évközi teljesítménye és érdemjegyei alapján, vagy az 
osztályozóvizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján állapítjuk 
meg.  

 A félévi osztályzatok az mutatják, hogy  
≡ a tanuló az első félév egészét tekintve milyen színvonalon, milyen mértékben tett eleget az 

egyes tantárgyak tantervi követelményeinek, 
≡ a félév egészét tekintve miként értékelhető a tanuló magatartása, szorgalma. 

 A tanév végi osztályzatok azt tanúsítják, hogy 
≡ a tanuló az adott évfolyamra előírt tantervi követelményeket milyen mértékben teljesítette, 
≡ megszerzett tudása elegendő-e arra, hogy a következő, magasabb évfolyam tantervi 

követelményeit el tudja sajátítani. 
 

- Félévi és év végi értékelés 

 Az egyes tanulók félévi és év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, 
és a pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló 
magasabb évfolyamba lépéséről. 

 Abban az esetben, ha az év végi osztályzata a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év 
közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felkéri az érdekelt tanárt, hogy adjon 
tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. 

 Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért 
egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 

 Vizsgán kapott osztályzatot a tantestület nem módosíthatja. 

 Az osztályzatról a tanulót és szüleit, gondviselőjét a félévi értesítőben, illetve a bizonyítványban 
értesítjük, ezt a tanuló köteles szüleinek vagy gondviselőjének bemutatni, illetve aláíratni. 

 Az érdemjegyek, osztályzat, illetőleg a szöveges értékelés megállapítása a tanuló 
teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 
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2.3.3  A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak 
esetében  

 
„70. § (1)479 A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel 
értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. ... A félévi és az év végi osztályzatot az 
érdemjegyek alapján kell meghatározni. ... Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló 
teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz." 
 
A tanuló tanulmányi kötelezettségének az év végi osztályzat megszerzésével tesz eleget. A tanulók év végi 
osztályzatait a tantárgyat tanító szaktanárok az egész tanév során szerezett érdemjegyek, valamint az órai 
teljesítmény, házi és szorgalmi feladatok teljesítése és tanuló előmenetele alapján döntik el. 
 
Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

 jeles (5),  

 jó (4),  

 közepes (3),  

 elégséges (2),  

 elégtelen (1). 
Az osztályzatok megállapítása a tárgyat tanító szaktanár feladata és felelőssége. 
 
Érdemjegyek, osztályzatok: 

Jeles (5) 
- ha a tanuló a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz 
- a tananyagot ismeri, érti, tudja és alkalmazza 
- a tantárgy szaknyelvén is pontosan, szabatosan fogalmaz 

Jó (4) 
- a tantervi követelményeknek megbízhatóan csak kevés és jelentéktelen hibával tesz 

eleget 

Közepes (3) 
- a tantervi követelményeknek pontatlanul tesz eleget 
- többször is tanári segítségre szorul 

Elégséges (2) 
- a tantervi követelményekből a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, 

jártassággal rendelkezik 
- fogalmakat nem ért, önálló feladatvégzésre nem képes 

Elégtelen (1) 
- a tantervi követelmények minimumát sem tudja 
- ennek eleget tenni tanári útbaigazítással sem képes 

 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli 
dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre 
történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: 
 

Alsó tagozat Felső tagozat 

teljesítmény érdemjegy teljesítmény érdemjegy 

91 - 100 %  Jeles (5) 91 - 100 % Jeles (5) 

76 - 90 % Jó (4) 76 - 90 %  Jó (4) 

51 - 75 % Közepes (3) 51 - 75 % Közepes (3) 

31 - 50 %  Elégséges (2) 34 - 50 % Elégséges (2) 

0 - 30 % Elégtelen (1) 0 - 33 % Elégtelen (1) 
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Érdemjegyek bejegyzése 
A pedagógus a szóbeli és írásbeli érdemjegyeket az elektrónikus naplóban rögzíti.  
Az elektrónikus napló által biztosítótt sulyózások szerint a nevelőtestület meghatározta az értékelési módokat. 
Az elektrónikus napló működéséből adódóan a fel évi illetve az évvégi (figyelembe veszi a fél évi erdeményt is) 
tájékoztja mind a szaktanárt és a szülőket, tanulókat, hogy a tanuló az adott tantárgyból hányasra áll.  
 

A KRÉTA e-napló bevezetésével az érdemjegyek bejegyzése és súlyozása a következők szerint változott: 
 

Érdemjegy típusa 
Súlyozás Szín 

Baracs Kisap. Baracs Kisap. 

Írásbeli témazáró dolgozat 150 200 piros piros 

Írásbeli röpdolgozat 100 100 kék kék 

Szóbeli felelet 100 100 kék kék 

Beszámoló 100 100 kék fekete 

Gyakorlati feladat 100 100 kék kék 

Házi feladat 80 100 zöld fekete 

Házi dolgozat 80 100 zöld fekete 

Projektmunka 150 100 piros fekete 

Órai munka 80 50 zöld zöld 

Más intézményből hozott értékelés 80 100 fekete fekete 

 
Fél- és évvégi jegyek megadása 
A tanuló órai munkáját, házi feladat megoldásait és szorgalmi feladatait az osztályzat megállapításakor a 
szaktanár figyelembe veszi. Az átlag kiszámításakor figyelembe veszi (azaz súlyozza) ennek és a dolgozat 
eredményeit 
A tanuló értékelésénél – a differenciálás módszerét alkalmazva – a tanuló saját képességeit, sajátos nevelési 
igényeit is figyelembe veszi.  
A köznevelési törvény szerint, ha az átlagtól lényegesen eltér az osztályzat, akkor azt az osztályozó értekezleten 
meg kell vitatni. A szaktanár az osztályozó értekezleten jelzi az ilyen eltérést és azt indokolja.  
Az e-napló bevezetésével (a program a beállított súlyozásnak megfelelően) a nevelő testületi határozat 
kerekítési „értékelése” a következők szerint módosult: 
 

Kerekítési határ Határozat 

0,59 A rosszabbik jegyet kell megadni 

0,6 – 0,74 A szaktanár dönt a jobb jegy megadásáról 

0,75 A jobbik jegyet kötelező megadni 

 
Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók teljesítményét, 
előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. Az általános minősítés a tanuló teljesítményétől függően a 
következő lehet: 
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kiválóan teljesített 

ha a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékenységeket, 
ismereteket elsajátította. Életkori sajátosságainak megfelelő mértékben önálló 
feladatmegoldásra, munkavégzésre képes. Számonkéréskor folyamatos tanulásról, 
felkészülésről ad számot. Órai aktivitása jó. Önálló gondolkodásra képes, az 
összefüggéseket megérti. 

jól teljesített 

ha a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékenységeknek, 
ismereteknek túlnyomó részét elsajátította. Önálló feladatmegoldásra kevés nevelői 
segítséggel képes. Kitartó, folyamatos felkészülésről tesz tanúbizonyságot. Az elsajátított 
ismereteket képes összefüggéseiben megérteni, gyakorlatban alkalmazni. 

megfelelően teljesített 

ha a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékenységeket, 
ismereteket hiányosan sajátította el (csak részegységeket), vagy csak a minimumot 
teljesítette. Önálló feladatvégzése hiányos, sok nevelői segítséggel történik, vagy 
kizárólag csak azzal képes dolgozni. A tanultak számonkérésekor csak nevelői 
segítséggel, kérdésekre tud válaszolni. A tananyag összefüggéseit nem látja át, 
gondolkodása, az ismeretek alkalmazása önállótlan. 

felzárkóztatásra szorul 
a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékenységeket, 
ismereteket nem tudja elsajátítani. Az elsajátított ismeretekről számonkéréskor még 
hathatós segítséggel sem tud számot adni. 

 
Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló 
teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok 
megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. 
 

Az első, évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók munkáját az egyes 
tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével értékeljük. 
 

A szöveges értékelés – esetleg szükséges – átváltása osztályzatra 
Az átváltást a felmérők százalékos eredményeinek az alábbiakban javasolt átfordítása, a tanuló képességei és 
szorgalma, egyéb szóbeli és írásbeli kötelező és önálló munkái szerint végezzük. 
Általános elvként a következő átváltást alkalmazzuk az első évfolyamon és a második évfolyam első félévében. 
 

Szöveges értékelés összegzése Osztályzat 

Kiválóan megfelelt 5 

Jól megfelelt 4 

Megfelelt 3 

Fejlesztésre szorul 2 

Fejlesztésre szorul 1 

 

A második évfolyamon, év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók 
teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük. 
 

A következő tantárgyakat nem minősítjük, a bizonyítványba a „kiválóan megfelelt (km), jól megfelelt (jm) 
megfelelt (m) bejegyzés kerül. 
Ezek: 

 1-8. évfolyamon a hit- és erkölcstan, illetve az erkölcstan, 

 1-2. és 5. évfolyamon a tánc és mozgás 

 4-5. évfolyamon a lovaglás, íjászat 

 5. évfolyamon a dráma és színház 
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A tanulók tantárgyi dicséretét a törzslapon és a bizonyítványban kitűnő szóval jelöljük. 
A nevelőtestület osztályozó értekezleten dönthet az osztályfőnök javaslata alapján, hogy a tanulót 
nevelőtestületi dicséretben részesíti példás szorgalmáért, magatartásáért és kitűnő tanulmányi eredményéért. 
A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy 
témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie, de félévente minimum hármat.  
A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a tájékoztató könyvön 
keresztül. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit az osztályfőnök két havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt 
érdemjegyek beírását pótolja. 
 

2.3.3.1 Értékelési és jutalmazási módok 
 
Azok a tanulók, akik egész évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak tantárgyi dicséret adható a szaktanár 
döntése alapján.  
Formája: félévkor az elektrónikus napló által kinyomtatott Fél évi értesítőbe, év végén az Év végi értesítőbe, és 
a törzslapba kitűnő minősítést kell bejegyezni. 
 
A kimagasló tanulmányi eredményekért a tanulók jutalomban részesíthetők. A jutalomra és a jutalmazás 
módjára javaslatot tehet a nevelőtestület és a főtárgyat tanító tanár. 
Az értékelés egyik legkiemelkedőbb lehetősége a tanév végén, az évzáró alkalmával, az egész iskola 
tanulóközössége előtt átadott jutalomkönyvek. Ezek átadása évfolyamonként és külön történik az általános 
iskola és a művészeti iskola esetében.  
Jutalomkönyvek vonatkozásában a tudományos ismeretterjesztést, vagy az olvasás szeretetét megerősítő 
szépirodalmi műveket ajánlatos felhasználni. Törekszünk a művészeti iskola esetében a profilhoz is jól 
illeszkedő jutalomkönyvek átadására. 
 
2.3.5 A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése, osztályozása 
 
A tanuló további fejlődése szempontjából kiemelkedő jelentőségű a magatartás és a szorgalom értékelése, 
osztályzása. A közoktatási törvény szerint ezt, az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével, 
az osztályfőnök végzi. 
A magatartásból kapott osztályzat, értékelés azt mutatja meg a tanulónak és a szülőknek, illetve gondviselőnek, 
hogy a tanuló mennyiben tesz eleget az iskola pedagógiai elvárásainak, a pedagógiai programban 
megfogalmazott célkitűzéseknek. 
 

A szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények szerint változhat a tanuló magatartási 
osztályzása, értékelése.  
 
Befolyásoló tényezők lehetnek: 
- a tanuló hiányzásának, mulasztásának, késéseinek száma 
- ezek igazolására vonatkozó rendelkezések betartása 
- a tanuló jutalmazása elveinek és formáinak figyelembe vétele 
- a fegyelmező intézkedések elveinek és formáinak figyelembe vétele 
 

A szorgalom érdemjegye és értékelése nem tükrözheti csak a tanuló eredményességét. A szorgalom 
értékelésének és minősítésének nem azt kell mérnie, hogy az egyes tanuló az iskola vagy az osztály tanulmányi 
rangsorában milyen helyet foglal el, hanem azt, hogy saját képességéhez, eddigi tanulmányi eredményéhez 
viszonyítva az értékelt időszakban milyen eredményt ért el. 
 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen értékeli, félévkor és a 
tanítási év végén osztályzattal, szöveges értékeléssel minősíti. A tanuló magatartásának és szorgalmának 
értékelését és minősítését az osztályfőnök – az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – 
végzi. 
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Magatartás értékelésének szempontjai: 
 

Példás 

- a házirendet betartja 
- fegyelmezett 
- megbízható, pontos 
- a közösség alakítását, fejlődését kezdeményezéseivel, véleményeivel elősegíti 
- a felnőttekkel és társaival szemben tisztelettudó, együttműködő 
 igazolatlan hiányzása nincs 

Jó  
 

- a házirendet betartja 
- általában fegyelmezett, megbízható, pontos 
- részt vesz a közösség életben 
- a rábízott feladatokat elvégzi 
- a felnőttekkel és társaival szemben tisztelettudó, törekszik az együttműködésre  
- igazolatlan hiányzása nincs  

Változó 

- a házirendet csak ismételt, állandó figyelmeztetésre tartja be 
- figyelme ingadozó 
- munkája pontatlan 
- a közösségi munkában vonakodva vesz részt 
- társaival közömbös  
- a felnőttekkel és társaival csak időszakonként működik együtt 
- három óra igazolatlan hiányzásnál nincs több  

Rossz 

- a házirendet nem tartja be, ismételt figyelmeztetések ellenére sem 
- fegyelmezetlen, durván beszél 
- közösségi munkát nem végez 
- a fejlődést hátráltatja 
- a felnőttekkel és társaival szemben tiszteletlen 
- három, vagy annál több igazolatlan órát meghaladó hiányzás esetén 

 
Szorgalom értékelésének szempontjai: 
 

Példás 

- munkavégzése pontos, megbízható 
- minden tantárgyban elvégzi feladatait 
- tudása fejlesztését, bővítését igényli 
- munkatempója jó 

Jó  
- az órákon figyel 
- házi feladatait elvégzi 
- ösztönzésre rendszeresen dolgozik és ellenőrzi magát 

Változó  
- munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen 
- nem elég önálló, utasításra kezd munkához 
- nem ellenőrzi önmagát 

Hanyag 

- figyelmetlenül dolgozik 
- nem megbízható 
- feladatait nem végzi el 
- nem törődik kötelességeivel 

 
A tanulóknak az iskolában vagy az iskola által szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken, eseményen 
tanúsított magatartásáért, cselekedeteiért az iskola, a pedagógus felel.  
Az iskolának nincs joga a házirendben szabályozni az iskolán kívüli viselkedést, magatartást. 
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2.3.5 Az értékeléssel kapcsolatos jogorvoslati intézkedések 
 
Az iskola ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerében hozott döntései, intézkedései, vagy azok elmulasztása 
ellen a tanulók, a szülők – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – 
a tanuló érdekében eljárást indíthatnak. 
A magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és minősítése ellen eljárás nem indítható, 
kivéve, ha minősítés, értékelés jogszabályokba, rendelkezésekbe ütközik. 
 
2.3.6 Az otthoni, a napközis, tanulószobai beszámoltatás rendje 
 
Az otthoni felkészülés a tanulási folyamat elengedhetetlen része. Legfontosabb jellemzője a rendszeresség, az 
alaposság, a céltudatosság kell, hogy legyen. Az ezzel kapcsolatos nevelési feladat annak elérése, hogy 
diákjaink belássák ennek igazságát, és törekedjenek minél teljesebb elérésére. 
 
Az otthoni felkészülés iskolai előkészítése, eredményességének segítése 
- Tanulás-módszertani ismeretek nyújtása szakórákon és osztályfőnöki órákon. 
- Kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, információ-feldolgozó ismeretek átadása és 

képességfejlesztés - elsősorban magyar nyelvi órákon. 
- Speciális tanulási módszerbeli tájékoztató minden újonnan belépő tantárgy esetén.  
- Az otthoni felkészülés formáinak gyakoroltatása a szakórákon és korrepetáló, felzárkóztató 

foglalkozásokon. 
- A szaktanár minden tanóra végén pontosan meghatározza az otthoni tanulásra feladott tananyagot, az 

írásbeli feladatokat, tisztázza jellegüket (pl. kötelező vagy ajánlott), rögzíti azok elvégzésének határidejét, 
értékelésük, számonkérésük módját. Ennek tényét rögzíti az elektrónikus naplóban. 

- Az osztályfőnökök és szaktanárok a házi feladatok, feladásakor figyelembe veszik a tanulók egyéni 
képességeit, életkori sajátosságait, aktuális állapotát és ezekből kiindulva differenciált formában adnak 
feladatokat az otthoni és napközis felkészüléshez. 

- A szaktanár minden otthoni felkészülési forma esetén feldolgozási szempontokat ad ki, javaslatokat tesz. 

 A tanultak begyakorlása érdekében a tanulók otthoni (napközis és tanulószobai) felkészülés formájában 
szóbeli és írásbeli házi feladatot kapnak, a tanítási órán feldolgozott ismeretek gyakorlására, elmélyítésére. 
 Írásbeli feladatok: a tanóra anyagához kapcsolódó, az órai munkához hasonló feladatok, ill. a korábbi 

évfolyamokon tanult ismeretekhez fűződő ismétlő feladatok. A feladatok a tanulók teljesítményétől és 
képességeiktől függően differenciálhatóak is. 

 Szóbeli feladatok: az órán tanult fogalmak, tételek, ismeretek megtanulása, megértése, ill. a témakör 
korábbi anyagainak ismétlése, és a kapcsolódó, korábbi évfolyamokon tanult ismeretek felidézése. Az 
írásbeli és szóbeli feladatok mennyisége együttesen nem haladhatja meg egy átlagos képességű diák 
esetén alsó tagozatban a 60 perc, felső tagozatban tantárgyanként a 30 perc intenzív tanulást. 

 A hiányzó házi feladat pótlólagos elvégzését szükséges, többszöri hiány esetén szaktanári 
figyelmeztetés jár a tanulónak. Fontos, hogy a napközis és otthoni felkészülés mellett a gyerekeknek 
maradjon idejük életkori sajátosságuknak, gyermeki személyiségüknek megfelelő tevékenységekre; 
pihenésre, regenerálódásra, mozgásra, játékra. Ennek tükrében az otthoni és napközis felkészüléshez 
az alábbi elveket és korlátokat alkalmazzuk. 

 Emellett folyamatos konzultációt folytatnak a napközis nevelővel, akik visszajelzésekkel tájékoztatják a 
délelőttös nevelőket a házi feladatokkal kapcsolatos tapasztalataikról. 
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Az otthoni felkészülés ellenőrzése 
- A számonkérés különböző formái, melyeket az ellenőrzés-értékelés fejezet tartalmaz. 
- A kötelező házi feladat elvégzését osztályszinten az óra elején ellenőrizzük. Ennek funkciója az esetleges 

problémák megbeszélése, a jó megoldások elismerése, kiemelése. Ha a tanuló a kötelező házi feladatot 
nem készítette el, azt a szaktanár által meghatározott határidőre pótolnia kell, vagy a házi feladat anyagából 
tudásáról a tanórán kell számot adnia. Egyéb esetben ezt a tanulói teljesítményformát nem osztályozzuk, 
csak szóban értékeljük, illetve a szaktanár értesíti a szülőt a gyakori elmaradástól és/vagy beírást adhat 
(KRÉTA) 

- A házi dolgozat értékelésének elvei megegyeznek az órai írásbeli számonkéréssel. 
- A házi feladat érdemjeggyel történő minősítése nem elfogadható. De a kiemelkedő munka, pl. önálló 

gyűjtőmunka szaktanári dicsérettel, projektmunka érdemjeggyel jutalmazható 
- Ajánlott házi feladatot, szorgalmi feladatot, kiselőadást csak abban az esetben osztályozunk, ha annak 

nehézségi foka megfelel a tantárgy követelményszintjének, szóbeli értékelést azonban minden esetben 
adunk. 

 

Az otthoni felkészülés koordinációja 
- A feladatok kijelölésénél figyelünk arra, hogy az otthoni felkészülés időtartama átlagos képességű, 

rendszeresen tanuló diákok esetén összesen ne haladja meg a napi 1-1,5 órát. Az átlagosnál több időt 
igénylő feladatok kiadásakor azok elvégzésére hosszabb határidőt hagyunk, a határidőn belül kiadott 
egyéb feladatok mennyiségét úgy szabva meg, hogy a napi felkészülési idő ne növekedjen. 

- Az órarend összeállításánál - az objektív lehetőségek figyelembe vételével - a nagyobb és kisebb otthoni 
felkészülést igénylő tantárgyak tanítási napok közötti egyenletes elosztására törekszünk. 

- A napi összes maximális felkészülési idő figyelemmel kísérése az osztályban tanító szaktanárok, szülők 
jelzései alapján az osztályfőnök feladata. 

- A hétvége pihenésre fordíthatósága érdekében pénteken csak annyi feladatot adunk ki, amelynek 
mennyisége nem haladja meg egy átlagos hétköznap terhelését. Tehát hétvégének a tantárgyak 
szempontjából az számít, ahol pénteken és hétfőn egyaránt van óra. Ennek megfelelően a csütörtök-hétfő 
vagy a péntek-kedd párosítások nem számítanak hétvégének. Munkaszüneti napok esetében az számít 
ide, ahol az előző és az azt követő napon is van óra

 Projekt és témahét alatt, ha a délutáni elfoglaltság miatt nem biztosított a megfelelő felkészülési idő nem 
adunk házi feladatot, ha az azt követő napon is van ugyanazon tantárgyi óra!

 Az őszi, téli és tavaszi szünetekre hasonlóan adunk házi feladatot, mint hétvégén, de kizárólag annyi, mint 
egyéb esetben egy következő órára való felkészüléshez!

 A nyári vakációra (az évközi terhelés csökkentése érdekében) szabadon választhatóan adjuk fel a házi 
olvasmányokat. Ennek megtörténtét jutalmazhatjuk, szünidei elkészítésük elmulasztását nem büntetjük.

 
 
2.4  A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSI MŐDSZRE RENDSZERE 
 
A 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 80.§-a határozza meg a tanulók fizikai állapotának és 
edzettségének vizsgálatát. A NETFIT mérés módszerét, idejét a mindenkori tanév rendjéről szóló EMMI rendelet 
tartalmazza. 
Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén 
mutatkozó hiányosságok. E hiányosságok feltárása, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál 
mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az 
egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztése, 
a szükséges szint elérése, megtartása. 
A méréseket a tanév folyamán két alkalommal kell elvégezni. Ősszel, szeptemberben, tavasszal pedig májusban 
kerül rá sor. A felmérés a helyi sajátosságok figyelembevételével, a tanév rendjében meghatározott időpontban 
és mérőeszköz igénybevételével kell lebonyolítani. 
A tanulók fizikai és motorikus képességeinek méréséhez és minősítéséhez "A Hungarofit tesztsora" alapján 
készítjük. 
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2.5  TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 
munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a hivatalos tankönyvjegyzékből 
lehet megrendelni, hogy az iskola minden tanulója részére biztosítva legyen a tankönyvhöz való hozzájutás 
lehetősége. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van: testnevelés, 
technika, rajz. 
 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a 
nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák 
meg az iskola helyi tanterve alapján. 
 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusában) tájékoztatjuk. 
Az első osztályosok szüleit taneszköz lista összeállításával segítjük. A taneszközök beszerzése a tanév 
kezdetéig a szülők kötelessége. 
 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: 
- A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének! 
- Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, amelyek több 

tanéven keresztül használhatóak. 
- A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon 

szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 
- A nyomtatott taneszköz tanév közben kiegészítésre, változtatásra nem szorulhat. 

 

A szülőket minden tanévben tájékoztatjuk az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köréről, egyeztetve az 
osztályfőnökökkel és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel. 
 

Az iskola arra törekszik, hogy egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Az 
egyes tantárgyak tanításához több éven át használható nyomtatott taneszközöket tartós könyv formájában az 
iskola igyekszik minden tanuló számára biztosítani, ezzel csökkentve a szülők kiadásait.  
 
 

2.7 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA (AMI) HELYI TANTERVE (lásd melléklet 1.) 
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MELLÉKLETEK 
1. Alapfokú Művészeti Iskola helyi tanterve (lásd külön) 

 
2. A választott kerettanterv tantárgyait és óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák 

2020. szeptember 1-től kimenő rendszerben 
 

Baracsi óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam  

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

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

- magyar irodalom - olvasás 4 4 3 4 

- magyar irodalom - fogalmazás   1 1 

- magyar nyelv - írás 4 2 1  

- magyar nyelv - nyelvtan  2 2 2 

Idegen nyelvek      0+1 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika 0 0 0+1 0+1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 
 

Kisapostagi óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam  

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

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

Idegen nyelvek      0+1 2 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika 0 0 0 0 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 
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Baracsi óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam  

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

- Magyra irodalom 2 2 2 2 

- Magyar nyelv 2 2 2 2 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2 + 1     

Fizika     2 1 

Kémia     1+1 2 

Biológia–egészségtan     2 1+1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc  1+1       

Hon- és népismeret     

Vizuális kultúra 1 1+1 1 1 

Informatika 0+1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 0+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 

 
 

Az 1. és 2. évfolyamon 4 óra testnevelés és 1 óra néptánc. A 5-8. évfolyamon az 5 testnevelés órából 2 óra 
szabadon választható lovaglás óra. Úszás okatatás 3 és/vagy 4 illetve 5 és/vagy 6 évfolyamon testnevelés 
órából 2 óra szabadon választható. 
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3. Belső vizsgarendszer - Szintvizsga 
 
A vizsgarendszer 
- nagy motivációs erővel bír 
- rendszerező tanév végi ismétlésre késztet 
- alkalmas a vizsgaszituáció kipróbálására 
- felmérés, hogy hol és hogyan állunk az OKM országos, megyei, tankerületi és városi szintekhez 
 

4. évfolyam végén  
- írásbeli vizsga: matematikából  
- írásbelii vizsga: magyar irodalomból 
- írásbelii vizsga: idegen nyelv 
- irásbeli vizsga: környezetismeret 
- gyakorlati vizsga: informatika 
 

6. évfolyam végén  
- írásbeli vizsga: matematikából 
- szóbeli vizsga: magyar irodalomból 
- írásbelii vizsga: magyar nyelvből  
- írásbelii vizsga: idegen nyelv  
- irásbeli vizsga: környezetismeret  
- gyakorlati vizsga: informatika (digitális kultúra) 
 

8. évfolyam végén 
- írásbeli vizsga: matematikából  
- szóbeli vizsga: magyar irodalomból  
- írásbelii vizsga: magyar nyelvből  
- írásbelii vizsga: idegen nyelv  
- gyakorlati vizsga: informatika (digitális kultúra) 
- rásbeli vizsga: komplex természetismeret (kémia, biológia, földrajz, fizika)                                  

 
Tantárgyanként egy-egy nap áll a tanulók rendelkezésére. Két vizsga között egy hét különbség van.  
A szóbeli vizsgákon megfelelő, barátságos vizsgakörülmények között vizsgáznak. Az év elején már megkapott 
és év közben kidolgozott tételekből húznak és önálló felkészülés után adnak szóbeli feleletet. 
 

Az írásbeli vizsga ideje 90 perc. A feladatsort a tanítási nap 1-2. órájában oldják meg, nem szakos tanár 
felügyeletével. A kijavított dolgozatot megnézhetik. 
 

A vizsgákon az értékelés alapja a tantervi alapkövetelmény. A vizsga jegye az egész évre vonatkozó - évközi 
jegyekből összeálló - érdemjegyet egy jeggyel módosíthatja pozitív, ill. negatív értelemben.  
A tanulóknak elégtelen vizsga esetén lehetőségük van pótvizsgát tenni. 
A vizsgákat ünnepélyes eredményhirdetés zárja. Az utolsó vizsga után megkapják a vizsgalapot, amelyen 
szerepel, hogy miből milyen eredménnyel vizsgáznak. 
A lapot aláírja a vizsgaelnök, az intézményvezető és a vizsgáztató tanárok. 

 
 


