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BEVEZETŐ 

1. A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE 

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

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

köznevelési intézmények névhasználatáról  

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 32/2012. (X.8) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről  

 110/2012.(VI.4.) Korm. Rendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról  

 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

 

 

2. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI ALAPJA: AZ ALAPÍTÓ OKIRAT 

Az intézmény neve:                                          Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 

Az intézmény székhelye:                                 4266 Fülöp, Kossuth u. 30. 

Az intézmény OM azonosító száma:            031 148 

Az intézmény feladat ellátási és telephelye:  4266 Fülöp, Kossuth u. 30. 

Az intézmény alapítója, székhelye:             Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye 

                                                                        4024 Debrecen, Varga u. 4. 

Az intézmény alapítási éve:                         2016. május 31. 

Az intézmény fenntartója és székhelye:      Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye 

                                                                          4024 Debrecen, Varga u. 4. 

Felügyeleti szerve:                                        Szakmai és törvényességi felügyeletet a     

                                                                         fenntartó, a fenntartói tevékenység  

                                                                        törvényességi ellenőrzését a Hajdú-Bihar  

                                                                          Megye Kormányhivatala látja el. 

Az intézmény jogállása:                               Önálló jogi személy 

Az intézmény típusa:                                 Köznevelési intézmény – általános iskola 

 

Az intézmény alapfeladatai: 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása:(2011. évi CXC. törvény 4. § (25):, 

 ezen belül az értelmi fogyatékos tanulók közül az enyhén értelmi fogyatékos 

tanulók nevelése-oktatása (32/2012. (X. 8) EMMI rendelet) 

 a nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása (2011. évi CXC 

törvény 4. § 1/d) 

 Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: 

 Iskolai intézményi étkeztetés 

 Munkahelyi étkeztetés 

 Iskolai előkészítő oktatás 

 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
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 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

 Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása 

 Gyermek-, tanulófelügyelet, készenlét 

 Különleges helyzetben lévő tanulók támogatása 

 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

 Fejlesztő, felzárkóztató foglalkoztatás kis létszámú csoportban 

 Képesség-kibontakoztató felkészítés 

 Integrációs nevelés, oktatás 

 Személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató nevelés, oktatás 

 Pedagógiai szakvizsga és továbbképzés támogatása 

 Intézményi vagyon működtetése 

 Kulturális, szabadidős tevékenység, rendezvények, kiállítások szervezése 

 Egészségfejlesztés 

 Kiegészítő hozzájárulás az osztályok átlaglétszáma alapján 

 Szakmai- és informatikai fejlesztési feladatok ellátása 

 Tanulmányi kirándulások szervezése 

 Logopédiai- és gyógypedagógiai ellátás, egyéni képességfejlesztés 

 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és program 

 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása 

 Egyéb közfoglalkoztatás 

Az intézménybe felvehető tanulók maximális létszáma: 135 fő 

Az intézmény munkarendje és az évfolyamok száma: 

- munkarend: nappali rendszerű iskolai oktatás 

- évfolyamok: általános iskola - 8 évfolyam 

Az intézmény jogállása és gazdálkodása: Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 

3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

Az intézmény jellege, szellemi előzményei 

Fülöp község Debrecentől 40 km-re, a román határnál, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye találkozásánál található, 1800 lélekszám alatti kis település. A község többszörösen is 

hátrányos helyzetű, peremtelepülés, annak minden hátrányával.  

Intézményünk elődje a Fülöpi Általános Iskola.  

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól 

nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és 

tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók 

felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű 

gyermekek fejlesztését is. 

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az 

életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször 



  PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020 

 NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

__________________________________________________________________________________________   

7 

 

változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: 

emberséget és tudást adni a felcseperedő fülöpi fiataloknak! E célok megvalósítását egyházi 

iskolaként hatékonyabban tudjuk majd szolgálni. 

Iskolánk az általános emberi értékek, a kulturális-tudományos eredmények magas szintű 

továbbadása mellett legfontosabb feladatának diákjaink hitének elmélyítését, a keresztény 

életforma elsajátítását, a becsületes munkára nevelést tekinti.  

Intézményünk elsősorban a fülöpi családok gyermekeit szólítja meg: őket hívja a családban 

megnevezett és folytatott nevelőmunka iskolai kiteljesítésére, de mint katolikus oktatási 

intézmény vallva az egyházon belül betöltött missziós szerepünket is: szívesen fogadunk 

minden olyan diákot, aki érdeklődve fordul a keresztény hit és értékek felé és ebben családja is 

hátteret nyújt neki. 

Az intézmény adottságai 

A diákok   

Intézményünkbe olyan fiatalok nyernek felvételt, akik többnyire keresztény családok 

gyermekei.  Sokan elég nehéz anyagi körülmények között élnek (80 %-a gyermekvédelmi 

támogatásra jogosult.) Az ismereteink szerint szegényebb gyerekeket (illetve rajtuk keresztül a 

családjukat) igyekszünk a lehetőségek szerint szociális támogatásban részesíteni (pl. 

alapítványi támogatás, pályázat támogatása stb.). Az iskola nem tesz semmilyen elvi 

különbséget a különböző társadalmi rétegekből származó diákjai között, felvállaljuk a 

hátrányos helyzetben élő családok gyermekeit is. 

A tanulócsoportok összetétele igen heterogén. Ebből adódóan a magatartás, és tanuláshoz való 

viszony területén nagy eltérések adódnak. Az önzetlen segítőkészségtől az agresszivitásig, a 

megyei és országos versenyeken elért jó eredményektől a több tantárgyból történő bukás 

szélsőségein keresztül minden megtalálható az osztályokban.  

A családok egy része nem elkötelezetten vallásos, de tudatosan választják intézményünket, mert 

úgy gondolják, hogy nálunk biztosított a gyermek lelki, erkölcsi, szellemi fejlődése. 

Minden gyermekben van érték, van tehetség, a pedagógus feladata, hogy ezt észrevegye, 

fejlessze, segítse képességei kibontakoztatását.  

A nevelőtestület 

Civil tanárok alkotják közösségünket, lelki vezetőnk egy katolikus pap. A pedagógus pálya 

iránt elhivatottságot érző pedagógusok foglalkoznak a diákokkal, akik törekednek arra, hogy 

igényes, eredményes, megbízható szakmai munkát végezzenek. Érzékenyek, fogékonyak az 

újra, a másra, igyekeznek nemcsak szakmai, de módszertani tudásukat is fejleszteni, 

gyarapítani. Szívesen vesznek részt továbbképzéseken. 
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4. AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSE, KÜLDETÉSNYILATKOZAT  

Intézményünk vállalja a 6-14 éves diákok keresztény szellemben való nevelését-oktatását. 

Az általános emberi értékek, a kulturális és tudományos eredmények magas szintű továbbadása 

mellett legfontosabb feladatunknak diákjaink katolikus hitének elmélyítését, a keresztény 

életforma elsajátíttatását tekintjük.  

Legfőbb célkitűzéseink a keresztény életformára való felkészítés, a hit nemes hagyományainak 

továbbadása, az általános műveltség bővítése. 

Oktató-nevelő munkánkban elsődleges a nevelés. Pedagógiai munkánkat illetően nyitottak 

vagyunk a változásokra, a hatékony, eredményes, minőségi munka végzésére törekszünk.  

Munkánk során alapvető célkitűzésünk, hogy diákjaink 

 elsajátítsák a keresztény életforma alapvető elveit és elemeit, megismerjék a katolikus 

hitet és hitéletet (szentmise, ünnepek, szentségek), a személyiségük fejlődését biztosító 

alapvető lelki lehetőségeket, továbbá az ezt segítő intézményes egyházi formákat 

(imádság, gyónás, lelki vezetés, lelkigyakorlat); 

 sajátítsák el azokat a szemléleti sajátosságokat, amelyek biztosítják emocionális 

egészségüket és fejlődésüket (család- és hazaszeretet, az egyház által képviselt 

alapelvek és ajánlások elfogadása, párválasztás és gyermeknevelés szempontjai); 

 tanuljanak meg tanulni, hisz nem az információk birtoklása, hanem az információk 

folyamatos megszerzésének, újra csoportosításának képessége jelenti a mai világ 

legfontosabb és legértékesebb tudását; szerezzék meg a kitartó és önálló munkára való 

képességet; 

 képesek legyenek a különböző megmérettetéseken a tőlük telhető legjobb eredményeket 

elérni; 

 egy olyan új generáció tagjai legyenek, akik az elmúlt időszak szellemi-lelki 

hanyatlásával szemben a kereszténység által vallott alapértékek mentén képesek 

személyes életük irányítására, egyházi hivatás elfogadására vagy családalapításra, a 

szűkebb és tágabb társadalmi környezetük értékes alakítására, példamutató életvitelre; 

 öntudatosan szemléljék önmagukat és világukat, legyen életük folyamatos része az 

önreflexió; 

Végső célunk az emberi értékekre nyitott, a keresztény alapelvekben és élethivatásukban 

magabiztos tanulók nevelése. 
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„Ez a szolgálat a legmagasztosabb,  

hiszen a test és lélek együttes üdvözítésének szenteli magát. 

A legnemesebb, minthogy az őrzőangyalok által végzett isteni és angyali munkába 

 segítőkként az embereket is bevonja. 

Ez a szolgálat a legszükségesebb,  

minthogy a rossz szokások és a bűn uralma tartja rabságban a neveletlen gyermekeket. 

A legtermészetesebb minden ember számára,  

akik természetszerűleg szeretik, ha gyermekeik jól neveltek. 

A legörömtelibb annak számára,  

aki hivatva lesz arra, hogy ebben a szőlőskertben dolgozzék, és ily nagy aratásban 

munkálkodjék.” 

/Kalazanci Szent József: Memoriale/ 

 

 

 

 

 

AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA 
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5. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, 

ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI  

5.1. AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI 

5.1.1. AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI 

Intézményünk a katolikus egyház hagyományai alapján, annak értékrendjéhez, nevelési 

elveihez igazodva, a fenntartó elvárásainak megfelelően alakította ki pedagógiai programját. 

Ennek alapján szervezzük a tanórákat és az azt követő szabadidős foglalkozásokat.  

Fontos alapelvünk a gyermekközpontúság. Pedagógiai munkánk célja és értelme, hogy a 

gyakorlatban is megvalósítsuk azt az elvet, hogy az iskola a tanulókért van.  

Iskolánk nevelő-oktató munkáját a humanista értékrendre építjük.  

Nevelő-oktató munkánk a közös nemzeti értékeket is alapnak tekinti, mert fontos szerepet szán 

a hagyományoknak, valamint a nemzeti azonosságtudat megerősítésének.  

A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért 

különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. „a katolikus 

iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és 

tanúságtételén múlik.”1 

A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a 

szokásautomatizmusoknak: a rendszerességnek, a napi, heti éves ritmus kialakításának. Ezek 

kialakítására kitüntetett figyelmet kell szentelni, az erre fordított energia sokszorosan megtérül. 

Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig 

indokolt legyen. 

Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, és a pontosság, a 

fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Ez a pedagógiai folyamatban részt vevő diákokra és 

pedagógusokra egyaránt vonatkozik. 

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

motívumok és tanulási képességek kialakítása. A kulcskompetenciák elengedhetetlenek a 

változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk 

irányításához. Az átalakuló mai társadalomban látva életünk és környezetünk állandó 

változását, hisszük azt, hogy csak az egész életen át tartó tanulás készségével, motivációjával 

és képességével rendelkező ember tud megfelelni az új kihívásoknak.  

A minden ember számára nélkülözhetetlen általános műveltség alapjait sajátíttatjuk el, 

felkészítve diákjainkat arra, hogy majd önállóan, a kreativitásukra és a folyamatos 

cselekvőképességükre építve a megszerzett ismereteiket bővíthessék.  

Az intézményünkben folyó munka alapja a bizalom és az együttműködés. A gyermeknek 

elsősorban biztonságra van szüksége, ezért különösen fontos a szülők és az intézmény nevelési 

elvárásainak egysége. 

 

                                                           
1        A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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5.1.2. AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ÉRTÉKEI 

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

érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi 

értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza 

meg viselkedésüket, magatartásukat.  

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

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

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

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

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

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

megelőzése). 

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

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, 

kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására 

és létrehozására. 

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

tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

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

 Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, 

mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. 

Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok 

kezelésére, készség a megegyezésre. 

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

önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

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

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

jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és 

hazaszeretet. 

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

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

tiszteletben tartása. 

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

egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés 

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

tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

  

5.2. AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI 

 
Iskolánk pedagógiai munkájának célja: 

 A diákokat segítse abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt 

emberré, gazdag (szentre, szépre, jóra, igazra fogékony) személyiséggé, Istent és 
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embertársait szerető, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és 

boldogságra képes emberré váljanak. 

 A gyerekek, szülők, partnerek, környezet elégedettségére törekedjék, ezen belül: a 

hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontosságát 

hangsúlyozza. 

 A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs 

képességeinek, a tudás, mint érték igényének megalapozása. 

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető 

képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

 Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve segítse azt elő. 

 A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze. 

 Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, 

saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja. 

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze 

a tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást. 

 A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat. 

 Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat). 

 Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele. 

 A kulturált szórakozás igényének kialakítása.  

 Integrált nevelés keretében biztosítani a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

differenciált fejlesztését. 

 

Célok az alapfokú oktatás alsó tagozatára: /1-4. évfolyam/ 

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

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

tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. 

 Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. 

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

magasabb társadalmi értékeik iránt. 

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

 Az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését. 

 Az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket 

közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. 

 

Célok az alapfokú nevelés-oktatás felső tagozatára / 5-8. évfolyam/ 

Az 5-8. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy: 

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

A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegye figyelembe, hogy ez az 

egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra 

tagolódik. Vegye figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik 

az érzékelésútján szerzett tapasztalatokhoz. 

 Vegye figyelembe, hogy a 13-14 éves kortól /serdülőkor kezdete/ a tanulók 

ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi és az elemző 
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gondolkodás. A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú, gyermekeket együtt neveljük. 

 A tanulókat érdeklődésüknek, és tehetségüknek megfelelően készítse fel a 

továbbtanulásra. 

 A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel 

a társadalomba való majdani beilleszkedésre. 

 Alapozza meg a felkészítést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretátadással fejlessze a tanulók önálló 

problémamegoldó képességét, készségét és a kreativitását. 

 A tanítási - tanulási folyamat strukturált tudást közvetítsen: az ismeretek 

megszerzésének, a megértés, az alkalmazás és magasabb műveleti szintű alkalmazás 

képességének kialakításával. 

 Tudatosítsa a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi 

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

gyermekjellemét formálva szolgálja a személyiség kiteljesedését. 

 Segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag 

személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra 

képes emberekké válhassanak. 

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

közéleti- és szabadidős tevékenységek/, a képességek fejlesztése /értelmi, érzelmi, 

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

történeti, társadalmi, politikai, az esztétikai, a szomatikus és a technikai nevelés 

területei/ és a szükségletek alakítása képezze. 

 Fejlessze a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. 

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

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját. 

 Másság elfogadása kiemelt feladatunk egyike, hiszen ha szétnézünk magunk körül, 

számos olyan embert találunk, amik mások valamiben, mint mi. Ez a másság sokszor 

olyan mértékű, hogy közülünk sokan nem tudják tolerálni, nem tudják elfogadni, pedig 

senki sem elhanyagolható, másodrendű, egyszerűen csak más. A másság fogalma 

takarja a szellemi fogyatékosokat, hajléktalanokat, kábítószereseket, rokkantakat, 

bizonyos vallási hovatartozásúakat, más nemzetiségűeket. De takarja a zseniket is, akik 

valamennyien eltérnek az adott társadalomban elfogadott normáktól. Ezért a tanuló 

legyen tisztában azzal, hogy minden ember egy egyedi és megismételhetetlen csoda. 

Fogadja el mások vallási és nemzetiségi hovatartozását, szellemi és testi 

fogyatékosságát. Ismerje fel, hogy minden gyerek érték a közösség és a család számára 

és egyenrangú tagja a társadalomnak. 

 A nevelési folyamat gyakorlati módon igazolja a megbízhatóság, becsületesség, 

szavahihetőség értékét. 

 Jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a 

tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben 

megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság. 

 A pedagógiai munka középpontjában tehát a személyre szóló fejlesztés álljon. 

 A tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési, 

kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások 

számára hasznosítani tudja. 

 A gyermekekben alakuljon ki a reális önértékelés képessége, a teljesítmény- és 

sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom és a kockázatvállalás bátorsága. 

 A "tanulás tanulása" és az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása minden 

gyermek számára elérhetővé váljon. 
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 Az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek tanulása iránti igény fejlesztése is járuljon 

hozzá az alapműveltség kialakításához. 
 

Célunk továbbá a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerinti – 

egyénre szabott fejlesztése a NAT által meghatározott területeken. 

 A tanulás kompetenciái 

 Kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

 A digitalis kompetenciák 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

A tanulás kompetenciái 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és 

az információval, saját szükségleteinek és lehetőségeinek, a tanulás folyamatnak a 

megismerése. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, útmutatások 

keresését és alkalmazását jelenti.  

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót: 

- előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását, készségeit tudja alkalmazni a 

tanulási és képzési folyamataiban, otthon, a munkában, 

- eleme a motiváció. 

 

A hatékony és önálló tanulás feltétele: 

- a tanuló ismerje és értse saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és 

gyenge pontjait,  

- képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, 

útmutatásokat, támogatásokat. 

 

Az ismeretek elsajátításához szükséges alapvető ismeretek:  

- írás, olvasás, számolás, valamint az IKT-eszközök használata, a saját tanulási stratégia 

kialakítása, a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a 

tanulás szándékának és céljának kritikus mérlegelése, képesség a közös munkára és arra, 

hogy tudását másokkal megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje,  

 

Pozitív attitűd: a tanulás iránti belső motiváltság. 

Várható eredmények: 

- a tanulói teljesítmény javulása 

- a hátrányok csökkentése, felzárkózás 

- a tehetség felismerése, 

- az iskolai hiányzások csökkenése 

- pedagógusok szerepének megváltozása 
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Kommunikációs kompetenciák 

a) Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, 

vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott 

és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és 

alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek 

során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas 

valóság formálásában. 

 Az anyanyelvi kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, a nyelvtan és az egyes nyelvi 

funkciók ismerete. Ez felöleli a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és 

nem irodalmi szövegek egész sorának, a különböző nyelvi stílusok sajátosságainak, valamint a 

különféle helyzetekben a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét. 

Az anyanyelvi kommunikáció elsajátításával a tanuló képes a nyelvhasználat útján ismereteket 

szerezni és ismereteit gazdagítani, illetve új ismereteket, tudást létrehozni.  

 Képes megkülönböztetni és felhasználni különböző típusú szövegeket, továbbá információkat 

keresni, gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni.  

 Képes és tud segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek 

megfelelően, etikusan és meggyőzően kifejezni. 

 

b) Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, 

érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző 

tevékenységi formákban. 

 A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és 

szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez.  

 Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás 

stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

- megfelelő szókincs 

- funkcionális nyelvtan 

- nyelvi stílusok ismerete 

- szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 

- az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 

- kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

 

Matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen a matematikai gondolkodás, az 

elvonatkoztatás és a logikus következtetés. A matematikai ismeretek magukban foglalják a 

számok, mértékek, struktúrák, az alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, 

jelölések és összefüggések készség szinten alkalmazható tudását. 



PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020 

NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

__________________________________________________________________________________________   

16 

 

 A matematikai kompetencia során a tanulók felismerik az alapvető matematikai 

elveket, törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a problémák 

megoldását a mindennapokban, otthon és a munkahelyen.  

 Lehetővé teszi a törvényszerűségek felismerését a természetben, és alkalmassá tesz az 

érvek láncolatának követésére, a matematika nyelvén megfogalmazott törvények 

megértésére. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

- megfelelő segédeszközök használata 

- az igazság tisztelete 

- a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 

- mindennapokban használható tudás 

- problémamegoldó készség 

- lényeglátás 

- kíváncsiság 

- egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 

- kreativitásanalízis - szintézis 

- matematikai fogalmak ismerete 

- alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek 

igazolása a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján;  

- összefüggések felismerése 

- tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  

- meg tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket 

- bizonyítások megértése 

- matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki 

életpályára való szocializálás terén;  

- matematikai kommunikációs készség 

 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és 

kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett, 

közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, 

a kommunikáció és a szabadidő terén.  

Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: 

 az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, 

bemutatása és cseréje;  

 digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az 

Interneten keresztül. 

 a digitális kompetencia magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – 

szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és kezelés, az 

internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció 

(e-mail, hálózati eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő 

hálózatépítés, a tanulás, a művészetek és a kutatás terén. 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

- eszközök megismerése, használata 
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- szövegszerkesztési ismeretek 

- információkeresés és kezelés  

- kritikai gondolkodás az innováció területén 

- kreativitás 

- munka világában való eligazodás 

- élethosszig tartó tanulás 

 

A tanulónak értenie kell: 

 miként segíti az IKT a kreativitást és az innovációt,  

 ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli 

problémákat, ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat,  

 az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, az etikai elveket, a szerzői 

jogból és a szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket, 

 a szükséges készségek magukba foglalják - az információ megkeresését, 

összegyűjtését és feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális 

kapcsolatok megkülönböztetését, 

 a digitális kompetencia fejlődését segítheti az aktív részvétel a kulturális, társadalmi 

és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

 

A pedagógiai célok kijelölése a digitális pedagógia területén 

A következő célokat tűzzük ki: 

 A tanítási órák legalább 1/3-ában használjanak a pedagógusok IKT eszközt 

 A tanulók megismerjék a modern eszközöket, azokat célszerűen és 

funkciójuknak megfelelően tudják használni, ezáltal ismereteiket bővíteni. 

 A pedagógusok megismerjék és rutinosan, a céljuknak megfelelően használják 

az interaktív válaszadó rendszereket, melyek segítségével könnyen meg tudnak 

győződni a tanulók felkészültségéről 

 A tanulók megismertetése a válaszadó rendszerekkel, amellyel a hétköznapi élet 

során is találkozhatnak 

 Élményalapú oktatás biztosítása a tanulók számára, mely által motiváltabbak 

lesznek, többet készülnek a tanórákra 

 Természettudományos kísérletek támogatása, bemutatása digitális eszközökkel 

 Az iskolai lemorzsolódás csökkentése 

 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 

Az esetleges szombati munkanap ledolgozása digitális oktatás keretében is 

            megvalósulhat. 

 

Személyes és társas kapcsolati kompetencia 

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és 

állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés 

feltételei.  

Az állampolgári kompetencia: 

 a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári jogoknak az ismeretén 

alapul,  



PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020 

NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

__________________________________________________________________________________________   

18 

 

 a kompetencia magába foglalja az aktuális események, a nemzeti, az európai és a 

világtörténelem főbb eseményeinek és tendenciáinak, a társadalmi és politikai mozgalmak 

valós céljainak, értékeinek és törekvéseinek az ismeretét (az európai integráció és az EU 

struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, az európai sokféleség és a 

kulturális azonosságtudat fontosságának tudatosítása). 

 a közügyekben kifejtett hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösségeket érintő 

problémák iránti érdeklődés, a megoldásuk során tanúsított szolidaritás. 

 a közösségi tevékenységek és a különböző – helyi, nemzeti és európai – szinteken hozott 

döntések kritikus és kreatív elemzése, a részvételt a döntéshozatalban (elsősorban 

szavazás útján). 

 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

- az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása, a 

településhez, az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz , az Európához való tartozás 

tudata, 

- a felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeknek, a 

demokratikus elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának kinyilvánítása. 

- A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a saját 

fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és alkalmazza is őket.  

- a kiegyensúlyozott kapcsolatok, a normatudat és az általánosan elfogadott 

magatartási szabályok elsajátítása.  

- az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a 

megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos 

alapvető fogalmak ismerete. 

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

nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló 

magatartást magába foglalja;  

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

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

emberségünk ellen;  

E kompetencia alapja: 

 az a sokféle képességre épülő készség, hogy az ember különféle területeken tud 

hatékonyan kommunikálni,  

 figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat 

kelt, és empátiával fordul feléjük. 

 a személyes előítéletek leküzdése és a törekvés a kompromisszumra,   

 a stressz és a frusztráció megfelelő kezelése, a változások iránti fogékonyság. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék 

megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

megragadására.  

Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy 

az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális 

ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a 

társadalomban és a munkahelyen szükség van. 
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A szükséges ismeretek: 

 az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, 

kihívások felismerése, értelmezése, a gazdaság működésének átfogóbb megértése, a pénz 

világát érintő magabiztos tájékozódás.  

  

Szükséges készségek, képességek:   

 

- a tervezés, a szervezés, az irányítás, a vezetés, a feladatok megosztása, az elemzés, 

a kommunikáció, a jó ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, a kockázatfelmérés 

és -vállalás, a munkavégzés egyénileg és csapatban, az etikus magatartás. 

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság magában foglalja az 

esztétikai megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív 

kifejezésének elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, a média 

segítségével, az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális 

művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök, 

a fotó és a mozgókép segítségével. 

  

Képességek és készségek: 

a művészi önkifejezés, a művészi érzék, a műalkotások és előadások értelmezése és elemzése, 

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

lehetőségek felismerése és kiaknázása, az általános életminőség javítása. 

  

Pozitív attitűdök: 

 a művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az esztétikai 

érzék fejlesztésére való hajlandóság.  

 a nyitottság, az érdeklődés, kulturális életben való részvétel révén gazdagodjon az 

állampolgárok önismerete, emberi kapcsolatrendszere és eligazodó készsége a 

világban. 

 

További releváns kompetenciaterületek 

 

A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll 

pedagógiai munkánk középpontjában: 

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

foglalkozások során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a 

komplex intézményi mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a 

fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába 

foglalja az egészségmegőrzést is     

2. Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira 

koncentrál 

3. Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása 

4. Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés 

5. Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe vételével 
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6. Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), 

melynek szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás  

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

megbízhatóság, tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az 

etikai alapú megközelítésmód paradigmája 

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

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

nyelvi-vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára.   

  

5.3. AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI 
 

A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű 

formálását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e 

téren nem teszi meg, ami rajta áll.” 2   

Ezért iskolánk feladata:  

 Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a 

hitélet erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai 

munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: tanulószoba, szakkörök, kirándulás, 

táborok stb. Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések 

felismerését, a morális kérdések megítélését osztályfőnöki órák,  közösséget érintő 

intézkedések, tantárgyak elsajátítása során. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek 

kibontakozását. 

 A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal motivált munkában fejlessze a 

diákokban a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsa elő érzelemvilágának 

gazdagodását. 

 Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési 

helyzeteket.  

 Mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó 

példákat. 

 Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép 

kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre 

szabott feladatok alapján. 

 Hozzon létre konstruktív, tartalmas és felelős, alkotó (kis) közösségeket, ahol a tanuló 

a közösségben való élet során fejlessze önismeretét, együttműködési készségét, 

akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. 

 Tudatosítsa a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető 

értékeket, erősítse meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat. 

 Segítse elő a problémamegoldás képességének alakítását, hatékony kommunikációs és 

kifejezőképesség kialakítását, kreatív gondolkodásmód létrehozását. 

 Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szocio-

kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 A gyermekek teljes személyiségének fejlesztése, valamint korszerű ismeretek 

átadásával képességeik fejlesztése, készségeik kialakítása és bővítése. A tanulók 

kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és magatartásuk 

minősítéséről. 

                                                           
2 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal 
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 Alapozza meg a gyermekek műveltségét, keresztény világszemléletét az emberre, a 

társadalomra, a természetre, a művészetekre, a technikára vonatkozó korszerű ismeretek 

átadásával, segítse eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

 Szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának 

becsülete legyen, hogy diákjaink testileg és lelkileg is egészségesek legyenek. 

 Fontos feladatunknak tekintjük, hogy intézményünk folyamatosan részt vegyen 

lakóhelyünk életében. Ennek érdekében: 

 Rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, családokkal. 

 Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy intézményünk életéről, 

tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, 

valamint községünk érdeklődő polgárai. 

 Képviseltetjük magunkat a községi rendezvényeken, illetve műsorral járulunk 

hozzá rendezvények lebonyolításához (pl. március 15-én, anyák napján, idősek 

estjén, karácsonykor) 

 

Az alsó tagozat feladatai a Nat szerint:  

 első két  évében  ösztönözni az ebben az életkorban a tanulók között tapasztalható 

különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelését. 

 Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán erőteljesebbé - a negyedik évfolyam 

végére  már meghatározóvá - válnak az iskolai teljesítmény-elvárások által 

meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A Nat feladataiból, céljaiból következő 

motiválás és a tanulásszervezés folyamata a Nat fejlesztési feladataiban is kifejeződő 

elvárásokra összpontosít. 

 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladatai a Nat szerint: 

 elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges 

kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának 

folytatása.  

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

a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben -  a  már  

megalapozott  kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és 

fejlődés megalapozása, valamint  az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, 

pályaorientációra. 

 

 

5.4. AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI   
 

Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori 

sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, 

felkészültségéhez. 

Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások 

kombinációja.  

Kiemelten fontosnak tartjuk a nevelő-oktató munka eljárásai során: 

 a pozitívumokra való támaszkodást; 

 a gyermekek okozatos átvezetését az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 a mintaadást az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, annak 

érdekében, hogy megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

 az egészséges életvitel kialakításához a gyakorlati tapasztalatszerzés lehetőségét 
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megadjuk; 

 az önismeret kialakítását, az önértékelés képességének fejlesztését, az együttműködés 

értékének tudatosítását a családban, a társas kapcsolatokban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásakor az életkori jellemzők figyelembevételét, az 

ismeretek tapasztalati megalapozását; 

 a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvést, a 

tanulók egészséges terhelését, személyre szóló, fejlesztő értékelésük megvalósítását; 

 a kortárs kapcsolatok megerősítését, elemi állampolgári és a mindennapi életvitellel 

összefüggő praktikus ismeretek nyújtását; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat kialakítását, az önálló tanulás és az 

önművelés alapozását; 

 az ismeretek tapasztalati megalapozását, a felfedezés lehetőségét, a kreativitás 

fejlesztését, a differenciált fejlesztést; 

  az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikákat és a 

tanulásszervezési módokat, 

 a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát /megfigyelés, 

kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazását: anyaggyűjtés, 

modellezés, szerepjáték…; 

  a diagnosztikus, a formatív és szummatív mérések, értékelések elvégzését. 

 

Nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközei: 

 A meggyőzés, tudatosítás módszerei (meggyőzés, minta, példakép, példakövetés, 

eszménykép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, 

beszámoló…) 

 A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, megbízás, ellenőrzés, 

értékelés, játékos módszerek, gyakorlás..) 

 a magatartásra ható módszerek: 

- ösztönző módszerek (ígéret, helyeslés, biztatás, elismerés, dicséret, pl.: szóbeli 

dicséret) nyilvános formái: - osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt, iskolai 

összejöveteleken (tanévzáró ünnepély, ballagás..) 

- kényszerítő módszerek: Felszólítás, követelés, parancs, büntetés, áthelyezés 

másik iskolába, kivételes esetben tanuló kizárása az iskolából  

- gátlást kiváltó módszerek: ezek a módszerek a nevelés sikerét veszélyeztető 

körülmények kizárását célozzák, a negatív viselkedés kialakulását próbálják 

megakadályozni: felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés, 

tilalom, átterelés, elmarasztalás…. 

 A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény 

megerősítése, honorálása. Nagy motiváló erő, ezért helyes mértékkel és jó időben kell 

alkalmazni.  

 Formái: szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalomkönyv, tárgyi 

jutalom, táborozás, ösztöndíj. 

 A büntetés akkor hatékony, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés belsővé 

válásának megakadályozása és a diák helyes irányba terelése.  
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 Formái: szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, határozott rendreutasítás, 

osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás, 

nevelőtestület elé idézés, szigorú megrovás, fegyelmi eljárás… 

 

A nevelési módszerek különböző formáit, változatait is eszközöknek nevezik, ezek a 

következők lehetnek: 

Nyelvi /verbális/ eszközök: az információközlés azon módja, amikor közleményeinket a nyelv 

segítségével továbbítjuk – beszéd, beszélgetés – a nevelés egyik nagyon fontos eszköze, 

amelyben mindkét fél aktívan részt vesz, tartalmát tekintve lehet: szabad beszélgetés vagy 

irányított beszélgetés, szervezettség alapján lehet: spontán vagy tervezett, formája alapján: 

egyéni vagy csoportos, interjú. 

Nem nyelvi /non verbális/ eszközök: az információközlés azon módja, amikor 

közleményeinket nyelven kívüli eszközökkel fejezzük ki, a nem nyelvi eszközök kísérhetik 

/beszélgetést kísérő gesztikulálás/, nyomatékosíthatják /dicsérő szavakat kísérő mosolyt/ vagy 

helyettesíthetik /fenyegető mutatóujj, korholás/ közleményeinket – arckifejezés / mimika/, 

szemmozgás, tekintet, testközelség, térközszabályozás, testhelyzet, testtartás, mozdulatok 

/gesztusok/, kulturális jelzések. 

Szociális technikák: ezeket a technikákat a tanulók a felnőttektől tanulják el, kezdetben, a 

családban /gyermekkori beidegződés/ majd az iskolai közösségben, ezért nagyon fontos, hogy 

a diákok milyen mintát kapnak otthon és az iskolában, 

Technikák az ön- és emberismeret fejlesztéséhez: ezek olyan eszközök, technikák, 

amelyeknek lényeges eleme, hogy a világra vonatkozó ismeretek mellett, azokkal szinkronban 

fejlesszük a tanulók belső, pszichés világát, társas kapcsolatait, egyedi tulajdonságait, 

készségeit – fejlesztő interjú, fejlesztő beszélgetés, 

Szociális készségfejlesztő technikák: a tanulók problémamegoldó és konfliktuskezelő 

készségeinek fejlesztése, illetve a meglévők erősítése – minta- és modellnyújtás, megerősítés 

/buzdítás, dicséret, jutalmazás/, szerepjáték, dramatizáló tevékenység, stb. 

Alkalmazható szervezeti keretek: 

 Tanítási órák 

 Csoportbontással megszervezett tanítási órák 

 Külső helyszíneken megtartott tanórák, foglalkozások 

 Lelkigyakorlatok, zarándokutak, lelki napok 

 Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, sportkörök 

 Iskolagyűlés 

 Versenyek, pályázatok 

 Differenciált foglalkozás, egyéni fejlesztés 

 Pályaismertetők, fórumok 

 Könyvtár, internetes hozzáférés biztosítása 

 Napközis és tanulószobai foglalkozások 

 

6. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK   

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni 

embertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony lesz az 

igazra, a jóra és a szépre. 

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: „Ti vagytok a világ világossága.” (Mt 

5,14) 
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Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig hosszú 

folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi példákban, 

mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való viszony is sokat változik a kezdeti 

feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti kapcsolatig. 

A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében mutatkoznak 

meg a legteljesebben. Be kell mutatnunk, hogyan lehetnek az általános emberi értékek életük részévé. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos további feladataink: 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges 

szempont a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények 

meghatározása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást.  

Nevelési programunk összeállításánál ezért elsődlegesek az alábbi feladatok: 

 A színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka. 

 A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, keresztényi gondolkodás képességét, 

együttműködési készségét fejlesszék, eddzék akaratukat. 

 Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

 

Kialakítandó személyiségjegyek: 

 A helyes önértékelés.  

 Az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük. 

 Józan, megfontolt ítélőképesség.  

 A mások felé való nyitottság, befogadóképesség.  

 A saját akaratunkról való lemondás mások érdekében.  

 A szelídség, az alázat, a türelem.  

 Alaposság kialakítása.  

 A mértékletesség. 

 A bűnbánatra való készség. 

 A belső csendre, elmélyülésre való igény.  

 Felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt. 

 

Elvárásaink tanítványainktól a következők: 

 Részvétel az egyházi programokban. 

 Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt. 

 Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása. 

 Alapos, rendszeres és pontos munka. 

 A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése. 

 A házirend felelős betartása.  

 Általában értéket védő, humánus magatartás, felelősségvállalás.  

 Tisztelet tanúsítása a szülők, nagyszülők iránt, családi hagyományok ápolása, az önzés 

leküzdése.  

 Kulturáltság a viselkedésben, a kommunikációban, udvariasság, segítőkészség, a 

durvaság elutasítása felnőtt jelenléte nélkül is. Törekvés a megismerésre, igény az 

önművelésre, fogékonyság az esztétikum iránt. A mindennapi munka szorgalmas, 

rendszeres, kötelességtudattal történő elvégzése. 
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6.1. FEJLESZTÉSI TERÜLETEK – NEVELÉSI CÉLOK 

 Célkitűzéseink alapján az alábbi nevelési területek köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 

Hitéleti nevelés területén elvégzendő feladatok:  

 A hitre nevelés szője át az intézmény mindennapi életét.  

 A hitéleti nevelés személyre szabott legyen, alkalmazkodjon a gyermek hitéleti 

múltjához 

Hitéleti nevelésünk színterei: 

 A tanévet közös ünnepélyes szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te 

Deum)  

 Napi ima: a tanítás kezdetén és végén a tanulók az éppen azt az órát tanító pedagógussal 

közösen imádkoznak. 

 Osztálymise: az iskola melletti római katolikus templomban alkalmanként kerül rá sor. 

 Esetenként a szülői értekezleten a lelki vezető szól a szülőkhöz a vallásos neveléssel 

kapcsolatos feladatokról, nevelési elvekről. 

 Étkezések előtt és után közös ima az ebédeltető nevelővel. 

 Lelki percek – hetente egy alkalommal (daltanulás, tanulságos történetekről 

elmélkedés) 

 Egyházi kiadású könyvek vásárlásával is bővítjük az iskola könyvtárát. 

 Az osztályfőnöki órák szervezése a katolikus kerettanterv szerint történik. 

 Néri Szent Fülöp nap (vetélkedők, játékok) 

 Családi nap, gyermeknap 

 Jelentős egyházi ünnepekhez kapcsolódó hitéleti programok pl.: 

o Adventi gyertyagyújtások 

o Szent Miklós napja 

o Lelki nap a pedagógusoknak a nyírtelekiekkel és a geszterédiekkel együtt.  

o Karácsonyi ünnepség/ misztérium játék 

o Vízkereszt 

o Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe 

o Hamvazószerda 

o Nagyböjtkor lelki nap  

 

Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok: 

 Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. 

 A megismerés képességének fejlesztése. 

 Az önismeret, a céltudatosság kialakítása. 

 A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint 

az ezekre épülő differenciálás. 

Az erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok: 

 Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

 A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra késztető 

érzelmek kialakítása. 

 Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése. 

 Az akarati tulajdonságok fejlesztése: önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, 

szabálytudat. 
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Erkölcsi elvárások a tanároktól 

 

A diákok nevelése felelős, örök életre szóló feladat. Ahhoz, hogy a diákok harmonikus, 

kellő önismerettel, önfegyelemmel rendelkező, szépre, jóra fogékony, Istent és 

embertársat szerető emberekké váljanak, a pedagógusoknak is ilyennek kell lenniük. 

Hiszen „a katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása nagyobb részben az ott tanítók 

tevékenységén és tanúságtételén múlik.” /Kat. Isk. 78./ Nyitott kell legyen minden 

értékre, amelyet beépíthet saját életébe és nevelő-oktató munkájába. Elengedhetetlen az 

önképzés, az olvasás, elmélyülés a kultúra szépségeiben, amelyek lelki-szellemi töltést 

adnak a napi munkához. Ez a munka nagy önfegyelmet és önismeretet igényel, de 

ugyanakkor a pedagógusnak vállalnia kell a diákok előtt teljes személyiségét, korlátait is. 

A hívő pedagógus számára nélkülözhetetlen a folyamatos elmélyült imaélet, amely 

segítségével erőt meríthet munkájához, hálát adhat sikereiért, és hordozhatja a reá 

bízottakat. A nem hívő pedagógusokat is a diákok szeretetéből fakadó humánum kell, 

hogy vezérelje. 

A gyerekek nevelése elképzelhetetlen a szeretet, az adás vágya és az empátia nélkül. Meg 

kell érezni, melyik diáknak van éppen szüksége szerető személyes beszélgetésre, és 

melyiknek határozott szigorra. A megalázást viszont minden esetben kerülni kell. Ezt a 

munkát csak a gyermek és családja minél jobb megismerésével lehet lelkiismeretesen 

elvégezni. 

A pedagógus minden pillanatban értéket közvetít. Ezért kerülnie kell mindent, amely 

értéktelen, amely az aktuális fogyasztói divatot képviseli, ami csak szórakoztat, de nem 

nevel, ami üres tudást ad, de személyiséget nem fejleszt. Mindezt úgy kell tegye, hogy 

igazodjon a gyerekek jogos igényeihez, életkori sajátosságaikhoz, hogy ne elriasszon, 

hanem magával hívjon. 

A tanár élete összhangban kell álljon az általa és az iskola által képviselt értékekkel. Ezért 

fontos, hogy minden pedagógus pontos, fegyelmezett, alapos munkát végezzen. Ígéreteit 

megtartsa a diákok és a kollegák felé is. Konfliktusait emberi módon kezelje. Tudjon 

megbocsátani. Családi háttere rendezett legyen. Ezt a munkát csak magasan kvalifikált, a 

gyerekeket szerető és értő pedagógusok tudják ellátni. A pedagógus szavai és tettei 

mindig összhangban kell legyenek, hiszen mindennél nagyobb veszélyt jelent a gyerek 

számára a hamis tanúságtétel. 

Az iskolában minden olyan pedagógus taníthat, aki elfogadja annak katolikus voltát, nem 

dolgozik a hitvallásos nevelés ellen. Alaposan tanulmányozza a keresztény tanítást és 

munkája közben nem tesz elmarasztaló, sértő megjegyzést az egyházra és tanítására, 

hiszen ez a diákokban meghasonlást idézhet elő. Az iskola katolikus volta, jó hírneve csak 

ebben az esetben biztosítható. 

A keresztény szellem, a tanúságtétel, az iskola lelki élete szervezése szempontjából 

elengedhetetlen, hogy minél több hitvalló pedagógus legyen a tanári karban. A fejlődés 

előfeltétele, hogy számarányuk növekedjék. Ez sohasem jelentheti azonban azt, hogy az 

egyszínűségre kell törekedni, mert a diákok akkor tanulnak igazán sokat nevelőiktől, ha 

azok a világ sokszínűségét tudják képviselni. 

Sajnos ma még kevés a jól képzett hitvalló pedagógus. Ezért az új pedagógusok 

felvételénél mindig mérlegeljük, milyen feladatokat bízunk rá és mit várunk el tőle. Ezek 

ismeretében lehet eldönteni, hogy a képzettség, rátermettség és a vallási háttér hármas 

követelményéből melyiket milyen súllyal kell figyelembe venni. 

Az iskola vezetőségére nagy felelősséget ró a megfelelő pedagógusok kiválasztása. A 

legnagyobb jó szándék esetén is történhetnek sikertelen választások. Ezért minden új 

tanár először egy éves szerződéssel alkalmazható, amelyet a felek kölcsönös 

megelégedése esetén lehet véglegesíteni. 

Az iskola a tanárokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre küldi előre 

meghatározott rend szerint. Nevelési értekezleteket és lelki programokat szervez és 
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lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy jó hangulatban, örömmel és megfelelő 

felszereltséggel magas szakmai színvonalon dolgozhassanak. 

 

Erkölcsi elvárások a diákoktól 

 

A mai magyar társadalom nagyon sokrétű. Így a gyermekek is sokféle hatásnak vannak 

kitéve. Egy-egy iskola tanulóifjúsága különböző társadalmi rétegekből, családi háttérből, 

egyházból gyűlik egybe. Éppen ezért egységes erkölcsi elvárások nehezen adhatóak meg 

feléjük. Alapvető, hogy elfogadják és befogadják az iskola üdvösségre és felelős tudásra 

irányuló tevékenységét és ezt tudatosan ne akadályozzák. Tartsák be az emberi 

kapcsolatok szabályait. 

Csak az a fiatal lesz képes ellenállni a fogyasztói társadalom csábításainak, csak az veszi 

észre a média által reklámozott tárgyak, célok silányságát, aki találkozott az élő Istennel. 

Ehhez segíthetjük hozzá a fiatalt, ha megszerettetjük vele a csöndes szemlélődést a 

természetben, értékes irodalmat, műalkotást, zeneművet adunk a kezébe. 

Az iskola a diákok nevelését a tanórákon túlmenően különböző szakkörökkel, tanulmányi 

kirándulásokkal, sport- és kulturális események szervezésével biztosítja. Ezen a 

diákoknak erejükhöz mérten részt kell venniük. Az iskola diákszervezete ehhez ajánlást 

készíthet. 

 

Erkölcsi ajánlások a szülőknek 
 

Minden iskola létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. A szülők 

joga és kötelessége, hogy hitüknek megfelelő iskolába járassák gyermeküket, illetve 

ennek hiányában igyekezzenek ilyen iskolát alapítani. Az iskola igazán egyházi szelleme 

csak akkor születhet meg, ha szülők is közösséget alkotnak. Ez hatalmas garancia arra, 

hogy a gyerekeket az iskola után nem sodorja el az élet sokszínű áramlata. 

Az iskola a szülőktől is elvárja, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ne 

neveljenek, tegyenek az iskola ellen, hanem erkölcsileg, lehetőségeikhez mérten 

anyagilag is támogassák. Iskolával kapcsolatos problémáikat az érintettekkel beszéljék 

meg. Az iskola feladata, hogy jogos problémák esetén a szülőkkel együtt megkeresse 

azok mindenki számára megnyugtató megoldását.  

Az iskola a szülőkkel igyekszik mindjobban megismertetni szellemiségét, nevelési 

alapelveit. Ezt a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartással igyekszik elérni. Ennek 

formái a szülői értekezletek, szülői lelki napok, ahol egy-egy témát a nevelők és a szülők 

közösen megvitathatnak és természetesen a személyes beszélgetés. Az iskola elvárja, 

hogy a szülők ezeken aktívan részt vegyenek, hogy maguk is fejlődjenek hitben és 

tudásban ezzel példát mutatva gyermekeiknek. 

 

NEVELÉSI CÉLOK A NAT ALAPJÁN 

 

Az erkölcsi nevelés 

 

 A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése,  

 A cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, 

 Igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése,  

 Az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 

felkészülésük segítése 

 

Az erkölcsi nevelés legyen életszerű:  

 Az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra való felkészítés, 
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 A tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira a helyes megoldáskeresés, 

 lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek 

különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására, 

 A kötelesség tudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a 

segítőkészség, a tisztelet, a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a 

megértés, az elfogadás megtanulása, 

 A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől, 

képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig - hatással lesz egész 

felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 

 A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait, az 

egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeit, nehézségeit és ezeket kezelő 

nemzetközi együttműködési formákat. 

 Ismeretek, egyéni és közösségi tevékenységek elsajátítása, amelyek megalapozzák 

az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését.  

 Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a 

felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. 

 Ismerjék meg Európa történelmét, sokszínű kultúráját.  

 A tanulók tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, 

feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

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

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

a közjó között. 

 A cselekvő állampolgári magatartásra, a törvénytiszteletre, az együttélés 

szabályainak betartására,  

 Az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletére, az erőszakmentesség, a 

méltányosságra nevelésre, 

 A tanulók megismerjék meg a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, a 

honvédelmi nevelést biztosítása. 

 A közügyekben részvétel megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő  gondolkodás, az 

elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését,  

 A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás 

elsajátítása, a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési 

eljárások megismerésére. 

 Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb 

specifikációk mentén – Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti 

Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

 Az önismeret fejlesztése, mint a társas kapcsolati kultúra alapja – a személyes 

tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és 

fejleszthető képesség. 

 A tanuló kedvező szellemi fejlődésének, készségeinek, tudásának és 

kompetenciáinak kifejlesztése.  
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 A tanulók képessé váljanak az érzelmeiknek hiteles kifejezésére, a mások 

helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, a kölcsönös 

elfogadásra. 

 A tanuló énképének kialakítása, hogy a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és 

életpályájukat maguk tudják alakítani.  

 A megalapozott önismeret kialakításával a tanulókban fejlődjön ki a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi 

kapcsolatok kialakításához szükséges képesség. 

 

A családi életre nevelés 

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretet 

kapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A környezet 

változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének 

működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a 

köznevelés területére.  

A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata: 

 a harmonikus családi minták közvetítése,  

 a családi közösségek megbecsülésére nevelés, 

 felkészítés a családi életre, 

 a családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésére nevelés,  

 a szexuális kultúra kérdései. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

 

 Az egészséges életmódra, a testi, lelki egészségre nevelés, 

 A helyes táplálkozásra, a mozgás megszerettetésére, a stresszkezelés módszereinek 

alkalmazására nevelés, 

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

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

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

és szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan együttható 

fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag 

aktív életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez szorosan 

kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való 

személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés és -megőrzés ösztönző erővel kell, 

hogy bírjon az egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és 

fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes 

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

elsajátítására, módszereinek alkalmazására. 

 A lelki egyensúly megóvására, társas viselkedések szabályozására, a konfliktusok 

kezelésére nevelés, 

 A családdal együttműködve a tanulók felkészítése az önállóságra, a betegség 

megelőzésére, a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek 

kezelésében, 

 A káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésére nevelés, 

motiválással, példamutatással. 
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

 A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, 

segítő magatartás kialakítása a tanulókban, saját élményű tanuláson keresztül.  

 A segítő magatartás képességeinek fejlesztése, az együttérzés, együttműködés, 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és –megvalósítás. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

 A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben és a kultúrában. 

 A tanulók az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 

képességükre tekintettel használják.  

 A tanulók számára a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló 

környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás 

váljék meghatározóvá. 

 A környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására 

nevelés. 

 A tanulók megismerjék a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő,  

 Kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

meg-őrzésébe, gyarapításába. 

 

Pályaorientáció 

 

 A tanulók életkorához igazodva  átfogó képet kell nyújtani a munka világáról. 

 Tevékenységeken keresztül kell lehetőséget biztosítani arra, hogy a diákok 

kipróbálhassák képességeiket, elmélyülhessenek az érdeklődésüknek megfelelő 

területeken, megtalálhassák hivatásukat, kiválaszthassák a nekik megfelelő 

foglalkozást és pályát, 

 Képessé váljanak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

 Fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a 

versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

 A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a 

világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét 

meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. 

 A tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való 

ésszerű gazdálkodás, a pénz világa, a fogyasztás területén, 

 Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát, 

 Lássák a rövid és hosszú távú céljaik, az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és 

közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát, 

 A köznevelési intézmény biztosítsa a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó 

pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a 

fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 
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Médiatudatosságra nevelés 

 

 A tanulók nevelése az új és a hagyományos médiumok nyelvének megértésére, 

 A médiatudatosságra nevelés, az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása, a 

médiumoktól befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, 

tudatos alakítására, 

 A tanulók megismertetése a média működésével és hatásmechanizmusaival,  

 A média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal,  

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

megkülönböztetésének módjával, 

 A különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 

7.  A TELJESKÖRŰ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 

A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, 

életfeltételeinek javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző 

cselekvési program, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az 

egészségi állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek 

aktív részvételére épít. 

7.1  ALAPELVE, CÉLJA  

 Segítse a tanulókat a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában.  

 Fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzéséért. 

 Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. 

 Segítse elő a környezeti- és egészség-tudatosság erősödését. 

 Valósítsa meg a mindennapi testedzést a tanulók számára. 

 Terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is. 

 A diákok értsék meg, így a saját életükben is tudják alkalmazni az elsajátítottakat. 

KIEMELT FELADATOK: 

 A tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;  

 tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását 

szolgáló tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;  

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

keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb 

ismeretekkel  

o a táplálkozás,  

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

o a családi és kortárskapcsolatok,   

o a környezet védelme,  

o az aktív életmód, a sport,  

o a személyes higiénia,  

o az elsősegély-nyújtás alapismeretei,  

o a szexuális fejlődés,  

o betegségmegelőzés,  
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o biztonságra nevelés (balesetek megelőzése, kockázatok, veszélyhelyzetek 

felismerése, helyes döntések)  

o korszerű fogyasztási szokások kialakítása (reklámok, média hatása) területén. 

 7.2  TERÜLETEI    

Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: 

 Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség; 

 Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében - Az étrend kialakításában 

figyelembe vesszük az egyházi előírásokat; 

 Öltözködés; 

 Személyes higiénia, tisztálkodás; 

 Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta) megelőzése a tanórai és a 

tanórán kívüli nevelésben; 

 Ésszerű napirend kialakítása. 

 

Szűrővizsgálatok: 

 fogászat, szemészet, hallás, gerinc, stb. 

 

Külön programok szervezése: 

 Egészségnevelési nap, verseny szervezése   

7.3  AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS SZÍNTEREI 

Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

 Példamutató iskolai hatás: termek, folyosók, udvar, élő sarok kialakítása; 

 A pedagógusok, a dolgozók példamutatása; 

 Ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében: pl.: reggeli elfogyasztása, 

az évszaknak megfelelő öltözködés, stb., 

 Az iskola által biztosított étkezés étrendjére való odafigyelés; 

 Egészségnapok” (felvilágosító-preventív előadásokkal) 

 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológiaóra, 

természetismeret óra, környezetismeret óra.  

 

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek: 

 Szakkörök  

 Egészségnevelési akciók  

 Nyári táborok  

 Előadások 

 Egészséges környezetben (pl.: hegyekben) végzett túrák, kirándulások. 

7.4  AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐK 

Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, iskolaorvos, védőnő. 

 Orvosi ellátás: a hatályos jogszabályok értelmében minden tanévben a háziorvos orvos 

látja el az iskolaorvosi teendőket. 

 Feladata: általános szűrői vizsgálatok, látás-, hallás-, ortopédszűrés, meghatározott 

évfolyamon a tanulók általános vizsgálata, szükség esetén szakorvosi vizsgálat kérése, 

az ÁNTSZ által előírt oltások beadása, adott esetben akut ellátás. 
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 Fogorvosi ellátás az iskolafogászaton, minden évfolyam szűrővizsgálata alkalom 

szerinti időegyeztetés alapján történik. 

 Szakorvosi ellátás komolyabb esetekben - orvosi javaslatra - a Klinikákon vagy a 

kórházban történik. 

Külső partnerek: Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő szervezetek, Nevelési Tanácsadó,   

                                 CSFSE, szakrendelők. 

Sikerkritériumok 

A tanulók az egészségfejlesztés terén szerzett ismereteik, készségeik és jártasságaik birtokában 

felismerik a kiegyensúlyozott életmód és életvitel jelentőségét.  

Tisztában vannak azzal, hogy a mindennapi életvezetés, az életmódbeli szokások fogják döntő 

mértékben meghatározni későbbi egészségi állapotukat, életkilátásaikat.  

A mindennapi mozgás belső igénnyé válik számukra.  

Rendelkeznek olyan kommunikációs készségekkel, amelyek segítik őket az egészségüket 

támogató döntések meghozatalában, konfliktusaik kezelésében. 

7.5  AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA 

1-4. évfolyamon: 

Feladat Felelős Határidő 

Alapvető higiéniai 

követelmények kialakítása 

Osztályfőnökök/ 

Osztálytanítók 

folyamatos  

 

Öltözködés az évszaknak 

megfelelően.  

Körny. tanító/ 

osztályfőnökök  

folyamatos  

 

Helyes fog-és testápolás.  

 

Körny. tanító/ 

osztályfőnökök  

1. évfolyam 

 

Érzékszervek védelme.  

 

Körny. tanító/ 

osztályfőnökök  

1.  évfolyam 

Helyes táplálkozási szokás. 

Terítés, szalvéta, evőeszköz 

használata. Az élelmiszer 

higiénia jelentőségének 

felismerése. 

Osztályfőnökök/ 

Osztálytanítók 

2. évfolyam 

Egészséges táplálkozás 

(salátakészítés).  

Osztálytanítók 1-4. évfolyam 

Balesetmegelőzés. 

Segélykérés, mentők 

értesítése.  

Osztályfőnökök, 

környezetismeretet tanító 

 

4. évfolyam 

A betegségek okai, tünetei. 

A fertőző betegségek 

megelőzése.  

Környezetismeretet tanító   4. évfolyam 

Mindennapos testnevelés  Testnevelést tanítók folyamatosan  

Fejlesztő játékok beépítése a 

szabadidős tevékenységbe.  

Szabad foglalkozások 

vezetői 

folyamatosan  

Egészség őrjárat Éves munkatervben 

megjelölt felelős 

folyamatosan  

Kerékpártúra, természetjárás Osztályfőnökök  időszakosan 
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Részletes tevékenység az 5-8. évfolyamon: 

5. évfolyam: 

Téma Követelmény 

Ki vagyok én?  

 

Az "énkeresés" önmagunk megismerésének 

szükségessége. A pozitív énkép  

megalapozása. Érték, egyediség, személyiség, 

önbecsülés. Az osztálytársak találják  

meg egymásban a pozitív tulajdonságokat, becsüljék meg 

egymás értékes jellemvonásait.  

Az egészség értéke életünkben Egészséges életmód. Stresszoldás. Testi, lelki és szociális 

harmóniák védelme. Az érzelmi feszültségek és fizikai 

állapotunk, egészségünk közti összefüggések.  

Hogyan élhetek egészségesen?  

 

Az egészséges életmódra vonatkozó hosszú távú döntések 

motiválása. Testi és lelki  

mentálhigiéné. Az egészséges fizikum megóvásának 

módjai. Az egészségkárosító  

cselekedetek rontják életesélyeinket. 

Az egészséges táplálkozásról  

 

Egészséges étrend kialakítása. Hogyan táplálkozzunk? Mi 

a táplálkozás célja? Mit és  

mennyit együnk? Ismerkedés a legfontosabb 

tápanyagokkal, vitaminokkal, ételekkel.  

A sport és a testmozgás  

 

Mi a testkultúra? A testi és lelki egészség megóvása. 

Helyes napirend, tisztálkodás.  

A sport szerepe életünkben. A rendszeres testmozgás 

megóvja egészségünket.  

Veszélyes anyagok  

 

A drog fogalma, gyógyszerek, dohányzás hatásai. 

Rászokás veszélyei.  

A védőnő előadása a 

serdülőkori problémákról  

 

A serdülőkor testi, lelki problémái.  

Tisztálkodási szokások. Egymás iránti egészséges 

érdeklődés.  

Pszichológus előadása A serdülőkor testi, lelki problémái.  

Tisztálkodási szokások. Egymás iránti egészséges 

érdeklődés.  

 

6. évfolyam 

Téma  Követelmények 

Az emberi test felépítése és 

működése Életrend, életritmus  

 

A napi- és életrend kialakításának szükségessége. A rövid 

és hosszú távú döntések  

összetevői és hatásuk az egészségre. Az életkorral járó 

testi változások.  

Az egészséges és a beteg 

ember  

 

Egészségünk megóvása alapvető érdekünk és feladatunk. 

Folyamatosan eddzük  

testünket és lelkünket! Egészséges életmód. Mi a 

teendőbetegség esetén?  

Hogyan tudok visszautasítani?  

 

A visszautasítás gyakorlása. Hogyan tudok 

visszautasítani, ellenállni egy csoporton  

belül? Csábítás, kísértés, önfegyelem. Véleményalkotás.  
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A szabadidő helyes eltöltése  

 

Helyes napirend kialakítása - tervezzük meg a 

szabadidőnket.  Menjünk minél többet a szabadba! A 

kulturált szórakozás, olvasás, zenehallgatás.  

A védőnő előadása a serdülés 

problémáiról  

A serdülőkor testi, lelki problémái.  

Higiénés szokások. Önismeret.  

A pszichológus előadása a 

tanulási nehézségekről és a 

lelki problémákról  

 

A tanulási kötelezettségből adódó felelősség, a stressz 

egészségügyi, lelki problémái.  

A választás felelőssége.  

A különböző képességekből adódó feszültségek kezelése, 

egymás segítése.  

 

7. évfolyam 

Téma Követelmények 

Mit tegyek? Problémamegoldás  

 

 

Az emberi kapcsolatok természetes velejárója a 

konfliktus. Megismerjük azokat a technikákat, 

amelyekkel kezelni tudjuk a konfliktusokat, csökkenteni 

a stresszes állapotot. A problémamegoldás.  

Az egyén, a médiák, a drogok  

A reklám hatása  

 

A szokások szerepe életünkben. A rossz szokástól kellő 

motiváció, önnevelés, akaraterő 

segítségével megszabadulhatunk. A médiák negatívan és 

pozitívan is befolyásolhatják a fiatalokat. A 

droghasználat következményei. Kritikus gondolkodás.  

Kritikus helyzetek és döntések  

Visszautasítási technikák  

 

A próbálkozás, a kudarc, a célok felvállalása a döntés 

velejárója. Tudni kell újra kezdeni. A baráti és családi 

segítség. Jellemünket állandóan erősíteni, nevelni kell. 

Ellenállási és visszautasítási készség fejlesztése. 

Menjünk a szabadba!  

 

Az egészséges életmód nélkülözhetetlen velejárója a jó 

levegő, a testmozgás. Kirándulás, túrázás, sportolás. 

Magyarország természeti kincseinek megismerése.  

Kirándulás, túrázás, sportolás. 

Magyarország természeti 

kincseinek megismerése.  

 

Testünk működése. A serdüléssel járó változások. A 

személyi higiénia, a testi és lelki egészség megóvása. 

"Divathóbortok", rossz szokások az öltözködésben, 

táplálkozásban. Beszélgetés a dohányzás és az alkohol 

káros hatásairól.  

A védőnő előadása a serdülésről A serdülőkor testi, lelki problémái. 

 

Pszichológus előadása  

 

Párkapcsolatok, önismeret.  

 

Szerelem  

 

A barátság és a szerelem fogalma. A nemi érés. A 

serdülés biológiai és pszichikai  

változásai. A hűség, bizalom, felelősségtudat a 

szerelemben.  

 

8. évfolyam 

Téma Követelmények 

Az én életösvényem  

 

A jövővel kapcsolatos bizonytalanságok, kétségek 

természetes volta. Fogadják el saját felelősségüket 

életminőségük alakításában.  
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Teendőim a teljes életért  

 

A célkitűzés az életvezetés fontos eleme! Önépítés 

kudarcokból, sikerekből.  

Egészséges kockázatvállaló magatartás.  

Veszélyek és a társadalom  

 

A szenvedélybetegségek kialakulása hátterében álló 

egyéni és közösségi befolyásoló tényezők felismerése. 

A szervezett segítségnyújtás lehetőségeinek 

igénybevétele.  

Vigyázok magamra, vigyáznak 

rám.  

 

Fedezzék fel a közösségi támogatásban rejlő erőket, a 

személyes példamutatás  

jelentőségét.  

Hová fordulhatok, kik 

segíthetnek?  

A helyi közösség és a nemzeti keretekben nyújtott 

segítség különböző szervezeti formái.  

Nemet mondani  

Határozott ellenállás, alkotó 

gondolkodás  

 

A visszautasítási készség fejlesztése, a kapcsolatok 

megőrzésének lehetősége.  

Negatív nyomás, pozitív hatás. Passzivitás. 

Agresszivitás.  

A védőnő előadása  

 

Család szerepe az egyén és a társadalom életében. A 

korai szexuális élet veszélyei.  

Szexuális felelősség.  

 

Szakórákon: 

6. évfolyam: Testi- és lelki egészségünk – Természetismeret tantárgy keretében 

Téma Követelmények 

A kullancs okozta betegségek.  A kullancs okozta betegségek tüneteinek felismerése, a 

megelőzés módjai 

Az emberi test és változásai  

 

Az emberi szervezet életszakaszokban bekövetkező 

változásai. A változás mértékét befolyásoló külső, belső 

körülmények. Önismeret, elfogadás.  

A táplálkozás, mint 

életszükséglet  

 

Tudatos, korszerű, egészséges táplálkozás. Mit, 

mennyit és mikor együnk. A  

tápcsatorna jellemzői 11-12 éves korban. Fogápolás.  

Mozgás és higiéné  

 

A mozgásszerv-rendszer fejlődése, problémák. Ajánlott 

mozgásformák. A fejlődő szervezet higiéniája.  

Biztonság, kockázat  

 

A veszélyhelyzetek, viselkedési módok. 

Veszélyforrások és azok megelőzése. Az 

elsősegélynyújtás tennivalói.  

Veszélyes anyagok  

 

Nikotin, alkohol, drog és a szervezet. Következmények. 

Szenvedélybetegség. Drog nélkül felnőni. A szerek 

hatása az emberi kapcsolatokra. 

Emberi szexualitás  

 

A serdülő szervezet változásai. Személyiségek, fiúk, 

lányok. A szaporító szervrendszer egészsége.  

Családi élet  

 

A családi közösség régen és ma. A gyermek helye a 

családban. Jól működő kapcsolatok feltételei. 

 

8. évfolyam - biológia 

Téma Követelmény 
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Az emberi szervezet felépítése és 

működése  

Szerveződési szintek. A bőr sérülései, bőrápolás. A 

rendszeres mozgás fontossága, a mozgásszegény 

életmód következményei. A táplálkozás. A 

légzőszervekre ható környezeti ártalmak, a dohányzás 

káros hatásai. A szív és érrendszeri betegségek  

megelőzése. Védekezés a kórokozók ellen. Nemi úton 

terjedő betegségek.  

Az ember egyedfejlődése  

 

A fejlődési szakaszok főbb egészségügyi problémái.  

Idegi és hormonális szabályozás  

 

A lelki egészség. Kockázatok és veszélyek felismerése, 

kivédése.  

 

Iskolai szintű tevékenységek: 

Feladatok Felelős Határidő 

Fogászati szűrés  

 

Fogorvos – beosztás szerint Évente egy alkalommal 

Iskola-egyészségügyi  

szűrővizsgálatok 

Védőnő és háziorvos Az egészségügyi ellátás éves 

munkaterve szerint 

Egészségnap munkaközösségek vezetői Évente egy alkalommal 

Kerékpártúra 7. és 8. o. osztályfőnökei Évente egy alkalommal 

Táborozás igazgató Évente egy alkalommal 

Előadások: „Fiatalok az élet 

küszöbén” „Ne csak együnk, 

táplálkozzunk” „Szerelem és 

felelősség” „Az egészséges 

társadalom alapja a 

fiatalkortól megőrzött 

egészség” 

Külső előadók:  

védőnő 

pszichológus  

élelmezésvezető 

 

alkalmanként, évente 1-2 

alkalommal  

 

 
A testi egészség mellett az iskola fő feladata a lelki és mentális egészség lehetőségeinek 

megteremtése, fenntartása. A tanulók egészséges testi és lelki egészségének fenntartása a 

nevelők mindennapi feladatához tartozik. Amennyiben ezek minőségében romlást, negatív 

változást látnak, azt jelezni kell a diák szüleinek, illetve az ezzel foglalkozó intézményeknek. 

Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben 

előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. Intézményünk 

közreműködik a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során tevékenyen együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, 

valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, 

intézményekkel és hatóságokkal.  

Ha az intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem 

tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme érdekében 

indokolt, megkeresi a gyermek-és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más, az ifjúságvédelem 

területén működő szervezetet, hatóságot, amely javaslatot tesz további intézkedésekre. 
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8. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁNAK ISKOLAI TERVE 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely 

sérülésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvosok, vagy más egészségügyi 

személy megérkezése előtt. 

 

Az elsősegélynyújtó feladatai: 

 

      A helyszín felmérése 

 Gyorsan tájékozódjék arról, mi történt 

 Mérje fel, milyen veszély fenyegeti az elsősegélynyújtót és a sérültet 

 Nem szabad kockáztatni saját testi épségét 

 

A helyszín biztosítása 

 Megóvni a sérültet a további veszélyektől 

 Egyedül ne vállaljon túl sok feladatot 

 Vegye számba az összes sérültet és ezután nyújtson elsősegélyt 

 A sérültek súlyossága szerint döntse el az ellátás sorrendjét 

 Kérjen segítséget 

 Bizonyosodjék meg arról, hogy a szüksége szakemberek elindultak a helyszínre. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia 

és testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. A tanulók számára a 

délutáni foglalkozások keretén belül tájékoztatást, oktatást, gyakorlati ismereteket nyújtó 

foglalkozásokat szervezünk szakemberek részvételével: 

 védőnő 

 házi orvos 

 mentőszolgálat szakembere 

 orvos asszisztens 

 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

Az elsősegélynyújtás olyan beavatkozás, melyet hirtelen egészségkárosodás esetén, annak 

elhárítása, vagy a további állapotromlás megakadályozása érdekében végez az észlelő személy. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának célja, a sérült állapotának romlását megakadályozni, 

fájdalmát csökkenteni, nyugalmát biztosítani az orvosi segítség megérkezéséig. Ismerjék fel az 

elsősegélynyújtás fontosságát és kiemelkedő szerepét, sajátítsák el a legalapvetőbb 

segítségnyújtási módokat. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja, hogy helyes alkalmazásával lehetővé 

váljon az időveszteség minimálisra csökkentése, mely a maradandó egészségkárosodás nélküli 

túlélés alapvető feltétele.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek oktatás keretein belül a diákok megismerkednek többek 

között a 'Ne árts!' elvvel, a veszélyeztető állapotokkal, a keringés és légzés megingást okozó 

kórképek ellátásával, az alapszintű újraélesztéssel, a sérülések osztályozásával, a különböző 

sérülés- és betegségcsoportok alapvető elsősegély-nyújtási ismereteivel, a segítségkérés 

alapelveivel, a hatékony csapatmunkával.  

 

Az oktatás során a következők elsajátítása válik lehetővé:  

 telefonon történő segítséghívás és a vészhelyzettel kapcsolatos kérdések helyes 

megválaszolása;  

 stabil oldalfekvés és egyéb elsősegély-technikák;  
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 kisebb sebek ellátása, kötözése;  

 közlekedésbiztonság; 

 veszélyes gyógyszerek és mérgező növények. 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

A képzés gerincét a szituációs gyakorlatok adják.  

A gyakorlatok esetmegbeszéléssel zárulnak, mely a feladatok közös elemzése nyomán 
lehetőséget nyújtanak a helyesen megoldások, megfelelő teljesítések megerősítésére, illetve az 

esetlegesen előforduló hibák, tévedések korrekciójára.  

Nagy hangsúlyt fektettünk emellett a szituációs játékok során megélt pszichés élmények 

feldolgozására, valamint az elsősegélynyújtóra nehezedő stressz megfelelő kezelésének 

fontosságára is felhívjuk a figyelmet. 

Tudatosítani kell tanulóinkban, hogy az iskolában való tartózkodás, illetve sportolás közben 

milyen sérülések adódhatnak, mit kell tenni egyes sérülések esetén. 

Kirándulások alkalmával fel kell hívni figyelmüket a veszélyforrásokra pl.: a helyes 

közlekedési szabályok betartására, a hegymászás lehetséges veszélyeire, 

megakadályozására. 

Mindenütt be kell tartani a megfelelő előírásokat, írott és íratlan szabályokat. 

9. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS, AZ ISKOLAI ÉLET SZEREPLŐINEK 

EGYÜTTMŰKÖDÉSE   
 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie 

mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselkedésével, 

beszédstílusával.  

Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

türelem, a megértés, az elfogadás. 

 

A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés 

területei: 

 Tanítási órák: szaktárgyi órák, hittanórák, osztályfőnöki órák 

 Tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: tanulószoba, napközi, szakkörök, 

lelkigyakorlatok, zarándoklatok, kirándulások, táborok 

 Diákönkormányzati munka 

 Műsorokra való felkészülés, a műsorok előadása 

 

A közösségfejlesztés hozzájárul: 

 az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, 

 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), 

 a másság elfogadásához az együtt érző magatartás kialakulásához, 

 a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

Mivel az iskola nem differenciáltan, egymástól függetlenül, egymás mellett fejleszti a tanulók 

személyiségét, hanem közösen egymást erősítve a tanulók egyéni képességeit, beállítódását 
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figyelembe véve kiemelten fontos, hogy megjelöljük azokat a legfontosabb, a 

közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának 

figyelembe kell vennie mindennapi munkája során. 

 

9.1. A TANÍTÁSI ÓRÁN MEGVALÓSÍTHATÓ KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FELADATOK  

  

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével. 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása. 

 A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések 

bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével). 

 A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése. 

 Különböző, változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, 

kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősítése. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja. Ezért 

törekedni kell arra, hogy a nevelők azonos értékrendet képviseljenek, megbeszéljék 

egy-egy adott osztály problémáit, egységesen lépjenek fel, az eredményes és hatékony 

munka érdekében. 

Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van 

feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő 

szervezetek vezetőinek is, hiszen megjelenésével, viselkedésével, beszédstílusával, társas 

kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a diákok előtt. 

 

9.2. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FELADATAI 

 

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 A lelkigyakorlatok, zarándoklatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését. 

 Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

 Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy a 

különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a 

közösséghez való tartozás érzését. 

 A sokoldalú és változatos foglakozások (zenei, tánc, képzőművészeti, kézműves, sport) 

járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A séták, a kirándulások mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet iránti 

felelősséget. 

 Az iskolai műsorok szereplőinek több évfolyamból való összeválogatása, hozzájárul a 

egymás jobb megismeréséhez, közösségi szellem erősödéséhez. 

 Egy-egy csoport szerveződésének fontos motiváló tényezője lehet az azonos 

érdeklődési kör. Ennek alapján szerveződnek a szakkörök, sportkörök. Fontos 

tevékenységünknek tartjuk, hogy e szervezeti keretek között ne csak a 

tehetséggondozásra kerüljön sor, hanem a közösségben rejlő személyiségformáló erők 

is maximálisan kibontakozzanak. 
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9.3. A DIÁKÖNKORMÁNYZATI MUNKA KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAI   

 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

 Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, 

amellyel nem sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 

Cél, olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, 

értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait. 

9.4. A SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FELADATAI   

 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során: 

 

 Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi 

személyiségekkel, külső szakemberekkel. 

 Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet, az 

együttműködést. 

 Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív 

irányú elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére. 

 

CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM 

 

A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program arról szól, hogy az iskola kilép az 

osztálytermekből, a 45 perces időkeretből és teljesen másfajta pedagógiai módszereknek nyit 

teret. 

A programban megvalósuló tanulási alkalmak nem hagyományos iskolai tanórák: a diákok 

érdeklődéséhez közel álló témák szabad feldolgozására adnak lehetőséget. A pedagógusok új 

képzési formákat próbálhatnak ki, a tanulók pedig élményszerű közösségi alkalmakon 

gazdagodhatnak érdekes-értékes ismeretekkel. 

A kezdeményezésben partner pedagógusoknak a program arra is lehetőséget teremt, hogy 

június második felében – táboroztatás keretében – teljesen más módon keltsék fel a diákok 

érdeklődését, például az irodalom, a történelem és a természettudományok iránt. 

 
Célok: 

1. A kifejlesztett tartalmak és módszertan kipróbálására közösségi programok keretében 

2018 és 2019 nyarán került sor a köznevelési intézmények pedagógusai, tanulói és 

önkéntes segítői, valamint szálláshely- és programszolgáltatók bevonásával. 

2. A kísérleti program megvalósításában együttműködő csoportok egy új 

modellprogramot hoznak létre, amely hosszú távon megalapozhatja az informális és 

nem formális tanulási folyamatok megjelenését és beágyazódását a formális oktatás 

rendszerébe. 

3. Az alprojekt fejlesztései javítják a tanulók eredményességét, támogatják kompetenciáik 

fejlesztését, elősegítik az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az esélykülönbségek 

mérséklődését. 

4. Arra is törekedtek a program megvalósításában, hogy a nemzeti identitás erősítése minél 

hangsúlyosabb legyen ezeken a programokon, mert az élet fontos része a megélt nemzeti 

identitás. Rá kívánjuk irányítani a figyelmet, kik alakították a magyar történelmet, 
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mennyire volt fontos számukra a magyarság, mennyi teljesítmény van a 

történelmünkben, és büszkék lehetnek arra, hogy ennek a közösségnek a részesei.kjh 

5. Fontos eleme a programnak, hogy a gyerekek együttműködnek, játékosan szereznek 

ismereteket, ez a tudás pedig beépül, és a későbbiekben is segíti majd a tanulást. 

Feladatok: 

 Befogadó, elfogadó és nyitott tanulási környezet megteremtése, ahol az élmény, a 

közösen integráltan végzett alkotói tevékenység és annak bemutatása a társadalmi 

együttműködést erősíti. 

 Olyan tanulási módok és szervezési megoldások megvalósítása, amelyek előmozdítják 

a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését. 

 A tanulók eredményességének javítása, a kompetenciáik fejlesztésének támogatása;  

 Az iskolai lemorzsolódás csökkenésének elősegítése; 

 Az esélykülönbségek mérséklődése; 

 Az osztályközösségek megerősödése; 

 A diákok szabadidejének szervezése, a tanórán kívüli gyakorlati tapasztalatszerzés; 

 A tanulás közösségi élménnyé formálása. 

 Nemzeti identitás erősítése 

Feladatok: 

 A www.csodaszarvasprogram.hu oldal megismerése, a benne található tartalmak 

kreatív felhasználása a szabadidő hasznos eltöltése és a közösségfejlesztés érdekében. 

 Bentlakásos és a napközis tematikus alkalmak megvalósítása. 

 Felkészülés a tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakra, az ehhez 

kapcsolódó módszerek és eszközök magas színvonalú alkalmazására, a hatékony 

tanulási környezet, az élményszerű tanulási folyamat biztosítására. 

 Pedagógusaink  játék- és foglalkoztatási eszköztárainak bővítése. 

Programok: 

Osztályonként a kiválasztott témakör programelemeinek megvalósítása, így: 

 kézműveskedés, 

  drámapedagógiai foglalkozások, 

  agyagozás, 

  mese dramatizálása, 

  táncház,  

 sportfoglalkozások, 

  kortárs mesék vetítése, 

  önismereti- és közösségfejlesztő játékok, 

  külső helyszínen élményszerzés,  

 kiállítás az elkészített alkotásokból, vetélkedők….. 

 

 

LÁZÁR ERVIN PROGRAM 

 

A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat 

alapján Magyarország Kormánya egyetértett azzal, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen 

állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, 

valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű 

érték, ennél fogva kiteljesítés az állam kiemelt felelőssége. Ennek következtében az Emberi 

http://www.csodaszarvasprogram.hu/
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Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága minden évfolyam esetében 

meghatározta a kulturális programok körét az alábbiak szerint: 

 

1.      évfolyam: Báb-előadás 

2.      évfolyam: Előadó művészeti produkció bemutatása az oktatási intézményekben 

3.      évfolyam: Színházi előadás bemutatása a saját játszóhelyen 

4.      évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása az intézményekben  

                        vagy koncerttermekben 

5.      évfolyam: Színházi előadás bemutatása a saját játszóhelyen 

6.      évfolyam: Cirkuszművészeti előadás 

7.      évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása az oktatási intézményekben 

8.      évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten 

 

Intézményünk minden évfolyama részt vesz a Lázár Ervin Programban. 

 

9.5. ISKOLAI HAGYOMÁNYOK, ÜNNEPEK 

Iskolánk tanulói saját osztályközösségük mellett az iskola egészének, mint nagyközösségnek 

is tagjai. Fontosnak tartjuk az együvé tartozás érzésének erősítését. Ennek eszközei az iskola 

közös rendezvényei: 

 az iskolai ünnepélyek, megemlékezések:  

 karácsonyi ünnepély, valamint advent,  

 október 23- i megemlékezés, október 6. 

 június 4-i megemlékezés 

 a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.) 

 a holokauszt áldozatai (április 16.) 

 a magyar kultúra napja (január 22.) 

 a magyar költészet napja (április 11.) 

 diákönkormányzati nap, egy szent életéről szóló témanappal egybekötve 

 farsang 

 iskolánk névadójának, Néri Szent Fülöpnek, a tiszteletére témanapot szervezünk 

 gyermeknap iskolai körben, szülők bevonásával 

 az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok és 

nemzeti emléknapok, megemlékezések - időpontjukat és a megemlékezés módját az 

éves munkatervben határozzuk meg. 

 

Egyházi vagy települési szinten, a község művelődési házában ünnepeljük meg a következő 

ünnepeket: 

 Karácsony 

 Advent 

 Március 15. 

 Anyák napja 

 Idősek estje 

 Június 4. 

 

Iskolánk hagyományai szerint iskolai körben ünnepséget rendezünk: 

 a nyolcadikosok búcsúztatása alkalmából 

 a ballagás alkalmával 

 tanévnyitás és tanévzárás alkalmával 
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Egyéb hagyományaink: 

 A nyugdíjasok és más munkahelyre távozók elbúcsúztatása 

 Kollégák köszöntése gyermekszülés alkalmából 

 

A fentiek mellett a közösségfejlesztést szolgálják az egyházi ünnepekről való megemlékezések, 

misék, az osztálymisék, a lelki gyakorlatok. 

 

10. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖK 

FELADATAI   

 
Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, 

képességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a 

munkaköri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott 

munkarend alapján. 

A pedagógus együttműködik más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak 

lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, projektnapok, témákhoz 

szervezett események, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak 

szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó tartalmainak integrálására. 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját, köztük az osztályfőnökök teendőit, személyre 

szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. 

10.1. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI   

 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg:  
 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

 osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
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10.2. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI   

 

Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő 

rendszer elvét figyelembe véve. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Segíti a tanulóközösség kialakulását. 

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

osztály szülői munkaközösségével.  

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

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát,  

 Szülői értekezletet tart. 

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

és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással 

kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, szükség 

esetén kapcsolatot tart a gyermekvédelmi szakemberrel. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

11. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG  

Kiemelt figyelmet érdemlő gyermek, tanuló: 

a) Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (SNI) 

 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló (BTM) 

 kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

 

A közös erőfeszítés öröme:  

A közös erőfeszítés öröme, mint együttes élmény nélkül az iskola képtelen elfogadtatni magát 

az egyénekkel, mert e nélkül egyszerűen élvezhetetlen. A tanulási nehézségekkel, magatartási 

problémákkal küszködő gyermeket minden közös tevékenységbe be kell vonni.  

 

Védelmet, védettséget nyújtson:  

Az iskola olyan szervezetté és közösséggé váljon, amely védelmet nyújt a magánnyal szemben, 

a kirekesztés ellen, olykor a gyerek családjával szemben is, még ha nem hagyományos 

gyermekvédelmi problémáról van is szó, hanem sokkal finomabb dolgoktól, például meg nem 
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értésről, elidegenedésről, elkényeztetésről vagy rejtett erőszakról /verés/, jöjjön az akár 

gyerektől, akár felnőttől. Az iskola olyan hely kell hogy legyen, ahol a gyermeki jogok tisztelete 

hatja át a tevékenységeket az emberi érintkezés minden szintjén és formájában.  

 

A kommunikációs képesség megalapozása:  

 

A cél, hogy mindenki meg tudja értetni magát mindenkivel, és meg tudjon érteni mindenkit. A 

gyerekeknek legyen mondanivalója, mert a kommunikációs képesség elsősorban tartalmi 

kérdés. A másik, pedig az, hogy a közlés legyen fontos valakinek vagy valaminek. Valóságos 

érdeklődésnek kell jelen ennie ahhoz, hogy az pontos, szabatos beszédre ösztönözzön. Iskolára 

vetítve ez azt jelenti, hogy ha az iskolában olyan tevékenységek vannak, amelyekben az 

információ pontosságának szerepe van, akkor maga a működés motivál pontos beszédre. Ne 

legyen bátorságra szükség a gondolatok közléséhez. A nyílt, értelmes kommunikációhoz olyan 

helyzet kell, amelyben nem túl kockázatos azt mondani, amit az ember gondol, mert nem kell 

attól tartania, hogy megtorolják, vagy, hogy kinevetik és megszégyenítik. Sok gyereknél 

beszédnehézséget okoz az új helyzet, az iskolakezdés. Ezt azzal tudjuk korrigálni, ha a 

gyermekkel azt éreztetjük, hogy fontos, amit mond. Az önkifejezés minden eszköze egyformán 

fontos, hagyjuk az egész embert beszélni, ne csak a nyelvet.  

 

 A megváltozott körülményekhez sok tanuló csak nehezen tud alkalmazkodni. Fejlődésükben 

megtorpanás, zavar keletkezik. Az osztályban tanulók csak életkorban álltak közel egymáshoz, 

viszont adottságaikban, fejlettségben, képességeikben stb. igen heterogén az összetétel. Célunk 

az, hogy minden gyermek sikerrel megfeleljen az iskolai követelményeknek. Mindezt az adott 

közösségben, integráltan kell megvalósítanunk.  

11.1. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK SEGÍTÉSE   

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről értelmében: 

„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 

aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,” 

 

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

tanulók iskolai oktatásában a Nemzeti Alaptanterv (a továbbiakban: NAT) a sajátos nevelési 

igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési 

területek – nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken megfogalmazott 

célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek.  

 

Intézményünk vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását. Pedagógiai 

programunkban alapul vesszük, hogy az SNI-s gyermek minden más gyermekkel közös emberi 

tulajdonságokkal rendelkezik, hogy ugyanabban a kultúrában, emberi közösségben, 

társadalomban él. Ezért felnőtté válásukhoz biztosítjuk iskolai kereteinken belül az elsajátítható 

tudást és a kialakítandó képességeket, szem előtt tartva egészséges személyiségfejlődésük 

megalapozását, fejlesztését, illetve az oktatásukhoz – nevelésükhöz nélkülözhetetlen speciális 

szükségleteiket, hogy felkészítésük olyan mértékűvé váljon, amivel iskolaváltás esetén egy 

másik iskolában folytatni tudják tanulmányaikat, és képessé válhassanak szakképzésre, illetve 

a társadalomba való beilleszkedésre.  

A sajátos nevelési igényű tanulóink integrált nevelését-oktatását biztosító eltérő 

követelményrendszert, illetve a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő 
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programot a NAT, a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve és a 

„Kerettantervek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam)” alapján - helyi 

tantervünkbe beépítettük. 

A számukra előírt speciális fejlesztési irányelveket betartva, az eltérő tanterv szerint haladó 

tanulóinkat önmagukhoz mérten differenciáltan értékeljük, figyelembe véve az enyhe értelmi 

fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv által előírt követelményrendszert.   

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a 

NAT-ban alkalmazott szakaszolással. A helyi tantervben a bevezető szakasz időtartamának 

megnövelését – általában az első évfolyam tananyagának két tanévre történő elosztásával – 

indokoltnak tartjuk. 

Az egyéni gyógypedagógiai habilitációs és rehabilitációs foglalkozások órarendjükhöz és 

napirendjükhöz igazodnak. A foglalkozások megszervezésének heti időkeretét a köznevelési 

törvény alapján biztosítjuk számukra. A tanulóink annyi egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesznek részt, amennyi a sajátos nevelési 

igényükből eredő hátrányaik csökkentéséhez szükséges.  

 

Helyzetkép  

 

Intézményünkben jelenleg enyhe értelmi fogyatékos, atípusos autista, beszédfogyatékos, illetve 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (diszlexia-diszgráfia, kevert specifikus zavar) küzdő tanulók 

integrált nevelése - oktatása folyik. 

 

Célok meghatározása a „Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvek” 

alapján: 

 

 A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus 

spektrum zavarból vagy egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült 

funkciók kompenzálása vagy helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával. 

 Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

 A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

 Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

 Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 

kibontakoztatása. 

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

a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb 

beilleszkedést, 

 Az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

 Ha szükséges, a fejlesztés az iskoláskor előtti képességfejlődés területeire is terjedjen 

ki, 

 A rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai 

programjainak tartalmi elemeivé, 

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

 Az egyes területek módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésének, illetve új 

területek bevonásának lehetőségeit, 

 a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

 a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat fenn kell tartani. 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/kiegeszites/11_sni/enyhe/index_sni_enyhe.html
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Integrált nevelés, oktatás: 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti 

a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk (teljes vagy 

részleges integrációjuk).  

 

Sikerkritériumok:   

 a tanulók beilleszkedése,  

 önmagához mért fejlődése,  

 a többi tanulóval való együtt haladása. 

 

Ezeknek az eléréséhez szükséges: 

 

 a pedagógusok részvétele az integrációt segítő szakmai programokon, akkreditált 

továbbképzéseken. 

 a pedagógusok, egyéb dolgozók, gyermekek és szülők közösségének felkészítése a 

sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

 a habilitációs, rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani 

eljárások alkalmazása.  

 az egyes gyermek vagy csoport igényeihez igazodó pedagógiai – egészségügyi 

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

alkalmazása. 
 

A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs, rehabilitációs célú ellátása 

 

A sajátos nevelési igény kifejezi: 

 a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását, 

 az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének 

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

átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét, 

 a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű 

differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, 

habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását 

teheti szükségessé. 

 

 A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 

 

Az érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy 

helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával. 

 Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 

  A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 

  Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni 

tulajdonságok, funkciók fejlesztése. 

  Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének 

kibontakoztatása. 
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A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 

 A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar 

típusa, súlyossága. 

 A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar 

kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje. 

 A sajátos nevelési igényű tanuló életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs 

műtétei, képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

 A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és 

biztosítása, továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő 

felkészítés. 

 

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

tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni: 

 az intézmény pedagógiai programjában, 

  a helyi tantervben 

  a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban, 

  az egyéni fejlesztési tervben. 

 

A fogyatékosság, a pszichés fejlődési zavar típusának megfelelő szakirányú végzettséggel 

rendelkező gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár kompetenciája: 

1. a programok, programcsomagok összeállítása, 

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

megsegítés, 

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

habilitációs, rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, ezt követően a 

konzultációban. 

 

A szükséges pedagógiai feltételek biztosítása a sajátos nevelési igényű tanulók számára 

 

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

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

általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan 

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

igényű tanulók számára, mint például: 

 speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, 

 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök. 

 

A többségi intézményekben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti 

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

Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való 

együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: 

 A befogadó iskola vezetője támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő 

szakmai programokon akkreditált továbbképzéseken. 

 Az együttnevelést megvalósító iskolák pedagógusainak, valamennyi dolgozójának, 

gyermek- és szülői közösségének felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók 

fogadására. 

 Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 
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rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani eljárások 

alkalmazása.  

 A pedagógus a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes 

sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 

 A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő 

javaslatokat beépíti, a folyamatos értékelés, a tanulói teljesítmények elemzése alapján 

– szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó 

módszereket alkalmaz; 

 Egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 

 Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, 

javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 
 

Az iskola általános célkitűzései: 

 

 A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi szabályozás és a gyermeki 

sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más gyermekeknél. 

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

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

 az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

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

 

A részképesség-zavar gyanúja esetén a szülővel történő egyeztetés után az iskola javaslatot tesz 

a szakértői vizsgálatra. A Nyíradonyi Járási Szakértői Bizottság jogosult megállapítani a 

BTMN-et, illetve jogosult tovább küldeni SNI vizsgálatra a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Szakértői Bizottságához a diákot. A kiadott szakvélemények alapján, egyéni 

fejlesztő foglalkozást szervezünk, az iskolákban működő gyógypedagógus közreműködésével. 

A felzárkóztató foglakozásokat a Nkt. által biztosított időkeret terhére szervezzük. A szülőket 

tájékoztatjuk azokról a lehetőségekről, amelyekkel az iskola segítséget tud nyújtani gyermekük 

eredményes felkészüléséhez. A sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése, az 

általános műveltség alapozása az életkornak és egyéni képességeknek megfelelően történik, a 

tanulási zavar/akadályozottság, a fejlettség figyelembevételével. 

A differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtás a képességek fejlesztése során 

hiányosan működő képességek korrekciója valamennyi területen és évfolyamon megtörténik. 

Kiemelt figyelmet fordítunk az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek 

megteremtése érdekében.  

Az intézmény által ellátott fejlesztés célja: 

 Az önálló életvezetési technikák elsajátítása, gyakorlása, 

 Személyiség gazdagítása az önelfogadással, a mások elfogadásával, a toleráns 

magatartással, 

 Az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel az 

értékekkel, 

 A tanulók szociális képességének, viselkedésének, magatartásának formálása a 

konfliktusmentes társadalmi beilleszkedés érdekében, 

 Az ön- és környezetellátó, valamint védekezési technikák birtoklása a környezettel 

való harmonikus együttélés, a komfortérzet megteremtése céljából, 

 Alapvető tanulási képességek fejlesztése az ismeretek megszerzése, a 

továbbtanulás érdekében, 

 Az állóképesség, az erőnlét fokozása, felismerése, törekvés a fejlődésre, a 

kompenzáló, a karbantartó technikák, megoldások, korrigáló gyakorlatok 

elsajátítása és annak kitartó végzése, 

 Az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, azonosulás a 
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fejlettségnek megfelelően, 

 Az önálló tanulás képességének fejlesztése, egyénre szabott tanulási módszerek és 

technikák kiépítése hosszabb időkeretek biztosításával, 

 A testi és lelki egészség megóvása, a maradandó testi és lelki állapotváltozás 

megismertetése, elfogadtatása - a kompenzáló, korrigáló technikák gyakorlott 

birtoklása, 

 Értékeink, kultúránk, a szülőföldünk és népünk, gyökereink megismertetése, 

kötődések, azonosulások kiépítése, 

 Oldott, humánus légkör megteremtése az intézményben, ahol az értelem, az érzelem 

szabadon kibontakozik, és az emberi kapcsolatok kiteljesednek, 

 A jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismerése, 

önbecsülésük erősítése. 
 

Az általános célkitűzések teljesülésének kritériumai: 

 Eredményes, sikeres ismeretelsajátítás önmaga képességeihez mérten, 

 Kulturált érintkezési formák birtoklása, azonosulás a szerepeivel, írott és íratlan 

szabályok betartása, társas kapcsolatok fenntartása, illemszabályok elsajátítása, 

önuralom, a konfliktuskezelő technikák birtoklása, 

 Reális önismeret, önelfogadás, biztos tájékozódás a környezetben, az élő és az 

épített környezetünk értékeinek felismerése, környezetvédő, óvó cselekedet, 

viselkedés és megnyilvánulás különféle helyzetekben, 

 Önmaga és a társak másságának pontos ismerete, megértése, türelem, a mások 

hátrányos helyzetével való visszaélés elkerülése, 

 A szokások, a hagyományok elfogadása, más értékek tisztelete, az erkölcsös 

viselkedés és megnyilvánulás a társakkal szemben, az önzetlenség, a szeretet, a 

segítőkészség, a szorgalom és a rend cselekedetekben történő megmutatkozása, 

 A rongálás megfékezése, elítélése saját helyzettől, képességtől függően 

 Részvétel az iskola közösségeinek életében, kötődés társakhoz, felnőttekhez, 

büszkeség az iskolai hovatartozásban, oldott viselkedés az iskolai környezetben. 

 

Ellenőrzési formák: 
 

 Folyamatos megfigyelés, feljegyzések készítése, beszélgetések, cselekedet, 

viselkedéselemzés, tesztek, felmérések, nyomon követések, 

 Ellenőrzésben résztvevők: a munkaközösség-vezetők irányításával a tantestület 

felkért tagjai, az iskola vezetői. 

 

Pedagógus illetékességek:  

 

 a sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs célú foglalkoztatása: a 

zavar/akadályozottság típusának megfelelő gyógypedagógiai tanári végzettség. 
 

A SNI- tanulók nevelésében oktatásában részt vevő gyógypedagógus feladatai: 

 programokat, programcsomagokat állít össze, 

 gyógypedagógiai véleményével, jellemzésével segíti a diagnosztikai munkát 

 megfelelő pedagógiai környezetet alakít ki, 

 együttműködik a többségi pedagógusokkal, a segítő szakemberrel és a 

szülőkkel, nyomon követi a tanulók haladását, javaslatokat fogalmaz meg az 

egyéni fejlesztési szükségletekhez, 

 közreműködik az integrált nevelés - oktatás keretein belül a tanítási órákba 
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beépülő rehabilitációs tevékenység tervezésében, ezt követően a 

konzultációkban, 

 terápiás fejlesztő foglalkozásokat végez a tanulóval való közvetlen 

foglalkozásokon, 

 egyéni fejlesztési tervet készít (három hónapos ciklus), 

 évente legalább egyszer értékelést készít a fejlesztésben részesülő SNI 

tanulókkal kapcsolatos változásokról. 

 

Az intézmény személyi és tárgyi feltételei: 

 

 iskolánk személyi állományában lévő/megbízási szerződéssel alkalmazott 

gyógypedagógus végzi az SNI tanulók fejlesztését, 

 minden SNI tanulóval a szakértői bizottság által meghatározott szakirányú 

végzettségű gyógypedagógus foglalkozik (szükség esetén utazó 

gyógypedagógiai hálózat által), 

 külön fejlesztő terem kialakítását tervezzük intézményünkben, 

 eszközeink beszerzése folyamatosan történik a fejlesztendő területek igényéhez 

mérten. 
 

Tantárgyak, tantárgyrészek minősítése alóli mentesítések:  

 

„A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság 

véleménye alapján az igazgató, szülői kérelemre mentesíti: 

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett 

szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 

 

b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés 

és a minősítés alól.” 

Az egyéni fejlesztési tervet a gyógypedagógus készíti el a szakértői bizottság 

véleménye alapján, valamint egyéni fejlesztési naplót vezet.  

 

A fejlesztés célja: 

 

 az egyéni programban a felzárkóztatás megvalósítása, a tanuló legoptimálisabb 

fejlődésének biztosítása. 

  A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült 

funkciók korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a 

felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, a szociális képességek 

fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és a programokon, tréningeken, terápiás 

foglalkozásokon keresztül valósul meg. 

 

Minden szaktanártól, osztálytanítótól, osztályfőnöktől elvárjuk, hogy: 

 

 tudjon differenciáltan nevelni-oktatni, 

 semmiféle hátrányos megkülönböztetés, (diszkrimináció) nem érheti részéről a 

tanulót, 

 értékeléskor vegye figyelembe a tanulók eltérő képességeit, a tanulót önmagához 

képest mérje, értékelje a fejlődést, 

 a hátrányt nem jelentő képességterületen erősítse a tanuló kiemelkedési lehetőségeit, 

erősségeit, 
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 nevelje, érzékenyítse a közösséget a képességek különbözőségeinek tolerálására.  

 a szülővel kiemelten figyelmesen és tapintatosan viselkedjen, foglalkozzon, 

 a tanuló problémáit értse meg és értesse meg a többi pedagógussal, 

 szükség esetén forduljon szakemberhez a gyermek érdekében, 

 kísérje figyelemmel a tanuló szakellátásának folyamatát, eredményességét, 

 gondoskodjon a tanuló megfelelő iskolafokozatba kerüléséről, pályaválasztásáról, 

 szükség esetén a tanuló iskolai teljesítményéről, magatartásáról adjon írásbeli 

véleményt. 
 

Az intézmény által használt dokumentumok: 

- sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos dokumentáció (külív, haladási napló, 

fejlesztési terv, szakvélemény) 

 

A Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programját a 2. számú melléklet tartalmazza 

 

11.2. A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐK SEGÍTÉSE  

 

Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő és a sajátos 

nevelési igényű tanulók fejlesztését, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és 

közössége fejlesztésének is gátjává válhat. A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" 

pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem felzárkóztat, hanem olyan képességeket fejleszt, 

melyek a gyerekek iskolai teljesítményét javítják.  

 

A komplexitás elvének érvényesítése szellemében a fejlesztés az alábbi területeket öleli fel:  

- mozgás (nagy- és finommozgás),  

- testséma,  

- téri orientáció,  

- percepció (vizuális, auditív, taktilis), melyekhez mindig kapcsolódik a verbális 

tudatosítás.  

 

 Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb 

tanulási teljesítményt mutatnak.  

 A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok (továbbiakban: 

szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, 

tanulási nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdenek.  

 

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés 

tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl 

(mozgás, testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés, stb.).  

 

Szervezeti formái  

- Egyéni fejlesztés (1-3 fő),  

- Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő),  

a szakvéleményben illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint.  

 

Iskolánk feladata:  

- A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének 

feltárása.  

- A fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal.  

- A megfelelő beilleszkedés hatékony segítése.  
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- A szülők segítése a családi, a nevelési konfliktusok megoldásában.  

 

Ennek érdekében fejleszteni szükséges a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttműködési, 

kapcsolatépítési képességét, szerepelni tudását, konfliktuskezelői képességét. A fejlesztés 

színterei az iskolai, az osztályközösségi, a hitéleti programok. Az elérendő cél a tanulók 

felelősségtudatának, önfegyelmének, kezdeményezőkészségének, csoportmunkára való 

alkalmasságának kialakítása.  

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
 

A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása 

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

tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek 

életének tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 
 

A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében 

 Feladata: A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek heteronóm – a felnőttek 

elvárásainak megfelelni akaró – személyiségének lassú átalakulásától az autonóm – 

önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 
   

Az önkormányzás képességének kialakítása 

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

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

összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 
 

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése 

 Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a 

közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen 

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

tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban 

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

viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 
 

A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása 

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

viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának 

kialakítása, ápolása. 

 

11.3. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK   

 

Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 

kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több 

területén az átlagosat messze túlhaladó tevékenységeket tud létrehozni. 

Minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy képességének 

megfelelően teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumaiért, de nem is 

képessége fölött, mert attól neurotikus, szorongó lehet. A pedagógus magatartásán, tapintatán 

múlik, megtanulja-e a jobb képességű gyermek, hogy gyengébb társát is meghallgassa, segítsen 

neki, a gyengébb képességű fiatal pedig érezze, hogy elfogadják és szeretik őt. 
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Minden diák megtapasztalja, hogy nem a teljesítményéért fontos ő nekünk, hanem saját 

magáért. Csak ebben a légkörben értik meg, hogy a kudarc szükséges velejárója az életnek, s a 

helyes önismeret szempontjából rendkívül fontos. 

Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. 

Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a 

figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. E 

tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb 

együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó 

intézményekkel és szakemberekkel. 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

 Differenciált, egyéni képességekhez igazodó tanórai munka 

 Tehetséggondozó szakkörök  

 Tanulmányi versenyek 

 Levelezős versenyek 

 Sportversenyek 

 Vetélkedők 

 Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre  

 Felkészítés középiskolai tanulmányokra  

 Könyvtár 

 Kulturális rendezvények látogatása (hangverseny, mozi, színház… 

 Internethasználat 

 Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése 

 Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 

fejlesztésükről. 

 

Az iskolánkban célul kitűzött személyiségfejlesztés magas szintje csak akkor érvényesülhet, ha 

megfelelő eszköz- és tevékenységrendszer áll rendelkezésünkre. A tanulóknak tanítási órákon 

és azon kívül szerepek sokaságát kell biztosítani ahhoz, hogy megismerhessék önmagukat, 

kibontakoztathassák tehetségüket. 

11.4. A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM    

 

Tanulási kudarcok lehetséges okai: 

 Hiányzás magas aránya 

 Értelmi képességek 

 Szülők túlzott elvárása 

 Magas követelményrendszert diktáló tempó 

 Részképesség zavar  

 Átmenet probléma  

 Nagy létszámú osztály 

 Nem megfelelő szociális, családi háttér 

 elhanyagoló, érdektelen szülői magatartás 

 túlterheltség 

 helytelen időbeosztás 
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A segítségnyújtás módszerei: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés; 

 a napközi otthon; 

 a tanulószoba; 

 az egyéni foglalkozások; 

 a felzárkóztató foglalkozások; 

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

vagy csoportos használata; 

 a továbbtanulás irányítása, segítése. 

 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

jelentős –a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő – 

különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok 

ismeretében, személyi higiénia terén, a katolikus vallás szertartásainak, a vallásgyakorlás külső 

formáinak ismeretében.  

Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató 

programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 

Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az érzelemszegény 

gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk 

fel. 

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot 

kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló 

helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató 

foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és 

kivitelezését. 

Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a korábban lemaradó 

tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való törekvés 

a tanári munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. 

E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a felzárkóztató foglalkozások. 

A pszichésen iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok dominanciája 

jellemző. Az ismeretlen tananyag elsajátítása is akaratlagos figyelmet és emlékezetet igényel. 

A szándékos emlékezet az egész személyiségfejlődést alapjaiban befolyásolja. 

A felzárkóztató foglalkozások elsődleges feladata az érdeklődés, a gondolkodás, a beszéd 

megfelelő fejlesztése. 

 

11.5. AZ IFJÚSÁGVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA  

 

Intézményünkben tudatosan kezeljük a 

 hátrányos megkülönböztetés 

 zaklatás 

 megalázás 

 a megfélemlítés előfordulását. 

Iskolánk munkájának szervezésében, irányításában, működtetésében, a feladatok 

végrehajtásában, döntések, intézkedések meghozatalánál a gyermek mindenekfelett álló 
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érdekeit vesszük figyelembe. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok végzése minden 

pedagógus feladata. Iskolánkban ezt a munkát az intézményvezető fogja össze és koordinálja. 

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden 

pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók 

fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

A 2020/2021-es tanévtől gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk is lesz heti hat órában. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: 

 Nyilvántartani a veszélyeztetett helyzetű, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulókat. 

 Tájékoztatni a szülőket, tanulókat, hogy hogyan tudják problémáikat orvosolni, milyen 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményeket kereshetnek fel problémáikkal. 

 Egészségvédő, mentálhigiéniás és szenvedélybetegség megelőző programokat kell 

szervezni. 

 Anyagi problémáik esetén támogatást és különböző természetbeni juttatásokat kell 

részükre   biztosítani. 

 Figyelemmel kell kísérni pályaválasztásukat, továbbtanulásukat. 

 Szükség esetén védő-óvó intézkedéseket kell tenni a tanulók érdekében. 

 

A pedagógusok a megszerzett információt bizalmasan kötelesek megőrizni, a törvényi 

előírásoknak megfelelően felhasználni.  

 

Minden pedagógus közreműködik az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.  

Lehetővé kell tenni az ifjúságvédelemmel kapcsolatos jogszabályok megismerését, mind a 

pedagógusok, mind a tanulók körében.  

 

Az osztályfőnök részt vesz a veszélyeztető okok feltárásában, veszélyeztető okok megléte 

esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. 

 

Az ifjúság egészséges és harmonikus személyiségfejlődését veszélyeztető hatások közül a 

devianciával ezen belül is a bűnözéssel kapcsolatos ágensek erősödtek fel oly mértékben, hogy 

az intézményi bűnmegelőzési munkát új alapokra kell helyezni, a tanulók védelme érdekében.  

A tanulóknak meg kell ismerniük a bűnmegelőzés jogi, bűnügyi, kriminalisztikai, rendvédelmi 

alapfogalmait.  

 

Az iskola ifjúságvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:  

A diákok fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, feltárására, megszüntetésére.  

 

Iskolánk alapvető feladatai az ifjúságvédelem területén:  

 fel kell ismerni, és fel kell tárni a diákok problémáit  

 meg kell keresni a problémák okait  

 segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához  

 jelezni kell a felmerült problémát a megfelelő fórumon.  
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A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik 

a területileg illetékes:  

 gyermekjóléti szolgálattal  

 családsegítő szolgálattal  

 polgármesteri hivatallal  

 orvossal 

 ifjúságvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel 

 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják az 

gyermek- és ifjúságvédelem céljainak megvalósítását:  

 felzárkóztató foglalkozások  

 tehetséggondozó foglalkozások  

 differenciált oktatás és képességfejlesztés  

 pályaválasztás segítése  

 személyes, egyéni tanácsadás  

 egészségügyi szűrővizsgálatok  

 tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások)  

 tájékoztatás a segítő szolgálatokról, szolgáltatásokról  

 tájékoztatás a jogszabályokról (diákok – nevelőtestület)  

 felvilágosító munka (osztályfőnöki órák) a káros szenvedélyekkel kapcsolatban 

 külsős szakemberek előadásai, bemutatók 

 mediáció alkalmazása 

 „kör” módszer az osztályban, csoportban 

 tréning jellegű foglalkozások 
 

11.6. HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK - A SZOCIÁLIS 

HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG 

 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerültek. 

A nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy többsége nem tudja, 

vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel 

megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni. 

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb 

körülmények között élőket.  

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi 

megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. Megvédi őket 

az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől.  

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára 

nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt. Ezekre 

a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó magatartása, 

megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott törődést a 

tanulóval.  

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma emelkedik. Ezért is indokolt, hogy a 

gyermek és ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető 

jogok érvényesülését, védő–óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében.  

Az osztályfőnök családlátogatáson vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében. 

Kapcsolatot tart a különböző gyermekvédelmi szervezetekkel. 
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Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai: 

 

 A gyerekek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) meglétének 

figyelemmel kísérése. 

 Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának elősegítése a 

családon belül és a családon kívül. 

 A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken. 

 A tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 

igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés, stb.). 

 Segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és 

anyagi helyzetétől függően. 

 A tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, rendszeres iskolába járásának 

folyamatos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás kezdeményezése. 

 

A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony intézkedést 

kell tennie! 

 

Meg kell vizsgálnunk, 

 hogy a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi, 

érzelmi, értelmi fejlődését. 

 hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása. 

 hogy használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e fejlődésére 

káros életmódot. 

 hogy a tanuló szociális helyzete szükségessé teszi-e segélyek, egyéb támogatások 

igénybevételét. 

 hogy folyamatos ellenőrzést igényel-e a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

környezetben nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése. 

 hogy szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez, 

pályaválasztásához és eredményes beiskolázásához. 

 hogy tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani, amelyben a gyermek őszintén 

feltárhatja problémáit. 

 

A szociális hátrányok mérséklését az alábbi tevékenységi formákkal szolgáljuk: 

 tehetséggondozó programok szervezése, 

 tanulószobai, napközis ellátás biztosítása, 

 a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása, 

 hozzájárulás tanulmányi kirándulásokhoz, táborozásokhoz… 

 drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása, 

 felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése, 

részvétel a pályázatokon. 

 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik 

az érintett családdal, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Családsegítő 

Szolgálattal, a gyermekorvossal és a védőnővel. 
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12.  A TANULÓK RÉSZVÉTELI JOGÁNAK ÉRVÉNYESÜLÉSE AZ INTÉZMÉNYI 

DÖNTÉSI FOLYAMATOKBAN  

Az intézmény növendékeinek közösségét diákönkormányzat képviseli intézményünkben, így a 

diákönkormányzat által biztosítja az iskola a lehetőségét, hogy a tanulók összességét érintő 

ügyekben tájékozódhassanak, valamint azokban a kérdésekben, melyekben a jogszabályok 

erről rendelkeznek egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolhassák.  

A diákönkormányzat legfelsőbb szerve a diákközgyűlés, melyet évente egy alkalommal a 

diákönkormányzat kezdeményezésére össze kell hívni. A fórumon a tanulók élhetnek a 

jogszabályokban biztosított demokratikus jogaikkal. A közgyűlések közötti időszakban a 

diákönkormányzat munkáját a diákvezetőség irányítja, amelyet az osztályok diákvezetősége 

választ egy tanévre. 

 

Szervezeti felépítése  

 

 Osztályközösségek által jelölt tanulók, 4-8. évfolyamonként 2-2 tanuló.  

 A diáktanácson belül 1-1 tanuló van megbízva, mint kapcsolattartó az 1-3. évfolyamok 

tanulóival. 

 A diáktanács elnökét és alelnökét a diáktanács tagjai választják meg demokratikus 

szavazással tanév elején. 

 A diáktanács valamennyi tagja megbízói levelet vesz át az alakuló ülésen, melyben 

tudomást szerez a tagsággal kapcsolatos kötelezettségeiről, és jogairól.  

 A megbízatás határozott időtartamra, egy évre szól. 

 A diákönkormányzat munkáját a tantestület által kijelölt pedagógus segíti (DMSP).  

 A diákönkormányzat rendezvényeinek segítése minden pedagógus fontos feladata.  

 

A diákönkormányzat feladatköre 

Az osztályközösségek, az oktatási törvényben a „tanulók közösségeire „vonatkozó döntési, 

véleményezési és javaslattevő jogokat a diáktanácsra, mint szervezeti egységre ruházzák át.  

A diákönkormányzat feladatait a diáktanács látja el.  

A diákönkormányzat feladata a problémák megfogalmazása.  

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus 

szakképzettségű személy segíti, akit az intézményvezető bíz meg. 

A diákönkormányzat döntési joga 

 Saját működése, munkája megszervezéséről  

 Saját szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról  

 Tisztségviselőinek megválasztásáról  

 Meglévő hatáskörei gyakorlásáról  

 Egy tanítás nélküli munkanap programjáról  

 Saját tájékoztatási rendszeréről  

 

A diákönkormányzat véleményezési joga 

A diákok iskolai életét érintő minden kérdésben 

 

A diákönkormányzat javaslattevő joga 

Az iskola szabadidős programja, szakkörök  

 

A diákönkormányzat egyetértési joga 

Az iskolai szervezeti és működési szabályzat bizonyos pontjainak elfogadásakor  

A házirend elfogadásakor, ill. módosításakor  
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A diákönkormányzat kötelessége 

 A diákok jogi és erkölcsi védelme  

 Az osztályközösségek, osztályfőnökök korrekt tájékoztatása  

 Évenként egyszer jelentéssel tartozik az iskola vezetőségének  

 Évenként munkaterv készítése 

 Munkarendből adódó feladatok végrehajtása 

 

A diákok véleménynyilvánítási lehetőségei 

 Az osztályfőnöki órák, a diáktanács ülései. Az észrevételeket a pedagógusok,  

osztályfőnökök közvetítik a DÖK segítő tanárának, aki a problémákat az iskola 

vezetőségi ülésein közli.  

A vezetőség megoldási javaslatáról munkaértekezlet során a nevelőtestület dönt. A 

döntésekről az érdekelteket rövid időn belül értesíteni kell.  

 A diáktanács elnöke a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben közvetlenül 

az igazgatóhoz fordulhat.  

 A diákönkormányzat jogosítványait a 20/2012. EMMI rendelet 120. § tartalmazza 

 

13.   A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI 

KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI   
 

Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele 

a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom 

és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái: nyílt napok, szülői értekezletek. 

lelkigyakorlat. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek nyomán a gyermeki 

személyiség kedvező fejlődése. 

  

13.1. A NEVELŐTESTÜLETTEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 

Az intézményvezetés és a nevelőtestület kapcsolattartása 

Az intézményvezetőség az aktuális feladatokról a nevelői értekezleteken, a 

munkaközösség- vezetőkön keresztül, a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán, az 

intézmény belső levelezési listáján, valamint szóbeli, írásbeli tájékoztatókon keresztül 

értesíti, tájékoztatja a nevelőket. 

 

Értekezletek 

Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja a munkatervben meghatározott 

időpontokban és témában: 

• tanévnyitó értekezlet 

• tanévzáró értekezlet 

• félévi értekezlet 

• félévi és év végi osztályozó értekezlet 

• nevelési értekezlet 

• munkaértekezlet 

• munkaközösségi értekezlet 
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A nevelők szakmai munkaközösségei, kapcsolattartás 

A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, a munkaköri 

leírásában foglaltak alapján.  

 

Az intézményben az alábbi szakmai munkaközösségek működnek: 

 alsós munkaközösség 

 felsős munkaközösség 

 

A munkaközösségek szorosan együttműködnek az iskolavezetéssel, egymással, az 

intézmény dolgozóival a munkatervben meghatározott feladatok elvégzésére. 

 

13.2. A SZÜLŐK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI  

Intézményünkben a szülők érdekeinek képviseletét az iskolai szülői munkaközösség /szülői 

szervezet/ látja el. Mindegyik osztály szülői közössége két - három fős képviselőcsoportot 

választ, akik az iskolai szülői munkaközösségben képviselik osztályuk szülői közösségét. A 

szülői szervezet tagjai maguk közül elnökséget, majd elnököt választanak, aki hivatalosan is a 

szülők képviselője. A szülői szervezet tagjai évente legalább három értekezleten vesznek részt, 

ahol megbeszélhetik tapasztalataikat az iskolavezetőség tagjaival, illetve tájékoztatják az 

osztály szülői közösségét az intézmény életével kapcsolatos információikról. 

Az együttműködés módjai: 

– Családlátogatás  

– Szülői értekezlet  

– Fogadó óra  

– Nyílt tanítási nap  

– Írásbeli tájékoztató, zárt Facebook - csoport  

– Előadások szervezése 

– Közös osztály- és iskolai programok 

– Pályaválasztási tanácsadás 

– Közös lelki nap 

– Közös zarándoklatok 

– Plébániával közös programok 

A szülők részéről elvárhatjuk: 

– Aktív részvételt az iskolai rendezvényeken, 

– Ötletnyújtást az előadások (hitéleti, nevelési, stb.) témáihoz, 

– Őszinte véleménynyilvánítást, 

– Együttműködő magatartást, 

– Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést, 

– Érdeklődő, segítő hozzáállást, 

– Szponzori segítségnyújtást. 

Évente legalább két alkalommal tartunk szülői értekezletet osztálykeretben. Ezek célja a közös 

feladatok, célok megtervezése, a problémák megoldása; kapcsolatteremtés iskola-szülő, szülő-

szülő között. Az aktuális tanévhez kapcsolódó feladatokon és eredmények ismertetésén túl ezen 

a fórumon mondhatják el véleményüket a szülők az osztályközösség fejlődéséről, 

rendezvényeiről.  



  PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020 

 NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

__________________________________________________________________________________________   

63 

 

A hetedik és a nyolcadik évfolyamban már központi kérdéssé válik a továbbtanulás. Ennek 

segítésére több rendkívüli szülői összejövetelt is szervezünk, ahol a szülők tájékozódhatnak a 

lehetőségekről a konkrét tennivalóikról.  

A fogadóórákon az osztályfőnök, ill. osztálytanítók, szaktanárok egyénileg tájékoztatják a 

szülőket a tanulók tanulmányi eredményeiről, magatartási kérdéseiről. 

Év elején a tájékoztató füzetben értesítjük a szülőket a nevelők, a gyermek-és ifjúságvédelmi 

felelős fogadóóráiról. Ezeken és egyéb találkozási alkalmakon, spontán beszélgetések során 

tudunk kölcsönös tájékoztatást adni a tanulóról. Amennyiben sürgős megbeszélésre van 

szükség, telefonon keresztüli, ill. levél általi kapcsolattartás lehetőségével élünk.  

Minden évfolyamon szükségesnek tartjuk a családlátogatást. 

Nyílt tanítási napon a szülők betekintést nyernek az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, személyesen megismerik a tanítási órák lefolyását, közvetlenül tájékozódnak 

gyermekük és az osztályközösség iskolai életéről.  

Írásban tájékoztatjuk a szülőket a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, ill. a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. 

A szülői ház és az iskola együttműködésének továbbfejlesztési lehetőségei: 

 Közös rendezvények (pl.: gyermeknap, egészségnap stb.) szervezése a szülők és  

pedagógusok részvételével. 

 Osztály-család közös hétvége. 

 A szülői munkaközösség működésének hagyományai vannak intézményünkben: iskolai 

rendezvények alkalmával büfét működtetnek, a gyermeknapot szülők bevonásával 

szervezzük  

Biztosítjuk a szülők számára a betekintést az iskolában folyó szabadidős, kulturális 

rendezvényeinkbe, például: évnyitó, farsang, anyák napja, ballagás, évzáró stb. Szükség esetén 

esetmegbeszéléseket tartunk. 

 

13.3. A TANULÓK KÖZÖSSÉGÉT ÉRINTŐ KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁK  

  

 A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják. 

 Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, a diákönkormányzat 

vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon 

keresztül, az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a 

diákokat. 

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

választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a 

nevelőtestülettel. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról 

a szaktanárok folyamatosan tájékoztatják. 

13.4. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA ÉS MÓDJA 

 
Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, a továbbtanulás és a pályaválasztás, valamint egyéb ügyek érdekében rendszeres 

kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, cégekkel és támogatókkal. 
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Rendszeres külső kapcsolatok  

Kapcsolat Kapcsolat célja Kapcsolattartó Gyakoriság 

Debrecen- 

Nyíregyházi 

Egyházmegye 

Fenntartói feladatok intézményvezető 

 

folyamatos 

Debrecen- 

Nyíregyházi 

Egyházmegye 

iskolái 

közös rendezvények, versenyek intézményvezető

helyettes 

folyamatos 

Fülöp Község 

Önkormányzata 

közös rendezvények, 

személyszállítás, környezeti 

nevelésben való közreműködés 

intézményvezető 

 

folyamatos 

KPSZTI - KAPI továbbképzések, előadások, 

szakmai tájékoztatók 
intézményvezető 

 

szükségletnek 

megfelelően 

Szülői szervezet Partneri igényeknek megfelelő 

nevelő-oktató tevékenység 

folytatása 

intézményvezető 

osztályfőnökök 

 

munkaterv 

szerint 

IKSZT Fülöp közös rendezvények intézményvezető folyamatos 
Történelmi egyházak 

helyi képviselői 
Nevelő-oktató munka, kulturális 

együttműködés 
Intézmény-

vezető 

szükségletnek 

megfelelően 

 Óvoda Óvoda- Iskola átmenet 

megkönnyítése 
intézményvezető munkaterv és 

igény szerint 

Gyermekekért 

Alapítvány Fülöp 

 

Nevelő-oktató munka 

feltételeinek javítása 
Intézmény-

vezető 

 

pályázati 

lehetőségek 

alkalmával 
Háziorvos, védőnők, 

fogorvos, OMSZ, 

üzemorvos 

Iskola-egészségügyi ellátás 

biztosítása, egészségnevelési 

programban való közreműködés, 

elsősegély nyújtási ismeretek  

Igazgató 

iskolatitkár 

gyermek- és 

ifjúságvédelmi 

felelős 

megállapodás 

szerint 

Fülöp SE Diáksport lehetőségeinek 

kiszélesítése 
testnevelő igény szerint 

Polgárőrség 

Határrendészeti 

kirendeltség 

 

Biztonság, bűnmegelőzés 
DMSP  együttműködési 

megállapodás 

szerint 

Családsegítő és 

Gyermekjóléti 

Szolgálat  

Gyermekvédelem intézményvezető   

 

folyamatos 

Pedagógiai - 

Szakmai 

Szolgáltatók   

Szakmai munka segítése 

SNI és BTMN tanulók szűrése, 

gondozása 

intézményvezető 

 

szükségletnek 

megfelelően 

folyamatos 

Fülöpön működő 

gazdálkodó 

szervezetek, 

vállalkozások, 

vállalkozók  

A nevelő-oktató munka 

feltételeinek javítása, a tanulók 

jutalmazása, az egyes 

rendezvények lebonyolításának 

támogatása 

intézményvezető 

 

folyamatos 

Közművelődési 

intézmények: 

színházak, 

könyvtárak stb. 

A tanulók szabadidős 

tevékenységének szervezése 

Osztályfőnökök 

DÖK vezetője 

 

igény szerint 

Rendőrség  Biztonság, bűnmegelőzés  Intézményvezető munkaterv szerint, 
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DÖK vezetője 

 

rendezvények 

alkalmával 

Szent János 

Katolikus Óvoda, 

Általános Iskola és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola – 

Egyek 

 

 

Zeneművészeti oktatás 

 

 

 

 

 Intézmény-

vezető 

 

 

folyamatos 

 

Ibránytej Kft. 

 

Iskolatej program 

intézmény-

vezető 

gazdasági 

vezető 

 

folyamatos 

Almatár-Family 

Kft. Napkor 

(Linczenbold 

Máté ev.) 

 

 

Iskolagyümölcs program 

intézmény-

vezető 

gazdasági 

vezető 

 

 

folyamatos 

Bar-Bizt Tűz- és 

Munkavédelmi Kft. 

Püspökladány 

 

Tűz - és munkavédelem 

intézmény-

vezető 

tűz - és 

munkavédelmi 

felelős 

 

folyamatos 

 

Pátria  

 

Tanszerek, irodaszerek, 

nyomtatványok 

iskolatitkár 

gazdasági 

vezető 

szükségletnek  

 megfelelően    

 

KELLO  

 

Tankönyvek 

intézmény-

vezető 

tankönyvfelelős 

szükségletnek 

megfelelően 

 

 

14.  A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI  
 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 24.  -„A tanuló 

tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok” - pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása.  

A fenti rendeletben foglalt szabályozás szerint:  

64. § (5) A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a 

szóbeli vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell 

meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – 

vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait 

a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. Tanulmányok alatti vizsgát legalább 

háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

14.1. A VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA   
 

A tanulmányok alatti vizsgák célja: 

Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi 

teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja 

szerint nem lehetett meghatározni, illetve a pedagógiai programban meghatározottaknál 

rövidebb idő alatt (tanév összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni.  
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A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

 

A vizsgaszabályzat hatálya 

 

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

 osztályozó vizsgákra  

 javító vizsgákra  

 különbözeti vizsgákra 

 pótló vizsgákra vonatkozik.  

 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:  

 aki osztályozó- vagy különbözeti vizsgára jelentkezik,  

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,  

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira.  

 

 

14.2. A VIZSGÁK ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE, IDEJE, A VIZSGÁK FORMÁJA  

 
Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 

órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt 

a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, valamint az 

igazolatlan mulasztásainak a száma nem haladta meg a húsz tanórai foglalkozást és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 

Osztályozó vizsga rendje 

 A tanuló egy osztályozó vizsgán – kivétel, ha engedélyezték számára, hogy egy vagy 

több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő 

alatt tegyen eleget – egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik.  

 A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell 

megszervezni. 

 A vizsgázónak az írásbeli vizsgák megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként 45 perc. 

 Szóbeli vizsga egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb három vizsgatárgyból 

szervezhető. A vizsgáztatás időtartama 10 percnél nem lehet több.  
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 Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan 

megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.  

 Az osztályozóvizsgák adminisztrációját a vizsgázó osztályfőnöke végzi el.  

Az osztályfőnök feladatai:  

a) osztályozóvizsgára kötelezettek névsorának összeállítása  

b) osztályozóvizsga jegyzőkönyvek elkészítése (megnyitása, zárása)  

c) a kijavított dolgozatok jegyzőkönyvhöz csatolása  

d) a megfelelő záradékok beírása a naplóba, törzslapba, bizonyítványba. 

 

Különbözeti vizsga 

 A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 

 Iskolaváltoztatás feltételeként írhatja elő az Intézmény a különbözeti vizsga letételét. 

Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a 

tanulónak, amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a 

magasabb évfolyamra lépésnek.  

 A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig 

egyedileg kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló 

ügyében 

 

Javítóvizsga 

 Ha a tanuló tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 

javítóvizsgát tehet. 

 Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. közötti időpontban szervezhető. 

 A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

Pótló vizsga  

 A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a 

vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról 

engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  

 A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására.  

 Az igazgató engedélyezheti, hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye 

le, ha ennek a feltételei megteremthetők.  

 A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait 

értékelni kell. 

 

14.3. AZ ÍRÁSBELI, SZÓBELI ÉS GYAKORLATI VIZSGÁK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI   

Az írásbeli vizsgák általános szabályzata 

 A tanteremben minden padban csak egy diák ülhet. 

 A feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy 

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot. 

 A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló 

maximális idő tantárgyanként hatvan perc. 
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 A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni. 

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

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja. 

 Egy vizsganapon, egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga - szükség esetén újabb pihenőidő 

beiktatásával - harmadik vizsgaként is megszervezhető. 

 A vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza 

magával. 

 Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt 

jegyzőkönyvben rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak. 

 

Az írásbeli vizsga javítása 

 a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot 

 ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett 

segédeszközöket használt, rávezeti a feladatlapra és értesíti az igazgatót. 

 

A szóbeli vizsgák általános szabályzata 

 egy napon három szóbeli vizsga tehető le, 

 a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 10 perccel kötelező megjelennie, 

 a vizsgáztató pedagógus a Helyi tantervben tantárgyanként és évfolyamonként 

meghatározott követelményeket, illetve a „A továbbhaladás feltételei” -ben leírtakat 

kérheti számon, 

 a szóbeli vizsgán minden vizsgázó a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel 

készül az önálló feleletre, 

 ha a vizsgázó teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy alkalommal a vizsgáztató 

tanár pótkérdést tesz fel neki, 

 két tantárgy között a vizsgázó számára legalább tíz perc  pihenőidőt kell biztosítani, 

 Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell 

biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében 

a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

 

A gyakorlati vizsgák általános szabályzata 

 a tantárgyat tanító tanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati vizsga 

rendjéről  

 a gyakorlati vizsgarész a vizsga feladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell 

értékelni 

14.4. A VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI, KÖVETELMÉNYEI 

A vizsgatárgyak követelményrendszere: 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

 

Vizsgatárgyak részei alsó tagozatban: 

Magyar nyelv és irodalom                                      írásbeli és szóbeli vizsga 

Magyar irodalom                                                     írásbeli és szóbeli vizsga 
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Magyar nyelv                                                           írásbeli vizsga 

Matematika                                                                írásbeli vizsga 

Környezetismeret                                                      írásbeli vizsga 

Angol nyelv                                                             szóbeli vizsga  

Hittan szóbeli vizsga 

Digitáliskultúra                                                         gyakorlati vizsga 

Ének-zene                                                                  gyakorlati vizsga 

Technika és tervezés                                                 gyakorlati vizsga 

Vizuális kultúra                                                       gyakorlati vizsga 

Testnevelés                                                                gyakorlati vizsga 

  

Vizsgatárgyak részei felső tagozatban: 

Magyar irodalom  írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Magyar nyelv  írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Történelem  írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Hon-és népismeret   írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Angol nyelv  írásbeli vagy szóbeli vizsga  

Matematika  írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Fizika  írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Földrajz  írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Biológia  írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Kémia  írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Természetudomány                                                   írásbeli vagy szóbeli vizsga 

Hittan szóbeli vizsga 

Digitális kultúra  gyakorlati vizsga 

Testnevelés  gyakorlati vizsga 

Ének-zene                                                                  gyakorlati vizsga 

Technika és tervezés   gyakorlati vizsga 

Vizuális kultúra                                                       gyakorlati vizsga 

Írásbeli vagy szóbeli vizsga a szaktanár döntése alapján. 

 

15.  AZ ISKOLÁBA VALÓ FELVÉTEL ÉS ÁTVÉTEL SZABÁLYAI   

 
Iskolánk a tanköteles korú, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését igazoló 

gyermekek felvételi kérelmét teljesíti. Felvételi kritériumok teljesítésének igénye nélkül 

fogadja tanulóit – normál tanulócsoportba integrált oktatásra. 

Intézményünkben biztosítjuk az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének lehetőségét. Egy 

tanuló iskolaváltásának lehetnek objektív és szubjektív okai. 

Az objektív ok klasszikus esete a költözés. Szubjektív okoknak tekinthető, ha a tanuló (szülő) 

egyszerűen élni kíván – tanév közben – a szabad iskolaválasztás jogával, mert például 

elvárásainak az aktuális iskolája nem felel meg. Mindkét esetben a szabályokat rugalmasan, a 

diák javára kell alkalmazni: szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, 

türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel. Az átvétel általános, ismerkedő 

beszélgetéssel és intézményünk követelményeinek, egyházi fenntartású sajátosságaiból fakadó 

elvárásainak az ismertetésével kezdődik.  

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő 

vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója 

írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel, továbbá átvétel esetén a döntésről 
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értesíti az előző iskola igazgatóját. Az iskola igazgatója tanuló felvételének, átvételének 

megtagadásáról határozat formájában dönt. 

Az iskolai beiratkozás idejéről, a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé, a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. Az adott évben tanköteles 

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

közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első 

évfolyamára. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő 

a szakértői bizottság véleményében vagy a kormányhivatal jogerős határozatában megjelölt 

időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. 

1.  Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz  

meg – minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.  

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

évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse.  

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

nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

 a szülő személyi igazolványát, 

 a gyermek lakcímkártyáját, 

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást, 

 a gyermek egészségügyi könyvét  

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. 

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

 a tanuló anyakönyvi kivonatát, 

 a szülő személyi igazolványát, 

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, 

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 

 

A hatósági igazolványok átvételét igazolni szükséges. 

 

A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van, kivéve, ha az általános iskolai 

tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával is jár, abban az esetben, 

az átvételre a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor.   

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

előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az 

adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.  

6.  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 

igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri a tantestület véleményét.  

7.  Az iskolába beadott felvételi kérelmeket nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

rendeletben meghatározott sorrendben kell teljesíteni.  

8. Abban az esetben, ha a második vagy magasabb évfolyamra jelentkező tanuló nem 

tanulta a fülöpi általános iskola által oktatott valamennyi tantárgyat, vagy hosszabb 

ütemezéssel tanulta azt – a tanév végéig kap türelmi időt a felzárkóztatásra, 

hiánypótlásra. 

Tanári segítséggel felkészülve, a tanév utolsó napjáig kell osztályozóvizsgát tennie az 

adott évfolyamon. 
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9.  Ha az iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket 

is teljesíteni tud, akkor először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell 

teljesíteni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, 

akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye iskolánk székhelyének településén 

található. 

10. A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a hivataltól kapott nyilvántartás alapján 

értesíti a hivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. Az iskola igazgatója értesíti a 

hivatalt és a kötelező felvételt biztosító iskola igazgatóját, ha olyan tanköteles tanulót vett fel 

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

intézmény körzetében van. 

15.1. AZ ÉRDEMJEGYEK NYILVÁNTARTÁSA   

Az átvétel során intézményünk szaktanára: elfogadja az előző intézményben szerzett jegyeket, 

osztályzatokat.  Az „elfogadott” jegyeket, osztályzatokat ezen határozat melléklete tartalmazza, 

hogy az „átvevő” pedagógus fel tudja őket használni. A naplóba ezek az „átvett” jegyek, 

osztályzatok nem kerülnek be, hanem a fenti határozat csatolható az osztálynaplóba, vagy 

záradékkal hivatkozni lehet rá. 

15.2. A HIÁNYZÁSOK NYILVÁNTARTÁSA 

Mivel a hiányzásokhoz súlyos jogkövetkezmények tartoznak, a „hozott” hiányzások nem 

hagyhatók figyelmen kívül, különös tekintettel arra, hogy a jogszabály több helyen 

egyértelműen „tanítási év” alatti hiányzásokat említ. Ezért a „hozott” hiányzások mértékét az 

átvételről szóló határozat mellékletének tartalmaznia kell, a naplóba ezek az „átvett” 

hiányzások nem kerülnek be, hanem a fenti határozat csatolható az osztályozó naplóhoz vagy 

záradékkal hivatkozni lehet rá. Az „átvevő” osztályfőnöknek fokozottan kell figyelnie ezen 

diákok hiányzásaira. 

Az átvétel dokumentációja az iskola titkárságán zajlik a20/2012. évi EMMI rendelet 4. számú 

melléklet alapján az alábbi záradékkal: 

1. Felvéve [átvéve, a(z) ……… számú határozattal áthelyezve] a(z) (iskola címe) 

……………… iskolába. (Bn., N., TI., B.; azaz Beírási napló, Osztálynapló, Törzslap, 

Bizonyítvány)  

35. Az iskola a … vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a tanulóval kapcsolatos közlés 

dokumentálásához a záradékokat megfelelően alkalmazhatja, illetve megfelelően záradékot 

alakíthat ki. 
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„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti vágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére  

és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

/Szentgyörgyi Albert/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ INTÉZMÉNY HELYI TANTERVE 
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16.   A HELYI TANTERV VÁLASZTOTT KERETTANTERV TÍPUSAI ÉS ÓRASZÁMAI 

  

16.1. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE, TÍPUSAI  

  

Helyi tantervünket a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló, 2020-ban 

módosított, 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletben meghatározott kerettanterv alapján 

készítettük, figyelembe véve az iskola hagyományait, adottságait is. Az iskola helyi tantervében 

a tantárgyak tananyagai és követelményei megegyeznek az OM által 2020-ban kiadott 

kerettantervben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. A tantárgyakat a fenntartó 

által engedélyezett heti óraszámban tanítjuk.  

Technika és tervezés tantárgyból, 5-7. évfolyamokon, a választható kerettantervi 

változatok közül, a helyi viszonyokhoz igazodva, az A változatot választottuk.  

16.2. AZ ISKOLA TANTÁRGYI RENDSZERE, ÓRATERVEI   
 

A szabadon tervezhető órakeret felosztása 

A kerettanterv által biztosított szabadon tervezhető órakeret nagy részét mind a nyolc 

évfolyamon, a Nat-ban megfogalmazott, kötelezően elsajátítandó tudásanyag elmélyítésére, a 

matematikai és anyanyelvi alapkészségek és kompetenciák fejlesztésére fordítjuk. Tanulóink 

55 %-a hátrányos helyzetű, 17 %-a halmozottan hátrányos helyzetű (2020. júniusi adat), ezért 

kiemelten fontos feladatnak tartjuk a többi tantárgy tanulása, a továbbhaladás és a továbbtanulás 

szempontjából nélkülözhetetlen tudásanyag, alapkészségek, képességek – kompetenciák 

fejlesztését.  

 Alsó tagozaton, évfolyamonként 1-1 szabadon tervezhető órát a sakk-logika tantárgyra 

fordítunk. A tanulási képesség fejlődése szempontjából nélkülözhetetlen logikai 

képességek fejlesztése céljából vezettük be alsó tagozaton a tantárgyat, a 2018/2019. 

tanévtől kezdődően felmenő rendszerben.   

 A szabadon tervezhető órakeretből, minden évfolyamon 1-1 órát, összesen 8 órát, az 

anyanyelvi készségek fejlesztésére kívánunk fordítani. A maradék 1 szabadon 

tervezhető órával pedig a 8. osztályos matematika tantárgy óraszámát növeltük meg, 

támogatva ezzel is a továbbtanulásra, a felvételire való felkészülést.  

 A hon- és népismeret tantárgyat 6. osztályban, a dráma- és színház tantárgyat 7. 

osztályban fogjuk tanítani. 

 A magyar nyelv és irodalom tantárgy esetében is a választott kerettanterv szerint 

dolgozunk, 3. osztálytól kezdődően azonban, a magyar nyelvet és a magyar irodalmat 

külön tantárgyként kívánjuk értékelni. 

 A 2017/2018. tanévtől kezdődően, a szabadon tervezhető órakeret terhére, 3. osztályban   

heti két órában, angol nyelvet tanulhatnak diákjaink, kötelezően választható 

tantárgyként, amely az új Nat szerinti helyi tantervünkben már nem szerepel.       

 Jelen helyi tantervünk felmenő rendszerben történő életbelépésével, tanulóink idegen 

nyelvként az angol nyelvet, 4. osztálytól kezdődően tanulják. 

 A fenntartó döntése alapján, törvényi előírásoknak megfelelően, tanulóink hit-és 

erkölcstan oktatás keretében heti 2 hittanórán vesznek részt. Tanulóinknak, felekezeti 
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hovatartozásuk szerint, lehetősége van választani római katolikus, görögkatolikus és 

református hitoktatáson való részvétel közül.  

 

A következő 3 táblázat a 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülő 

óraterveket mutatja. 

2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben (1. és 5. évf.) kifutó, 1-8. évfolyamra vonatkozó 

óraterv 

 

 

Óraterv a helyi tantervhez  

1–8. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

 1.f 2.f 1.f 2.f 1.f 2.f 1.f 2.f 1.f 2.f 1.f 2.f 1.f 2.f 1.f 2.f 

Magyar nyelv 

és irodalom 
8   8                       

Magyar nyelv     3   3   2   2 3 2   2 3 
Magyar 

irodalom 
    4 3 4   3 2 3 2 2   3 2 

Angol nyelv      2   2   3 4 4   4   4   

Matematika 5   5   4 5 5   4   4   4   4   
Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

        2  2  2  2  

Hittan 2  2  2  2  2  2  2  2  
Környezet-

ismeret 
1  1  1   1          

Természet-

ismeret 
        2  2      

Biológia-

egészségtan 
            1 2 2  1 

Fizika             2  1  

Kémia             1  2  

Földrajz             2 1 1 2 

Ének-zene 2  2  2  2  1  1  1  1  

Vizuális kultúra 2  2  2  2  1  1  1  1  
Hon- és 

népismeret 
        1        

Informatika       1   1   1  1  1  
Életvitel és 

gyakorlat 
1  1  1   1          

Technika, 

életvitel és 

gyakorlat  
        1  1  1    

Testnevelés és 

sport 
5  5  5  5  5  5  5  5  

Osztályfőnöki         1  1  1  1  

1.f = 1. félév 

2.f = 2. félév 

 

A táblázatban, az egyes évfolyamoknál, a 2. félév oszlopában csak azok az óraszámok vannak 

jelölve (pirossal), amelyek eltérőek az 1. félévitől.  
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2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülő, 1-4. évfolyamra vonatkozó, 

szabadon tervezhető órákat is jelölő óraterv.  

A táblázat a sakk-logika tantárgy 2018/2019. tanévtől felmenő rendszerben történő 

bevezetésének ütemezését is mutatja. 

 

Óraterv a  helyi tantervhez   1–4. évfolyam 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

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

 Heti   Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves 

Magyar nyelv és 
irodalom 

7+1  288 7+1 288     

Magyar nyelv       3 108 3 108 

Magyar irodalom     3  108 3+1 144 

Angol nyelv       +2 72 2 72 

Matematika 4  144 4  144 4  144 4  144 

Sakk-logika +1 36 +1 36 +1 36 +1 36 

Hittan  1 36 1 36 1 36 1 36 

Környezetismeret 1 36 1 36 1  36 1 36 

Ének-zene 2 72 2 72 2 72 2 72 

Vizuális kultúra 2 72 2 72 2 72 2 72 

Életvitel és gyakorlat 1 36 1 36 1  36 1 36 

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Informatika -  -  -  +1 36 

Szabadon tervezhető 
órakeret 

2 72 2 72 3 108 3 108 

Rendelkezésre álló 
tanórai időkeret  

25 900 25 900 25 900 27 972 

Hittan              (nem számít 
bele az órakeretekbe a NAT 
9.§ 1.a szerint) 

1  36 1 36 1 36 1 36 

         

Összes tanórai óraszám 26  26  26  28  

Egyéb foglalkozásokra 
igénybe vehető időkeret 

27  27  27  27  

Az osztály számára 
engedélyezhető időkeret 

52  52  52  55  

Tehetséggondozás és 
felzárkóztatás   (Nkt. 27. § 
(5)bekezdés alapján) 

2   2   2   2   
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2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülő, 5-8. évfolyamra vonatkozó, 

szabadon tervezhető órákat is jelölő óraterv.  

 

Óraterv a helyi tantervhez 5–8. évfolyam 

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

 Heti   Éves Heti Éves Heti Éves Heti Éves 

Magyar nyelv   2 72 2+0,5 90 1+1 72 2+0,5 90 

Magyar irodalom 2+0,5 90 2+0,5 90 2  72 2+0,5 90 

Angol nyelv 3+0,5 126 3+1 144 3+1 144 3+1 144 

Matematika 4 144 3+1 144 3+1 144 3+1 144 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek 

2 72 2 72 2 72 2 72 

Hittan   1 36 1 36 1 36 1 36 

Természetismeret 2 72 2 72     

Biológia-egészségtan     1,5 54 1,5 54 

Fizika     2 72 1 36 

Kémia     1 36 2 72 

Földrajz     1,5 54 1,5 54 

Ének-zene 1 36 1 36 1 36 1 36 

Vizuális kultúra 1 36 1 36 1 36 1 36 

Hon- és népismeret  1 36       

Informatika +1 36 1 36 1 36 1 36 

Technika, életvitel és 
gyakorlat  

1 36 1 36 1 36   

Testnevelés és sport 5 180 5 180 5 180 5 180 

Osztályfőnöki 1 36 1 36 1 36 1 36 
Szabadon tervezhető 
órakeret 

2 72 3 108 3 108 3 108 
 

Rendelkezésre álló 
tanórai időkeret  

28  1008 28 1008 31 1116 31  1116 

Hittan     (nem számít bele az 
órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 
szerint) 

1  36 1 36 1 36 1 36 

         

Összes tanórai óraszám 29  29  32  32  

Egyéb foglalkozásokra 
igénybe vehető időkeret 

23  23  25  25  

Az osztály számára 
engedélyezhető időkeret 

51  51  56  56  

Tehetséggondozás és 
felzárkóztatás (Nkt. 27. § 
(5) bekezdése alapján) 

2   2   2   2   

 

Szabadon tervezhető órák jelölése a fenti 2 táblázatban: piros számmal, illetve a számok előtt 

+ jellel történik. 
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NAT 2020 - ÓRATERVI HÁLÓ   

2020-2021. TANÉVTŐL FELMENŐ RENDSZERBEN (1. ÉS 5. ÉVFOLYAM) 
 Tantárgyak  

műveltségi területek szerint 
Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai  

  
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam  

4. 

évfolyam 

5. 

évfolyam 

6.  

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv, irodalom                 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1             

Magyar nyelv     2+1 2+1 2+0,5 2+0,5 1+1 1+1 

Magyar irodalom     3  3  2+0,5 2+0,5 2 2 

Matematika                 

Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3+1 

Sakk-logika 1 1 1 1         

Történelem és 

állampolgári ismeretek 
                

Történelem         2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek               1 

Hon- és népismeret           1     

Hit- és erkölcstan         

Hittan 2 2 2 2 2 2 2 2 

Természettudomány és 

földrajz                 

Környezetismeret     1 1         

Természettudomány         2 2     

Kémia             1 2 

Fizika             1 2 

Biológia             2 1 

Földrajz             2 1 

Idegen nyelv                 

Angol nyelv       2 3 3 3 3 

Művészetek                 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

Dráma és színház             1   

Technológia                 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1   

Digitális kultúra     1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és 

egészségfejlesztés                 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki)         1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 23 23 23 24 24 27 29 29 

Szabadon tervezhető 

órakeret 

2 2 2 2 1 2 2 2 

Maximális órakeret 25 25 25 26 29 29 31 31 

 

Az óratervi hálóban pirossal jelölve a szabadon tervezhető órakeret terhére beépített tantárgy, és 

óraszámok. 
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NAT 2020 - ÓRATERVI HÁLÓ   

2020-2021. TANÉVTŐL FELMENŐ RENDSZERBEN (1. ÉS 5. ÉVFOLYAM) 

 Tantárgyak  Alapfokú képzés nevelési-oktatási szakaszai  

  
1. 

évfolyam 

2. 
évfolyam 

3. 
évfolyam  

4. 
évfolyam 

5. 
évfolyam 

6. 
évfolyam 

7. 
évfolyam 

8. 
évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1             

Magyar nyelv     2+1 2+1 2+0,5 2+0,5 1+1 1+1 

Magyar irodalom     3  3  2+0,5 2+0,5 2 2 

Matematika 4 4 4 4 4 4 3 3+1 

Sakk-logika 1 1 1 1         

Történelem         2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek               1 

Hon- és népismeret            1     

Hittan* 1 1 1 1 1 1 1 1 

Környezetismeret     1 1         

Természettudomány         2 2     

Kémia             1 2 

Fizika             1 2 

Biológia             2 1 

Földrajz             2 1 

Angol nyelv       2 3 3 3 3 

Ének-zene 2 2 2 2 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 1 1 1 1 

Dráma és színház             1   

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1   

Digitális kultúra     1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki         1 1 1 1 

Hittan egyházi 

intézményekben* 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Kötelező alapóraszám 23 23 23 24 24 27 29 29 

Szabadon tervezhető 

órakeret 

2 2 2 2 1 2 2 2 

Maximális órakeret* 25 25 25 26 29 29 31 31 

 

Az óratervi hálóban pirossal jelölve a szabadon tervezhető órakeret terhére beépített tantárgy és 

óraszámok. 

* Maximális óraszám egyházi fenntartású intézményekben +1 hittanórával megemelhető az Nkt 

32.§ (1) bekezdésének d, szakasza értelmében. 
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17.  AZ OKTATÁSBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI 

SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 
Oktató-nevelőmunkánk során csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, 

térkép stb.) használunk a tananyag feldolgozásához, melyet az oktatási miniszter hivatalosan 

tankönyvvé nyilvánított.  

Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által 

térítésmentesen biztosított tankönyveket - a munkafüzetek és az 1-2. évfolyamos tanulók 

tankönyveinek kivételével - az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai 

könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, továbbá az iskolával jogviszonyban álló tanuló 

részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében és az iskolai tankönyvellátás rendjében 

meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai 

tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a 

munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen 

biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon 

visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának.  

A tankönyvjegyzék bármely évfolyam bármely tantárgya vonatkozásában a Nat szerint 

jóváhagyott kerettantervi tantárgyanként legfeljebb kettő tankönyvet tartalmazhat. A korábbi 

szabályozás alapján tankönyvvé nyilvánított és a tankönyvjegyzékre felvett tankönyvek a régi 

kerettanterv szerinti tantárgyak kifutásáig, de legfeljebb az engedélyükben meghatározott 

időtartamig tankönyvként forgalmazhatók, tankönyvként választhatók. 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével 

évente – az intézményvezető határozza meg.  

A törvényi szabályozás értelmében iskolánk minden tanulója ingyenesen kapja meg  a 

tankönyveket. 

Fejlesztő eszközök rendelése a sajátos nevelési igényű tanulók részére 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Hatályos: 2020.04.01-től) 96. 

§ (6) bekezdése alapján: A tanulók tankönyvellátását szolgáló központi költségvetési 

támogatás terhére a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához a szakmai 

munkaközösség és az iskolai szülői szervezet egyetértésével a pedagógiai programban 

foglaltak megvalósítását szolgáló, a tankönyvjegyzékben nem szereplő könyvek, 

munkafüzetek, feladatlapok, eszközök és digitális ismerethordozók is beszerezhetők 

tankönyv helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató munkához részben vagy egészben 

nem alkalmaznak tankönyvet. 

 Taneszközök 

A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van. Az egyes 

évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei, munkaközösség hiányában a szaktanárok 

határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. Évfolyamonként, tantárgyanként kerül 

meghatározásra. A szülőket tájékoztatni kell azokról a tanulmányi segédletekről, 

taneszközökről, ruházati felszerelésekről is, amelyekre a következő tanévben a tanulmányi 

munkához szükség lesz. 
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Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a szakmai munkaközösségek határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján.  

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

 Alapelvnek tekintjük, hogy a tankönyv tartalma a lehető legnagyobb mértékben 

illeszkedjen a helyi tanterv tartalmához.  

 Szellemisége igazodjon iskolánk pedagógiai programjához. 

 Tartalmilag, módszertanilag legyen jól felépített. A taneszköz jól tanítható, jól tanulható 

legyen.  

 Az érthetőség, életszerűség, pontosság, jól áttekinthető szerkezet, az ismeretátadásban 

fontos szempont. 

 Biztosítsa a tanuló részére az önálló felkészülést. 

 Olyan könyveket, munkafüzeteket, egyéb eszközöket választunk, amelyek a tanulók 

életkorát figyelembe veszik, lehetőséget adnak a differenciálásra, valamint élet közeli 

és tevékenykedtető feladatokat tartalmaznak. 

 Nyelvoktatás esetében előnyben részesítjük azokat a tankönyvrendszereket, ahol 

rendelkezésre áll (beszerezhető) az egységes nyelvkönyv, munkafüzet, hang, és 

képanyagrendszer, digitális tananyag. 

 Az évfolyamonként átjárhatóság érdekében előnyben részesítjük a tankönyvcsaládok 

alkalmazását. 

 Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket, melyek több éven keresztül 

használhatók, illetve a digitális alapon használhatóak   

 A digitális munkarend tapasztalatait figyelembe véve, olyan tankönyveket részesítünk 

előnyben, amelyekhez a kiadó jól használható, érdekes, önálló tanulásra is alkalmas 

digitális anyagot, segédleteket is készít, illetve bocsájt a tankönyv használóinak 

rendelkezésére.  

 A tankönyv, tanulmányi segédlet, a tanuló számára kötelező taneszközök kiválasztásnál 

– ha a választás nem veszélyezteti a követelmények teljesítését – az olcsóbb megoldást 

alkalmazzuk. 

  

18.   A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI 

FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA   

 
Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. 

Alapozó oktató-nevelő munkánkat a családi és az óvodai nevelés eredményeire építjük. Az 

iskolába kerülés után is szoros együttműködésre törekszünk a családokkal az egészséges testi, 

lelki és szellemi fejlesztés érdekében. 

 

Nevelő-oktató munka feladatai: 

 Vezesse be a gyermeket az iskola a tanulás világába.  

 Középpontjában a személyre szóló fejlesztésre való törekvés álljon.  
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 Az első évfolyam első félévében a DIFER képességvizsgálat elvégzése. 

 Fejlessze a kisgyermekekben a felelősségtudatot, mozdítsa elő érzelem-világuk 

gazdagodását. 

 Alakítsa ki az alapvető magatartási szokásokat. 

 Az önkiszolgálás, a taneszközök önálló használatának és rendben tartásának 

megtanítása. 

 Humánus, szeretetteljes bánásmóddal teremtsen szorongásmentes légkört. 

 Célirányosan, szervezetten fejlessze a mozgáskultúrát. 

 Biztosítsa a kötetlen játékot és a szabadlevegőn szervezett mozgás lehetőségét. 

 Alapozza meg az alapvető tanulási szokásokat, (önellenőrzés, hibajavítás, tanulási 

sorrend) 

 A különböző haladási ütemű tanulók esetében biztosítani kell a tananyag alternatív 

feldolgozását. 

 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 
Nevelő-oktató munka feladatai: 

 Alapozza meg a reális önértékelést. 

 Segítse felfedezni a tanulók saját belső értékeit, tanítsa saját belső értékeit, tanítsa 

meg a kudarcélmény feldolgozására, a tanulságok levonására. 

 Segítse a helyes tanulási szokások kialakítását. 

 Adjon mintákat az ismeretszerzéshez, feladat-és problémamegoldáshoz. 

 Támogassa az egyéni képességek kibontakozását, segítse a tanulási nehézségekkel 

való megküzdés folyamatát. 

 A gyermekek egyéni adottságainak széles körű feltárása, a nekik leginkább 

megfelelő tanulási utak, módszerek megtalálásában, önmaguk megismerésében, 

készségeik, képességeik fejlesztésében, a társas kapcsolatok, szokásrendek 

kialakításában.  

 Elfogadó, bizalomteljes légkör kialakítása.  

 Enyhítse azokat a hátrányokat, amelyek a gyermekek szociális-kulturális hátrányából 

fakadnak. 

 A környezettudatos magatartásra mintával szolgáljon. 

 A mozgáskultúrát folyamatosan, szervezetten fejlessze. 

 Az anyanyelv igényesebb használatát szorgalmazza (kommunikációs készség 

fejlesztése, lényegkiemelés) 

 Az önálló ismeretszerzés képességének megalapozása kiemelten a könyvtárhasználat 

és szöveghasználat terén. 

 

Az első négy év során ki kell alakítanunk a gyerekekben a tanulás iránti igényt, fel kell 

készítenünk őket a felső tagozat elvárásainak teljesítésére. Ennek érdekében az önálló tanulás 

képességének megalapozása is az első négy évfolyam feladata. 

 

Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 
A nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez 

szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak megalapozásának 

folytatása.  

 

A nevelő-oktató munka kiemelt fejlesztési irányai, célzott készség - képesség területei az 

alábbiak lehetnek: 
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 Folytassa az alsóbb évfolyamokon elkezdett fejlesztő tevékenységeket. 

 Alapozza meg a tantárgy specifikus tanulási technikát. 

 Fejlessze tovább az önellenőrzés igényét a reális önértékelés képességét.  

 Az elkészített munkák, munkadarabok minősége iránti elvárás belső igénnyé 

fejlesztése. 

 Az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. 

 A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása. 

 A kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük. 

 
A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

Nevelő - oktató munka feladatai: 

 Törekedjen, az egyéni képességekhez igazodva, minél alaposabb tárgyi tudást adni. 

 Adjon olyan lehetőségeket, ahol a tanulók az elméletben tanultakat a gyakorlatban is 

kipróbálhatják. 

 A személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával. 

 A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, 

készségek elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló 

tanulás és az önművelés alapozásával. 

 Tantárgy specifikus tanulási technikákat fejlessze tovább, tegye változatossá. 

 Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 A reális továbbtanulást, pályaválasztást segítse. 

 Tanítsa meg eligazodni, a megszerzett tudást felhasználni, kellőképpen reagálni a 

tanulókat az őket körülvevő világban a különböző külső hatások között.  

 

19.   MINDENNAPOS TESTNEVELÉS   
 

Az egészségfejlesztő iskolai testmozgás célja a gyermekek egészségestesti-lelki fejlődésének 

elősegítése a testmozgás eszközeivel. A mozgásszegény életmód kialakulásának megelőzése a 

testmozgás megszerettetésével, a rendszeres mozgáshoz szoktatással. Adjon lehetőséget az 

egészség hosszú távú megőrzésére, ezáltal egy jobb felnőttkori életminőségre. Az iskolai 

testnevelés és sport keretei közt az egészségnevelés, a szociális kompetenciák (kreativitás, 

önállóság, önbizalom, felelősségtudat, cselekvőképesség) a csapatmunka, a társakkal történő 

együttműködés egyaránt fejleszthető.  

 

A hatékonyság érdekében megvalósítandó sajátos egészségügyi és pedagógiai szempontok: 
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 Minden gyermek, minden nap kapjon lehetőséget a testmozgásra; 

 Minden testnevelés órán és minden egyéb testmozgási alkalmon megtörténik a 

keringési és légző rendszer megfelelő terhelése; 

 A program fontos része a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló 

gyakorlatanyag és légző torna, a gerinc és ízületvédelem szabályainak betartása; 

 Az eltérő adottságú tanulók számára is jelentsen örömöt, sikerélményt; 

 A testnevelés és sport személyiségfejlesztő hatásai érvényesüljenek a teljes 

testmozgásprogramban; 

 A lehető legszélesebb körben ismerkedjenek meg a szabadidősportokkal, 

egészségmegőrző sportokkal, azok alapjaival, amelyek közül kiválasztva a számára 

megfelelőt, később javulhat életminőségük, testi és lelki egészségük; 

 A program fontos része a megfelelő mennyiségű játék, versengés; 

 Évente egy alkalommal felmérésre kerül a tanulók fizikai állapota a NETFIT 

teszt alapján 

A mindennapos testnevelés szervezési elvei 
 

A különböző évfolyamokon folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre 

összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, 

hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával 

kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztéséve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban; 

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

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

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

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és 

az önművelés alapozásával; 
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19.1. A PROGRAM SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI   

 

Személyi feltételek: 

 Testnevelő szakos tanár 

 Alsós tanítók 

 

Tárgyi feltételek:  

  12x24 m-es tornaterem,  

  községi sportpálya (füves labdarúgó pálya, aszfaltborítású multifunkcionális 

játéktér) 

  iskolaudvar, szabadtéri kondipark (játszótér) 

  iskola hátsó udvarán található sportpálya  

  valamint a rendelkezésünkre álló tárgyi feltételek. 

 

19.2. A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA 

 

Pedagógiai Programunk szerint az 1-8. évfolyamon a testnevelés tantárgy óraszáma heti 5 óra.   

A 2011. évi CXC. tv. 27. § (11) értelmében: Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban 

azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést 

heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra iskolai sportkörben való 

sportolással is kiváltható.   

Mivel iskolánk tanulói létszáma évfolyamonként 1-1 osztályt ad, ezért szervezési feladataink is 

egyszerűbbek a tornaterem beosztást illetően, mint azon iskoláknál, ahol több osztállyal kell 

tervezni 1-1 évfolyamon. 

Az alacsony létszámú osztályok lehetővé teszik iskolánkban a párhuzamos tornatermi órákat, 

osztott térfélen.  

Az órák beosztását a tanév elején készítjük el. A tananyag függvényében udvari órákat is 

tartunk, valamint felhasználjuk a községi sportpálya adta lehetőségeket. 

Ezenkívül a felsős tanulóknak lehetőségük van 1-1 óra sportkör látogatására fiú-, lány 

csoportbontásban. 

A délelőtti és délutáni órákról és a helyszínekről összefoglaló táblázat készül és ez megtalálható 

a tanév folyamán a tanáriban, a faliújságon és a tornateremnél.   

  

20.   A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK  

  
Intézményünk oktatási feladatának ellátásánál a kötelező tanórai, a kötelezően választható 

tanórai és a tanórán kívüli, egyéb foglalkozásokkal együttesen kell számolnunk.  

Az oktatás feladatait elsősorban a kötelező tanítási órák maximális kihasználásával kell 

megoldani.  

A törvényi előírásoknak megfelelően a sajátos nevelési igényű tanulókkal gyógypedagógus, 

a beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókkal fejlesztő pedagógusok 

foglalkoznak. 
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Tanórán kívüli foglalkozásokra az alábbi lehetőségeket biztosítjuk: 

 

 Délutáni foglalkozások keretében lehetőséget adunk a bármilyen okból lemaradt 

tanulók felzárkóztatására.   

 A 4-8. évfolyamokon lehetőséget biztosítunk tanulóinknak tanulószobai illetve 

napközis foglalkozásokon való részvételre, a másnapra történő hatékonyabb felkészülés 

érdekében.  

 Az 1-3. évfolyamon napközis foglalkozásokat szervezünk, kötelező jelleggel, a tanulók 

alapkészségeinek megszilárdítása érdekében. 

 Iskolai könyvtár működik intézményünkben tanítási naponként 1-1 órában. Az iskolai 

könyvtár feladata a gyermek önművelődési igényeinek kiszolgálása, a házi feladat 

megoldásainak segítése, tájékozódás nyújtása. 

 A tanórán kívüli foglalkozások egyik része a tehetséggondozást, és a továbbtanulásra 

való felkészítést szolgálja. Másik része a tanulók érdeklődését figyelembe véve kínál 

lehetőséget különféle szakkörökön való részvételre, ezáltal készségeik, képességeik 

fejlesztésére, ismereteik bővítésére. Tanulóink az alábbi lehetőségek közül 

választhatnak: 

 Tantárgyi szakkörök   

 Középiskolai felkészítők 

 Sportköri foglalkozások  

 Egyéb – A tanulók igénye, érdeklődése alapján a rendelkezésre álló órakeret 

terhére szervezhető más foglalkozás is (pl.: kreatív vagy kézműves szakkörök, 

táblajáték, néptánc)  

 Nem rendszeres foglalkozások, programok  

Jelentkezni a foglalkozásokra írásban kell, szülői beleegyezéssel. A foglalkozások 

látogatása tanév végéig kötelező. 

 A 2018/2019. tanévtől kezdődően tanulóink művészeti, zenei képzésben is részt 

vehetnek. Iskolánk e tanévtől kezdődően a Szent János Katolikus Óvoda, Általános 

Iskola és AMI telephelyeként is működik. Érdeklődő tanulóink tanulhatnak többek 

között zongorázni, gitározni, furulyázni, énekelni. 

 

Nem rendszeres egyéb foglalkozások: 

 

A nem rendszeres egyéb foglalkozások feltétele a szülők anyagi támogatása. 

 
Osztálykirándulások 
 

A tanulmányi kirándulás, az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, 

pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó 

megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében.  

Az osztálykirándulások szervezési elveit, külön igazgatói szabályzat tartalmazza. 

 

Versenyekre való felkészítés 

 

A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A 

tanulók intézményi, kistérségi, tankerületi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, 

szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a 

szervezésért, a nevezésért a munkaközösségek felelősek. 
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Suli-disco 

 

Suli-disco évente két alkalommal: farsangkor és igény szerint a második alkalmat. A 

rendezvények alkalmával a felügyeletet a pedagógusok végzik. A suli-disco legkésőbb 19.00 

óráig tarthat. 

 

   

21.  A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
 

A követelményrendszer alapelvei  

 Tantárgyi követelmények: ezt a NAT alapján a helyi tanterv határozza meg. A tantárgyi 

megmérettetésnek fontos részét képezik a tantárgyi versenyek, pályázatok. 

 Magatartási követelmények: ez az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épül, és 

konkrétan az iskola házirendje tartalmazza. 

 Szorgalmi követelmények: ez a diákok tanulásához, munkához való viszonyát tükrözi, 

konkrétan az iskola házirendje tartalmazza. 

 

A követelményrendszer betartása, betartatása szempontjából az alábbi alapelveket kell 

figyelembe venni: 

 Csak az iskola pedagógiai programjában elfogadott tananyagot lehet megkövetelni. 

 A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátságokat. 

 Figyelembe kell venni a tanuló képességeit – talentumait – és a tanuláshoz való 

hozzáállását, ehhez jól kell ismerni a tanulót. 

 Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem 

túlhangsúlyozva vagy elhanyagolva a másik tantárgy rovására. 

 A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének kialakítása. 

 Csak az önmagával szemben is igényes tanár tud igényességre nevelni. 

 A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak egyértelműek és 

teljesíthetőek. A tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló 

érezze a következetességet és a kiszámíthatóságot. 

 

A tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése 

biztosítja a pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy  

 figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni előrehaladását,  

 a felmerülő problémákat időben észrevegyék, 

 a jól teljesítők megerősítést nyerjenek, 

 a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak. 

 

A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének, értékelésének fajtái 

 

Diagnosztikus értékelés:  

• Alapvető funkciója, hogy a tanárt informálja a tanuló felkészültségéről. 

• Alkalmazzuk tanítási év elején vagy egy új témakör felvétele előtt a tanulók 

előzetes ismereteinek felmérésére. 

 

Formatív értékelés: 

• Feladata az, hogy visszajelzést kapjon a tanuló arról, hol tart , mit tud, és mit nem 

tud vagyis segítse a tanuló önértékelését. 
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Szummatív értékelés:  

• Feladata, hogy összegezze, lezárja a tanulási ciklust, tehát a folyamat végén 

alkalmazzuk. 

• Jellemzői: 

 Az értékelés, minősítés mindig előremutató legyen, soha ne megbélyegző.  

 Lényeges feladatnak kell tekinteni a tanulói önértékelés rendszerének 

kialakítását. 

 A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be. 

 
Érdemjegy  

„A pedagógus –a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tanuló teljesítményét, 

előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli…” [Köznevelési törvény 

54.§ (1) (2)]  

 

Osztályzat  

A pedagógus a tanuló teljesítményét félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A 

tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani”. 

[20/2012. (VI.8) EMMI nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 64.§ (1)]  

 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:  

Az iskola megőrzi a hagyományos értékelési kategóriákat.  

Az osztályokban 5 fokú értékelő skálát alkalmazunk.  

Ennek megfelelően az osztályzat akkor  

Jeles (5): ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a 

tanagyagot, mindent alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan 

definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni. Bátran 

mer visszakérdezni.  

Jó (4): Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz 

eleget. Apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, definíciói betanultak.  

Közepes (3): ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, több hibával tesz eleget, többször 

rászorul a nevelő segítségre (javításra, kiegészítésre).  

Elégséges (2): ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik.  

Elégtelen (1): ha a tantervi követelményeknek a nevelő útbaigazítással sem tud eleget tenni. A 

minimumot sem tudja.   

 

Az értékelés gyakorlatának alapelvei 

Az értékelés legyen:  

 folyamatos – kiszámítható, rendszeres, aktuális, tervszerű. A nem kampányszerű 

ellenőrzés természetes kísérője lesz a tanulónak, a feszült légkör ezzel elkerülhető, 

 sokoldalú – ne csak a szorosabb értelemben vett tantárgyi szaktudást és előrehaladást 

értékeljük, hanem a gyermek valamennyi pedagógiai szempontból fontos tevékenységét 

és ezekben elért fejlődést osztályozzuk! (emlékezeti teljesítmények, ismeretek 

alkalmazása, stb.)  
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 változatos – vizsgálja a neveltségi szinteket, vegye figyelembe az életkori 

sajátosságaikat, személyiségtípusokat, alkalmazzuk a metakommunikációs jelzéseket,  

 kiszámítható – segítse elő a rendszeres munkavégzés és a felelősségtudat kialakulását,  

 konkrét – az értékelés legyen tárgyszerű, tárja fel a hibák okait, adjon kiküszöbölési 

javaslatot, támaszkodjék a pozitívumokra, serkentse további erőfeszítésekre a diákot, 

tartsa életben az egészséges munkakedvet,  

 objektív – törekedjen igazságosságra, méltányosságra,   

 kollektív – a tanulók egymás teljesítményét is értékelhetik szavakkal, esetleg 

érdemjegyekre tett javaslatokkal. A nevelési folyamat fontos része az értékelés 

szempontjainak elsajátítása, megtanulása, alkalmazásuknak, (elviselésüknek) 

megszokása.  

 

Tantárgyi értékelések, minősítések  

 

 A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. A tanítók 

és szaktanárok minden tanév első óráján a tantárgy követelményrendszere mellett 

ismertetik saját értékelési rendszerüket.  

 Az érdemjegy beírása az osztályozó naplóba a pedagógus kötelessége.  

 A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az osztályfőnök – 

az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi. Az 

érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni kell. Az 

értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, és az esetlegesen 

elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

 A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az év 

végi osztályzat megállapításánál az egész évi teljesítményt kell figyelembe venni a 

naplóba beírt érdemjegyek alapján.  

 Az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell - a félévi osztályzat 

az ellenőrző könyvbe, az év végi a bizonyítványba kerül.   

 Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti 

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

tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. Abban az esetben, ha a félévi vagy év végi 

osztályzat eltér az érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felkéri az érdekelt 

pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg 

a döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg a döntését, és a nevelőtestület ennek 

indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára 

módosítja.  

 A félévi és év végi osztályzat megállapítása a tanuló érdemjegyeinek átlaga alapján 

történik, 0,51-től felfelé kerekítve. 

 A félévi osztályzatot kék tollal, az év végi osztályzatot piros tollal írjuk be az osztályozó 

naplóba.  

 Az online feladatmegoldó oldalakon, feleltető rendszereken létrehozott dolgozatok, 

kisdolgozatok, témazárók íratása is elfogadott intézményünkben. A pedagógus adhat rá 

érdemjegyet. 
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 Érdemjegyek számának meghatározása: 

 1 órás tantárgy:                     tanulmányi félévenként minimum 3 érdemjegy 

 2-3 órás tantárgy:                  havonta 1 jegy, félévente minimum 5 érdemjegy 

 4-több órás tantárgy:             havonta 2 jegy, félévente minimum 8 érdemjegy 

 

Szöveges értékelés  

Az első évfolyamon és második évfolyam első félévében tanítók szöveges értékelést 

alkalmaznak. Az értékelés a naplóban és a tájékoztató füzetben megadott értékelési szempontok 

alapján, aláhúzással történik, negyedévenként. Első negyedévben (november) zöld, félévkor 

(január) piros, harmadik negyedévben (április) fekete színnel kell aláhúzni. 

 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük.  

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:  

 kiválóan teljesített  

 jól teljesített  

 megfelelően teljesített  

 felzárkóztatásra szorul   

 

A sakk-logika, a hon-és népismeret, a dráma- és színház és az állampolgári ismeretek 

tantárgyakat félévkor és év végén szövegesen értékeljük. Az értékelés megfelelt vagy kiválóan 

megfelelt lehet.  

Angol nyelvből 4. évfolyamon, a nyelvtanulás 1. évében, félévkor szövegesen, év végén 

osztályzattal értékelünk. A félévi szöveges minősítés megegyezik az 1-2. osztályban 

alkalmazott szöveges értékeléssel.  

Az írásbeli számonkérés értékelése: 

 Az írásbeli számonkérés érdemjegyei egyenértékűek, kivéve a témazáró dolgozatok 

osztályzatai, mivel azokat az átlag számításánál duplán kell figyelembe venni. 

 A 2020/2021. tanévtől kezdődően, témazáró dolgozatok, év eleji és év végi felmérések 

értékelésekor az alábbiak szerint adjuk az érdemjegyeket: 

0   -  29%       1    (elégtelen) 

30 -  49%       2     (elégséges) 

50 -  74%       3     (közepes) 

75 -  89%       4     (jó) 

90 – 100%      5     (jeles) 

 

A témazáró dolgozat értékelése után a nevelő az egyéni bánásmód elvét alkalmazva 

adhat javítási lehetőséget.  

 Első osztályban és második osztály 1. félévében a szöveges értékeléshez 

kapcsolódóan a felmérések %-os értékelése a következőképpen alakul: 

0   -  41%        Felzárkóztatásra szorul 

42 -  75%        Megfelelően teljesített 
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76 -  89%        Jól teljesített 

90 -  100%      Kiválóan teljesített 

 

 

Vizsgarend 

 

Iskolánkban a következő típusú vizsgák fordulhatnak elő:  

1. Osztályozó vizsga:  

Az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból tehető osztályozó vizsga, melyre 

magántanulók, hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, valamely tantárgyból egyéni 

felkészülést folytató tanulók jelentkezhetnek. Több évfolyam anyagából összevont vizsga is 

tehető. Ez esetben minden évfolyamot külön osztályzattal kell lezárni. A vizsgabizottság előtt 

történik, melyről jegyzőkönyvet vezetünk. 

2. Javítóvizsga:  

Azokból a tárgyakból – maximum 3 tárgy - tehető javítóvizsga, amelyeket nem sikerült a 

tanulónak a tanév során elégséges osztályzatra teljesítenie. E vizsgára augusztus hónapban 

kerül sor. Az iskola előzetesen értesíti az szülőt és a diákot az időpontról. 

 

3. Különbözeti vizsga: 

A második- nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított vizsga – azokból a tantárgyakból, amelyeket 

előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem tanult. A különbözeti vizsga 

időpontjáról a szülőt a tanuló átvétele során tájékoztatni kell. A különbözeti vizsga szervezése 

a tanulói jogviszony keletkezésétől számított három hónap eltelte után lehetséges. 

Az osztályozó és javítóvizsgák idejét, rendjét az igazgató határozza meg. 

 

Egyéni tanrend szerint haladó tanuló értékelése: 

 Amennyiben a tanulót felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

félévkor és év végén tudásáról osztályozó vizsgán kell, hogy számot adjon. 

 A tanuló, ha a szülő kérelme alapján magántanuló az osztályozó vizsgára történő 

felkészülésről a szülőnek kell gondoskodnia. Az intézményvezető előzetes 

engedélyével részt vehet a tanórai és egyéb foglalkozásokon. 

 Ha a tanuló a szakértői bizottság véleménye vagy szakorvosi vélemény alapján 

magántanuló, az osztályozó vizsgára történő felkészítésről az iskolának kell 

gondoskodnia. 

 Ha az év végi osztályozó vizsgán a tanuló számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik javító vizsgát tehet. Javító vizsga letételére 

augusztus 15. és augusztus 31. közötti időszakban kerülhet sor. 

 

Az egyéni tanrend szerint haladó tanulókra vonatkozó szabályzatot a pedagógiai program  

1. számú melléklete tartalmazza 
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22.  AZ ISKOLAI ÍRÁSBELI, SZÓBELI, GYAKORLATI BESZÁMOLTATÁSOK, AZ 

ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK RENDJE 

A beszámoltatás, számonkérés alkalmazott formái: 

 Szóbeli felelet:  

 Az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, önálló

 feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján. 

 Írásbeli beszámoltatás: 

 Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok megoldásán keresztül. 

 Gyakorlati számonkérés:   

Leginkább a testnevelés, vizuális kultúra, technika és tervezés, digitális kultúra 

tantárgyaknál jellemző számonkérési forma. 

 Önálló kiselőadás: 

 Egy adott téma önálló feldolgozása és előadása 

 Óraközi munka: 

 Az órai munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége. 

 Versenyeken való eredményes részvétel 

 Online felületeken, feleltető rendszereken keresztül íratott dolgozatok, 

kisdolgozatok, témazárók 

Írásbeli  számonkérés 

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. 

 

A tanuló írásbeli beszámoltatásának formáit, az értékelés módját az alábbi táblázat mutatja: 

 Megnevezés Jellemzők Értékelés Korlátozások 

1.  Röp-

dolgozat/ 

egyéb 

dolgozat 

A szóbeli feleltetést helyettesíti, általában egy-

egy feladattípussal 

Kisebb tananyag részhez kapcsolódik 

Nem kell előre bejelenteni 

Az egyértelmű feladat-meghatározás miatt 

kötelező a kérdéseket lediktálni. 

Megfelelő időt kell biztosítani a megoldásra 

1–5 -ig 

Vagy a tanár 

által előre 

jelzett és 

rögzített +/- 

rendszerben 

Nincs 

korlátozva 

2.  Témazáró Átfogó ismeretellenőrzés, többféle feladattípussal 

Nagyobb tananyag lezárását követi 

Előre be kell jelenteni, s ekkor meg kell határozni 

a számon kérendő tananyag mennyiségét, a 

források helyét (tk., füzet, stb.),  a kiegészítő 

anyagot mindig jól elérhető/olvasható formában 

kell a diákok részére átadni.  

A témazáró előtti hiányzás esetén biztosítani kell 

egy másik időpontot, a hiányzás pótlása miatt; 

hiányzás miatt a gyermeket nem érheti hátrány. 

1–5-ig 

 

Napi 2 

témazárónál 

több nem 

íratható. A 

bejelentés 

időpontja 

határozza meg 

a sorrendet. 
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A kérdéseket megfelelő és világos formában kell a 

diákkal közölni. 

Megfelelő időt kell biztosítani a megoldásra. 

A témazáró érdemjegy beírása a naplóba piros 

tollal történik. 

3.  Javító 

dolgozat 

A tanár – ha szakmailag indokoltnak tartja – az 

adott témából, problémakörből kiegészítő 

számonkérést tarthat. 

A kérdéseket megfelelő és világos formában kell a 

diákkal közölni. 

Megfelelő időt kell biztosítani a megoldásra. 

1–5-ig 

Javítás esetén 

mindig a jobb 

jegyet kell 

megadni 

Tanári ajánlás 

szerint 

4.  Felmérő 

dolgozat 

Készség tantárgyak kivételével a tanév elején 

az ismétlést követően, év végén az 

összefoglalást követően írhatja meg a 

szaktanár; 

1-5-ig Napi 2 

felmérőnél 

több nem 

íratható.   

Az írásbeli beszámoltatás rendje és korlátai a következők: 

 témazáró és felmérő dolgozat íratását a szaktanár legkésőbb egy héttel a dolgozatírás 

előtt bejelenti, a dolgozatot tíz tanítási napon belül kijavítja,  

 egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem írhatunk. 

 egyéb dolgozat - írását a szaktanár legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti, a 

dolgozatot két héten belül kijavítja; 

 a szaktanár egy tantárgyból nem írat újabb témazáró dolgozatot mindaddig, amíg az 

előző dolgozatot kijavítva ki nem adta a tanulóknak. 

Szóbeli értékelés történik  

 a tanítási órákon, ahol a tanár folyamatosan megerősít, korrigál, segít, tanácsot ad  

 a szaktanárok által az évközi érdemjegyek és az osztályzatok megállapításakor  

 a fogadó órákon – a szülői értekezleten az osztályfőnökök által  

 az osztályfőnök az osztályban tanító tanárok véleményét is közvetíti a magatartás- és 

szorgalom jegyek kapcsán  

 az iskola által szervezett programok értékelésekor (kirándulás, színházlátogatás, iskolai 

műsorok, vetélkedők stb. kapcsán) a tantestület előtt  

 az igazgató vagy az igazgatóhelyettes által (kiemelkedő eredmények, illetve fegyelmi 

vétségek kapcsán)   
 

23.  A TANULÓK MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ÉRTÉKELÉSE 

Tanulóink magatartását és szorgalmát szöveges értékeléssel minősítjük. 

Magatartás: példás - jó - változó - rossz  

Szorgalom: példás – jó - változó - hanyag 

Osztályok szintjén indokolt a magatartási és szorgalmi előmenetel egyeztetése. Az évközi 

értékelés az osztályfőnök javaslata alapján az osztályban tanítók, a tanórán kívül a gyermekkel 

kapcsolatban állók, valamint az osztályközösség javaslatai alapján történik. 

A tanulók havonta az ellenőrzőbe írt érdemjegyet kapnak. A magatartás és a szorgalom 

megítélése külön-külön kialakított kritériumrendszeren nyugszik. 
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A magatartás értékelésének elvei 

A példás magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató. Az iskolai 

házirendet megtartja és másokkal is megtartatja. Az iskolai követelményeket tudatosan vállalja, 

kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába. A tanárok 90-95%-a 

példásnak tarja, és a többiek sem adnának jónál rosszabbat. 

A jó magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A közösség 

munkájában részt vesz, de nem mindig kezdeményez. Tanórán az elvárásoknak megfelelően 

viselkedik A körülötte történő laza viselkedések ellen nem mindig lép fel. Tanáraival, a 

felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. Magatartáskultúrája esetenként 

kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és jó hírnevére. 

A változó magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. Igyekezete 

ellenére megismétlődnek kifogásolható cselekedetei: 

 a közösség támasztotta követelményeket ingadozva követi, a közösségi munkából csak 

irányítással és nem szívesen vállal részt; 

 felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz között ingadozó; 

 a közös programokról gyakran igazolatlanul távol marad; 

 tanáraival, társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias; 

 feladatait nem a képességeinek megfelelően teljesíti; 

 többször fegyelmezetlenül viselkedik a tanórán; 

 indulatait nem mindig képes fékezni, hangneme kifogásolható; 

 iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik fokozatában 

részesült – osztályfőnöki figyelmeztetője vagy több szaktanári figyelmeztetése van. 

A rossz magatartású tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja magát a 

közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét is gátolja, 

rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben 

nem őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható, esetleg 

törvénybe ütköző. Iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetések valamelyik 

súlyosabb fokozatában részesül. 

Megjegyzések: 

1. A fenti minősítéseket módosíthatják a Házirendnek az igazolatlan hiányzásokra  

            vonatkozó előírásai. 

2. A rendszeres templomi szolgálat illetve templomba járás a magatartás 

 minősítését előnyösen befolyásolja. 

 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

Példás a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási órákra 

képességeihez, körülményeihez mérten akaratát megfeszítve maximálisan és rendszeresen 

felkészül, az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. Az iskolai tanulmányi 

munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken. Képességeinek hiányát szorgalmával 

sikeresen tudja pótolni. 

Jó a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő és általában 

szorgalmas munkájának köszönhető, de akaratának különleges megfeszítésére nincsen szükség. 

Változó a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekszik. 

Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Időnként nem ír házi feladatot, hiányos 

felszereléssel jön iskolába. 
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Hanyag a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz 

tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában 

megbízhatatlan, valamely tantárgyból nem teljesíti a minimum szintet. 

 

24. A CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSI ELVEI   
 

Csoportbontások 

Az alacsony osztálylétszámok miatt csoportbontásra csak hittan órákon van lehetőség a 

felekezetek szerinti bontásban. 

 

Az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Egyéb foglalkozásokra (pl.: szakkör) a diák önként jelentkezhet, de 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. 

 

25.  ROMA NEMZETISÉGI NEVELÉS - MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK   
 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag  

Fülöp községben roma nemzetiséghez tartozó emberek is élnek, így intézményünkbe is járnak 

roma tanulók. A köznevelési törvény szerint a nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére 

biztosítani kell a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését. 

A településen élő nemzetiség népzenéje és népművészete, hagyományai beépíthetőek a 

tantárgyak anyagába. 

Az egyes osztályok osztályfőnökei és az egyes tantárgyakat tanító nevelők, az alábbi 

multikulturális tartalmak közül építhetnek be helyi tantervükbe, tanmenetükbe. A 

tantárgyankénti tartalomban a felsorolások első része inkább az alsó tagozatra, a felsorolások 

befejező része inkább a felső tagozatra vár megvalósításra. Ez nem jelenti azt, hogy ne lehessen 

egy osztályban akár mindegyik témakört feldolgozni, ha érdeklődés és igény van iránta.  

A pozitív tapasztalatok, egymás jobb megismerése, a közösen átélt élmények, a 

sikerélmény mind hozzájárul ahhoz, hogy minden gyermek – származásától függetlenül - 

jól érezze magát az iskolánkban. 

 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom 

Multikulturális tartalom: 

 Cigány találós kérdések, közmondások gyűjtése, értelmezése 

 Cigány mondókák, kiszámolók gyűjtése, eljátszása 

 Cigány mesetípusok gyűjtése (eredetmese, állatmese, ördög-mese, tündérmese, 

tréfásmese), dramatizálása 

 A cigány mesehős jellemzői 

 Cigány mesemondási alkalmak felidézése (a szülők meghívásával) 

 Cigány jókívánságok gyűjtése, dramatizálása 

 Cigány köszöntőkkel való ismerkedés az év jeles napjaira, családi ünnepekre (önálló 

köszöntő írása, elmondása) 
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 Ismerkedés magukat cigánynak valló írókkal, költőkkel és műveikkel 

 A cigány szereplő megjelenése az eddig tanult irodalmi művekben 

 

Tantárgy: Testnevelés 

Multikulturális tartalom: 

 Hagyományos cigány gyermekjátékok megismerése, eljátszása  

 A játékok megvalósítása lehetőleg a szabadban, a természetben történjen 

 A természetben talált eszközök felhasználásával új játékok, váltóversenyek, 

sorversenyek kitalálása (kreativitás fejlesztése) 

 

Tantárgy: Ének zene 

Multikulturális tartalom: 

 Cigány mondókák, kiszámolók gyűjtése, eljátszása 

 Cigány népdalokkal való ismerkedés 

 A cigányok tánca, népviselete 

 Cigányzenészek ( a Száztagú Cigányzenekar megismerése) 

 Hagyományos cigány hangszerek megismerése 

 Hagyományos cigány hangszerpótló eszközök megismerése, kipróbálása 

 A nemzetközi cigány himnusz meghallgatása 

 Cigányszereplők operákban, operettekben 

 

Tantárgy: Technika 

Multikulturális tartalom:  

 Hagyományos cigány mesterségekkel való ismerkedés 

 A hagyományos kézműves technikák megismerése, kipróbálása (vesszőfonás, 

csuhéfonás, kosárfonás…) 

 Hagyományos cigány ételek megismerése, főzése ( lehetőleg szülők bevonásával) 

 A vándorló cigányok sátrainak megismerése (majd a putri megismerése) - makett építés 

 A hagyományos cigány lakás berendezési tárgyai 

 

Tantárgy: Rajz 

Multikulturális tartalom: 

 Rajzolás a homokba 

 Formázás sárból, agyagból 

 Mandalafestés zenehallgatás közben 

 Cigány festőművész meghívása (Milák Róbert Nyíracsádról) 

 Ismerkedés a naiv cigány festőkkel 

 Tetoválás készítése lemosható henna festékkel (a tetoválás szerepe a cigányoknál) 

 

Tantárgy: Matematika 

Multikulturális tartalom: 

 Praktikus, az életben is alkalmazható szöveges feladatok alkalmazása 

 Gondolkodásra, fejszámolásra, logikára épülő feladatok 

 Motiválás életből vett példákkal 

 

Tantárgy: Történelem 

Multikulturális tartalom: 

 A cigányság jeles napjai, néphagyományai 

 A cigányok őshazája, vándorlásaik 

 A cigányok őseinek társadalmi szervezete 
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 A cigány nép típusai 

 A cigány zászló 

 Az első cigány világkongresszus 

 „ Ha én lennék a miniszterelnök, mit tennék a cigányság felemelkedéséért?” 

 

Tantárgy: Természetismeret (földrajz) 

Multikulturális tartalom:  

 A cigány nép természeti tapasztalatainak összegyűjtése 

 A cigányok őshazája a térképen 

 A vándorlások nyomon követése a térképen 

 A cigányság arányai az egyes országokban 

 

Tantárgy: Angol nyelv 

Multikulturális tartalom: 

 A cigány nyelv érdekességei 

 Egy-egy gyakran alkalmazott szó, kifejezés megtanulása cigányul (lehetőleg bevonva a 

szülőket) 

 Magyar-cigány szavak egyeztetése (feladatlap) 

 Ugyanaz a köszönés, megköszönés, megszólítás különböző nyelveken (angolul, 

magyarul, cigányul…) 

 

26.   EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 

26.1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ELVEK  

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

megéléséhez. Ösztönözni kell a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a 

mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk 

megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, 

hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-

megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes 

körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok 

motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében. 

Az egészségnevelési alapelvek és programok megtalálhatóak a nevelési program teljeskörű 

egészségfejlesztést bemutató fejezetében. 

26.2. A KÖRNYEZETI NEVELÉS  

A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító erejét ma már senki sem 

vitatja.  A környezeti nevelés alapozza meg a gyerekek tapasztalatait, ami a későbbiekben, 

egész életre szóló tudást alakít ki náluk. A környezeti nevelés folyamatában szerzik meg a 

gyermekek azokat a tapasztalatokat, amelyek később ismeretté, ismeretrendszerré, majd egész 

életre szóló tudássá válnak számukra és ékelődnek be, a mindennapok rutin szerűségébe.  

Mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy mivel az emberi társadalom alapja a család, a 

családban vélt, tapasztalt, látott viselkedési formák, szokások, alapvetően meghatározzák az ott 

nevelkedő gyermek környezeti magatartását, és viselkedését.  

A környezeti értékeket, már az iskoláskor előtt meg kell alapozni, amit azt követően 

folyamatosan fejleszteni, bővíteni, tágítani szükségeltetik, egészen a felnőtt kor eléréséig,  
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Minthogy az intézményes nevelés kezdetekor, az óvodában, a környezeti nevelés alapozása 

történik csak meg, így az iskolában kell javarészt, a gyermek környezetkultúráját kifejleszteni. 

  

26.2.1. A KÖRNYEZETI NEVELÉS CÉLJA ÉS FELADATAI   

 Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő,  

értékvédő,  a fenntarthatóság mellett  elkötelezett  magatartás  váljék  meghatározóvá  a 

tanulók számára. Fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék 

azokat a gazdasági és  társadalmi folyamatokat, amelyek  változásokat,  válságokat  

idézhetnek elő. 

 Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, fejlesztése olyan 

képességek és készségek tudatos fejlesztése, amelyek elősegítik a természetes és az 

ember által épített, létrehozott környezettel – pontosabban az ott lévő értékekkel – való 

harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes 

értékrendszer, a természet -, és a környezetbarát magatartás alapjainak megteremtését; 

 a gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése, 

megszerettetése; 

 a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása; 

 az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a 

helyi sajátosságok felhasználásával; 

 a környezettudatos életvitel kialakítása (az energiával; vízzel, árammal való 

takarékoskodás, a pazarlás elkerülése); a gyermeknek változatos tevékenységeket, 

tapasztalatokat kell szereznie a természeti és társadalmi környezetről, környezetből. 

 az iskolai környezeti nevelés pontos feladata - a tanítók, tanárok feladatai közé tartozik 

– hogy tegye lehetővé a gyermek számára a környezete megismerését, biztosítson 

alkalmat, időt, helyet, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat és 

ismeretszerzésre. Ezeket a gyermekek életkori jellemzői teszik lehetővé: 

 érzelmileg kötődik az őt nevelő felnőttekhez, 

 cselekedeteit mindig valamilyen érzelem motiválja, kíséri, 

 tevékeny, aktív, nyitott, 

 a körülötte lévő világot érzékszerveivel, tapasztalás útján ismeri meg. 

 

A feladatok megvalósítása feltételezi a családdal való szoros együttműködést, ugyanakkor a 

családok szemlélete is alakítható a gyerekeken keresztül. Az iskolában kialakított jó szokásokat 

a gyerekek - egy része - hazaviszi. Pl.: egészségnap, amely az iskolánkban minden évben 

megrendezésre kerül. 

 

Iskolánkban hangsúlyt fektetünk a következőkre:  

1.  Az iskolába belépő gyermeket fogadja harmonikus, szép környezet. 

2.  A családdal való együttműködés, - lehetőségekhez mérten - különféle közös programok, 

nálunk például Egészség nap, stb.  

3. Az iskolai környezeti nevelés megvalósítása legyen sokoldalú, színes.  

4. Tartsuk szem előtt, a gyerekek egészséges testi, lelki és szociális szükségleteinek kielégítését, 

kognitív folyamatainak, erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, 

figyelmesség stb.) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat 

stb.) fejlődését. 
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5. A környezeti nevelés tervezése során törekszünk a közös élményeket biztosító tevékenységek 

megteremtésére, megszervezésére: 

 az iskolások életkori sajátosságainak megfelelő munka jellegű tevékenységek 

gyakorlása, pl.: természeti sarok kialakítása, az osztályterem egy „zugában”, illetve 

amit csak lehet, természetes életkörülmények között figyeltessük meg a gyerekekkel; 

 az iskola gondozása; 

 séták, kirándulások szervezése olyan helyszínekre, élőhelyekre, ahol jól 

megfigyelhetők a természet változásai és az élő és élettelen környezeti tényezők 

közötti kölcsönhatások. 

6.   Fontos, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára is felhívni, a figyelmet, vízzel, árammal 

való takarékoskodásra, környezetkímélő tisztítószerek használatára, ha máshogyan nem, de órai 

keretben, a biogazdálkodás, bio életmódra felhívni környezetismeret órán, a figyelmüket.  

26.2.2. A KÖRNYEZETEI NEVELÉS SZÍNTEREI  

a) Minden tanulót egyformán érintő elemek 

Példamutató iskolai környezet 

– Tantermekben, folyosókon, udvaron élő sarok kialakítása, 

– Anyag és energiatakarékos, környezetbarát iskolaműködtetés, 

– A pedagógusok, a dolgozók példamutatása, 

– Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése, 

– Szelektív hulladékgyűjtés, 

 

      Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés 

– Tantárgyakba, osztályfőnöki órákba beépített környezeti nevelés, az eltérő tanítási  

foglalkozásokon (erdei iskola, múzeumi, állatkerti órák, iskolai projektek). 

 

b) A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

– Szakkörök, táborok,  

– Környezetvédelmi akciók,  

– Előadások, kiállítások,  

– Rendszeres természetjáró túrák,  

– Madarak és fák napjának megtartása,  

– A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése,  

– Látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba,  

   szennyvíztisztítóba, hulladékégetőbe,  

– DÖK nap. 

26.2.3. A KÖRNYEZETI NEVELÉSÜNKET SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK   

 A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, 

tevékenységalapú módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. 

 Játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő), 

 Projektek (savas eső mérése), 

 Riport (kérdőíves felmérés), 

 Terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlatok, térképkészítés, célzott megfigyelések, 

mérések, táborok, ” iskolazöldítés”), 

 Aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív 

hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás rendezése, 

újságkészítése, kutatómunka), 
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 Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások 

zeneművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és élmény fejlesztése 

26.2.4. A KÖRNYEZETI NEVELÉSÉBEN RÉSZTVEVŐK   

– Belső (iskolai) résztvevők: osztályfőnökök, szaktanárok 

– Külső résztvevők: szakemberek: környezetvédők, erdészek, művészek, intézmények 

 

27.  A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE 

A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérésére a magyar iskolarendszerben – így 

intézményünkben is - 2014 októbere óta az egységesen működtethető, egészségközpontú fittség 

mérési-értékelési rendszer, a NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 

alapján történik. A tanulók fizikai fittségi mérésének rendszerét, ennek tartalmi kereteit 

jogszabály szabályozza. A  NETFIT® rendszer segítségével méri fel a testnevelő a diákok 

fittségi állapotát az adott tanév meghatározott mérési időszakában. 

A NETFIT 4 fittségi profilban 9 mérés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, 

hajlékonyságát és testösszetételét. A mérések eredményei teszttől függően két illetve három 

zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. 

A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden 

tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét ajánlásokat 

fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. 

A tanulók fizikai állapotának mérésére a munkatervben meghatározott időintervallumban kerül 

sor. 

 

28.  A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb 

körülmények között élőket. Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény 

életforma kialakítását, mindennapi megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink 

számára maradandó lesz. Megvédi őket az alkoholizmus, kábítószer, az internetes függőség és 

egyéb erkölcsi veszélytől. Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a 

család a gyermek számára nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív 

példa a gyerek előtt. Ezekre a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló 

rendhagyó magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a 

fokozott törődést a tanulóval. A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak 

gyors és hatékony intézkedést kell tennie!  

A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségéhez fontos feltárni 

- hogy a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi, 

érzelmi, értelmi fejlődését 

- hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása, 

- hogy használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e fejlődésére 

káros életmódot 

- hogy a tanuló szociális helyzete szükségessé teszi-e segélyek, egyéb támogatások 

igénybevételét, 

- hogy folyamatos ellenőrzést igényel-e a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

környezetben nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése,  
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- hogy szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez, 

pályaválasztásához és eredményes beiskolázásához,  

A szociális hátrányok feltárása után a hátrányok csökkentésére, az esélyegyenlőség 

megteremtésének intézményi lehetőségei a következők. 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- a napközi otthon 

- a tanulószoba 

- a diákétkeztetés, az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek 

- a felzárkóztató foglalkozások 

- tehetséggondozó programok szervezése 

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

csoportos használata. 

- a nevelők és a tanulók segítő személyes kapcsolatai 

- a továbbtanulás irányítása, segítése 

- anyagi támogatás kirándulásokhoz, táborozásokhoz 

- családlátogatások 

- a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; 

- felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése, 

részvétel a pályázatokon 

- szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal, a 

Családsegítő Szolgálattal, a gyermekorvossal és a védőnővel annak érdekében, hogy a 

szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek.  

Ezt a tevékenységet intézményünkben az osztályfőnök látja el illetve 2020. szeptembertől az 

ifjúságvédelmi felelős. Folyamatos kapcsolatot tart az igazgatóval, az osztályfőnöki 

munkaközösség vezetőjével és a szaktanárokkal. Családlátogatáson vesz részt a veszélyeztető 

okok feltárása érdekében. Kapcsolatot tart a különböző gyermekvédelmi szervezetekkel.  

INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS 

Az integrációs felkészítés kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül sokfélék, 

a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, s nem korlátozhatók valamely tantárgyban elért 

iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás nem azonosítható a 

felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a tanulmányi 

eredményesség szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját komplex 

személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztésbiztosítását 

jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, a gyermek, 

tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális 

erősségeit és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez. 

 

Az IPR (Integrációs Pedagógiai Rendszer) működtetésének jellemzői 

 a be- és elfogadó szemlélet, 

 a gyermek- és tanulóbarát környezet, 

 az integrációt támogató új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása a 

nevelés, tanulás-tanítás folyamatában, 

 a széleskörű tevékenységformák biztosítása, 

 az egyéni bánásmód, az optimális fejlesztés, 

 a kapcsolatfejlesztés, a párbeszéd jellemzi intézményünket. 
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Az IPR működésének megnyilvánulási formái intézményi szinten 

 a hatékony integrált neveléshez szükséges pedagógiai módszerek, iskolai 

tanulásszervezési eljárások alkalmazása a tanórákon és tanórán kívülifoglalkozásokon 

(Pl. differenciált tanulásszervezés, tevékenységközpontú ismeretközvetítés, kooperatív 

tanulás, projektoktatás, drámapedagógia, stb.); 

 az infó-kommunikációs eszközök intenzívebb tantermi használata (a tanulók a napi 

tanulási gyakorlatban használják a számítógépet, tudnak ismereteket szerezni, 

 a gyermek- és tanulóbarát intézményi környezet megléte (hagyományos helyett 

csoportmunkára alkalmas csoportszobai, osztálytermi be- és elrendezés); 

 a széleskörű tanórán kívüli foglalkozások és szabadidős programok biztosítása; 

 a pedagógus ismeretközvetítő szerepe helyett facilitátor szerep kerül előtérbe; 

 a társadalmi és szakmai környezettel való együttműködés erősítése. 

 

Az IPR működésének megnyilvánulási formái az egyén szintjén 

 A differenciált tanórai tanulásszervezés, valamint a fejlesztő, felzárkóztató, 

tehetséggondozó és az érdeklődési körnek megfelelő szakköri tanórán kívüli 

foglalkozások biztosítása, melynek eredményeként a lemorzsolódási, továbbtanulási, 

kompetenciamérési eredmények az érintett tanulók körében folyamatosan javuló 

mutatókat érnek el. 

 Az érintettek bekapcsolódnak az iskolán kívüli, továbbtanulást segítő programokba (pl.: 

Útravaló Ösztöndíjprogram, Arany János Tehetséggondozó Program). Fokozott 

figyelem irányítása az érintett tanulókra, pozitív befogadó intézményi attitűddel, 

folyamatos pozitív mintaadással. 

 Az inkluzív intézményi pedagógiai attitűd, a befogadó szemlélet erősítése a 

pedagógusokban, a tanulókban és a szülőkben az eltérő szociális hátterű, a sajátos 

nevelési igényű és a roma gyermekek, tanulók iránt. A tanítást-tanulást segítő 

eszközrendszer elemei Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek 

 

Az önálló tanulást segítő fejlesztés 

 a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok az önállótanulási 

képességet kialakító programok 

 a tanulók önálló - életkornak megfelelő - kreatív tevékenységére épülő foglalkozások 

 tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek 

 

Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

 tantárgyi képességfejlesztő programok 

 kommunikációs képességeket fejlesztő programok 

 komplex művészeti programok 

 

Szociális kompetenciák fejlesztése 

 közösségfejlesztő, közösségépítő programok 

 mentálhigiénés programok 

 előítéletek kezelését szolgáló programok 

 

A szociális és életvitel kompetenciák körébe olyan attitűdök, készségek és képességek 

tartoznak, amelyek egyaránt alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és 
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társadalmi beilleszkedésének. E terület lényeges elemei az önbizalom, az öntudatos és a 

környezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, a tolerancia és az 

őszinte kommunikáció. A társas viselkedés terén az empátia, a kommunikációs és kooperációs 

készség, a vitázó és érvelő képesség, a konfliktustűrő, kezelő, megoldó képesség. Éppen ezért 

az integráció társadalmi jelentősége szempontjából alapvető jelentőségű képességterületről van 

szó, ami nem csak a hátrányos helyzetű gyerekeknek fontos; a nem hátrányos helyzetű tanulók 

éppen a heterogén osztályok révén sajátíthatják el például az interkulturalitás, a tolerancia, az 

előítélet mentesség elengedhetetlen kompetenciáit. 

 

Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

 mentori rendszer 

 együttműködés civil szervezettel 

 művészeti foglalkozások 

 

Az integrációt elősegítő módszertani elemek 

 egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 

 kooperatív tanulásszervezés 

 projektmódszer 

 drámapedagógia 

A korszerű tanulásszervezési formák alkalmazása a tanórákon jelentősen növeli a sikeres 

integráció esélyét, hiszen ez adja a tanítási folyamatnak azt a keretét, melyben lehetőség van az 

eltérő fejlettségű, motiváltságú tanulók minél sikeresebb fejlesztésére. A korszerű 

tanulásszervezési formák alkalmazása során lehetőség van - a frontális módszerrel szemben– a 

tanórán minden tanuló megszólítására, aktivizálására, az egyéni haladás biztosítására. 

 

A tanári együttműködés formái 

 értékelő esetmegbeszélések 

 problémamegoldó fórumok 

 hospitálásra épülő együttműködés 

 

A kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 

 a szöveges értékelés 

 egyéni fejlődési napló 

 

Multikulturális tartalmak 

 multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban 

 

 

ENABLE PROGRAM  

 

Az ENABLE egy iskolai bántalmazás megelőzésére és csökkentésére kidolgozott  antibullying 

program. A programot a European SchoolNet fejlesztette ki, a hazai adaptációját az Oktatási 

Hivatal koordinálja. A program felső tagozatos tanulók számára készült osztálytermi 

csoportfoglalkozások formájában. A foglalkozásokat pedagógusok tartják iskolánkban 

félévente legalább egy osztállyal. A programban két választható modul szerepel: az egyik az 

antibullying alapelvek mellett a társas érzelmi készségek fejlesztését hangsúlyosabban 

megcélzó modul az ún. SEL modul. Mindkét modulhoz 10 osztálytermi foglalkozás tartozik, 

melyet 45 perces órában lehet a tanulókkal elvégezni. A foglalkozások egyéni, páros, 

kiscsoportos aktivitást, demonstrációt, közös filmelemzést, rövid didaktikusabb blokkokat 
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tartalmaznak. A két lehetséges változat közül azt választjuk, amelyik az adott osztály 

problémáihoz legjobban megfelel. 

 

SEL modul 

(társas érzelmi intelligencia fejlesztése) 

Antibullying modul. 

 Segíti az empátia fejlődését, fokozza a 

törődést a bullying áldozatai iránt, 

bevonja a kívülállókat és segíthet a 

bántalmazóknak megváltoztatni a 

viselkedésüket. 

 A SEL modul az alábbi témákat öleli fel: 

az érzelmi intelligencia területei, érzelmi 

kifejező szavak, a bántalmazás 

természete, érzelmek felismerése társas 

helyzetekben, önfelmentő stratégiák, 

megküzdés a rossz érzésekkel, 

közbelépés bullying helyzetekben, az 

áldozatok támogatása, a 

viselkedésváltozás alapjai és a folyamat 

értékelése. 

 A legfontosabb témakörök ebben a 

modulban: Mit jelent a bullying (iskolai 

bántalmazás)?  

 Miért lesz áldozat? 

 Miért lesz bántalmazó? 

 Tévhitek a bántalmazásról 

 Reakciók a bántalmazásra 

  Indirekt beavatkozás  - pozitív társas 

viselkedés 

 direkt beavatkozás – közbelépés 

bullying helyzetekben; 

 a bántalmazás jelzése – segítségkérés 

 antibullying osztályszabályok 

 

 

A csoportfoglalkozásokat iskolai eljárásrend, szülői tájékoztatók, nevelőtestületi tájékoztatás 

és állapotfelmérő-folyamatértékelő kérdőív egészíti ki és teszi komplex iskolai programmá. 

 

29.  A JUTALMAZÁS, FEGYELMEZÉS ISKOLAI ELVEI 

Az iskola a kiemelkedő tanulmányi munkát szaktárgyi, illetve nevelőtestületi dicsérettel 

jutalmazza. Nevelőtestületi dicséretet tanév végén a kitűnők, és a több területen is kiemelkedő 

eredményt elért tanulók kaphatnak, a testület döntése alapján. A dicséretek az osztálynaplóba, 

a törzskönyvbe és a bizonyítványba is bekerülnek.  

A diákok kötelezőn felüli feladataik sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki vagy 

igazgatói dicséretben részesíthetőek. A dicséretek az ellenőrzőbe is bekerülnek, és a félévi, 

illetve év végi magatartás vagy szorgalomjegyet is befolyásolják. 

Kiemelkedő, tanórán felüli tanulmányi vagy más jellegű, az iskola hírét öregbítő 

teljesítményért, versenyen elért eredményért a tanulók könyv- vagy más tárgyjutalomban 

részesülhetnek, amelyet lehetőleg ünnepélyes körülmények között adunk át. 

Külön tanulmányi feladat elvégzéséért, tanulmányi versenyen való eredményes szereplésért 

külön jeles érdemjegy is adható. 

Az alapvető viselkedési szabályok vagy a házirend ellen vétő diákok a vétek súlyának és a 

kihágások gyakoriságának figyelembevételével az alábbi módon büntethetők: 

– szóban: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, elbeszélgetés, figyelmeztetés; 

elbeszélgetés a szülőkkel; 

– írásban: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi figyelmeztetés,   

majd megrovás. 

Ezek a súlyuknak megfelelően a félévi és az év végi magatartás, illetve szorgalom jegyben is 

tükröződnek. Minden esetben az osztálykönyvbe és az ellenőrzőbe is bekerülnek.  
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Tudomásulvételét a szülő aláírásával jelzi. 

Érdemjeggyel büntetni nem lehet. 

Különlegesen minősített esetekben a tantestület fegyelmi bizottságot hozhat létre az ügy 

kivizsgálására. Határozatai között szerepelhet az okozott kár megtérítése, eltanácsolása az 

iskolából vagy átirányítása másik iskolába. A fegyelmi eljárás megkezdéséről és döntéséről a 

szülőket időben értesíteni kell. 

 

30.   ALKALMAZOTT SAJÁTOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK 

Nevelési-oktatási módszereink kiválasztásakor különösen fontosnak tartjuk tanulóink életkori 

sajátosságainak, és a köztük lévő egyéni különbségeknek a figyelembe vételét.  

Tanulóink igényeihez, és a változó társadalmi, gazdasági elvárásokhoz való alkalmazkodás 

szükségessé teszi, hogy folyamatosan újítsuk, frissítsük pedagógiai módszertárunkat. Ennek 

érdekében nevelőink rendszeresen vesznek részt módszertani továbbképzéseken, és bővítik 

eszköztárukat hatékonyabb eljárásokkal.  

Az elmúlt években iskolánk több olyan pályázatnak is részese volt, amelyek segítették az 

intézményekben folyó oktató-nevelő munka módszertani megújulását is. Hogy csak a három 

legjelentősebbet említsem ezek közül: az IPR (Integrációs Pedagógiai rendszer), a Támop3.1.4 

(kompetencia alapú oktatás meghonosítása), és a Tiop1.1.1 (IKT alapú oktatás fejlesztése). 

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer az egyéni különbségek figyelembevételét helyezte a 

módszertani munka középpontjába. Ez érthető is, hiszen a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű, az SNI-s és a BTMN-s tanulók esélyeinek növelése, hátrányaik csökkentése a 

hagyományos módszerekkel nem megoldható. Az IPR-s pályázatok egyik igen jelentős 

hozadéka volt az integrációt, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

felzárkózását, esélyeinek növelését segítő új pedagógiai módszerek alkalmazása az oktató – 

nevelő munka során.  Különösen a differenciált tanulásszervezés, a kooperativitásra épülő 

technikák, a projektmódszer és a drámapedagógia alkalmas az eltérő fejlettségű és 

motivációjú tanulók sikeresebb fejlesztésére. A korszerű tanulásszervezési formák alkalmazása 

során lehetőség van – a frontális módszerrel szemben – a tanórán minden tanuló megszólítására, 

aktivizálására, az egyéni haladás biztosítására. 

A Támop3.1.4 pályázat elősegítette a kompetencia alapú oktatás intézményünkben való 

meghonosodását, és az ehhez szükséges új módszertani kultúra elterjedését, jó alapot teremtve 

ezzel arra, hogy felkészítsük tanulóinkat az egész életen át tartó tanulásra.  

A Tiop1.1.1 jelű pályázatok az IKT alapú oktatást, az infokommunikációs eszközök 

oktatásban való alkalmazását segítették.  

A kommunikáció korának iskolája szükségszerűen alkalmazza e kor eszközeit, él annak 

lehetőségeivel. Az információk korlátlan elérhetősége új feladatot ró az iskolára: segíteni a 

tanulókat az információ végeláthatatlan áradatában való eligazodásban, tájékozódási pontokat 

adni, megfelelő értékszemléletet kialakítani, fejleszteni műveletvégző képességeiket, hogy 

választhassanak, szelektálhassanak, képesek legyenek strukturálni, rendszerezni és 

célirányosan felhasználni ismereteiket. Mindez csak ezen új módszerek napi alkalmazása útján 

valósulhat meg.   

 

Egyre tudatosabban és hatékonyabban alkalmazzuk a konstruktivista pedagógia eszközeit, 

amely arra épül, hogy a tudást mindenki maga építi fel, és ebben a gondolkodási folyamatban 
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aktívan kell részt vennie, ehhez másokkal együtt kell működnie. Ezek a következők: 

 a tevékenységközpontú módszerek,  

 a problémaalapú tanulás,  

 a differenciált tanulásszervezési eljárások,  

 a kooperációra épülő tanulásszervezési módok,  

 a drámapedagógia,  

 pármunka és csoportmunka, 

 IKT alapú oktatás, 

 projektmódszer, pedagógiai projekt, 

 az ellenőrzés értékelés korszerű eljárásai, amelyek jellemzője a pozitívumokra való 

támaszkodás, az elért sikerek, eredmények megerősítése, a differenciált – az egyéni 

készségeket, képességeket figyelembe vevő értékelés. 

 

30.1. SAJÁTOS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK A NAT-BÓL 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04) 

Kormányrendelet új, sajátos pedagógiai módszereket tartalmaz, amelyeket lehetőségünk van 

bevezetni, így: 

 

 Aktív tanulás - a  tanulónak a  tanulási tevékenységekben  történő részvételét 

hangsúlyozza. A tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák 

fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő 

kreatív alkalmazását. 

 Az egyénre szabott tanulási lehetőségek - Az iskola a tanulók tanulmányi 

előmenetelét a képességeiknek megfelelő, egyénre szabott tanulási lehetőségek 

biztosításával tudja a leghatékonyabban támogatni. Fontos alapelv, hogy a tanulók közti 

különbözőségeket az iskola a különféle környezeti feltételek és az egyénenként eltérő 

idegrendszeri érés, valamint az egyéni képességek kölcsönhatása eredményének 

tekintse.  E szemlélet gyakorlatban történő alkalmazásához olyan fejlesztési célokat kell 

kijelölni, amelyek nemcsak a tanulótól várnak illeszkedést a tanulási környezethez, 

hanem a tanulási környezettől is alkalmazkodást igényelnek a tanuló egyedi 

jellemzőihez. 

 A differenciálás speciális megvalósulása -  PL.: az együttnevelés során a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése. A hátránykompenzáció biztosítása érdekében 

(SNI, BTMN, HH, HHH) a tanuló szükségleteihez, képességeihez, készségeihez  

illeszkedő  módszertani  eljárások  (eszközök, módszerek, terápiák, a tanulást-tanítást 

segítő speciális eszközök, a gyógypedagógus módszertani iránymutatásainak beépítése, 

egyéni fejlesztési terv készítése és rendszeres ellenőrzése) alkalmazása szükséges a 

különböző pedagógiai színtereken. 

 Tanulói együttműködésen alapuló tanulás - Lehetőség szerint ki kell használni a 

tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a differenciált egyéni munka adta 

lehetőségeket. Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, tevékeny és jól 

szervezett, együttműködésen alapuló tanulást. 

 Multidiszciplinális órák – olyan foglalkozások szervezése, amelyek megvalósításakor 

a tanulók egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával 

ismerkednek meg. 

 Teamtanítás – amely a több tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó órákat 
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közös tanítás keretében valósítja meg, Elvi lehetőség van arra, hogy egy-egy órát több 

pedagógus egyidejűleg tarthasson. 

 A digitális technológiával támogatott oktatási módszerek – rendszeres alkalmazása 

iránti igény alakuljon ki. Olyan tanulási folyamatra adnak lehetőséget, amely nemcsak 

a pedagógus-diák együttműködést, hanem ennek következtében a hagyományos 

tanulási folyamatot is jelentősen megváltoztathatja, ennek következtében új típusú 

szerepben jelenik meg a folyamatban mind a tanuló, mind pedig a pedagógus. Ennek 

gyakorlati leképezése azonban csak úgy valósulhat meg hatékonyan, ha ennek az 

intézmények pedagógiai gyakorlatában és szemléletmódjában is elfogadott, elismert 

helye és szerepe lesz. 

 

30.2. PROJEKTOKTATÁS 

A projektoktatás célja és tartalma 

„A projekt olyan oktatásszervezési eljárás, amely az oktatás menetét gyakorlati problémák 

megoldása köré csoportosítja”. 

A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati 

tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása. 

A projektoktatás nélkülözhetetlen olyan komplex témakörökben, melyek célkitűzésében az 

összefüggések megértése, magatartásformák elsajátítása a feladat, melyek a megismerési 

folyamatban a konkrét tapasztalatszerzést feltételezik. A tanulás egyéni, páros, valamint 

csoportos formában történik. A szervezés és a kivitelezés során a hangsúly az együttes 

munkálkodáson, egymás segítésén, elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák 

elsajátításán van. 

 

A projektmódszer jellemzői:  

 mindig célirányos 

 problémaorientált 

 épít a tanulók érdeklődésére, aktív tevékenységére 

 ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítása indirekt módon 

 alapvető szociális kritériumok gyakoroltatása 

 demokratikus közélethez szükséges készségek elsajátítása  

 a tanulás önkéntelen, örömteli tevékenység 

 további célok kitűzésére, feladatok megoldására késztet 

 

A projektmódszerrel fejleszthető kompetenciák: 

 Szocializáció, másokkal való együttműködés, konfliktuskezelés.   

 Nyitottság a világ dolgai iránt.  

 Alkalmazható szaktárgyi ismeretek bővülése. 

 Tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás.  

 Esztétikai érzék fejlődése a különböző produktumok előállításakor.  

 A világ komplex voltának tudatosulása.  

 Különböző ismeretforrások megkeresése, a kapott információk kezelése és kritikus 

felhasználása, kritikai gondolkozás, értő olvasás fejlődése. 

 Előzetes tudás elemeinek felszínre hozása, mozgósítása. 

 Tanulási technikák fejlődése, élethosszig tartó tanulás elősegítése. 

 Az ismeretek különböző helyzetekben való használata,   

 Alkalmazható tudás létrejöttének elősegítése. 

 Problémaérzékenység, a problémamegoldással kapcsolatos tudásrendszer fejlődése. 

 Kreativitás, az alkotókedv fejlődése. 
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 Kommunikációs kompetencia fejlődése. 

 Vitakultúra elsajátítása, mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása. 

 Saját maga szerepének, lehetőségeinek és határainak felismerése, reális énkép kialakítása. 

 Felelősségvállalás saját maga és társai iránt. 

A projekt felépítése: 
 

 A projekt alapadatai 

 A projekt alapelvei 

 A projekt céljai 

 A projekt feladatai 

 NAT kapcsolódási pontok, óraháló 

 A képességfejlesztés fókuszai 

 Feldolgozott tartalmak, altémák 

 Alkalmazott módszerek 

 Szükséges eszközök 

 A projekt tervezése 

A projekt, mint sajátos tanulásszervezési módszer központjában a probléma áll.
 

 A feladat az adott problémához szervesen kapcsolódó lehető legtöbb vonatkozás és 

összefüggés feltárása.

 A projekt megvalósítása során az egész oktatási folyamatra vonatkozó készségek, 

kompetenciák, maghatározott ismeretek elsajátítása a cél. Ezek kapcsolódnak a 

konkrét témához, a tantervben meghatározott általános és tantárgyi 

követelményekhez, az osztály-, csoport- és egyéni fejlesztési feladatokhoz.

 A megválasztott célokhoz sikerkritériumokat rendelünk, amelyekkel mérhető a célok 

megvalósulása. 

- A célok meghatározása 

- A téma kiválasztása 

 
A projekt megvalósítása 

 A ráhangolódás időszaka 

- Ebben a szakaszban történik a projekt megvalósításának közös tervezése a 

tanulókkal. A pedagógus alapos előkészítő munkája segíti a ráhangolódás sikerét.

- A projektfalon elhelyezett, projekthez kapcsolódó tanulói kérdésekkel az altémák 

tervezésének rendszere történik meg.
 

 A téma előkészítése 

- A projekt témáját hosszabb ideig érlelgetjük. Naponta visszatérünk a témára, 

pontjaira, s folyamatosan bővítjük a projekthez kapcsolódó kérdések sorát a 

projektfalon. A témafalra felkerülnek a különböző tantárgyaknak a projekthez  

kapcsolható témakörei is. 

- A gyerekek is gyűjtenek előzetesen olyan anyagot, ami a témával kapcsolatos. 

- Az új munkamódszerek, tanulási technikák megismertetése, kipróbálása is az 

előkészítési időszakban történik. 

 A munkamódszerek, tanulási technikák, tevékenységek előkészítése 

 Konkrét tervezés, időterv 
 

- A ráhangolódás zárásaként kerül sor a végrehajtási terv közös elkészítésére. 

Alapját a projekt már megtervezett elemei és a ráhangolódási időszakban a 

tanulókkal közösen létrehozott új elemek adják. 
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- Minden már meglévő témáról készül egy plakát, amelyen a feldolgozás sorrendje 

is megtalálható. 

 Projektnap 

 Több napos projekt 

 Több hetes projekt 

 Osztályprojekt 

 Iskolai projekt 

 Tanórai projekt 

 Tanórán kívüli projekt 

 
A projekt dokumentálása 

 Projektfal
 

 A projektfal egyik állandó rovata a tevékenység, a felelősi rend, az időrend az 

esetleges változtatásokkal együtt. Ugyancsak állandó, feltűnő helyen kell tartani 

a különböző felhívásokat, értesítéseket, kéréseket, fontos információkat.

 Csoportonként vagy feladatonként folyamatosan felkerülnek az elkészült 

munkák, a témájukhoz, feladatukhoz fontosnak tartott képek, feliratok, 

dokumentumok. Ugyancsak ide kerülnek az egész osztály által készített anyagok, 

beszámolók is.

 Az egész projekt haladásáról szóló értékelő információkat, a szülők, a külső 

szakértők, a vendégek véleményét nyilvánossá tesszük.
 

 Projektnapló 

 

 Projektnapló vezetése a pedagógus számára fontos, hiszen egyrészt a különböző 

tevékenységet, a tanulók sokféle tevékenységben való részvételét, a történéseket 

nem lehet fejben tartani, másrészt a pedagógus folyamatos feljegyzései a 

későbbiekben is felhasználhatóvá teszik a munka tapasztalatait. Pontosabbá teszi 

a tanulók megismerését, és a sokrétű megfigyelés során szerzett információk a 

differenciált fejlesztés tervezésénél jól használhatók.
 

 A tanulók számára – hasonlóan a pedagógushoz – egy külön füzet vezetése 

ajánlott, amelyet közös döntéssel el lehet nevezni. A naplószerű vezetésből 

megtanulják, hogy a kutató-kísérletező munka eszköze a projektnapló, a 

kutatónapló, s fontos, más tantárgyakhoz, pl. a nyelvtanhoz, a fogalmazáshoz 

kapcsolódó tanulási technikákat is megtanulhatnak (feljegyzéskészítés, 

folyamatleírás, munkafázis-tervezés, eszköz-, anyag-, idő- stb. igény, összegezés, 

tanulságok levonása, összefoglalás stb.). Ennek tartalmi és technikai vezetését 

előzetesen megbeszéljük.
 

A projekt eredményeinek bemutatása 

 Az egyes tevékenységeknek vannak eredményei, de produktumnak tekintjük a 

projektfalra felkerült anyagokat, a projektnaplót és bármit, ami a projekt folyamán 

készült: fotók, rajzok, különböző írások, meghívók, mini bemutatók.

 Másrészt elkészül az ún. záróproduktum, melynek részét képezik az előbb 

említettek, de készülhet bábelőadás, tárgyak, kiállítás, képeskönyv, amely a téma 

függvényében reprezentálja az egész projektet.

 A projektzáróra meghívjuk a szülőket vagy az iskola tanulóit, nevelőit, vezetőit, a 

szűkebb társadalmi környezetből a projekt témájában vagy a munkákban 
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érdekelteket. A zárás kis projekt a projektben: e rendezvény megszervezése a 

meghívók készítésétől a kiállítás elkészítésén keresztül a vendégek fogadásáig.
 

Az értékelés 

 Az értékelés, amint az egész tanulási folyamatnak, a projektnek is kulcsfontosságú 

része. Ez a hagyományos pedagógiától leginkább eltérő mozzanat, s ezért a 

pedagógustól ezen a területen szükséges a legnagyobb szemléletváltás. Amíg a 

többségében frontálisan irányított tanulás szinte adekvát értékelési módja az 

osztályozás, úgy a tanulói önállóságot, kreativitást, indirekt vagy önirányított 

tanulást követelő projekt értékelési stratégiája az osztályozás nélküli, folyamatos, 

dominánsan formáló-fejlesztő értékelés és visszajelzés.

 Az értékelés többrétegű.

 A korszerű tanítási-tanulási folyamatra egyébként is jellemző értékelési módok, 

alkalmak:

o az egyes tevékenységek egyéni, kiscsoportos önértékelése, 

o az egyéni és csoportban vállalt önálló feladatok értékelése, 

o az egyéni fejlődés, haladás értékelése. 

o A projektmunkával összefüggő értékelési módok és alkalmak:

o az egész projekt haladásának folyamatos, közös értékelése, 
 

o értékelés az egyes projektrészek lezárásakor, 

o a záróproduktum értékelése, 

o a projekt befejezésekor aktuális záró értékelés, a projektben 

közreműködőkkel együtt a tartalom, a módszerek, a szervezés 

tanulságainak összegzése. 

 Az osztályozás nélküli értékelés nem jelenti azt, hogy soha nem minősíthetünk. 

Természetesen, ha a projektnek vannak tantárggyal, tantárgyakkal szorosan 

összefüggő elemei, amelyek elsajátításának mértékét netán a célok között is 

meghatároztuk, akkor ez megfelelő mérőeszközökkel mérhető és minősíthető.
 

Szülők, szakértők bevonása 
 

 A projektben lehetőség nyílik arra, hogy a szülő ne csak látogató legyen az 

osztályteremben, hanem tevőlegesen részt vállalhasson a pedagógiai folyamatban. 

Különösen fontos ez a gyenge érdekérvényesítő készséggel rendelkező hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetű szülők esetében. Ahhoz, hogy számukra és 

főként gyerekeik számára érték legyen a tanulás, az ő tevékenységüknek is értéket 

kell jelentenie az iskola számára. Ez pedig csak akkor jöhet létre, ha nemcsak a 

mérnök, hanem pl. a kosárfonó apuka is bemutathatja tudását a gyerekeknek.



30.3. TÉMAHETEK 

Az évente országosan meghirdetett témahetek összeállításának célja, hogy a hagyományos 

oktatási formákon túl, élményszerű, gyakorlati tudást kapjanak a diákok. A következő 

témahetekbe kapcsolódhatunk be: 

 

 a pénzügyi és vállalkozói témahéten szakemberek a pénzügyi alapismereteket 

adnak át; 

 a digitális témahét fő üzenete a médiatudatosság és a biztonságos 

internethasználat növelése; 

 a fenntarthatósági témahéten a fogyasztói tudatosságot és a környezetvédelem 
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fontosságát állítják a középpontba; 

 a sokszínűség hetében az iskolai bántalmazás resztoratív megoldásairól 

tanulhatunk interaktívan. 

A tantestület az országosan szervezett témaheteken kívül saját maga is kezdeményezheti 

témahetek vagy témanapok szervezését bármely témában. 

 

A témahetek megvalósításának folyamata 

I. Témahét programjának kiválasztása 

II. a) Projekt módszer 

 Jellemzői 

 A tervezés feltételei 

III. a) A megvalósítás lépései 

b) A témavezető tanár feladatai 

IV. A témahét célja, várható eredményei 

V. Tapasztalatok 

 

A témahét programja 

 A tananyag komplex elsajátításának egyik lehetséges formája, a témahét, 

amikor az adott tárgykört, témakört a diákok 3-5 tanítási napon iskolai és 

iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos és sokszínű 

módszerek segítségével dolgozzák fel. 

 Olyan sajátos tanulásszervezés, amelynek fókuszában valamilyen valóságos 

tennivaló probléma, elvégzendő tevékenység áll. 

 A projekt végére a tanulócsoporttól olyan tárgyi, vagy szellemi produktumot 

várunk, amely széles körben feltárja az adott témát, gondolatkört. 

 A siker eléréséhez szükség van ismeretek megszerzésére, elrendezésére, 

feldolgozására. 

Jellemzői 

 Fontos a folyamattervezés 

 A hangsúly az ismeretek megszerzésének folyamatán van. 

 A siker a felelősségvállaló együttműködéstől függ. 

 A közös alkotás erősíti a kohéziós erőt. 

 A tanulók szembesülnek saját képességeikkel, a feladatok aktuális megoldása 

egyéni képességeikhez igazodik. 

A tervezés feltételei: 

 Akkor eredményes, ha több tantárgyból is próbáljuk megvalósítani a témahetet. 

 Mindig egyetlen központi téma legyen. 

 A diákok kedvük szerint választhatnak a felkínált foglalkozások között. 

 A témahéten a tanárok által tartott foglalkozások a tankönyvi anyaghoz nem 

feltétlenül kapcsolódnak. 

 A színtér ne csak az iskola legyen. 

A megvalósítás lépései 

Előkészítés: 

 Tájékozódás a szakirodalomban az iskolai és a községi könyvtárban. 

 Tájékozódás az interneten a témahét anyagáról. 

 Szórólapok, prospektusok összegyűjtése 

 Iskolavezetés, szülők, diákok, tanárok tájékoztatása a „Témahétről”- 
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támogatásuk elnyerése. 

 Külső előadók, szakemberek felkérése. 

 Helyi koncepció kidolgozása szülők segítségével. 

A témavezető tanár feladatai 

 projektterv elkészítése 

 csoportalakítása osztályon belül, témák iránti érdeklődés szerint. 

(A feldolgozandó terület „ötletroham” segítségével történik.) 

 célmeghatározás 

 a téma felosztása 

 egyes lépések rögzítése 

 időrendi tervezés 

 a munkamódszer meghatározása 

 a szükséges eszközök biztosítása 

 ellenőrzés 

 kapcsolattartás (szülőkkel, tanárokkal, diákokkal, külső előadókkal) 

 

A témahét célja, várható eredményei 

 

 A tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel rendelkezzenek a témahét anyagával kapcsolatban. 

 Anyaggyűjtéshez szükséges technikai eszközök helyes használata 

 Önálló anyaggyűjtés, tájékozódás, rendszerezés 

 A HH, HHH, SNI-s tanulók bevonása a közös tevékenységekbe. 

 Az önállóan végzett munka öröme, a csoportmunkák során az egymásra 

figyelés érzésének erősödése 

 A tanulók életkoruknak megfelelő szinten- tanórai és tanórán kívül 

foglalkoznak a témahét anyagának ismereteivel. 

 

31.  AZ OTTHONI, NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT 

ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok a tanórán feldolgozott ismeretek 

elsajátítását, alkalmazásuk gyakorlását, az írásbeli és szóbeli beszámoltatások előkészítését 

szolgálják.  

Az írásbeli házi feladatok elkészítése kötelező. A szaktanárok az írásbeli házi feladatokat 

ellenőrzik, a hibás megoldásokat kijavítják. Pedagógusaink törekszenek arra, hogy a tanulókat 

az írásbeli házi feladatok rendszeres elkészítésére ösztönözzék. Az otthoni felkészüléshez előírt 

szóbeli feladatok elvégzése kötelező, kivéve, ha a szaktanár a feladatot kifejezetten szorgalmi 

házi feladatként adja ki. A kötelező szóbeli feladatból a szaktanár a tanulót a következő tanórán 

beszámoltathatja, teljesítményét érdemjeggyel értékelheti 

Az otthoni írásbeli feladatok 

 A tanuló köteles az órai munkához kapcsolódó írásbeli házi feladatot elkészíteni, az órán 

azt bemutatni.  

 A házi feladat el nem készítésének nem következménye az elégtelen osztályzat, annak 

anyaga azonban a diáktól felelet formájában számon kérhető.  
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 A tanulóknak megfelelő idő biztosításával (2-3 hét) írásban egyszer-egyszer feladatul 

adható házi dolgozat elkészítése is, ennek értékelése az iskolai dolgozatokéhoz 

hasonlóan történhet.  

 Az őszi, téli, tavaszi szünetekre nem adható a házi feladatok többszöröse.  

 Nem adható indokolatlanul sok feladat még pedagógiai célzattal sem (pl. büntetésként), 

csak a szokásos házi feladattal arányos mértékű. 

 Tantárgyanként 30 percnél lehetőleg többet ne vegyen igénybe. 

 

Az otthoni szóbeli feladatok 

 a tananyag arányos része óráról órára megtanulandó feladat a diák számára,  

 nagyobb anyag egészének ismerete várható el a témazáró dolgozatnál,  

 a diák önként vállalkozhat – a tantervi követelményeken felül – kisbeszámoló, előadás  

készítésére, ezt írásban is elkészítheti, de szóban, önállóan kell előadnia,  

 a tanuló önként vállalkozhat tanulmányi versenyeken való részvételre, ugyancsak 

önkéntes az erre való írásbeli, szóbeli felkészülése. 

  

32.   A MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉTELEI 

1. A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden 

kötelező és választott tárgyban a tanév végén legalább elégséges (2) szinten teljesítette. 

2. A tanév végi elégtelen osztályzat javítóvizsgán javítható (augusztusban). Három vagy 

több elégtelen esetén az évfolyamot a tanuló kérésére a javító vizsgák nélkül is meg 

lehet ismételni. 

3. Ha a tanuló hiányzása az adott tanévben meghaladja a 250 órát, valamint ha egy 

tanulónak egy adott tantárgyból a mulasztása a tanítási órák harminc százalékát 

meghaladja, a tanév végén nem osztályozható. Számára a tantestület osztályozó vizsgát 

engedélyezhet. A sikertelen osztályozó vizsga vagy a vizsgaengedély meg nem adása, 

évfolyamismétlést von maga után. 

4. Az egyéni tanrend szerint haladó tanuló a tanév végén (a testnevelés kivételével) 

minden, az adott évfolyamon oktatott kötelező tárgyból osztályozó vizsgát tesz. Az 

értékelés-minősítés és továbbhaladás rendje azonos a normál tanulókéval. Az egyéni 

tanrend szerint haladó tanuló felkészüléséhez az iskola útmutatást nyújt.  

 

A továbbhaladás évfolyamonkénti és tantárgyankénti részletes követelményeit a pedagógiai 

program 3. számú melléklete tartalmazza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  PEDAGÓGIAI PROGRAM 2020 

 NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

__________________________________________________________________________________________   

113 

 

KIEGÉSZÍTÉS: 

 

A Pedagógiai program elfogadásának dokumentumai (jegyzőkönyvek, nyilatkozatok) 

 

 Jegyzőkönyv a Pedagógiai Program nevelőtestületi elfogadásáról. 

 Nyilatkozat a Pedagógiai Program szülői szervezet által történt elfogadásáról. 

 Nyilatkozat a Pedagógiai Programnak a diák-önkormányzat által történt elfogadásáról. 

 Nyilatkozat a Pedagógiai Program szakmai munkaközösségek által történt 

elfogadásáról. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK   

1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

Iskolánk oktató-nevelő munkáját – a jelen pedagógiai program alapján 2020. szeptember 1-jétől 

szervezi, illetve az érvényessége a felülvizsgálati igény megjelenéséig tart. 

 

2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja az alábbiak szerint: 

 A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén értékelik a pedagógiai 

programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

 a nevelőtestület felkéri az iskolai szülői szervezetet és a diákönkormányzatot, hogy 

legalább kétévente átfogóan elemezze a pedagógiai program megvalósulását, 

 a tanévzáró nevelési értekezlet keretén belül a nevelőtestület évente felülvizsgálja a 

pedagógiai programot a szakmai munkaközösségek elemzése alapján, dönt a szükséges 

változtatásokról, kezdeményezi a fenntartó egyetértését 

 

3. A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására javaslatot tehetnek: 

 az iskola igazgatója, 

 a nevelőtestület bármely tagja, 

 a nevelők szakmai munkaközösségei, 

A tanulók a pedagógiai program módosítását a diák önkormányzati képviselők útján 

javasolhatják. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el a Szakmai 

munkaközösségek, az Iskola-egészségügyi Szolgálat és a Szülői Közösség egyetértésével, a 

fenntartó hagyja jóvá. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév első 

tanítási napjától kell bevezetni. 

 

4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. A 

pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél 

tekinthető meg: az iskola fenntartójánál, 

 az iskola irattárában, 

 az iskola nevelői szobájában, 

 az iskola igazgatójánál 

 az iskola könyvtárában 

 A pedagógiai programmal kapcsolatosan felvilágosítást kaphatnak az intézmény igazgatójától 

és az igazgatóhelyettestől. 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

1. A szakmai munkaközösségek véleménye 

A szakmai munkaközösségek nevében az intézmény 2020. szeptember 1-jétől érvénybe lépő 

pedagógiai programját megismertük, véleményeztük és az abban foglalt tartalmakkal 

egyetértünk. 

 

Fülöp, 2020. június 29. 

 

A szakmai munkaközösségek vezetői: 

 

………………………………………………. ………………………………………                    

    az alsós  munkaközösség vezetője      a felsős munkaközösség vezetője 

 
 
 

2.  A Szülői Közösség véleményező nyilatkozata 

A Szülői Közösség az intézmény pedagógiai programjával kapcsolatban véleményt 

nyilvánított, amelynek értelmében a benne foglaltakkal egyet ért. 

 

Fülöp, 2020. június 29. 

 

 

 

………………………………………….. 

          a Szülői Közösség elnöke 

 
  

3. A Diákönkormányzat véleményező nyilatkozata 

A Diákönkormányzat az intézmény pedagógiai programjával kapcsolatban véleményt 

nyilvánított, amelynek értelmében a benne foglaltakkal egyet ért. 

Fülöp, 2020. június 29. 

 

 

………………………………………….. 

       a Diákönkormányzat képviselője 

 

 

4. A nevelőtestület elfogadó nyilatkozata 

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola pedagógiai programját a 2020. június 29-én 

megtartott értekezleten a nevelőtestület 100 %-os szavazati aránnyal elfogadta. (Az 

elfogadásról jegyzőkönyv készült, amelynek melléklete egy jelenléti ív is.) 

A nevelőtestület elfogadását követően az intézmény pedagógiai programját jóváhagyom. A 

pedagógiai program a jóváhagyást követő tanévtől kerül bevezetésre. 

Fülöp, 2020. június 29. 

 

 

……………………………………… 

           intézményvezető 
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5. A fenntartó jóváhagyó nyilatkozata 

 

A fenntartó a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola pedagógiai 

programját jóváhagyólag aláírta: 

 

 

Debrecen, 2020. …………………………..  

 

 

  

       Palánki Ferenc 

                                                     a Debrecen- Nyíregyházi egyházmegye  

                                                                      megyéspüspöke  
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MELLÉKLETEK 
 

 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET – EGYÉNI TANREND SZABÁLYZATA 

2. SZÁMÚ MELLÉKLET – SNI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET – A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 


