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1.1 Bevezető 

Mottó: 

"Az iskola arra való, hogy az ember 

megtanuljon tanulni, 

hogy felébredjen tudásvágya, 

megismerje a jól végzett munka örömét, 

megízlelje az alkotás izgalmát, 

megtanulja szeretni, amit csinál, 

és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog." 

(Dr. Szentgyörgyi Albert) 

 

A Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola (továbbiakban iskola) Pedagógiai Programja 

tartalmazza az intézmény oktató-nevelő munkájának keretszerkezetét, illetve azokat a 

normákat és előírásokat, amelyeknek megtartása, érvényre juttatása, a lehetőségek szerinti 

legkedvezőbb feltételeket biztosítja iskolánk sikeres oktató-nevelő munkájának elvégzéséhez. 

 

1.2 A Pedagógiai Program célja, feladata 
 

A Pedagógiai Programba foglalt előírások, szabályzók célja biztosítani az iskola törvényes 

működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, átfogja az iskola minden 

területét. 

A Pedagógiai Program legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak, előírásoknak a 

meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény: 

 törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával, 

 céljainak és feladatainak megvalósítását a Házirenddel, a Szervezeti és Működési 

Szabályzattal összhangban, 

 nevelő-oktató munkájának maradéktalan és törvényes ellátását, 

 belső rendszabályait, amelyek az iskola autonómiájára, a tanulók művelődéshez való 

jogára valamint a pedagógus alkotói szabadságára épül. 

 

1.3 Az iskola küldetésnyilatkozata 

 hogy tevékenységével a tanulók sokoldalú fejlesztése valósuljon meg a szabályozott és 

rendszeresen ellenőrzött intézményi folyamatok és a törvényi előírások keretei között, 

 

 hogy partnereinek véleményének, igényeinek figyelembevételével fejlesztjük oktató-

nevelő munkánkat, 

 

 hogy intézményünk a tanulók igényeinek kíván megfelelni, s érdekeiket szolgálni, 

 

 hogy a minőségi munkavégzés meglévő elemein túl megfeleljünk a folyamatosan 

változó kihívásoknak, fokozatosan növeljük a hatékonyságot és az eredményességet. 

Ehhez elengedhetetlennek tartjuk a párbeszédet partnereinkkel, hiszen csak közösen, 

egymás kölcsönös tisztelete mellett érhetjük el céljainkat. 
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1.4 Az iskola jövőképe 

Milyen iskola szeretnénk lenni?  

 Olyan, ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör 

veszi körül őket.  

 Ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak 

megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok.  

 Ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan 

fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény.  

 Ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, és együttműködnek 

nevelési-oktatási céljaink elérésében.  

 Ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, 

amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat.  

 Amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók és a 

szülők igényeihez.  

 Amelyben a szülők biztonságban tudják gyermeküket, intézményi keretek között 

biztosított gyermekük számára a biztos és ráépíthető alapismeret, általános műveltség. 

Emellett többletköltség nélkül elérhető az alapfokú nyelvismeret, a készségszintű 

informatikai eszközhasználat.  

 Amely a munkatársak számára hosszú távon munkahelyet, biztos megélhetést és a 

szakmai kibontakozáshoz színteret nyújt.  

 Amelyben a gyermekek, diákok néhány év távlatából visszagondolva, büszkék arra, 

hogy ennek az intézménynek voltak a diákjai, itt szerezték meg azt az ismeretbázist, 

mely megfelelő alapot adott az eredményes önmegvalósításukhoz. 

 

1.5 A Pedagógiai Programot meghatározó jogszabályok, dokumentumok 

A Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola Pedagógiai Programja az alábbi jogszabályokra 

épül: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

 A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 

 A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Kormányrendelet 

 A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

(VI. 4.) Kormányrendelet  

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

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

 A tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendelet 

 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 

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

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

 A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók: kerettantervek az általános iskola 

1-4. és 5-8. évfolyamára 
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Az iskola Pedagógiai Programja az alábbi intézményi dokumentumokra épül: 

 az iskola Házirendje, 

 az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 

1.6 A Pedagógiai Program elfogadásának szabályai, hatályba lépése 

A Pedagógiai Program tervezetét az iskola intézményvezetője készíti el, melyet előterjeszt 

véleményezésre a nevelőtestület elé. A nevelőtestület javaslatainak figyelembe vételével az 

iskolai intézményvezetője elkészíti a Pedagógiai Program végleges tervezetét. 

Ezt a tervezetet véleményezi a diákönkormányzat vezetősége, majd a Pedagógiai Programot 

az iskola nevelőtestülete fogadja el, és végül az iskola intézményvezetője hagyja jóvá. 

Ha a nevelőtestület nem fogadja el a Pedagógiai Programot, köteles véleményét eljuttatni az 

intézményvezetőhöz 15 napon belül, aki a véleményeket egyezteti, összesíti. A határidő 

elmulasztása esetén az egyetértést megadottnak kell tekinteni, a határidő lejárta után az 

intézményvezető jóváhagyja a Pedagógiai Programot. 

A módosított Pedagógiai Programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától kell 

bevezetni felmenő rendszerben. 

 

1.7 A Pedagógiai Program felülvizsgálata, módosítása 

Az érvényben lévő Pedagógiai Programot kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha 

 jogszabályi változás következik be, 

 az intézményvezető vagy a nevelőtestület igényt tart erre. 

A nevelőtestület részéről kezdeményezett felülvizsgálat írásban történik, melyet a 

kezdeményező fél képviselete nyújt be az iskola intézményvezetőjének. 

 

1.8 A Pedagógiai Program nyilvánosságra hozatala 

A Pedagógiai Programot a jóváhagyását követő napon belül nyilvánosságra kell hozni, 

melyről az intézmény intézményvezetője köteles intézkedni. 

A Pedagógiai Programot az alábbi helyekre kell elhelyezni: 

 intézményvezető irodája, 

 tanári szoba, 

 könyvtár, 

 irattár, 

 iskolai honlap. 

 

A Pedagógiai Programból egy-egy példányt kapnak: 

 fenntartó, 

 az intézmény vezetőségének tagjai, 

 a diákönkormányzat képviselője, 

 a szülői szervezet képviselője, 

 a fegyelmi bizottság elnöke. 

 

A Pedagógiai Program digitális formátumban, PDF kiterjesztésű állományként az iskola 

honlapján megtekinthető, letölthető. 
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A Pedagógiai Program tanulókra és szülőkre vonatkozó fejezeteinek főbb pontjait minden 

tanév elején ismertetni kell: 

 az első tanítási napon, az osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, 

 az első szülői értekezleten a szülőkkel. 

 

A Pedagógiai Programról minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, 

intézményvezető-helyettesétől, az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban, vagy 

megtekinthető az iskola titkárságán munkaidőben vagy a könyvtárban, nyitvatartási időben. 

 
1.9 Iskolánkról 

Iskolánk, a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola Nagyhegyes község egyetlen iskolája. 

E helyen 1952 óta folyik a nagyhegyesi gyerekek nevelése, oktatása. Intézményünk őse a 

Központi Általános Iskola, mely a környék tanyavilágának tanulóit fogta össze. 1995-ben 

vette fel iskolánk a Veres Péter Általános Iskola nevet, 2013-ban a Nagyhegyesi Veres Péter 

Általános Iskola nevet kapta. 

Iskolánk alapítója Nagyhegyes Község Önkormányzata. Fenntartója és működtetője a 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ. 

Az alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú 

gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében 

intézményünkben nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás folyik alsó és felső 

tagozatban, melyben a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása is helyet 

kap az egész napos iskola keretein belül. A digitális kultúrával (informatikával), az angol 

és/vagy német nyelvvel 1. osztálytól ismerkednek a tanulók. A mindennapos testnevelés 

keretében lehetőség nyílt a néptánc, valamint a sport specializáció megvalósítására, ahol cél a 

futball- és a kézilabda játékok szabályainak elsajátítása. 

A településen élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben 

eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: a lemaradó 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. 
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2.1 Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások 

2.1.1 Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása 

 

A Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskolában tanító pedagógusok mindennapi nevelő és 

oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni. 

 Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik 

magukat.  

Ennek keretében: 

o a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

o a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

o a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

o diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott 

követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük, 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában 

és életének egyéb problémáiban, 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

o tanuló és tanuló, 

o tanuló és nevelő, 

o szülő és nevelő, 

o nevelő és nevelő között. 

 

 Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű 

ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb 

pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket 

kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből. 

 Ennek érdekében: 

o a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és 

számukra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető 

alapműveltséget nyújt, 

o iskolánk olyan – az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a 

természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket 

közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, 

világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb 

környezetükben,  

o az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség 

széleskörű fejlesztésében látjuk, 

o fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás 

módszereit, 

o szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak 

és a munkának becsülete legyen, 

o törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

o segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót - megelőzni, 

felismerni a rosszat, 

o törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott 

normáinak és helyes formáinak kialakítására, 
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o szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és 

történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és 

hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén tápláljuk a 

gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

 

 Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván 

venni lakóhelyünk életében. 

 Ennek érdekében: 

o rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal 

o igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről 

tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a 

szülők, valamint községünk lakói 

o ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a társintézménnyel és 

közművelődési intézménnyel 

o nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi 

hagyományaihoz híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle 

községi rendezvényeken 

 

 Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés 

eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

o humánus 

o erkölcsös 

o fegyelmezett 

o művelt 

o kötelességtudó 

o érdeklődő, nyitott 

o kreatív, alkotó 

o becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát 

o képes a problémák érzékelésére és megoldására 

o gyakorlatias 

o képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében 

o jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban) 

o van elképzelése a jövőjét illetően 

o becsüli a tudást 

o öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban 

o ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit 

o képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni 

o tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti 

o képes az értő olvasásra, gondolatait helyesen és szabatosan tudja 

megfogalmazni szóban és írásban 

o a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik  

o ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

 nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

 a természet, a környezet értékeit, 

 más népek értékeit, hagyományait, 

 az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

o a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a 

természeti környezetben 
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o ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges 

magatartásformákat 

o ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) 

együttélését biztosító szabályokat 

o ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció 

elfogadott formáit és módszereit 

o viselkedése udvarias 

o beszéde kulturált 

o társaival együttműködik 

o szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli 

o képes szeretetet adni és kapni 

o szereti hazáját  

o megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket 

o szellemileg és testileg egészséges, edzett 

o egészségesen él 

o szeret sportolni, mozogni 

o megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott 

 

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája 

azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több 

itt felsorolt személyiségjeggyel. 

2.1.2 Az iskolában folyó nevelő és oktató munka feladatai, céljai, eszközei, 

eljárásai 

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek 

tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

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.  

 

Ezek a következőek: 

 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. 
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 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. Nemzeti önbecsülés és hazaszeretet, a 

hazafias érzés kialakítása, alapvető honvédelmi ismeretek elsajátítása. 

 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. 

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

elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra 

kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez 

kapcsolódó folyamatos értékelés. 

 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Tantárgyanként, osztályonként illetve csoportonként megtervezett egész tanévi munkáját, a 

megvalósulás dokumentálását e-napló használatával oldja meg, mely rendje az intézmény 

SZMSZ-ében található. 

 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

- Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

- Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelői hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 
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Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

Szokások kialakítását célzó, 

beidegző módszerek. 

 

Követelés. 

Gyakoroltatás. 

Segítségadás. 

Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

A tanulói közösség 

tevékenységének 

megszervezése. 

Közös (közelebbi vagy 

távolabbi) célok kitűzése, 

elfogadtatása. 

Hagyományok kialakítása. 

Követelés. 

Ellenőrzés 

- Ösztönzés. 

Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése. 

 

Elbeszélés. 

Tények és jelenségek 

bemutatása. 

Műalkotások bemutatása. 

A nevelő személyes 

példamutatása. 

A nevelő részvétele a tanulói 

közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és   

csoportos minták kiemelése   a 

közösségi életből. 

Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

 

Magyarázat, beszélgetés. 

A tanulók önálló elemző 

munkája. 

Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról. 

- Vita. 

 

 Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat 

sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik 

évfolyam végén: 

o minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben 

meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk 

az, hogy tanulóink többsége az egyéni képességei alapján elvárható legjobb 

szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott 

követelményeknek.) 

o rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel 

és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás 

követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, 

o ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint 

a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

o határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát 

illetően. 

 

2.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

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

különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

 A tanulók értelmi nevelése 

Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek 

kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 
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Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket. Az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt 

fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére. 

o Kulcskompetenciák fejlesztése a Nemzeti Alaptanterv alapján (A 2020 

szeptemberétől bevezetésre kerülő új Nemzeti Alaptantervben megnevezett 

kompetenciák elnevezése) 

 Anyanyelvi kommunikáció Kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen 

nyelvi) 

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

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

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

tevékenységek stb. során.  

 Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

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

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

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

tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően.  

 Matematikai kompetencia (Matematikai, gondolkodási kompetenciák) 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 

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

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

mint az ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz 

kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását 

(képletek, modellek, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést az alkalmazásra. 

 Természettudományos és technikai kompetencia 

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

módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a 

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

kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, 

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

szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását tekintjük műszaki kompetenciának. E 

kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az 

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

 Digitális kompetencia (A digitális kompetenciák) 

Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

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

virtuális kapcsolatok megkülönböztetését.  

 Hatékony, önálló tanulás (A tanulás kompetenciái) 

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

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

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

megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását 

jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és 
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élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a 

munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.  

 

 Szociális és állampolgári kompetencia (A személyes és társas kapcsolati kompetenciák) 

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

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

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

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

konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, 

hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását 

felhasználva aktívan vegyen részt a közügyekben. 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia (Munkavállalói, innovációs és 

vállalkozói kompetenciák) 

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

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

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

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

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

gazdasági tevékenységek során van szükség. 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség (A kreativitás, a kreatív alkotás, 

önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái) 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai 

megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának 

elismerését, amely minden műveltségterületen jelentkezik. Olyan képességek tartoznak ide, 

mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése 

mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és 

kiaknázása. 

 

 A tanulók erkölcsi nevelése 

Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 

 A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése 

Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált 

magatartás és kommunikáció elsajátítása. 

 A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése 

Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

 A tanulók akarati nevelése 

Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény 

felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 

 A tanulók nemzeti nevelése 

A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti 

hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, 

megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 
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 A tanulók állampolgári nevelése 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi 

tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. A tanulók munkára 

nevelése 

Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és 

környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

 A tanulók egészséges életmódra történő nevelése 

A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. 

Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az 

egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény 

kialakítása. 

 A tanulók környezettudatos életmódra történő nevelése 

Fenntarthatóságra, környezetvédelemre, a természet megismerésére és megóvására 

nevelés. Környezetünk tisztántartása, szelektív hulladékgyűjtés. A 

természetvédelemhez kapcsolódó témanapokhoz való csatlakozás. Erdei iskola, 

ökotábor, osztálykirándulás szervezése, hazánk tájainak megismerése. Az 

újrahasznosítás fontosságának tudatosítása. 
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2.3 Iskolai egészségnevelési program 

2.3.1 Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

 

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek testi, lelki 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 szenvedélybetegségek és megelőzésük (az alkohol- és kábítószer fogyasztás, 

dohányzás, káros hatásai a szervezetre, játékszenvedély, internet, TV-függés 

stb.) 

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 területén 

o a lelki egészség. 

2.3.2 Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai 

és tanórán kívüli foglalkozás feladata. 

 

 Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

o a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:  

 testnevelés órák, 

 sport specializáció,  

 játékos, egészségfejlesztő testmozgás az első-negyedik évfolyamon, 

 az iskolai sportkör foglalkozásai, 

 úszásoktatás, 

 gyógy úszás, 

 gyógytestnevelés, 

 táncoktatás. 

o a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, Természetismeret, 

Természettudomány, Biológia, Technika és életvitel, Technika és tervezés, 

Testnevelés tantárgyak tananyagai 

o az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

ismeretek, problémamegoldó, konfliktuskezelő, kudarctűrő képesség 

fejlesztését szolgáló témák feldolgozása, stressz kezelő módszerek 

megismertetése, 

o évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-

nyújtással foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső 

tagozatos tanulók számára, 

o az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  
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 lehetőség szerint minden évben gyalog- vagy kerékpártúra szervezése,  

 minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az 1-2., 3-4., 5-8. 

évfolyamos osztályoknak az egészséges életmódra vonatkozó 

tudnivalókkal kapcsolatosan. 

o a községi sportegyesületek sporttevékenységeinek népszerűsítése, 

o az iskolai egészségügyi szolgálat (háziorvos, védőnő) segítségének igénybe 

vétele, 

o félévente egy alkalommal az ötödik-nyolcadik évfolyamon egy-egy 

osztályfőnöki óra megtartásában, 

o a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. 

(A tanulóknak évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános 

szűrővizsgálaton kell részt venniük.) 

2.3.3 Az elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

o ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát, 

o ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb 

alapfogalmakat. 

o ismerjék fel a vészhelyzeteket, 

o tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit, 

o sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat, 

o ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével, 

o sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

 

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

o a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási 

alapismeretek területén, 

o a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegély-nyújtás 

alapismereteit, 

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

(egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással 

kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

 

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok 

megvalósításának elősegítése érdekében 

o az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal,  

o tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán 

kívüli vetélkedőkbe. 

 

 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják: 

o a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó 

ismeretek: 
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TANTÁRGY 
ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI 

ALAPISMERETEK 

biológia 

rovarcsípések 

légúti akadály 

artériás és ütőeres vérzés 

komplex újraélesztés 

kémia 

mérgezések 

vegyszer okozta sérülések 

savmarás 

égési sérülések 

forrázás 

szénmonoxid mérgezés 

fizika 
égési sérülések 

forrázás 

testnevelés és sport magasból esés, újraélesztés 

technika/technika és tervezés éles tárgyak által okozott sérülések 

informatika/digitális kultúra teendők elektromos tűz esetén 

 

o az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők közlekedési baleset esetén, 

segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és működése; a 

mentők hívásának helyes módja; valamint a háziorvosi szolgálat és a 

védőnő segítségének igénybe vétele félévente egy alkalommal az ötödik-

nyolcadik évfolyamon egy-egy osztályfőnöki óra megtartásában az 

elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolatosan. 

 Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

o évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-

nyújtással foglalkozó projektnap (témanap) szervezése az alsó és a felső 

tagozatos tanulók számára. 
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2.4 Iskola környezeti nevelési program 

 Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai: 

o a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

elősegítése; a természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet 

tisztelő szokásrendszer megalapozása, 

o tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet 

megóvásához szükséges képességeket és készségeket, amelyek a természeti 

és a társadalmi környezet zavartalan működését elősegíthetik 

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

foglalkozások keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának 

szempontjából legfontosabb ismeretekkel: 

 a környezet fogalmával  

 a földi rendszer egységével 

 a környezetszennyezés formáival és hatásaival  

 a környezetvédelem lehetőségeivel  

 lakóhelyünk természeti értékeivel  

 lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival kapcsolatosan 

 A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán 

kívüli foglalkozás feladata. 

 Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják: 

o a helyi tantervben szereplő Környezetismeret, 

Természetismeret,Természettudomány,  Biológia, Kémia, Földrajz, Technika 

és életvitel, Technika és tervezés tantárgyak tananyagai 

o az osztályközösség feladata a szűk és tágabb környezet tisztán tartása, az élő 

természet védelme, ápolása, gondozása 

o az ötödik-nyolcadik évfolyamon az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott 

ismeretek 

o a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:  

 

 évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó 

projektnap (témanap) szervezése.  

 hulladékgyűjtés 

 a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése az iskolában 

 erdei iskola, ökotábor program, osztálykirándulások 

 a meglévő fás terület, növényzet megóvása, gondozása, bővítése 

 madárvédelmi feladatok: madáretetők kihelyezése az iskola parkjában 

 

2.5 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

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

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

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

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

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
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 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

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. 

A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az életkorral 

változó közösségi magatartáshoz: a kisgyermek– személyiségének lassú átalakulásától az 

önmagát értékelni és irányítani képes – személyiséggé válásig. 

 Az önkormányzás képességének kialakítása. 

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. 

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. 

A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, 

formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. A 

közösségépítés, közösségi élményszerzés a szervezett osztályprogramok, közlekedés 

biztonsági vetélkedő, sport délutánok, farsang, gyermeknapi rendezvények, Mikulás várás, 

advent, osztálykirándulás, erdei iskola, témanapok, témahetek. 

 

2.6 A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb 

tanítási-tanulási folyamatba illeszkedő tanítási óra 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 

tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

 A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a 

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

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

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

aktivitását biztosítják. 

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

hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb 

mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes 

tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. A nevelők az egyes szaktárgyak tanítási óráin 

előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így - elsősorban a 

gyakorlásnál, ismétlésnél - a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. 
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2.6.1 Az egységes alapokra épülő differenciálás 

 

Intézményünk pedagógiai tevékenysége teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a 

tanulásnak, a játéknak, a munkának; fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési 

képességét, akaratát; hozzájárul életmódjuk, szokásaik, értékrendjük kialakításához, 

megalapozásához.  

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési céloknak megfelelő 

tanítási folyamat, tanulási tevékenység.  

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

és értékelése.  

A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel 

lenni: 

 Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a 

tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

fejlesztését. 

 A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának kibontakoztatása. 

 Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, 

tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek 

korrigálására és tudásának átrendeződésére. 

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

formáit. 

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

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

önállóságát, kezdeményezését, problémamegoldását, alkotóképességét kell előtérbe 

állítani.  

 A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás 

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

ellenőrzésben, az értékelésben. 

 A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a 

hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.  

 

2.7 A nevelési és oktatási célok megvalósítását segítő tanítási-tanulási 

tevékenységi formák  

Egész napos iskola: iskolaotthon, napközi otthon, tanulószoba: 

 

Nevelési funkciók: 

 nevelés és személyiségformálás – erkölcsi értékek kialakítása és fejlesztése; normák 

átszármaztatása 

 a munkaerőképzéshez az alapok, az ismeretek, a jártasságok, a készségek és a 

képességek megadása, fejlesztése 

 kulturális nevelés 

 gyermekvédelem 
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 Célja és feladatai: 

 Céljai – az általános iskolai nevelés-oktatás céljának megvalósítása; szocializáció és a 

pozitív irányú személyiségformálás; gyermekvédelem. 

 Feladatok – értelmi nevelés; hátrányos helyzetű tanulók fejlődésének segítése; tanulási 

zavarok megoldása; tanulmányi előmenetel segítése; az ismeretek felhasználása és 

alkalmazása; a kreativitás erősítése; erkölcsi nevelés; a szabadidő kulturált eltöltésére 

nevelés; egészséges életmód megalapozása.  

 A tanulás irányítása, differenciált segítségnyújtás a tanulási tevékenységben az egyéni 

képességek figyelembe vételével. 

 A tanulók motiválása. 

 Az otthonosság megteremtése az iskolában– pszichés légkör; tárgyi-dologi feltételek 

biztosításával. 

 A szabadidős tevékenységek feladatai – biztosítsák a tevékenységek szabad 

megválasztását; oldják a napi tevékenységek okozta feszültségeket; kielégítsék az 

egyéni érdeklődést; segítsék a tehetségek fejlődését. 

 

Iskolaotthon:  

 

 Az iskolaotthonos oktatás előnye, hogy a napi időbeosztás jobban megfelel a tanulók 

életkori sajátosságainak. A tanítás és a szabadidő váltja egymást, ezért egyenletesebb a 

tanulók terhelése. Több lehetőség van a tanulókkal való beszélgetésre, az egyéni 

élmények meghallgatására, a játék közbeni megfigyelésre, különböző nevelési 

helyzetek elemzésére. Az iskolaotthonos osztályok két tanítóval kezdik 

tanulmányaikat (egy tanító humán blokként, egy tanító reálblokként) Lehetőséget ad a 

pedagógusnak, hogy saját tárgyaikat professzionálisan, a korszerű tartalmakat és 

formákat megismerve magukat folyamatosan továbbképzésre sarkallják.  

 Az iskolaotthon segíti az átmenetet a családias nevelést biztosító óvodából egy 

rendezettebb, szabályozott világba, az iskolába a beilleszkedést és a helyes tanulási 

szokások kialakítását. A felzárkóztatás és tehetséggondozás, mint alapvető tanítói 

feladat jól valósul meg. A házi feladatokat az iskolában az önálló, ill. a közös tanulás 

keretében tanítói irányítással végzik a tanulók. Az iskolaotthonos oktatási forma a 

szocializációs és kulturális hátrányok kiegyenlítésének gyakorlati színtere.  Az 

étkezésnél a kulturált étkezési szokások, illemtudó kommunikáció kialakítása a 

feladat. Alapvető higiéniás-, társas-, magatartási és munkaszokások fejlesztésére van 

lehetőség, hangsúlyozottan az egészséges és kulturált életmód kialakítására.  

 A szabadidős programok: levegőn való mozgás, játék, kreatív manuális foglalkozás, 

könyvtár, kiállítások látogatása alkalmával szerzett apró sikerélmények megalapozzák 

a tanulók tanórai aktivitását.  
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Napközi/tanulószoba: 

 A napközi/tanulószobai munka az oktatási-nevelési feladatnak szerves része, ám 

tartalmában és módszereiben is rendelkezik olyan speciális elemekkel, amelyek 

segítségével eredményesen valósítja meg a feladatait az eltérő életkorú és iskolai 

csoportba tartozó diákok körében. 

 A gyermekközpontú iskola megteremtésében szerepet játszik a napközis /tanulószobai 

foglakozás is, ahol korszerű ismeretekhez jutnak a tanulók, hozzájárulunk 

személyiségük fejlődéséhez, az új ismeretek iránti nyitottság, a kreativitás 

kialakulásához, fejlesztéséhez. Tevékenységünkkel segítjük a testi, lelki edzettségük 

fejlődését, az önismeret és a társak megismerésének és megbecsülése képességének 

alakulását, az általános erkölcsi és közösségi normák elfogadását és tiszteletben 

tartását, a társadalmi és közösségi élet szabályai szükségszerűségének felismerését és 

betartásának szükségességét. 

 Munkánk során érvényesítjük a környezetünk megóvásáért, esztétikusabbá tételéért 

vállalt felelősségérzetet, a szűkebb és tágabb környezetünk hagyományainak 

tiszteletét, ápolását, segítségünkkel tanulóink megalapozott, biztos tudással - a későbbi 

életük során a legkülönbözőbb helyzetekben – önmagukat boldog, kiegyensúlyozott, 

önbizalommal rendelkező, magabiztos személyiséggé tudják fejleszteni. Ebben 

jelentős szerepe van a napközis/ tanulószobai nevelésnek is. 

 A napközis/ tanulószobai foglalkozás a napi felkészülést szolgáló tevékenység, 

közvetlen tanári irányítással, mely meghatározott időkeretben és nyugodt felkészülést 

biztosító tárgyi környezetben, csoportosan, illetve egyéni foglalkozás keretében zajlik. 

 A napközis/ tanulószobai foglakozáson való részvétel minden olyan diák részére 

kötelező, aki arra beiratkozott, illetve akiknél a lemorzsolódás veszélye fennáll. 

 

2.8 A nevelési és oktatási célok megvalósítását segítő egyéb (tanítási órán 

kívüli) tevékenységek  

 Hagyományőrző tevékenységek 

o Fontos feladat az iskola névadójának, Veres Péter emlékének ápolása. Ezt 

szolgálja az évenkénti megemlékezés a névadó születésnapjáról, a különféle 

iskolai Veres Péterhez kapcsolódó rendezvények megszervezése (Veres Péter 

hét). 

o Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő 

alkalmakkor: Veres Péter születése (kerek évfordulókon), 1956. október 23-a, 

1848. március 15-e, nemzeti összetartozás napja, advent, karácsony, a 

gyermeknap, a 8. osztályosok ballagása, tanévnyitó, tanévzáró.  

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

magyar kultúra napján, a költészet napján, a Föld napján.  
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 Diákönkormányzat 

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

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az 

iskolai diákönkormányzat munkáját az 3-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diák-önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola 

intézményvezetője által megbízott pedagógus segíti. 

 Tehetséges tanulók fejlesztése, tehetséggondozás 

Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. 

Minden pedagógus, de elsősorban az osztálytanító, szaktanár és osztályfőnök feladata, 

hogy felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően 

gondoskodhassunk fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli 

területekre egyaránt, együttműködést tételez fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével 

foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

o lehetőség szerint csoportbontás magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen 

nyelv, informatika tantárgyakból 

o Differenciált tanórai munka 

o Tehetséggondozó programok  

o Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre  

o Felkészítés középiskolai tanulmányokra  

o Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak 

megkeresése 

o Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 

fejlesztésükről. 

o Versenyeztetés: tantárgyakhoz köthető, sport, művészeti és komplex versenyek 

megszervezése, és azokon való részvétel intézményi, illetve területi szinten. 

o További tehetséggondozó foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az 

iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt.  

 Felzárkóztató foglalkoztatások  

A gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

felzárkóztató foglalkozások segítik.  

o Az 1-8. évfolyamon matematikából és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 

gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére lehetőség 

szerint felzárkóztató órát szervezünk. 

o A 7-8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére 

lehetőség szerint képesség szerinti bontásban, illetve óraszám emeléssel 

tanítunk magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. 

o További felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az 

iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt.  
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o A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az 

egyéni foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában 

elsősorban azok a tanulók vesznek részt:  

 akiknek az első-hatodik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt 

szükségessé teszi 

 a lemorzsolódás elkerülése miatt, akiknek tanulmányi eredménye 3 egész 

alatti, vagy az előző tanulmányi eredményéhez képest 1,1-et rontott 

 Diák sportkör 
A diák sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. A diák sportkör a 

tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók felkészítését a különféle 

sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. Gondoskodik az utánpótlás 

nevelésről. 

 Szakkörök 
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészeti-, technikai-, szaktárgyi szakkörök, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök 

indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – 

minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az 

intézményvezető beleegyezésével – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 

dolgozója. 

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

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

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 

A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle 

versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 Témahetek, témanapok (projekthetek)  
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) 

szerveznek. A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó 

foglalkozás vagy több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. 

Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek 

feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével 

zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet 

(projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója 

zárja. Iskolánkban a témanapokon, témaheteken az egészségvédelemmel, az 

elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel, a tanult idegen nyelvvel, 

iskolánk névadójával, a honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel, illetve 

vállaljuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett témahetekbe való 

bekapcsolódást. A témanapokon, témaheteken feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők 

szakmai munkaközösségei az iskola éves munkatervében határozzák meg. 

 Tanulmányi kirándulások, Határtalanul program 
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából a tanulók számára lehetőség szerint gyalogos vagy kerékpáros 

tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, 

kulturális értékeinek megismerése céljából.  
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A kisebbségben élő magyarság kultúrájának, hagyományainak megismerése és a nemzeti 

öntudat fejlesztése céljából a 7. évfolyamon tanulóink bekapcsolódnak a „Határtalanul” 

programba.  

 Osztálykirándulások 
Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást 

szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – 

gyermekei is részt tudjanak venni. 

 Erdei iskolák, táborozások-Ökotábor 
A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik, projekt módszer 

alkalmazásával a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül 

tartó erdei iskolai foglalkozások, és az iskolai szünidőkben szervezett táborozások célja: a 

tantervi követelmények mélyebb elsajátítása mellett a szűkebb és tágabb környezetünk 

megismerése. Az erdei iskolai foglalkozásokon és a táborozásokon való részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban 

halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják 

a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

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

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

lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a 

nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos 

helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 Szabadidős foglalkozások 
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva 

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

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős 

rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával 

törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő 

családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak 

venni. 

 Iskolai könyvtár 
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 

segíti. 

 Diákétkeztetés 
Az iskola - az ezt igénylő - tanulók számára étkezési lehetőséget biztosít a Nagyhegyes 

Község Önkormányzata által működtetett közétkeztetési konyhán. Az iskolaotthonba, 

napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) 

részesülnek, a napközibe nem járó tanulók számára igény esetén az iskola ebédet (menzát) 
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biztosít. Az étkezési térítési díjakat az iskola által a házirendben meghatározott módon 

kell befizetni.  

 

2.9 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység helyi rendje, esélyegyenlőség biztosítása 

Iskolai nevelő és oktató munkánk egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek 

figyelembe vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és 

szervezeti formák alkalmazása a tanítási folyamatban. 

Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.  

Ennek érdekében biztosítjuk a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók számára a képesség-kibontakoztató foglalkozásokat, melyek lehetővé teszik számukra 

a sikeres integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek megfelelni a sikeres társadalmi 

beilleszkedés követelményeinek.  

Munkánk során kiemelten kezeljük: 

 a sajátos nevelési igényű  

 a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

 a kiemelten tehetséges 

 a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni fejlesztését 

2.9.1 Sajátos nevelési igényű tanulók 

 

 Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval 

együtt, integrált formában folyik. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 11. § alapján 

a helyi tanterv a fogyatékosság típusának és fokához igazodó fejlesztő programot 

tartalmazza, mely a pedagógiai program mellékletében szerepel. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI 

rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelve alapján szervezzük meg. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus vezetésével – habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló 

órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételek: 

o gyógypedagógus végzettségű pedagógus alkalmazása, 

o a fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek, 

o a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás, 

o értékelésük egyéni elbírálás alapján, a vonatkozó szabályozók által 

megfogalmazott metódusnak megfelelően folyik speciális tanulást, életvitelt 

segítő technikai eszközök, 

o képességfejlesztő játékok, eszközök, 

o számítógépek fejlesztő programokkal. 
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2.9.2 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló 

tevékenységek: 

 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézményekkel, nevelési tanácsadóval, és 

gyermekjóléti szolgálattal 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások 

 egyéni foglalkozások 

 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés 

 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai 

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

csoportos használata 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése 

 iskolai sportkör, szakkörök 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok) 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások) 

 a szülőkkel való együttműködés 

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése 

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról 

 

2.9.3 A tehetség, a képességek kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

 a tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások,  

 egyéni foglalkozások, 

 képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés, 

 iskolai és iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, sport, 

kulturális stb.), 

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

csoportos használata, 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése, 

 diák sportkör, szakkörök, 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok), 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások). 

 

2.9.4 A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat segítő 

tevékenységek 

 

 szoros kapcsolat a helyi óvodai intézménnyel, nevelési tanácsadóval, és gyermekjóléti 

szolgálattal, 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése, 

 felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások, 

 egyéni foglalkozások, 
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 nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai, 

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

csoportos használata, 

 a középiskolai továbbtanulás irányítása, segítése, 

 iskolai sportkör, szakkörök, 

 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok), 

 szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások), 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 szülők és a családok nevelési gondjainak segítése, 

 szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, 

szolgáltatásokról. 

2.9.5 Az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység feladata, hogy a gyermeket megillető jogok 

érvényesülését maradéktalanul biztosítsa, védő- óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók 

érdekében.  

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

tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

 Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus 

tevékenykedik.  

Feladata: 

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

intézményekről, amelyekhez problémáik megoldásában fordulhatnak 

o a veszélyeztető okok esetén értesíti az intézményvezetőt, aki értesíti a 

gyermekjóléti szolgálatot 

o segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét 

o tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról 

 Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység fő feladata:  

a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzése, feltárása, megszüntetése. 

 Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

o fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit 

o meg kell keresni a problémák okait 

o segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához 

o jelezni kell a felmerült problémát az intézményvezetőnek 

o együttműködés a területileg illetékes: 

 nevelési tanácsadóval 

 gyermekjóléti szolgálattal 

 családsegítő szolgálattal  

 iskolaorvossal, védőnői szolgálattal 

 Iskolánkban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelmi célok megvalósítását: 

o felzárkóztató foglalkozások 

o tehetséggondozó foglalkozások 

o indulási hátrányok csökkentése 

o differenciált oktatás, képességfejlesztés 

o a pályaválasztás segítése 

o személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek) 
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o egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése, 

o a családi életre történő nevelés, 

o napközis foglalkozások 

o iskolai étkezési lehetőségek, 

o egészségügyi szűrővizsgálatok, 

o a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok, 

o a szülőkkel való együttműködés, 

o tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

2.10 A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

 A pedagógusok alapvető feladatai  

o A magasabb jogszabályokban, a pedagógiai programban, a szervezeti és 

működési szabályzatban, valamint az intézmény más belső szabályzatában és 

vezetői utasításában előírt pedagógiai és adminisztratív feladatok ellátása. 

o Heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (kötött munkaidejét) az 

intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával töltse. 

o Heti teljes munkaidejének ötvenöt–hatvanöt százalékában (neveléssel-

oktatással lekötött munkaidejében) tanórai és tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozásokat tartson.  

o Kötött munkaidejének neveléssel-oktatással lekötött munkaidején felüli 

részében a nevelést-oktatást előkészítő, a neveléssel-oktatással összefüggő 

egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lásson el. 

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

megtartása. 

o Aktív részvétel a nevelőtestület értekezletein, valamint a szakmai 

munkaközösségek munkájában. 

o Aktív részvétel az éves munkaterv szerinti rendezvényeken.  

o A tudomására jutott hivatali titkot megőrizze. 

o A jogszabályokban meghatározott határidőkre megszerezze az előírt 

minősítéseket. 

o Az iskola céljainak képviselete a tanulók és a szülők előtt.  

o A pedagógusra bízott osztályterem, szaktanterem gondozottságának és 

pedagógiai szakszerűségének figyelemmel kísérése. 

2.10.1 A pedagógusok iskolai feladatai 

 

 A tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelő munka, tanulásirányítás 

o Tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások megtartása. 

o A tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások éves tervének elkészítése 

(tanmenetek, éves programok). 

o Előzetes felkészülés a tanítási órákra és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozásokra. 

o A motiválás, a differenciálás, a tanulói aktivitás változatos formáinak 

alkalmazása a tanítási órákon. 

o Változatos szervezeti formák alkalmazása a tanítási órákon. 

o A tanulók életkorához és a didaktikai feladatokhoz megfelelően illeszkedő 

módszerek, szemléltetés, ellenőrzés és értékelés alkalmazása a tanítási órákon. 
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o A tanulók aktív munkájának és megfelelő magatartásának biztosítása a tanítási 

órákon és a különféle iskolai foglalkozásokon. 

o Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, 

gyakoroltatása a tanítási órákon. 

o A helyi tanterv követelményeinek elsajátítása a nevelő által tanított tanulók 

körében. 

 

 A tehetséges tanulók gondozása 

o Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a tehetséges tanulók 

részére. 

o Iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutatók, 

pályázatok önálló szervezése, segítség a szervezésben. 

o Részvétel az iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyeken, vetélkedőkön, 

bemutatókon. 

o A tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle 

iskolán belüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 

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

magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók gondozása, eredményes fejlesztése 

o Egyéb (tanórán kívüli) fejlesztő foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű, 

a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és 

tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók 

részére. 

o A gyermekvédelmi feladatok ellátása a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a felzárkóztatásra szoruló tanulók 

körében. 

o A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a 

beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, illetve a 

felzárkóztatásra szoruló tanulók korrepetálása, segítése, mentorálása. Az 

eredményes középiskolai felvétel elősegítése. 

o A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása. 

o Szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház-, 

múzeumlátogatás, kirándulás). 

o Szabadidős programok szervezése iskolán belül (pl. klubdélután, karácsonyi 

ünnepség, könyvtári foglalkozások). 

o Iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése. 

o A nevelők, gyerekek és szülők együttműködését, kapcsolatát erősítő (közös) 

programok. 

 

 Az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

o Az iskolai diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, 

segítése. 

o Az iskolai diákönkormányzat programjainak önálló szervezése, segítség a 

programok szervezésében, részvétel a programokon. 

o Iskolai szintű kirándulások, erdei iskolák, táborok önálló szervezése, segítség a 

szervezésben, részvétel a kirándulásokon, táborokon. 
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 Munkafegyelem, a munkához való viszony 

o A munkaköri kötelességek teljesítése. 

o Az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása az óraközi szünetekben. 

o Pontos adminisztrációs munka. A formai követelmények, a határidők betartása. 

o Az egyes tanév közben adódó feladatok pontos, határidőre történő megoldása. 

 

 Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség 

tevékenységében 

o Feladatvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban. 

o Részvétel a különféle feladatok megoldására alakult nevelői 

munkacsoportokban. 

o Oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása. 

o Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

 Továbbtanulásban, továbbképzésekben való részvétel, önképzés lehetőségei pl.: 

o Másoddiploma megszerzésére irányuló továbbtanulásban való részvétel. 

o Továbbképzéseken való részvétel. 

o A továbbképzéseken tanultak átadása a nevelőtestület tagjainak. 

o Publikációk szakmai (pedagógiai, szaktárgyi) témákról folyóiratokban, 

kiadványokban. 

 

 Az iskolai munka feltételeinek javítása 

o Pályázatok összeállítása, pályázatokon való részvétel. 

o Bekapcsolódás az eredményes pályázatok megvalósításába. 

o Az iskolai alapítvány működésének segítése. 

o Az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése megvalósítása 

(innováció). 

o Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető eszközök tervezése, kivitelezése. 

o Az iskola épületének, helyiségeinek dekorálása. 

 

 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és 

végrehajtásában 

o Részvétel az adott tanév munkatervében meghatározott feladatok ellátásában. 

o Részvétel a nevelőtestület szakmai (pedagógiai) döntéseinek előkészítésében. 

o Önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában. 

 

 Aktív részvétel a tantestület életében 

o A pályakezdő (gyakornok) vagy az iskolába újonnan került nevelők 

munkájának, beilleszkedésének segítése. 

o Önkéntes feladatvállalások a nevelőtestület közösségi életének; 

rendezvényeinek szervezésében, a szervezés segítése. 

o Részvétel a nevelőtestület közösségi életében, rendezvényein. 
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 Az iskola képviselete 

o A szülői szervezet által szervezett rendezvények segítése. 

o Részvétel a szülői szervezet által szervezett rendezvényeken. 

o Tudósítások közreadása a helyi társadalom számára az iskola életéről, 

eredményeiről. 

o Bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai szervezetek 

tevékenységébe. 

 

 A vezetői feladatok ellátása 

o Vezetői feladatok vállalása a nevelőtestület szervezeti életében. 

o Az egyes vezetői feladatok (tervezés, szervezés, a végrehajtás irányítása, 

ellenőrzés, értékelés) lelkiismeretes ellátása. 

o A vezetőre bízott közösség formálása, az emberi kapcsolatok javítása. 

 

 Megfelelő kapcsolat kialakítása a tanulókkal, a szülőkkel és a pedagógus kollégákkal 

o A tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák személyiségének tiszteletben 

tartása. 

o Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és 

viselkedés a tanulók, a szülők és a pedagógus kollégák felé. 

o Pedagógiai tanácsadás a tanulóknak és a szülőknek. 

o Kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé (a 

pedagógus kollégák segítése, a tapasztalatok átadása, észrevételek, bírálatok 

elfogadása). 

 

2.10.2 Az osztályfőnöki munka tartalma az osztályfőnök feladatai 

 

 Az osztályfőnök feladatai 

o Megfelelő magaviseletű; az iskolai diák-önkormányzati munkában és az iskolai 

rendezvényeken aktív osztályközösséget alakít ki az osztályközösség megfelelő 

irányításával. 

o Fejleszti a tanulók személyiségét, elősegíti egészséges lelki és testi 

fejlődésüket. 

o Elősegíti a társadalmi normákhoz és az iskolai elvárásokhoz igazodó értékrend 

kialakítást és elfogadását. 

o Tanórákon kívüli – szükség esetén – iskolán kívüli közösségfejlesztő, 

szabadidős programokat (pl. osztálykirándulás, túra, színház-, 

múzeumlátogatás) szervez. 

o Az osztályszintű és az iskolai rendezvényeken kíséri osztályát, felügyel a 

tanulókra. 

o Megismeri a tanulók családi és szociális körülményeit. 

o Rendszeres kapcsolatot tart és együttműködik a tanulók szüleivel. 

o Rendszeres kapcsolatot tart együttműködik az osztályban tanító nevelőkkel. 

o Tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az őket érintő kérdésekről. Érdemi 

választ ad a szülők és tanulók iskolai élettel kapcsolatos kérdéseire. 

o Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét, és erről rendszeresen – 

negyedévente- tájékoztatja a szülőket. 

o A bukásra álló tanulók szüleit a félév vége és az év vége előtt legalább egy 

hónappal írásban értesíti. 
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o Ha a tanuló az év végén tanulmányi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a 

szülőket tájékoztatja a tanuló továbbhaladásának feltételeiről. 

o Figyelmezteti a szülőket, ha a gyermekük jogainak megóvása vagy 

fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. 

o A szülők figyelmét felhívja a szociális és egyéb juttatásokra. 

o Támogatja és segíti az osztályban működő szülői szervezet munkáját. 

o A szülők tájékoztatására szülői értekezleteket és fogadó órákat szervez. 

o Fokozott törődéssel foglalkozik az osztályába járó kiemelt figyelmet igénylő 

tanulókkal. 

o Az osztály tanulóinál ellátja a gyermekvédelmi feladatokat, együttműködik a 

gyermekvédelmi munkát segítő pedagógussal, szükség esetén a gyermekjóléti 

és családsegítő szolgálattal. 

o Segíti a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók iskolai 

munkáját. 

o Támogatja a tehetséges tanulók fejlődését. 

o Tájékozódik a tanulók iskolán kívüli tevékenységeiről. 

o Figyelemmel kíséri a tanulók egészségi állapotát, és erről szükség esetén 

tájékoztatja az osztályban tanító nevelőket.(pl. tartós betegségek, 

fogyatékosságok, gyógyszerérzékenység). 

o Minden hó végén érdemjeggyel vagy szövegesen értékeli a tanulók 

magatartását és szorgalmát. 

o Negyedévente javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók magatartásának és 

szorgalmának értékelésére. 

o Az első félév végén és a tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a 

tanulók magatartás és szorgalom osztályzatára. 

o A tanév végén javaslatot tesz a nevelőtestületnek a tanulók egész tanévi 

munkájának dicsérettel történő elismerésére. 

o A házirendet megsértő vagy feladatait elmulasztó tanulót először szóbeli 

figyelmeztetésben, majd írásbeli figyelmeztetésben, intőben vagy rovóban 

részesíti. Súlyosabb esetben javaslatot tesz a tanuló elleni fegyelmi eljárás 

lefolytatására. 

o Figyelemmel kíséri a tanulók hiányzásait, vezeti a mulasztási naplót, a 

mulasztásokat az osztálynaplóban havonként összesíti. Igazolatlan mulasztás 

esetén a jogszabályokban előírt rendelkezések alapján jár el. 

o A tanév elején elkészített osztályfőnöki tanmenet szerint vezeti az 

osztályfőnöki órákat, azokra előre felkészül. 

o Segíti és ösztönzi a tanulók középiskolai továbbtanulását, megismerteti őket a 

pályaválasztási és továbbtanulási lehetőségekkel. 

o A nyolcadik évfolyamban a szülők döntése alapján ellátja a tanulók 

középiskolai jelentkezésével kapcsolatos feladatokat, elkészíti az ehhez 

szükséges dokumentumokat. 

o Elkészíti az osztályfőnöki munka éves tervezetét (egyéni osztályfőnöki 

munkaterv, osztályfőnöki tanmenet). 

o Elkészíti az osztálystatisztikákat és ezekhez kapcsolódó elemzéseket. 

o Elkészíti a félévi és tanév végi értékeléseket az osztályközösség fejlődéséről. 

o Betartja az alapvető erkölcsi normákat a tanulókkal, a szülőkkel és a 

nevelőtársakkal szemben. 

o Hetente ellenőrzi a szükséges beírásokat, és szükség esetén gondoskodik azok 

pótlásáról. 

o Felfekteti és vezeti a tanulói törzslapokat és bizonyítványokat. 
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o Szükség esetén (a szülő kérésére) a tanév elején kitölti a tanulók tájékoztató 

füzetét, tanév közben kéthavonta ellenőrzi tájékoztató füzet vezetését (egyéb 

beírások, szülői aláírások). 

o Figyelemmel kíséri az osztály tantermének gondozottságát és pedagógiai 

szakszerűségét. 

 

 Az osztályfőnöki munka tervezése 

Az osztályfőnök osztályfőnöki nevelő munkáját a minden tanév elején összeállított 

osztályfőnöki munkaterv alapján végzi. 

Az osztályfőnöki munkaterv felépítése 

o A tanév elején összeállított munkaterv 

 Az előző tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

 Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról. 

 Osztályfőnöki tanmenet (az osztályfőnöki órák éves terve). 

 Tervezett tanórán kívüli programok az adott tanévre havi bontásban. 

 Tervezett fogadó órák és szülői értekezletek az adott tanévre. Az egyes 

szülői értekezletek tervezett témái. 

 Az osztály diákközösségének vezetői. 

 Az osztályban működő szülői szervezet vezetői. 

 

o Az egyéni osztályfőnöki munkatervhez csatolt dokumentumok a tanév 

folyamán 

 Első félévi és tanév végi osztálystatisztika. 

 Első félévi és tanév végi értékelés az osztályközösség fejlődéséről. 

 Jelenléti ívek és feljegyzések a szülői értekezletekről. 

 

 Az osztályfőnök által készített statisztikák, jelentések az osztályról 

Tanév eleji statisztikai adatok az osztályról: 

o Tanulók száma, ebből leány 

o Nevelőszülőnél gondozott 

o Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 

o Tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanuló 

o Sajátos nevelési igényű tanuló 

o Az iskolában étkező, ebből normatív támogatásban részesülő tanuló 

o Iskolaotthonos, menzás, napközi otthonos, tanulószobás tanuló 

o Az iskolába járás alól felmentett tanuló (magántanuló) 

o Egyes tantárgyakból az értékelés alól felmentett tanuló 

o Más településről bejáró tanuló 

o Nem magyar állampolgár 

o Évfolyamismétlő 

 

Statisztikai adatok az első félév és a tanév végén az osztályról: 

o Tanulók száma 

o Osztályozott tanulók száma és aránya 

o Osztályozatlan tanulók száma és aránya 
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o Az egyes tantárgyakban elért osztályzatok száma és a tantárgyak osztályátlaga 

o Az osztály tanulmányi átlaga 

o Kitűnő tanulók száma és aránya 

o Szaktárgyi dicséretek száma tantárgyanként a tanév végén 

o Példamutató magatartásért adott dicséretek száma a tanév végén 

o Példamutató szorgalomért adott dicséretek száma a tanév végén 

o Egy tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

o Két tantárgyból bukott tanulók száma és aránya 

o Három vagy több tantárgyból évfolyamismétlésre bukott tanulók száma és 

aránya 

o A bukások száma tantárgyanként 

o A tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyek eredményei 

o Iskolán belüli versenyek eredményei (iskolai versenyeken részt vett tanulók 

száma és az elért helyezések) 

o Iskolán kívüli versenyek eredményei (iskolán kívüli versenyeken részt vett 

tanulók száma és az elért helyezések) 

o Nyolcadik évfolyamon a középiskolai továbbtanulás jellemzői: 

 A középiskolai felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredmények 

(magyar, matematika) 

 Középiskolai felvétel a tanulók választása alapján 

 A választott középiskolák közül az elsőként megjelölt iskolába felvett 

tanulók száma és aránya 

 A választott középiskolák közül a másodikként megjelölt iskolába felvett 

tanulók száma és aránya 

 A választott középiskolák közül a harmadikként megjelölt iskolába felvett 

tanulók száma és aránya 

 Továbbtanulás iskolatípusok szerint 

 Gimnáziumba felvett tanulók száma és aránya 

 Technikumba felvett tanulók száma és aránya 

 Szakiskolába felvett tanulók száma és aránya 

 Egyik középiskolába sem felvett tanulók száma és aránya 

 

A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 

szempontjai az első félév és a tanév végén: 

 Az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, 

új tanulók, távozók). 

 Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális 

elvárásai, hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók, gyermek- és ifjúságvédelmi 

munka). 

 A tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei). 

 Az osztályközösség társas szerkezete, a közösség rétegződése, struktúrája. 

 Neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók). 

 A közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények 

felsorolása, egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon való részvétel). 

 A szülői házzal való kapcsolat (a szülői értekezletek tapasztalatai, a szülők nevelési 

elvei, a szülők kapcsolata az iskolával). 
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 Minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladatokat: 

o Milyen változások történtek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

o Milyen új problémák jelentkeztek az előző értékelés óta eltelt időszakban? 

o A problémák megoldásának érdekében milyen beavatkozás látszik 

célszerűnek? 

 

2.11 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

 A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

 A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekeit képviselje, az érintett tanulók 

érdekében eljárjon.  

 A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

 A diákönkormányzat a tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet – tanórán 

kívüli – alábbi területeinek tervezésében, szervezésében és lebonyolításában: 

o a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok stb.); 

o tanulói ügyelet, iskolai felelősi rendszer; 

o sportélet; 

o túrák, kirándulások szervezése; 

o kulturális, szabadidős programok szervezése; 

o a tanulók tájékoztatása  

 

 Ezekben a kérdésekben  

o az osztályközösség véleményét az osztály éves munkatervének összeállítása előtt 

az osztályfőnököknek ki kell kérniük; 

o a diákönkormányzat iskolai vezetőségének véleményét az iskola éves 

munkatervének összeállítása előtt az intézményvezetőnek ki kell kérnie. 

 

 Ezekben a kérdésekben a tanév folyamán az osztályközösségek, illetve a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége javaslatokkal élhet az osztályfőnökök, a 

nevelőtestület és az igazgató felé. 

 A magasabb jogszabályok alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

o az iskola szervezeti és működési szabályzatának jogszabályban meghatározott 

rendelkezéseinek elfogadása előtt 

o a házirend elfogadása előtt 

 

 A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más külső 

szervezetekkel való kapcsolattartásban (a tanulók véleményének továbbításában) a 

diákönkormányzatot segítő pedagógus képviseli.  

 Az iskolában iskolai vezetőség működik, mely az iskolai élet egészére kiterjedő döntés 

előkészítő, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Az iskola vezetőségének 

teljes jogú tagja az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő. 
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2.12 Az iskola kapcsolattartásának formája és rendje partnereivel 

2.12.1 Az igazgatóság és a nevelőtestület együttműködése 

  

A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a megbízott 

pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.  

Az együttműködés fórumai: 

 az igazgatóság ülései, 

 az iskolavezetőség ülései, 

 a különböző értekezletek, 

 megbeszélések. 

 

Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.  

Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári folyosón elhelyezett hirdetőtáblán, valamint 

írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.  

Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: 

 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés 

döntéseiről, határozatairól, 

 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az 

igazgatóság, az iskolavezetőség felé. 

 

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

munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola 

vezetőségével. 

2.12.2 A szakmai munkaközösségek együttműködése 

 

Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és 

kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 

A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt 

közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a 

szakmai munka alábbi területeire: 

 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések 

 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések 

 iskolán kívüli továbbképzések 

 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek 

 

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják 

egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli 

ellenőrzések, értékelések eredményeiről. 
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2.12.3 A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése 

 

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

iskola igazgatója, a diákönkormányzatot segítő nevelő és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az iskola intézményvezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen  

 a diákönkormányzatot segítő nevelő havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon 

 

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

folyamatosan (szóban, illetve az elektronikus naplón keresztül írásban) tájékoztatják.  

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 

2.12.4 A nevelők és a szülők kapcsolattartása és együttműködése 

 

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

iskola igazgatója és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

 az intézményvezető legalább félévente egyszer a szülői szervezet iskolai vezetőségének 

ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein 

 

A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

 Egyéni megbeszélések 

Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük iskolai életéről, magaviseletéről, tanulmányi 

eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes, 

összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között. 

 Szülői értekezlet 

Feladata: 

o a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása 

o a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól 

 a helyi tanterv követelményeiről 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, 

problémáiról 

 a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az iskola igazgatósága felé 
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 Fogadó óra 

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

tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő 

helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) A 

fogadóórát minden hónap első hetében tartjuk. 

 Nyílt tanítási nap 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről. 

 Írásbeli tájékoztató  

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő 

eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról.    

A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv 

évenként határozza meg.  

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett 

gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével. 

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

szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola intézményvezetőjétől, valamint nevelőitől az 

iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon 

kérhetnek tájékoztatást. 

Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének 

előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) joga van megismernie. 

A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy 

példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: 

 az iskola honlapján 

 az iskola irattárában 

 az iskola könyvtárában 

 az iskola nevelői szobájában 

 az iskola intézményvezetőjénél 

 az iskola intézményvezető-helyettesénél 

2.12.5 Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai, együttműködése 

iskolán kívüli intézményekkel 

 

Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatósága állandó 

munkakapcsolatban van a következő intézményekkel: 

 Az intézmény fenntartójával: Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

 A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: 

Nagyhegyes Község Önkormányzata 
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 A helyi oktatási intézmény vezetőjével és tantestületével: Nagyhegyesi Tündérkert Óvoda 

és Bölcsőde.  

 A területileg illetékes nevelési tanácsadóval, pedagógiai szakszolgálattal. 

  

A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős. 

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart 

fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: 

 Az iskolát támogató Nagyhegyesi Nebuló Alapítvány kuratóriumával. 

 Az alábbi közművelődési intézményekkel: Rickl Antal Vilmos Községi Könyvtár, 

Művelődési ház 

 Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: református-, katolikus-, görög katolikus egyház 

 Községi Sportegyesülettel 

 Hajdú-Bihar megyei Rendőrkapitánysággal 

 Nagyhegyesi Polgárőr Egyesülettel 

 Hortobágyi Nemzeti Parkkal 

 egyéb civil szervezetekkel 

 

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az intézményvezető vagy az 

intézményvezető-helyettes a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó 

nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti. 

A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot tart 

fenn a nagyhegyesi Egészségügyi Centrum illetékes egészségügyi dolgozóival, és segítségükkel 

megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.  

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó 

pedagógus rendszeres kapcsolatot tart fenn a Nagyhegyesi Család- és Gyermekjóléti szolgálattal. 

A munkakapcsolat felügyeletéért az intézményvezetője a felelős. 

2.13 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben 

szervez az iskola (magántanulók, tantestületi döntés alapján kötelezettek esetében). 

  

A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor írásban 

kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja előtt. 

Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint –abban a nevelési-

oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti 

vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra 

vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és a 

kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről. 

 

Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a 

halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 

követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák meg. 

A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján 

készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és évfolyamra 
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vonatkozó követelményeivel. Az intézmény három időszakot biztosít a tanulmányok alatti 

vizsgák lebonyolítására: augusztus, január és április folyamán (intézményi döntés szerint). A 

vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül 

az intézmény honlapján. 

 

Osztályozó vizsga 

 

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, 

ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 

 tanulmányait magántanulóként végzi 

 hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket 

meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy 

osztályozó vizsgát tegyen 

 

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a 

tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a 

nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha 

az elégséges számú.  

Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén nem osztályozható, 

magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele mellett lehetséges. A 

vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti.  

Egy osztályozó egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

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

megszerezni. 

 

Különbözeti vizsga 

 

A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő 

jelentkezteti és készíti fel a tanulót. 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

 írásbeli határozat alapján engedélyezték 

 átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti 

tanulmányokat folytatott 

Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 
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Javítóvizsga 

 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a 

meghatározott követelményeket, vagy nem jelenik meg, köteles évet ismételni.  

A javító vizsga időpontját a szorgalmi időszak lezárásakor az iskola bejáratára kell 

kifüggeszteni. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs 

lehetőséget biztosíthat (június-augusztus).  

A javítóvizsgán elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

 

Pótló vizsga 

 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga 

letétele előtt távozott, a vizsgát megismételheti. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

 neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad 

 megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik 

Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 

megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 
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A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az osztályozó és javító vizsgákra vonatkozó szabályokat a melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/  

Hit - és erkölcstan 

 
SZÓBELI 

 

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Rajz és vizuális 

kultúra 

 
 

GYAKORLATI 

Technika és életvitel   GYAKORLATI 

Informatika    GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/ 

Hit- és erkölcstan 

ÍRÁSBELI SZÓBELI 
 

Történelem  SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika és életvitel   GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 
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A 2020. szeptember 1-jétől bevezetésre kerülő új Nemzeti Alaptanterv alapján oktatott 

tantárgyak esetében a tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, 

szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

 

  
TANTÁRGY 

ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/  

Hit - és erkölcstan 

 
SZÓBELI 

 

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Technika és tervezés    GYAKORLATI 

Digitális kultúra   GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Dráma és színház  SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika/ 

Hit- és erkölcstan 

ÍRÁSBELI SZÓBELI 
 

Történelem  SZÓBELI  

Állampolgári 

ismeretek 

 SZÓBELI 
 

Természettudomány ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Digitális kultúra  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika és tervezés   GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 
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2.14 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei 

Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – 

minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell 

részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. 

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

hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

 

Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 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 a gyermekorvos felvételi javaslatával 

 szükség esetén a szakértői bizottság véleményét 

 

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 

 

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. 

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 az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam 

osztályfőnökeinek véleményét. 

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében 

meghatározott követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát kell tennie azokból 

a tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján – nem 

tanult. Amennyiben a tanuló bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt 

követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott tantárgyból két hónapon belül 

megismételheti. Ha az ismételt vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot 

köteles megismételni, illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

http://www.optijus.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=175803&srcid=ol4226&tvalid=2013.9.1.#sid256
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III. HELYI TANTERV 
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3. Az új Nemzeti Alaptanterv bevezetésének ütemezése 

Tanév ÉVFOLYAM 

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

2020/2021. ÚP RP RP RP ÚP RP RP RP 

2021/2022. ÚP ÚP RP RP ÚP ÚP RP RP 

2022/2023. ÚP ÚP ÚP RP ÚP ÚP ÚP RP 

2023/2024. ÚP ÚP ÚP ÚP ÚP ÚP ÚP ÚP 

 

A táblázatban használt jelölések az alábbi pedagógiai programokat, illetve tantervi 

változatokat jelenti: 

 

RP= a 2012-ben felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a 2012-ben 

kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2013 szeptemberétől érvényes, jelenleg is használt 

Pedagógiai program és helyi tanterv 

 

ÚP=  a 2020-ban felülvizsgált és módosított NAT, a köznevelési törvény, illetve a 2020-ban 

kiadott új kerettantervek alapján elkészített 2020 szeptemberétől érvényes Pedagógiai 

program és helyi tanterv 

 

3.1 A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező 

(választható) tantárgyak és óraszámaink (óraterv) 

Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az 

alábbi kerettantervekre épül: 

 

A kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 

1. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára”, 

valamint 2. sz. mellékletében szereplő „Kerettanterv az általános iskola 5-8. 

évfolyamára”. 

Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak tananyagai és 

követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben meghatározott tananyaggal és követelményekkel. Mivel a kerettantervek 

által előírt tananyagok a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeretnek csak a kilencven 

százalékát fedik le, a fennmaradó tíz százalékot iskolánk pedagógusai a kerettantervben 

szereplő tananyag, követelmények elmélyítésére, gyakorlásra, a tanulói képességek, a 

tantervben meghatározott kompetenciák fejlesztésére használják fel. 
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A miniszter által kiadott kerettantervben meghatározott szabadon tervezhető órák számával az 

alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a 

készségfejlesztésre, az ismeretek gyakorlására több idő jusson: 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma 

lett megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

2. évfolyam Informatika 1 óra 

2. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

3. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Informatika 1 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 0,5 óra 

4. évfolyam Környezet 0,5 óra 

4. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

4. évfolyam Informatika 1 óra 

6. évfolyam Matematika 1 óra 

6. évfolyam Természetismeret 1 óra 

6. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

7. évfolyam Matematika 1 óra 

7. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

8. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

 

Iskolánk miniszter által kiadott kerettantervben szereplő választható („A változat” illetve „B 

változat”) kerettantervek közül az alábbi tantervek alapján tanít: 

ÉVFOLYAM VÁLASZTOTT KERETTANTERV 

2-4. évfolyam Ének-zene A változat 

6-8. évfolyam Magyar nyelv és irodalom A változat 

7-8. évfolyam Biológia A változat 

7-8. évfolyam Fizika B változat 

7-8. évfolyam Kémia B változat 

6-8. évfolyam Ének-zene A változat 

6-7. évfolyam Technika B változat 

A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontása, 

illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a nevelők szakmai 

munkaközösségeinek feladata. 

A választott kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, 

illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az 

egyes tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított helyi 

tantervi ajánlásokat használják fel. Ezek elfogadásáról, iskolánkban történő alkalmazásáról az 

előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt. 

Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol és német nyelvet tanulják 4-8. 

évfolyamon.  
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Egész napos iskola keretében játékos angol és német nyelvi foglalkozásokat szervezünk 1-3. 

évfolyamon. Ezzel megalapozzuk a 4. évfolyamtól az idegen nyelv oktatását.  

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei:  

10 fő alatti csoport nem indulhat, mely létszámhatár minden csoportra, évfolyamtól 

függetlenül vonatkozik. 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk: 

 Az idegen nyelvet, angol-német nyelvből.  

 Az informatikát 2-8. évfolyamon, ha az osztály létszáma indokolja.  

 A testnevelést sport specializáció miatt heti 2 órában, lányok kézilabda, fiúk 

futball.  

 Az Országos Kompetencia mérés eredményéhez igazítva 5-8. évfolyamon 

lehetőség szerint képesség szerinti csoportbontásban tanítjuk a matematikát és a 

magyar nyelv és irodalom tantárgyakat. Célunk ezzel, hogy az ismereteket 

elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók 

tudásának megalapozására.  

 

Projektoktatás: A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a 

tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére 

épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. Iskolánkban az erdei iskolai 

foglalkozások projektoktatásban valósulnak meg. Mely az iskola falain kívül szervezett, több 

napon keresztül tartó táborszerű foglalkozások. Célja a tantervi követelmények mélyebb 

elsajátítása mellett a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése. 

Iskolánk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett témahetek programjának 

megvalósítását (Fenntarthatósági, Digitális, Pénz7) vállalja. 

 

IKT eszközökkel való oktatás: a tanórák 30%-ban interaktív tábla, interaktív tananyag, és 

tanulói laptop használata történik. 

Az informatika tantárgy oktatása 2-8. évfolyamon heti egy órában történik. 
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Tanulók heti foglalkoztatási időkerete 2-4. évfolyamon 

Tantárgyak 
2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv 3 3 3 

Magyar irodalom 4 3+1 3+0,5 

Idegen nyelv -  -  2+1 

Matematika 4+1 4+1 4 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1+0,5 

Ének-zene 2 2 2 

Rajz és vizuális kultúra 2 2 2 

Technika és életvitel 1 1 1 

Informatika 0+1 0+1 0+1 

Testnevelés és sport 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret: 2 3 3 

Összes heti óra 25 25 27 

sport specializáció 2 0 2 

informatika 0 0 0 

idegen nyelv 0 0 3 

Összes heti óratöbblet 2 0 5 

Iskolaotthon 20 20 0 

Napközi 0 0 18 

Differenciált képességfejlesztés 2 4 3 

Szakkörök 3 3 2 

Összes heti foglalkozás 25 27 23 

Összes felhasznált heti 

foglalkoztatási időkeret 

25+2+25=52 25+0+27=52 27+5+23=55 

Törvény által adott 

felhasználható heti 

foglalkoztatási időkeret 

52 52 55 
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Tanulók heti foglalkoztatási időkerete 6-8. évfolyamon 

 

Tantárgyak 
6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv 2 1+1 2+1 

Magyar irodalom 2 2 2 

Idegen nyelv 3+1 3+1 3+1 

Matematika 3+1 3+1 3+1 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 

Természetismeret 2+1 -  -  

Fizika -  1,5 1,5 

Kémia -  1,5 1,5 

Biológia-egészségtan -  1,5 1,5 

Földrajz -  1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 

Hon- és népismeret -  -  -  

Rajz és vizuális kultúra 1 1 1 

Informatika  1 1 1 

Technika és életvitel 1 1 - 

Testnevelés és sport 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret: 3 3 3 

Összes heti óra 28 31 31 

sport specializáció 2 0 2 

informatika 0 0 0 

idegen nyelv 4 0 4 

magyar nyelv és irodalom 0 0 5 

Összes heti óratöbblet 6 0 11 

Napközi 15 0 0 

Tanulószoba 0 10 10 

Differenciált 

képességfejlesztés 

2 4 2 

Szakkörök 0 5 2 

Összes heti foglalkozás 17 17 14 

Összes felhasznált heti 

foglalkoztatási időkeret 

28+6+17=51 31+0+19=50 31+11+14=56 

Törvény által adott 

felhasználható heti 

foglalkoztatási időkeret 

51 56 56 
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Sajátos nevelési igényű valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros tanulók 

heti habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozásainak száma: 

 

SNI Fő Osztályfok Előírt óraszám Megtartott 

óra/fő 

F 84.8  

Egyéb pervazív 

zavar 

 

3 

 

3. 6. 8.  

 

10 

 

5 

F 83  

Kevert 

specifikus 

fejlődési zavar 

 

2 

 

3.7.  

 

 

 

3 

 

 

 

1,5 

F 90 

Az aktivitás és 

figyelem zavarai 

 

4 

 

1. 3. 5. 

 

 

3 

 

1,5 

 

F 70  

Enyhe mentális 

retardáció 

 

2 

 

5. 

 

3 

 

1,5 

 

 

BTM Fő Osztályfok Előírt óraszám Megtartott 

óra/fő 

Tanulási 

nehézség 

3 6. 7. 8.  2 2 

  



 

55 

 

3.2 A választott kerettanterv, az iskolában tanított kötelező és nem kötelező 

(választható) tantárgyak és óraszámaink (óraterv) 2020. szeptember 1-jétől 

Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által kiadott kerettantervek közül az 

alábbi kerettantervekre épül: 

 

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

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

 A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók: kerettantervek az általános iskola 

1-4. és 5-8. évfolyamára 

 

 Iskolánk helyi tantervében a kötelező tanítási órák keretében tanított tantárgyak 

tananyagai és követelményei teljes egészében megegyeznek az 5/2020. (I. 31.) Korm. 

rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításában foglalt kerettantervekben 

meghatározott tananyaggal és követelményekkel.  

 

ÉVFOLYAM 

Melyik tantárgy óraszáma 

lett megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

Hány órával lett 

megnövelve a szabadon 

tervezhető órák 

óraszámából? 

1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

1. évfolyam Matematika 1 óra 

2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

2. évfolyam Matematika 1 óra 

3. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

3. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

4. évfolyam Idegen nyelv 1 óra 

5. évfolyam Természettudomány 1 óra 

6. évfolyam Természettudomány 1 óra 

6. évfolyam Hon- és népismeret 1 óra 

7. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1 óra 

7. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Matematika 1 óra 

8. évfolyam Dráma és színház 1 óra 

 

Iskolánk a hatodik évfolyamon a Hon- és népismeret tantárgyat, nyolcadik évfolyamon a 

Dráma és színház tantárgyat tanítja.  

A kerettantervek alapján elkészített helyi tantervben szereplő tananyagok, témakörök 

évfolyamonkénti bontása, illetve az egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározása a 

nevelők szakmai munkaközösségeinek feladata. 
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A kerettantervben szereplő tananyagok, témakörök évfolyamonkénti bontásához, illetve az 

egyes témákhoz tartozó órakeretek meghatározásához iskolánk pedagógusai az egyes 

tantárgyak tanításához alkalmazott tankönyvek tankönyvkiadói által összeállított tanmenet 

ajánlásokat használják fel. Ezek elfogadásáról, iskolánkban történő alkalmazásáról az előbbi 

ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt. 

Iskolánkban a tanulók az idegen nyelvi órákon az angol és német nyelvet tanulják 3-8. 

évfolyamon.  

Egész napos iskola keretében játékos angol és német nyelvi foglalkozásokat szervezünk 1-2. 

évfolyamon. Ezzel megalapozzuk a 3. évfolyamtól az idegen nyelv oktatását.  

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei:  

10 fő alatti csoport nem indulhat, mely létszámhatár minden csoportra, évfolyamtól 

függetlenül vonatkozik. 

Iskolánkban osztály- vagy évfolyamszintű csoportbontásban tanítjuk: 

 Az idegen nyelvet, angol-német nyelvből.  

 Az informatikát 3-8. évfolyamon, ha az osztály létszáma indokolja.  

 A testnevelést sport specializáció miatt heti 2 órában, lányok kézilabda, fiúk 

futball.  

 Az Országos Kompetenciamérés eredményéhez igazítva 5-8. évfolyamon 

lehetőség szerint képesség szerinti csoportbontásban tanítjuk a matematikát és a 

magyar nyelv és irodalom tantárgyakat. Célunk ezzel, hogy az ismereteket 

elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók 

tudásának megalapozására.  

 

Projektoktatás: A projektoktatás során a témaegységek feldolgozása, a feladat megoldása a 

tanulók érdeklődésére, a tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére 

épül a probléma megoldása és az összefüggések feltárása útján. 

 Természettudomány tanítása 5-6. évfolyamon  

 Erdei iskolai foglalkozások, mely az iskola falain kívül szervezett, több napon 

keresztül tartó táborszerű foglalkozások. Célja a tantervi követelmények mélyebb 

elsajátítása mellett a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése. 

Iskolánk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett témahetek 

(Fenntarthatósági, Digitális, Pénz7) programjainak megvalósítását vállalja.  

IKT eszközökkel való oktatás: a tanórák 30%-ban interaktív tábla, interaktív tananyag, és 

tanulói laptop és tablet használata történik. 

Az informatika tantárgy oktatása 3-8. évfolyamon heti egy órában történik. 
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Tanulók heti foglalkoztatási időkerete 1-4. évfolyamon 

Tantárgyak 
1. 

évfolyam 

2. 

évfolyam 

3. 

évfolyam 

4. 

évfolyam 

Magyar nyelv 3 3 2+1 2+1 

Magyar irodalom 4+1 4+1 3 3 

Idegen nyelv -  -  0+1 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4 4 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Testnevelés  5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret: 2 2 2 2 

Összes heti óra 24 24 24 25 

Csoportbontásból adódó óratöbblet 

sport specializáció 2 2 2 2 

informatika 0 0 0 0 

idegen nyelv 0 0 1 3 

Összes heti óratöbblet 2 2 3 5 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Iskolaotthon 20 20 0 0 

Napközi 0 0 20 20 

Differenciált képességfejlesztés 4 4 3 3 

Szakkörök 2 2 2 2 

Összes heti foglalkozás 26 26 25 25 

Összes felhasznált heti 

foglalkoztatási időkeret 

24+2+26=52 24+2+26=52 24+3+25=52 25+5+25=55 

Törvény által adott 

felhasználható heti 

foglalkoztatási időkeret 

52 52 52 55 
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Tanulók heti foglalkoztatási időkerete 5-8. évfolyamon 

 

Tantárgyak 
5. 

évfolyam 

6. 

évfolyam 

7. 

évfolyam 

8. 

évfolyam 

Magyar nyelv 2 2 1+1 1 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Dráma és színház - - - + 1 

Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3+1 3+1 

Etika/Hit és erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Állampolgári ismeretek - - - 1 

Természettudomány 2+1 2+1 -  -  

Fizika -  -  1,5 1,5 

Kémia -  -  1,5 1,5 

Biológia-egészségtan -  -  1,5 1,5 

Földrajz -  -  1,5 1,5 

Ének-zene 2 1 1 1 

Hon- és népismeret - + 1  -  -  

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 - 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret: 1 2 2 2 

Összes heti óra 28 28 30 30 

Csoportbontásból adódó óratöbblet 

sport specializáció 0 0 0 0 

informatika 0 0 0 0 

idegen nyelv 0 0 0 0 

magyar nyelv és irodalom 0 0 0 0 

Összes heti óratöbblet 0 0 0 0 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Napközi 17 17 0 0 

Tanulószoba 0 0 15 15 

Differenciált képességfejlesztés 4 4 4 4 

Szakkörök 2 2 3 3 

Összes heti foglalkozás 23 23 22 22 

Összes felhasznált heti 

foglalkoztatási időkeret 

28+0+23=51 28+0+23=51 30+0+22=52 30+0+22=52 

Törvény által adott 

felhasználható heti 

foglalkoztatási időkeret 

51 51 56 56 
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Sajátos nevelési igényű valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási zavaros tanulók 

heti habilitációs és rehabilitációs tanórai foglalkozásainak száma: 

 

SNI Fő Osztályfok Előírt óraszám Megtartott 

óra/fő 

F 84.8  

Egyéb pervazív 

zavar 

 

3 

 

3. 6. 8.  

 

10 

 

5 

F 83  

Kevert 

specifikus 

fejlődési zavar 

 

2 

 

3.7.  

 

 

 

3 

 

 

 

1,5 

F 90 

Az aktivitás és 

figyelem zavarai 

 

4 

 

1. 3. 5. 

 

 

3 

 

1,5 

 

F 70  

Enyhe mentális 

retardáció 

 

2 

 

5. 

 

3 

 

1,5 

 

 

BTM Fő Osztályfok Előírt óraszám Megtartott óra 

Tanulási 

nehézség 

3 6. 7. 8.  2 2 
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3.3 Az iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

 

Az iskola a környezet és az egészség kapcsolatának jelentőségét teljes 

tevékenységrendszerében kiemelten kezeli.  

 

3.3.1 Egészségnevelési elvek  

 

Az iskola biztosítja a hatékony tanulási környezetet. 

Az iskola az egészséges tanulási környezetet, mint a hiteles környezeti és egészségnevelés 

egyik alapfeltételét példaként kínálja és működteti.  

Az iskola egészségnevelési programját a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően alakítja 

ki és alkalmazza.  

Az éves munkatervben az iskola különös figyelmet fordít az egészségnevelési és környezeti 

nevelési részprogram és az iskolai tevékenységrendszer koherenciájának biztosítására, 

különös tekintettel az eszközök, a környezet és a tanulás harmóniájára.  

 

3.3.2 Környezeti nevelési elvek 

 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kezeljük: 

 az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

 a fenntartható fejlődés biztosítása 

 a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések láttatása 

 a helyi globális szintek kapcsolatainak, összefüggéseinek megvilágítása 

 az alapvető emberi szükséglet tisztázása 

 az emberi jogok ismertetése 

 a demokrácia biztosítása 

 elővigyázatosság szem előtt tartása 

 a biológiai és a társadalmi sokféleség tudatosítása 

  

3.4 A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

 20/2012. 7. § (1) bc): az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes 

igénybevétele biztosításának kötelezettségét teljesítve iskolánkban a nevelő-oktató munka 

során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, atlasz 

stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a hivatalos tankönyvjegyzékben 

szerepelnek. Iskolánk az állam által támogatott tankönyvkiadók nyomtatott taneszközeit 

(tankönyv, munkafüzet, atlasz stb.) használja.  
 

 Az iskola intézményvezetője minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak 

kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő 

tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való 

hozzáférés útján.  
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 A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb eszközökre is 

szükségük van. Ezek a Testnevelés és sport, a Vizuális kultúra, valamint a Technika és 

életvitel /Technika és tervezés. 

 Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi 

tanterve alapján. 

 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A 

taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

 A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe: 

o A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének. 

o Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

o A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz 

használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító 

esetben vezetünk be. 

 

 Az iskola arra törekszik, hogy egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai 

könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók 

ingyenesen használhatják. 

 

3.5 A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása 

Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

o Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen 

jelentős egyéni fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük. 

o Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az 

iskolai tanulás tevékenységeibe. 

o Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait.  

o Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a 

mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztésére, a koncentráció 

képességének alapozására. 
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 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

o Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az 

iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.  

o Fokozatosan előtérbe helyezzük a NAT elveiből következő motiválási és 

tanulásszervezési folyamatokat. 

o Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés 

képességének fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a 

családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. 

o A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az 

életkori jellemzők figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását 

és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatását. 

o Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a 

szóbeliség egyensúlyára való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési 

folyamatuk követését, személyre szóló, fejlesztő értékelésüket. 

 

A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

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

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása.  

 

 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

o Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani. 

o Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi 

alapozását, helyes magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását.  

o Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot, az alapvető 

képességek, készségek elsajátítását, a mentális képességeket, az önálló tanulás 

és az önművelés alapozását. 

o Fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-

interaktív tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 

 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

o 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 

o Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása  

o Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra 
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3.6 A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának 

ellenőrzése és értékelése, a magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek 

megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján 

ellenőrzik. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó 

követelményekre is. 

A magyar nyelv, irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyakból az első-negyedik 

évfolyamon, a tanév végén a tanulók a követelmények teljesítéséről átfogó írásbeli 

dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek. 

A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

matematika, környezetismeret, természetismeret/ természettudomány, történelem, 

állampolgári ismeretek, fizika, kémia biológia, földrajz ellenőrzésénél: 

 a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik 

 az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit 

átfogó témazáró dolgozatot írnak 

 

A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a 

követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében egy-egy tantárgy 

esetében egy témakörön belül – a témazáró dolgozaton kívül – legalább egyszer kerüljön sor 

írásbeli vagy szóbeli számonkérésre: 

 az ének-zene, a hon-és népismeret, a vizuális kultúra, az informatika/digitális kultúra, a 

technika, életvitel és gyakorlat /technika és tervezés tantárgyból félévente, valamilyen 

gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, 

 a többi tantárgy esetében pedig egy-egy témakörön belül. 

 

A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük. 

A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését 

elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi 

tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a 

tanulói teljesítmény hogyan változott, fejlődött-e vagy hanyatlott az előző értékeléshez képest. 

 

3.6.1 A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a 

különböző tantárgyak esetében 

 

Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden tantárgy esetében 

csak szöveges értékelést alkalmazunk. 

A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon a 

tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból érdemjegyekkel 

minősítjük.  
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Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor a tanulók 

teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük tantárgyanként. A szöveges 

minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet: 

KIVÁLÓAN MEGFELELT 

 A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti.  

 Ismeretei biztosak, képes azokat az évfolyam követelményeinek megfelelő 

szinten alkalmazni.  

 Szóban és írásban is képes gondolatai, véleménye és a tanultak pontos 

megfogalmazására.  

 Életkorának megfelelő szinten képes az összefüggések meglátására, alkotó 

módon tudja a megszerzett ismeretanyagot hasznosítani. 

 

JÓL MEGFELELT 

 A tantervi követelményeket általában jól teljesíti.  

 Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé bizonytalan.  

 Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során.  

 Kevés segítséget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is 

képes alkalmazni. 

 

MEGFELELT 

 A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti.  

 Ismeretanyaga közepes szintű, alkalmazása során többször igényel segítséget.  

 Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg.  

 Összefüggések meglátására csak segítséggel képes. 

 

FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL  

 A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti.  

 Ismeretanyaga csekély, önálló alkalmazására is csak sok segítséggel képes.  

 Szóban és írásban csak kérdések segítségével tud megnyilvánulni, fogalmakat 

nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni. 

 

A második évfolyamon, év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év 

végén a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal minősítjük.  

A második évfolyamon, év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és év 

végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló év 

közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők:  

Jeles (5) 

 A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 

 Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

 Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

 Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 

 A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában 

közelíteni képes a megoldáshoz. 
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Jó (4) 

 A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

 Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 

 Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. 

 Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.  

 

Közepes (3) 

 Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

 Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

 Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

 

Elégséges (2) 

 A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a 

továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges. 

 Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  

 A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

 

Elégtelen (1) 

 A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

 

A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból 

egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell szereznie.  

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti az 

elektronikus naplón keresztül.  

 

3.6.2 Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei 

 

A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti és ezt az elektronikus ellenőrző könyvbe, valamint a bizonyítványba 

bejegyzi. 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjeggyel értékeli. 

A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület 

állapítja meg. 

A félévi és az év végi osztályzatot az elektronikus naplóba illetve a bizonyítványba be kell 

jegyezni. 
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Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, fegyelmezetten viselkedik 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti 

 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti 

 tisztelettudó 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon fegyelmezetten viselkedik 

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti 

 feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti 

 az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz 

részt 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása 

 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 

 feladatait nem minden esetben teljesíti 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 osztályfőnöki intője van 

 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 

 igazolatlanul mulasztott 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése 

 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
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3.6.3 Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei  

 

A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 

A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti, és azt az ellenőrző könyvbe illetve tájékoztató füzetbe, valamint a 

bizonyítványba bejegyzi. 

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév 

végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg. 

A félévi és az év végi osztályzatot az ellenőrző könyvbe illetve tájékoztató füzetbe és a 

bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

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

 munkavégzése pontos, megbízható 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz 

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

 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

 a tanórákon többnyire aktív 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti 

 taneszközei tiszták, rendezettek 

 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől 

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

teljesíti 

 felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik 

 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 feladatait többnyire nem végzi el 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendezetlenek 

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

ellenszegül 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 
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A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten: 

 példamutató magatartást tanúsít  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el  

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez 

 vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti 

 

3.6.4 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei  
 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanulók magasabb évfolyamba akkor léphetnek, ha az előírt minimum tanulmányi 

követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítik.  

 A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, 

illetve érdemjegyei, szöveges értékelése alapján bírálják el. Minden évfolyamon 

minden tantárgyból legalább az „elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a 

tanulónak a továbbhaladáshoz.  

 Ha a tanuló a tanév végén egy vagy két tantárgyból elégtelen osztályzatot szerez, a 

következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet.  

 Ha a tanuló a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, a 

nevelőtestület határozata alapján javítóvizsgát tehet. 

 A tanuló részére engedélyezhető az iskola évfolyamának megismétlése abban az 

esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról a 

tanuló, kiskorú esetén a szülő kérésére az intézményvezető dönt. A szülő kérésére 

engedélyezni kell az évfolyam megismétlését.  

 

3.7 Az iskolai jutalmazás formái 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 
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Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a 

tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért 

 példamutató magatartásért 

 kiemelkedő szorgalomért 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők 

 

Az egyes tanévek végén a kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak; 

a nyolc éven át kitűnő illetve jeles eredményt elért tanulókat Veres Péter Plakettal 

jutalmazzuk. A jutalmakat a tanulók a tanévzáró ünnepélyen illetve a ballagáson az iskola 

közössége előtt vehetik át. 

Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

3.8 Az iskolai büntetések formái: 

Azt a tanulót, aki: 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti  

 vagy a házirend előírásait megszegi  

 vagy igazolatlanul mulaszt  

 vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni 

 szaktanári figyelmeztetés 

 napközis nevelői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés 

 tantestületi intés 

 tantestületi megrovás 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban indokolt 

esetben - a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s 

a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. 
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Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása 

 az egészségre ártalmas szerek (pl. dohány, energiaital, szeszesital, drog) iskolába 

hozatala, fogyasztása 

 a szándékos károkozás 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése 

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a 

fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

3.9 Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai 

felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, 

fejlesztése. Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és aktuális 

szükségletének megfelelő – tanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az 

önállóság fokozása. 

 A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása. 

 A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni 

érdeklődés és az egyéni képességek kibontakoztatása. 

 Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, 

készségeinek, képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre 

ösztönzés. 

 A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások keretében 

történő megszilárdítása, kiegészítése, bővítése. 

 A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb 

képességűekkel való differenciált foglalkozás. 

 A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése. 

 Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok használatának megismertetése, segítségnyújtó 

szerepének, hasznosságának felismertetése. 

 Önképzésre nevelés. 

 Önálló gyűjtőmunka végzése. 

 Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül. 

 Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés. 

 A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok. 

 Hétvégére és az iskolai szünetekre csak annyi házi feladat adható fel, mint általában 

egyik tanóráról a másikra. 

 

A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 

kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 

20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 

óránál. 
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3.9.1 Az írásbeli beszámoltatás formái  

 

A tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból szintfelmérő dolgozatot 

íratunk.  

A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. A tanulók egyenletesebb 

terhelése érdekében a felső tagozaton maximum két témazáró dolgozat íratható egy nap. 

A kisdolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában 10–20 

percesek, bármelyik tanítási órán írathatók. 

3.9.2 Oktatási eredményvizsgálatok 

 

„Bemenetkor” az első osztályosok ismeretanyagának, képességeinek felmérése, a feladatok 

meghatározása, szükség esetén fejlesztőpedagógus segítségével. 

„Átmenetkor” a 4. és 5. osztályban tanítók és a szaktanárok közösen összeállított anyagon 

mérik az alapkészségek helyzetét (hangos és szövegértő olvasás, helyesírás, matematika). 

Országos mérések 4., 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában. 

 

Kritériumorientált diagnosztikus mérések a tanév folyamán a mérési ütemtervnek 

megfelelően. 

 

3.10 A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

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

27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezi meg. 

Ennek alapján az iskola minden osztályban, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 

testnevelés óra keretében, amelyből a tanuló legfeljebb heti két órát az alábbi módok 

valamelyikével teljesíthet: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

tanórán való részvétellel, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 kérelem alapján – sportszervezet, sportegyesület által kiállított igazolás alapján kiadott 

igazgatói engedéllyel – sportszervezet, sportegyesület keretei között szervezett 

edzéseken való sportolással. 

Az iskola mindennapos testnevelési órákról szóló programja a helyi lehetőségekből kiinduló, 

reális, fenntartható célkitűzés, mivel a program iskolánk minden tanulójának egész éven át 

lehetőséget ad a rendszeres mozgásra. A program figyelembe veszi a helyben felkínálható 

iskolán kívüli lehetőségeket is. 

A mindennapos testnevelésben lehetőség van arra, hogy a tanuláshoz szükséges 

tulajdonságokat megerősítsük: legyen erős, kitartó, becsületes és szorgalmas, ne legyen 

fáradékony, bírja a tanulással járó idegi és fizikai terhelést. 
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Célunk: 

 Tanulóinkban felkelteni a rendszeres testmozgás, az egészséges életmód iránti igényt, 

elsajátíttatni az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókat, ismereteket. 

 Tudatosítani a tanulókban a saját szervezetük felépítésének és működésének alapfokú 

tudnivalóit. 

 A testnevelés, sport segítségével kialakítani a tanulókban a mindennapi élethez 

szükséges alapvető tulajdonságokat, készségeket: akaraterő, szorgalom, kitartás, 

becsületesség, szabályok betartása, a társak tisztelete, segítése, a csapatmunka szerepe, 

az idegi és fizikai állóképesség, az egészséges önbizalom, a céltudatosság stb. 

 A mindennapos testnevelés tematikáját a testnevelés helyi tantárgyi programja 

tartalmazza. 

Az iskola tanulói számára a mindennapi testnevelés megvalósítását az alábbi foglalkozások 

biztosítják: 

 

 Az első – negyedik évfolyamon 3+2 testnevelés óra 

o heti három kötelező testnevelés óra, 

o +2 testnevelés órán pedig a játékos, egészségfejlesztő testmozgás: 

néptánc, úszásoktatás, labdajátékok. 

 

 Az ötödik – nyolcadik évfolyamon 3+2 testnevelés óra 

o heti három kötelező testnevelés óra,  

o +2 testnevelés órán játékos, egészségfejlesztő testmozgás: labdajáték, 

úszásoktatás 

o az iskolai sportkör különféle sportágakban szervezett foglalkozásai, 

 

 

3.11 A tanulók fizikai állapotának mérése, NETFIT 

A Magyar Diáksport Szövetség által kidolgozott Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszttel 

(NETFIT) történik a 2014/2015-ös tanévtől a tanulók fizikai állapotának mérése. 

 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 80. § (9) alapján az iskola az 

oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési 

időszakban, tanévenként megszervezi - az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével - a tanulók 

fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a 

testnevelés tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének 

mérését, vizsgálatát az iskolai testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. 

 A tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 9. § (9) bekezdése szerint a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségnek mérésében (a továbbiakban: fizikai fittségi 

mérés) a nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulók vesznek részt. 

 Az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az 

oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az iskola közzéteszi, és a 

mérés, értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat a további feldolgozhatóság 

céljából hozzáférhetővé teszi. 

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

aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú diákok, 

családjaik és a köznevelés szereplői körében. 
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 A NETFIT fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 

 

1. Testösszetétel és tápláltsági profil: 

o Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

o Testmagasság mérése 

o Testzsírszázalék-mérése – testzsírszázalék 

 

2. Aerob fittségi (állóképességi) profil: 

o Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

 

3. Vázizomzat fittségi profil: 

o Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

o Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

o Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

o Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

o Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

 

4. Hajlékonysági profil: 

 

o Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi 

mozgásterjedelem 

 

A NETFIT az egészséges fittségi teljesítményértékek mellett (egészségzóna) – teszttől 

függően – további egy, illetve két zónát (tartományt) tartalmaz (“fejlesztés szükséges” és 

„fokozott fejlesztés szükséges” zóna). 

A teszt a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső kritériumértékekhez, 

úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja. Az egészségsztenderdek olyan 

teljesítményminimum értékeket jelentenek, amelyeket túlteljesítve a tanuló hosszú távon 

valószínűbben lesz védett az ülő életmóddal, fizikai inaktivitással összefüggő 

megbetegedések rizikófaktoraival szemben. 

A Magyar Diáksport Szövetség által összeállított, és ingyenesen az iskolák rendelkezésére 

bocsájtott eszközcsomaggal történik a mérés: 

 mérési útmutató 

 hanganyag az ingafutás, hasprés és fekvőtámasz gyakorlatokhoz 

 oktató DVD 

 tesztek lebonyolításhoz szükséges eszközök (mérleg, testmagasságmérő, 

hajlékonyságmérő eszköz, kézi szorítőerő-mérő, mérőcsík, 20 m-es szalag, 

bioimpedencia-analizátor) 
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3.12 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Valamennyi tanulónak joga van képességei minél maradéktalanabb kibontakoztatására, 

személyiségfejlődésének támogatására. Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból 

hátrányos helyzetbe került tanulókra, akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, 

amely biztosíthatja iskolai sikerességüket.   

Iskolánk – többek között – az alábbi segítséget nyújtja számukra az esélyegyenlőség 

megteremtése érdekében:  

 kulcskompetenciák fejlesztését  

 az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazását, a 

digitális tananyagok felhasználásának elősegítését 

 méltányos és egészséges tanulási környezet kialakítást 

 a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését  

 tapasztalat-, élményszerzésen alapuló tanulást  

 a differenciáló módszerek alkalmazását  

 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 

integrált nevelését  

 a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítását  

 környezettudatos szemléletű oktatás-nevelést  

 egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítását  

 hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatását és alkalmazását a tanórákon  

 a tanulói aktivitás növelését a tanítási órákon  

 a tanulási attitűd pozitív átformálását  

 a továbbtanulás támogatását  

 személyiségfejlesztést és közösségépítést  

 a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését  

 partnerközpontú nevelést 

 

 

A Pedagógiai Program megvalósításakor keletkezett többletköltségek: 

1. Egészségnevelés program 

 Egészségnevelési témanap alsó, felső: 16.000 Ft 

 Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátításához szükséges eszközök beszerzése: 

12.000 Ft 
2. Tehetségek kibontakoztatása: 

Művészet, spot és tanulmányi versenyek (nevezési díjak, utaztatás): 76.000 Ft 

3. Tanulók jutalmazása: 60.000 Ft 

4. Élelmiszer beszerzés technika tantárgy keretében háztartástan tanításához: 70.000 Ft 

5. Múzeumpedagógia (38 fő): 54.000 Ft 

6. Úszásoktatás 2., 5., 7. évfolyamon:  

 utaztatás: 1.555.200 Ft,  

 bérlet: 864.000 Ft 

7. Néptánc oktatás népviselet: 70.000 Ft  

8. Táboroztatás (ökotábor, erdei iskola) felügyeleti díja: 1 nap 6.000 Ft/fő, 

5 nap 30.000 Ft/fő, összesen: 18 fő 540.000 Ft+ járulék 

  







 

 

 

 

 

5.   Mellékletek 

5.1 Munkaköri leírások 

5.2 Helyi tantervek 

5.3 Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja 

5.4 Osztályozó és javítóvizsgára vonatkozó szabályok 

5.5 EFOP 3.2.6.-16-2016-00001 (Rajz és vizuális kultúra tantárgy) 

5.6 EFOP-3.3.5-19-2020-00024 („Csodaszarvas – hagyomány és nomád 

kaland a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben”) 


